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او هم در تبعيد زندگي . بينم دوستي دارم كه گاه به گاه او را مي
با اين تفاوت كه او نويسنده و نوازنده است و من در قالي . كند مي

اش از مريم و آمدنش به هلند، علم  ئي كه با كرامت، بعد از جدائي فروشي
البته يكي دوماهي است . كنم ايم قاليچه و گليمهاي كهنه را رفو مي كرده

 مرا به حال خودم گذاشته كرامت هم. روم كه بطور موقت به سركار نمي
كرامت چون معتقد است اين تنها . گرداند است و تنهائي مغازه را مي
داند بعد از يافتن  مي. خورد زياد نگران نيست شغلي است كه به من مي

گردم و رفو كردن جاهاي شندره قاليچه  كمي تعادل دوباره به كارم برمي
  .گيرم و گليمها را به عهده مي

پيش از چكسلواكي به هلند مهاجرت كرده بود و در حال ايوان سالها 
هاي بسيار دوري در وطن  حاضر يك نويسنده هلندي است كه ريشه

با اين حرف تفاوت ديگري هم بين . گويد داشته است خودش مي. دارد
من، با اين كه قريب به ده سال . ريشه داشتن بسيار دور: من و اوست

ام حدود بيست سال است،  ت نويسندهام، دوس است ميهنم را ترك كرده
وطن؟ آه مدتهاست :  به راحتي بگويم- مثل ايوان عزيز-توانم هنوز نمي

  .ام كه از آن جدا افتاده
  زني؟ ات؟ به آن زبان حرف نمي زبان مادري -
  .گاهي وقتها كه با هموطنهايم هستم. چرا -
  ات چطور؟ با زن و بچه -
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  !اونا كه هلندين: خندد مي
در روياهاي من . زند ر روياهايش هم به زبان هلندي حرف ميايوان د

دام دام . اما هميشه قطاري با آخرين سرعت رو به ايران در حركت است
مي بينم دو دستي به پنجره نزديك . پرم از خواب مي! چه صدائي... دام 

  .گويد اين ماليخولياي تبعيد است زنم مي. ام به تختم چسبيده
در روزهاي . كند تلويزيون تماشا مي. يرش نشودكند اس زنم سعي مي

. زند هاي مركز شهر سرمي گيرد و به مغازه تعطيل دست پسرم را مي
پنج سال بعد از من به هلند . بلدند چطور سرخودشان را گرم كنند

يعني چون فاصله زماني آنها هنوز ده سال نشده از نوع . آمدند
چيزي بايد در درون آدمي . ستدلواپسيهاي مرا ندارند؟ سئوال بيجائي ا

به دوست . عوض شود و يا چيزي بايد در درون آدمي همواره بجوشد
  .دهد كنم اتفاق عجيبي دارد برايم رخ مي فكر مي :گويم ام مي نويسنده

  چه اتفاقي؟ -
آيا اين فكر به كنار گذاشتن موقت كارم . مشكل است از آن حرف بزنم

  گردد؟ برمي
پسرم هم دلمشغولي . روم ي است به مغازه نميداند كه مدت ايوان مي

بينم كه فرهنگ شش جلدي  گاه و بيگاه او را مي. اي پيدا كرده است تازه
تواند در كتابهاي لغت  چه چيز عجيبي جز واژه مي. زند معين را ورق مي

باشد كه عالقه يك بچه سيزده ساله را به خود جلب كند؟ در سن او 
راستش وقتي بچه . اي لغت را ورق بزنمهيچوقت دوست نداشتم كتابه

كنم اگر داستانهاي  فكر مي. بودم اصالً با كتاب ميانه خوبي نداشتم
اولين شغلم معلمي . شدم پليسي و تاريخي نبود هيچگاه كتابخوان نمي

در كشورهائي مثل كشور ما از . اما بعد از چند سال از دستش دادم. بود
ات بجنبد تا  است سر و گوشكافي . دست شغل مثل آب خوردن است
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اي است كه حكومتها هميشه براي  نان، وسيله. شغلت را از دست بدهي
اين بود كه بعد از آزادي از . كنند سر به راه كردن تو از آن استفاده مي

. زندان و چندسال بيكاري ناچار يك دكه كوچك كتابفروشي باز كردم
ب كتابهاي ماركسيستي زمان انقال. كاري كه سرنوشت بعدي مرا رقم زد

به همين خاطر بعد از مدتي چون آدمي مشكوك مدام زير . فروختم مي
ريختند توي  وقت و بيوقت پاسدارها مي. بودمماموران حكومت تازه نظر 

همين امر باعث شد دوسه سالي بعد . گشتند دكانم و دنبال آثار ضاله مي
زندگي در هلند . بيايماز انقالب، خانه و زادگاهم را ترك كنم و به هلند 

براي آدمي كه در چهل سالگي واردش شده است هم شگفتيهائي دارد و 
داند با  آدم نمي. هم سرشار از لحظاتي است خسته و كسل كننده

  .كداميك بسازد
ها دل بكنم و براي  توانستم از كتابخانه اگر در اوائل ورودم به هلند نمي
 نبايد براي كسي زياد عجيب نشستم ساعتها در گوشه يكي از آنها مي

اين يك اعتراف ساده است اگر بگويم در آنموقع  اصالً حال و . باشد
كرد براي دو سالي هرروز  خواندن نداشتم و آنچه وادارم مي حوصله كتاب

ام كه آنرا از جائي خريده بودم كه هر چهارشنبه  صبح با دوچرخه فكسني
ر پا بزنم و به كتابخانه فروختند، چند كيلومت هاي دزدي مي دوچرخه

دانشگاه بروم، نشستن در آنجا بود و سرگرم شدن با كتابهائي كه فقط 
جائي كه دست آخر مرا بومي خود كرد . دوست داشتم آنها را ورق بزنم

اتاقي نسبتاً بزرگ . بخش كوچكي از كتابخانه دانشكده زبانهاي شرقي بود
و انباركي در . فاصله از همبا چند رديف قفسه كتابهاي فارسي و عربي با 

بيرون در، توي راهرو و پشت . هاي قديمي ها و روزنامه پشت براي مجله
چهار زانو نشسته، با كف پا رو . اي قديمي بود از بودا به ديوار هم مجسمه
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به باال، و شمشير به دست و ديوار مانندي از مرمر در پشت سر، كه گاه 
  .كشيد نگاهم را به خود مي

تو در واقع با . تو تنها به اينجا نيامدي. همينهاست :گويد يايوان م
  .مغازه كوچكت به اينجا كوچ كردي

  !مغازه كوچك -
اي كاش . شود اي هنري تبديل مي در ذهنم حرف ايوان به استعاره

توانستم اين استعاره را گسترش  اگر بودم مي. مثل ايوان نويسنده بودم
ايوان . عماي موقعيتم را در آن ببينمبدهم و از آن واقعيتي بسازم كه م

نيازي به نويسنده بودن تو يا من . اند ها بيروني معتقد است استعاره
در ذهن من اما همه اينها . كافي است نگاهت را عوض كني. نيست

. بيروني بودن آنها ظاهر امر است. كلماتي هستند با معناهاي متفاوت
شهاي قالي كه به نظر شاخ مثل نق. پوششي است بر اندام معاني اصلي

. يابي كني درمي بعد كه با دقت نگاه مي. اي درختي است و يا برگي پنجه
  .گويم به ايوان مي

دروم توتون مورد عالقه . آورد را از جيب درمي» دروم«پاكت  توتون
همه آنها . من هر كار كردم نتوانستم با توتونهاي اينجا كنار بيايم. اوست

. يكي تند بود. ار عالقه داشتم يكدور امتحان كردمرا زماني كه به سيگ
درست مثل . داد يكي مزه آب صابون مي. يكي زيادي سبك بود

وقتي براي اولين بار در استانبول من و كرامت خواستيم با » راكي«مزه
  .در عوض حالمان را بهم زد. آن مست كنيم، و نكرديم

ر كشيدن نمي تواند سيگا.  باشم كنم ايوان را عصباني كرده فكر نمي
او بيدار ذهن اي در  حتماً خاطره. هميشه به عصبانيت ربط داشته باشد

او هم مثل من در . گذرد باالخره دروغش را درآوردم از ذهنم مي. ام كرده
  .اعماق روحش چيزي پنهان دارد



 

 ٩

  اي را شناخته كرد؟ شود ناشناخته چطور مي
نديدم توتوني از .  حوصلهبا. پيچد ساكت و با سر پائين سيگارش را مي

اش را صاف  با دو انگشت سيگار تازه پيچيده. الي كاغذش بيرون بريزد
  .گيراند مي. كند مي

  حرف بدي كه نزدم؟: گويم مي
  .ها را چطور برايت معنا كنم در فكرم  استعاره. نه -

  .كند از داستانهايش استفاده مي
ان درباره مرد چهل داست. يكي از داستانهاي او را بسيار دوست دارم

. هكرد هاي انقالبي كار مي اي است كه در گذشته با يكي از گروه ساله
فقط به . زند شان چه شد؟ و بقيه چه شدند؟  ايوان از آنها حرف نمي گروه

 كه به آنها يآنهم زماني كه نيروهاي. گويد او حاال در تبعيد است ما مي
يا اينطور ديده .  بودندها در حال عقب نشيني متكي بود در همه جبهه

  .گويد اهل كجاست؟ ايوان اينرا هم نمي. شد مي
  .مهم نيست -
  چرا؟ -
  .مهم اين است كه او حاال اينجاست -
  فرهنگ؟ تفاوتهاي فرهنگي؟ -

  .كند مكث مي
افتند تفاوتهاي  ره ما ميره ديگر به كُفقط آدمهائي كه از يك كُ -

تلويزيون و كتاب تفاوتهاي راديو، . فرهنگيشان با ديگران عميق است
  .فرهنگي را از بين برده است

  .بايد به آن فكر كنم -
. هاي فقيرنشين اوترخت  از محلهياي دارد در يك آدم داستان او خانه

اعتنائي به تيرهائي است كه او  يكي از توانائيهاي مشخص او بي. تنهاست
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خت غربت، تيرهاي روحي و تيرهائي كه در شرايط س. اند را هدف گرفته
كند كم و  كند و سعي مي موسيقي گوش مي. كنند آدمي را آماج خود مي

دختري را . كشد گاهي هم نقاشي مي و گاه بيش در ارتباط با مردم باشد
دختر چشماني درشت دارد و دماغي كوچك و دهاني . دوست دارد

كوچك و صورتي گرد و موهائي حلقه حلقه و پيچ در پيچ كه در طراوت 
مرد با كشيدن تصويري از دختر، او را از . شود وح زندگي مجسم ميآنها ر

البته او هنوز همان دختر . برد جهان واقعيت به جهان تخيل و هنر مي
است، با بيني كوچك و چشماني درشت و دهاني كوچك و موهائي حلقه 

تواند با او توي  اما ديگر نمي. كند حلقه كه روح زندگي را مجسم مي
فقط گاهي دختر . در كافه بنشيند و با او بخوابد. سينما برود. جنگل بدود

 به گام دنياي غربت را نشانش مگذارد بيرون و گا از دل پرده پا مي
. پرندگان دريائي است برد كه مكان اي مي يكروز او را به درياچه. دهد مي

بعد از پياده شدن از قطار براي رفتن به ساحل درياچه دو دوچرخه كرايه 
رود به سمت درياچه ركاب  اي كه در دل جنگل مي كنند و در جاده مي
  .دختر در جلو. زنند مي

اين تصوير با تصوير زني كه  لباس نازك آبيرنگي به . روم پيش نمي
من اما كيستم؟ احساس . شود ام يكي مي  در دوردست خاطره،تن دارد

زيش را بندبازي را دارم كه قصد كرده است خطرناكترين عمليات بندبا
  .انجام دهد

كاكل افشانده در باد و همه دل شده به بوي وحشي گياهاني كه او را 
  .خوانند به رفتن مي

  .پوسي تمامش كن مرد و گرنه مي
  .كوتاه و پر جالل بزي، چون صاعقه
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اسمش زاهد است و . شناسم گويم من آدم داستان او را مي به ايوان مي
  .كند ميايوان تعجب . يكي از دوستان من است

  !باور كردني نيست -
من و او از اين قطع و وصلها در . كنم زود جوابش را بدهم ترديد مي

كنم اشتباهي بايد  از آن گذشته فكر مي. ايم بين حرفهايمان زياد داشته
با اندك . كنم در اين جور وقتها بطورمعمول قاطي مي. صورت گرفته باشد

بينم زندگي  هاي پيرامونم ميشباهتهائي كه بين آدمهاي داستان و آدم
براي اينكه . شوند در واقعيت و دنياي تخيل در داستان در ذهنم يكي مي

ايوان را زياد در فشار روحي و فكري نگذارم از اين جابجائيها كه در ذهنم 
  .زنم د با او حرف ميرگي صورت مي

از كجا معلوم اين آدمهاي داستان نباشند كه وارد زندگي : خندد مي
  .اند شده

كنم حداقل توجه  ولي فكر مي. مشكل است مچ او را در  بحث بگيرم
البته مدتي است كه او، . ام جلب كرده» زاهد«او را به زندگي و ماجراي 

  .گويم اينرا به ايوان مي. من و كرامت را ول كرده و رفته است
  كه نرفته است؟» هلنا«با : پرسد مي

  .هلنا شخصيت دختر داستان او هم است
  !نه: گويم مي

تكه دوچرخه سواريشان را در آن كوره راههاي جنگلي و سرسبز 
شايد براي شناختن روح جوان و . تقريبا از حفظم. ام چندبار خوانده

   .ماجراجوي ايوان و يا براي توصيفهائي زيبا كه از طبيعت شده است
 طوفانهايش و راستي چرا هلند را فقط با. تابستان است و هوا آفتابي

درود به او كه . اند؟ درود به ايوان اش تعريف كرده ابرهاي دلتنگ كننده
  .كند زاهد و هلنا را در تابستاني روشن و در جنگلي دور به ما معرفي مي
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هوا را از ، هاي گياهان وحشي اند و بوته درختهاي ارغوان به گُل نشسته
در خيال پرندگان دختر . بوي عطر برگ و گلهاي خود پر كرده است

صداي جيغ . بيند دريائي را با بال و سينه سپيدشان بر فراز درياچه مي
هنوز . جيغشان ساحل درياچه را به مكاني دور از آبادي تبديل كرده است

اي است با جاپاها و جاچرخهائي  نچه هست جادهآ. اند به درياچه نرسيده
. روندگاني هم داشته استاي ببيند كه راه پيش از او  بر آن تا هر گذرنده

هائي  هاي دوطرف جاده خاكي را سايه درون شاخ و برگهاي انبوه بوته
. كند  است كه حسي مخملي را در وجود آنها بيدار مي خنك پر كرده

هاي درازشان در  ها هم هستند با سبزي پر رنگ برگهايشان و شاخه گزنه
ه دستي بر سر  كودكاني شيطان و تيركمان در دست تا به وسوس؛جاده

  .آنها بكشي و بعد بچشي مزه وارد شدنت را به بازي آنها
  اي؟ ايوان خودت آن راه را رفته -
  .برايم تعريف هم كنند كافيست. الزم نيست رفته باشم -
  اما اين چيزها را بايد ديده باشي كه بتواني خوب توصيف كني؟ -

هنوز در فكر است گمانم . زند اندازد و به سيگارش پك مي شانه باال مي
شود بدون نويسنده بودن  تا براي من توضيح بدهد كه چطور مي

  .ها را در ذهن گسترش داد استعاره
جهان معاصر امكانات زيادي در اختيار ما . كند تجربه را حذف مي

تواند در قلب ماجراهاي بسيار دور از  گذاشته است كه هركسي مي
  .خودش قرار بگيرد

ده دود سيگارش چرخهاي چرخان دو دوچرخه را هاي باالرون در حلقه
آيا ايوان براي اثبات حرفش و خلق دوباره داستان در ذهن من . بينم مي

  كند؟ از نيروي مغناطيسي اشياء استفاده مي
  .دود و الستيكهاي سياه چرخها، چيزهائي در ذهنم بيدار كرده است
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دند؛ در زاهد و هلنا همديگر را در يك شب سرد زمستاني يافته بو
يكي از آن مهمانيهائي كه هلنديها، بيشتر دانشجوهايشان، در سالنهاي 

با مسئول . زاهد تصادفي به آن مهماني رفته بود. اندازند اي راه مي اجاره
 .پرونده پناهندگيش در اداره كمك به پناهندگان قرار ديدار داشت

  .آورد هائي را كه وكيلش به نشاني او فرستاده بود برايش مي نامه
وقتي زاهد از . آب كانال در اوده خراخت يخ زده بود. شب سردي بود

تو اما حسابي گرم . بست هايش از سرما يخ مي گذشت گونه بغل آن مي
 دو نفر يجز ميزبانها و يك. زودتر از ساعت قرارش به آنجا رفته بود. بود

 خوشبختانه. ديگر كه براي كمك آمده بودند كس ديگري در سالن نبود
.( هنوز ننشسته بود كه هلنا پيدايش شد. شناخت يكي از ميزبانها را مي

ايوان داستانش را به صورت اول شخص نوشته است و من راستش نمي 
هائي را كه از زاهد  دانم داستان او را دارم دنبال مي كنم يا  تكه  خاطره

. هلنا يكراست رفت و كنار او روي يكي از صندليهاي خالي نشست.) دارم
از آنروزهائي بود كه زاهد حوصله . و خيلي زود سر صحبت را با او باز كرد

جواب منفي از . خُلقش حسابي گُه مرغي  بود. هيچكس را نداشت
. آيد دانست از آن به بعد چه بر سرش مي دادگستري گرفته بود و نمي

هلنا برعكس او خيلي . وكيلش افتاده بود به تالش كه برايش كاري كند
بعد از ظهرش را در يك جلسه سخنراني درباره شعرهاي .  بودسرحال

و به همين خاطر دوست داشت درباره آن با . چزاره پاوزه گذرانده بود
يكراست آمدنش هم به سمت ميزي كه زاهد پشت آن . كسي حرف بزند

  .كرد او ايتاليائي است نشسته بود به اين خاطر بود كه فكر مي
از آنهائي بود كه خيلي . لي راحتي استزاهد حس كرد هلنا دختر خي

از قضا يكي دو هفته . كردند زود توجه آدمها را به خودشان جلب مي
براي همين با دقت به حرفهاي هلنا . پيش داستاني از پاوزه خوانده بود
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. بعد به او گفت در كارهاي پاوزه حسي از تبعيد ديده است. گوش داد
. ود كه خيلي پيشتر خوانده بوداش به داستان ديگري از او ب اشاره

. كرد چيزهاي ديگري هم بود كه او را به داستانهاي پاوزه عالقمند مي
در آن . كرد آب، درياچه و امواجي كه هرگز سطرهاي داستان را رها نمي

كرد حسي قوي از  پلكان نرم و رونده كه آفتاب و ماهي رويشان بازي مي
رفتند سر به  براي همين مي. دخواست پايمال شو ديد كه نمي زندگي مي

دنبال هم و رو به ناكجائي كه باز آب بود و آفتاب و رقص ماهيها و اما 
. كرد اينبار با چهره ديگري از حيات در وجود، كه نامي برايش پيدا نمي

جزئيات . اما او حالش را نداشت . هلنا از او خواست بيشتر توضيح دهد
رفت حرفي بزند جواب  ن گذشته تا مياز آ. داستان هم از يادش رفته بود

اين بود . ديد منفي دادگستري را چون شمشير داموكلس باالي سرش مي
اش كه پيداش شد، هلنا را  مسئول پرونده. رفت كه هر لحظه توي فكر مي

هلنا با . مشغول گپ زدن با او بود كه چشمش افتاد به هلنا. تنها گذاشت
اين دومين باري . رقصيد شد مي آهنگي كه از بلندگوي سالن پخش مي

از صحبت كردن با . كرد بود كه در آنشب او را با كارهايش خيره مي
اي كه  اش كه فارغ شد، آرام آرام خودش را كشاند گوشه مسئول پرونده

اي را  هلنا رقص يكنفره. رقصيد تماشا كند مي بتواند هلنا را كه هنوز
در . اصان معابد هندي بودحاالتش در رقص شبيه به رق. شروع كرده بود

رقصيدند، يا با  بقيه بيشتر زوج زوج مي. اعتنا به اطراف خود فرورفته و بي
نيم نگاهي به اطراف و ته لبخندي در صورت وقتي نگاه آشنائي به آنها 

در آنشب بود كه زاهد . هلنا اما كامالً درخود فرورفته بود. افتاد مي
 رقص به شركت در يك آئين احساس كرد تماشا كردن زني  تنها در

اي از   و هالهيشتمام حاالت او و حركات دست و پا. مذهبي شبيه است
اش افتاده بود تمام وجودش را تسخير  سكوت و خاموشي كه بر چهره
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اي كه موسيقي ناغافل قطع شده بود هلنا ايستاد  يكباره در لحظه. كرد مي
. ه به رقصش ادامه دادو با شروع صدا، در خود فرورفته و مجذوب، دوبار

در همان لحظه كوتاه قطع شدن صداي موسيقي بود كه آنها به هم نگاه 
ت وبر پوست صورت هلنا عرق نشسته بود و لبخندش تري و طرا. كردند

  .شروع كه كرد، دوباره محو جهان خود شد. خاصي پيدا كرده بود
. كردشد كه زاهد آنجا را ترك  هاي مهمانان گرم مي تازه داشت كله

پيش از بيرون زدن، رفت و از هلنا كه در محاصره دوستانش در پشت بار 
داد در  وقتي با او دست مي. نوشيد خداحافظي كرد ت آبجو ميشدا

اما به روي . چشمانش خواند كه فهميده است مجذوب رقصش شده است
حتي بعد از دوست شدنشان هم . زاهد هم حرفي نزد. خودش نياورد

اي   اشاره،كه هلنا در آنشب در رقص به خودش گرفته بودهرگز به حالتي 
  .نكرد

 نگفتن از زيبائي سحرانگيزي كه در وجود زني كشف :گويد ايوان مي
چيزي كه يك مرد همواره طالب آن . شود آنرا بيشتر رازآميز مي كند مي

  .در زن است
 .دانم اينها بايد در واقعيت رخ داده باشد تا آنجائي كه مي: گويم مي

  .حداقل آن بخشهائي كه  براي زاهد و هلنا رخ داده است
  .زند كند اما حرفي نمي چشمانش را تنگ مي. رود ايوان درفكر فرو مي

  .البته يك تفاوتهائي بين زاهد و آدم داستان تو وجود دارد -
پس قبول كردي كه من داستان زاهد را . آه: شود ايوان خوشحال مي

  .ام ننوشته
  . سه تار زدن زاهد را خيلي عمده كردمثالاي اگر بتوان بر -

سه تاري داشت . گويم كه زاهد اصالً اهل نقاشي كردن نبود ديگر نمي
كه آنرا آويخته بود به ديوار نزديك به پنجره اتاق پذيرائي و گاه گاهي 
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به هنگام زدن هم سر و گردني . رفت اي مي داشت و پنجه آنرا برمي
اما . هاي مو بر شانه ؛ بي افشاندن حلقهجنباند به سياق درويشان مي

  .حالتي داشت براي خودش
اگر نظر من را بخواهي همه اينها از همان نقاشي راوي  :گويد ايوان مي

ها، و  يعني همان منظره. در نقاشي، رنگ هست. اند داستان بيرون آمده
توانند ماجرائي  همه اينها در يك تركيب انتزاعي مي. خط هست و حركت

با اين . اما تو انگار خيلي شيفته واقعيات هستي. هن راوي خلق كننددر ذ
و خواننده . مهم آن است كه دربيايد. كند وجود براي من فرق نمي
  .حضورش را بتواند لمس كند
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با كرامت هم گاهي به آنجا . با ايوان در كافه زوربا قرار ديدار دارم
از . ايم وي صاحب آن گذاشتهزوربا اسمي است كه خودمان ر. رويم مي

اش هميشه از  كافه. كند يونانيهائي است كه سالهاست در هلند زندگي مي
گفته . توانست نمي. قرار بود كرامت هم بيايد. شود ده شب به بعد باز مي

ها در  تظاهرات كله تراشيده. رود آلمان به ديدن مريم و دخترش بود مي
اي كوچك  ايوان بسته. كرده استخيابانهاي چند شهردر آلمان نگرانش 

: پرسم از او مي. كافه شلوغ است. دهد آورد و به من مي از جيبش درمي
  توانم همين جا بازش كنم؟ مي

ولي اگر نظر من را بخواهي توي خانه بازش . خوهد بكن اگر دلت مي -
  .كني بهتر است

  قصد خاصي از آوردنش داشتي؟ -
  .اي برايم رخ داده بود نه روز تولدم بود، نه اتفاق تازه

   يادت مانده؟.ها  استعاره.دنباله حرف آنروزمان بود :گويد مي
  .بله -

. زنيم ها از مسايل سياسي روز حرف مي بعد بجاي صحبت از استعاره
جمهوريهاي شوروي سابق به جان . اوضاع سياسي دنيا پاك خراب شده

نيست كه جنگ هيچ بعيد . در يوگسالوي سابق جنگ است. اند هم افتاده
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آمريكا و دولتهاي اروپائي پنهاني . جهاني سوم از همين جاها شروع شود
در برلين دادگاهي براي قاتالن رهبران حزب . اند آتش بيار معركه

كند با ساخت و  دمكرات كردستان ايران برپاست و دولت ايران سعي مي
ين حماس در فلسط. پاخت با دولت آلمان قضيه را پنهاني فيصله دهد

بحران اقتصادي اروپا بعد از . تظاهراتي عليه عرفات راه انداخته است
جنگ سرد و بيكاريهاي ناشي از آن به گردن يك مشت پناهنده و مهاجر 

  .آسيائي و آفريقائي افتاده است
  :گويد ايوان مي

» اوژون يونسكو« اگر من جاي كارگردانهاي هلندي بودم كرگدنهاي -
  .آوردم روي صحنه را مي

اش  به پوسترهاي بر ديوار، جائي كه زوربا با چشمان خسته و پف كرده
تصاوير گوئي از كابوس . كند از بيخوابي زير آنها ايستاده است، نگاه مي

درخشند و هردو  عقابي سياه و چشماني كه در تاريكي مي. اند بيرون آمده
وت است به اش تقريباً خل اند كه زوربا وقتهائي كه كافه به فيلمهائي متعلق

  . زند بهانه آنها از ترسهايش برايمان حرف مي
كنم نژاد پرستي  فكر نمي. هلند در جنگ آسيب ديده است: گويم مي

  .اينجا زمينه داشته باشد
حتماً اتفاقات . از پسرت بپرس. نژاد پرستي در وجود همه هست -

  .زيادي برايش رخ داده كه برايت تعريف نكرده است
زنم و نگرانيهايش و  از كرامت هم حرف مي. استگفته كه گويم  مي

حتما براي . رفتنش به آلمان تا شايد مريم را راضي كند به هلند بيايد
بعد، از دعواي  .دانم راستش نمي. اگر دعواشان باز باال نگيرد. چند صباحي

گويم و حرفهائي كه معلوم است از   و مدرسه مي ها با هم در كوچه بچه
گويد كه منظورش  ايوان مي. اند بازيشان آوردهها وسط  دل خانه
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ما االن در مركز رويدادهائي هستيم كه فرداي جهان به آنها . همينهاست
و اصالً هميشه اتفاقات تلخ در بازيها خودشان را نشان . شود مربوط مي

حاال فرض كنيم . كند و همينهاست كه آدمها را از هم جدا مي. دهند مي
انهاي ودكا، يك چيز ديگر بوده، چيزي مثالً همين بين ما، نه اين استك

و بعد يكي بيايد و آنرا بردارد و جلو چشممان . اي كه او آورده است بسته
. يا يك چيزي رخ دهد كه ما اين بسته را نتوانيم ببينيم. زير پا له كند

ه شود تا ما دوباره اسالها بايد بگذرد و هزاران صفحه بايد درباره آن سي
  . به موقعيت  اولمان برگرديمبتوانيم

شود و يا به نقل از او  گويد يا زوربا كه گاه گاهي پيدايش مي بعد او مي
كله . دانم  نمي- ايوان نيمساعتي زودتر از من آمده بود-شود گفته مي

و داستان پيرامون دختر يا پسري مهاجر تاب . جفتمان كمي گرم است
اند يا آفريقائي، مهم  سيائيآ. خورد كه با پدرش رفته است بيرون مي

آورد كه دست هم را  هوا آفتابي است و همين، آنها را به شوق مي. نيست
دوسه بچه . رسند به زير پلي مي. بگيرند و قدمزنان با هم آواز بخوانند

مرد برايشان دست تكان . شانزده هفده ساله آن باال، روي پل هستند
دختر يا پسر . فهمد  نميگويند كه مرد دهد و آنها چيزهائي مي مي
اعتنائي  پدر بي. كشد كه از آنجا دور شوند دست پدرش را مي. فهمد مي
آيند يك سطل آب لجن از آن باال  از آنسوي پل كه بيرون مي. كند مي

بعد يكيشان، او يا ايوان، به نقل از پدر . شود روي سرشان خالي مي
سشان را عوض گيرند و لبا رسند دوش مي گويد به خانه كه مي مي
را پخش » رگتايم«نشينند جلو تلويزيون كه دارد فيلم بعد مي. كنند مي
. بگذارد پسر يا دختر فيلم را ببينند يا نه. ماند چكار كند پدر مي. كند مي

رسد كه  اما وقتي فيلم به آنجا مي. گيرد پسر يا دختر موضوع را اول نمي
مالند، زير چشمي  مينژادپرستان روي صندلي ماشين سياه پوسته گُه 
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كند كه سيگار به دست، سرش را زير انداخته است،  نگاهي به پدرش مي
  .رود توي اتاقش شود و بيحرف مي بعد بلند مي

نگاهش روي بسته كوچكي است كه برايم . گيراند ايوان سيگاري مي
كنم در اين حالت آماده است تا با كوچكترين  حس مي. آورده است

. موجودي بسيار عاطفي است. ته يكهو زير گريه بزنداي به آن بس اشاره
  .شويم نوشيم و بعد ازهم جدا مي در سكوت ودكايمان را مي

  .يك فيل كوچك چوبي است. كنم هديه ايوان را در خانه باز مي
  !باز كه آت و آشغال با خودت آوردي خانه :گويد زنم مي

  .شناسي او را كه مي. اي است كه ايوان داده هديه -
  .آخر اين هم شد هديه. كند ايوان تو هم شاهكار مي -
  .حتماً به نظر خودش جالب بوده. دانم نمي -

براي خودم هم . زنم ام حرفي نمي از صحبتهائي كه با ايوان داشته
هايش باشد كافي  گفتن اينكه بايد در ارتباط با استعاره. روشن نيست

فيلي است . بينم نمياي در آن  چيز تازه. كنم به فيل نگاه مي. نيست
. هندي با جلي بر پشت و خرطومي دراز و كمي ناشيانه خراطي شده

هائي با آن  گذارمش توي تاقچه تا روزي سر دربياورم كه چه استعاره مي
  .شود در ذهنم خلق مي

و به پنج سال . ايم بينم كه من و زاهد يكي شده شب در خواب مي
كنم  و در اتاقي زندگي مي.  بودمدر سالي كه هنوز تنها. ام پيش برگشته

به سرم زده است . كه از زن و مرد هلندي پيري اجاره كرده بودم
ام  هاي كمد توي اتاقم را كه از پائين تا باال با كتاب و مجله پر كرده قفسه

هاي سبزي  هاي كوچكي بگذارم تا قورباغه خالي كنم و به جاي آنها جعبه
با خواندن شعري از يك . ي جا نمانندكه خيال پيدا كردنشان را دارم ب

تازه از خالي كردن . ام زده است شاعر قديمي چيني اين فكر به كله



 

 ٢١

ام  خواهم سراغ كشوهاي ميز مطالعه ام و مي هاي كمد فارغ شده قفسه
كند كه انگار  چنان با من گرم برخورد مي. شود بروم كه هلنا پيدايش مي
  .سالهاست با هم آشنائيم

اي پيدا  كند اتاق تازه بيند خيال مي هم ريخته اتاقم را ميوقتي وضع ب
از خوش شانسي پيرزن و پيرمرد خانه . كنم ام و دارم اسبابكشي مي كرده

شود چندان  هاي بلند هلنا وقتي از قصدم آگاه مي بنابراين خنده. نيستند
  .آورد فاجعه بار نمي

  نگهداري؟هاي سبز توي اتاقت  خواهي قورباغه راست راستي مي -
هيچ اثري از غريبگي در حاالتش ديده . زند هلنا خيلي آرام حرف مي

  .شود نمي
  .پيداكردنشان است. مشكل نگه داشتنشان نيست -
  هاي سبز پيدا كني؟ خواهي قورباغه حاال كجا مي -
 خواهم از تو خواهش كنم كه در اين مي. اگر قول بدهي باز نخندي -

  .كار كمكم كني
توانم  ولي همينطوري مي. ات خيلي دقيقي ندارمراستش اطالع -

  .هاي سبز گير بياوري بگويم مشكل بتواني اينجا قورباغه
كنم قصد  فكر نمي: گويد بيند، مي بعد كه تو لب رفتن من را مي

  هاي باغ وحش را داشته باشي؟ دزديدن قورباغه
  !نه :خندم مي

  .كنيم به خالي كردن كشوهاي ميز تحريرم بعد شروع مي
پرداخت . قبض پرداخت كرايه اتاق. تا بخواهي پر از خرت و پرت است

هاي قديمي دوستان، پاكتهاي خالي  نامه. ماليات وسايل صوتي و تصويري
هاي تبليغاتي كه  روزنامه .ام كه براي تمبر يا نشاني پشتشان نگه داشته

 از اي و توده. اند هاي سياسي مخالف رژيم ايران شده عوضي قاطي روزنامه
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ريزم بيرون و هلنا آنها را دسته  همه را مي. هاي اداري به درد نخور نامه
در طول اين چهار سال . كند كه باز سر آخر نگاهي به آنها بيندازم مي

ام براي نخستين بار است كه با زني دست به كاري مشترك  تنهائي
شان اي كه از خود ن حالت نشستنش، دو زانو روي زمين، و عالقه. زنم مي
اش  در چهره. شود كه بارها زير چشمي به او نگاه كنم دهد باعث مي مي

ايم ديده  يكجور احساس گنگي نسبت به كاري كه با هم شروع كرده
حسي . كند حسي كه با خيره شدن به او در من هم سرايت مي. شود مي

كند كه متوجه نمي شوم هردو دست از  كه چنان مرا از خود بيخود مي
ايم و از خيلي نزديك طوري كه زانوهايمان به هم چسبيده  كار كشيده

آرام آرام دست  روي موهايش . ايم است، مدتهاست به هم خيره  شده
  .اش افكنده است  زيبائي بر چهرهزحسي از تسليم پرتوي ا. كشم مي

  .بعد كه گفتم باز كن. يك لحظه چشمانت را ببند -
كنم  وم كه احساس ميشن آنقدر صداهاي مختلف مي. بندم چشم مي

رسد از اين  آواز پرندگاني كه به نظر مي. ام به درون جنگلي پرتاب شده
اي به دره  پرند و صداي آبي كه از بلنداي قله شاخ به آن  شاخ مي

او را مي بينم ايستاده . كنم پيش از آنكه هلنا بگويد چشم باز مي. ريزد مي
تا چشمش به من . اردپاي پنجره و پيراهن نازك آبي رنگي به تن د

رود و خودش را از  كشد، در پيراهن نازكش فرو مي اي مي افتد صيحه مي
  .شود كند و چون ابري غلتان در هوا دور مي پنجره به بيرون پرتاب مي

 كه كنارم زنمصورت كشم به  خجالت مي. شوم از خواب بيدار مي
.  شده استوجودم به تمامي از روياي هلنا پر. گاه كنمخوابيده است ن
. ايستم كنار پنجره مي. روم خيزم و به اتاق پذيرائي مي آرام از جا برمي

درختان جز آنجا كه پرتو نور . تاريكي شب همه جا را در برگرفته است
هائي  هاي درهمشان افتاده است، چون خيمه چراغهاي خيابان روي شاخه
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آسمان در يكجا . خورد سر درختان تكان ميهاي  شاخه .سياه پيدايند
ماه . شود سرتاسر ابري است و در جائي ديگر فقط چند لكه ابر ديده مي

هم به نيمه پيداست؛ در بغل ساختماني بلند و بر سر درختي كه باد 
از پشت شيشه همه چيز را فرو رفته در سكوت . دهد نوك آنرا تكان مي

هان به جهان سر درختان نبود جهاي  شاخ و برگاگر جنبش . بينم مي
هاي لخت درختان تبريزي و سپيدار،  از بين شاخه. ماند مردگان مي

.  از آنها كاري ساخته نيست. زند قرمزي چند چراغ از دور سوسو مي
كجا رفت؟ چه شد؟ به . بينم كنم ماه را نمي بعد كه باز مي. بندم چشم مي
ه را كشتند بلكه ابرها نه تنها ما. اند آيد ابرها روي آنرا پوشانده نظرم مي

ه  آه از .اند كشتهابري را هم كه آن باال چون عقابي بال گشوده بود  لک
بي . بي تنوع. خواهند دست مهاجماني كه همه چيز را در يكدستي مي

. در انتظار تند بادي  هستم كه بوزد. كنم به سردرختها نگاه مي. رنگارنگي
و . برماند  به دورها. ماندو آن توده يكدست و انبوه را بر.  بوزد وارتوفان

تابيد و آن   گذارد، تنها ماه را بگذارد كه به نيمه مي  مي باقي چيزيراگ
  .ابر تنهائي را كه چون عقابي بال گشوده بود
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فهمم از رفتنش به آلمان  از نك و نالش مي. زند كرامت زنگ مي
. رگردمخواهم سر كارم ب  پرسد كه هنوز نمي مي. خيري نديده است

. سارا راحتم گذاشته است كه خودم تصميمم را بگيرم. ام چه بگويم مانده
. كند موقعيتم را درك مي. با همه بدقلقيهاي گاه گاهيش، زن آرامي است

اي كه ذهنم را به خود  دانم رفتن به آنجا و برخورد با قاليچه اما مي
  .كند ام مي  است كالفه مشغول كرده

  .نه: گويم مي
  .دهم دم غروب سري به او بزنم  مياما قول

كنم محل كارم را در  سعي مي. رسم يش از بستن مغازه به آنجا ميپ
كنم  جائي نزديك به ميز كار كرامت پيدا مي. پستوي مغازه ناديده بگيرم

  .نشينم و مي
  وضعت براي عرقخوري با شكم خالي چطوره؟ :گويد مي

  .كنيم گاهي از اين كارهاي خركي مي
  !توپ: گويم  ميبه دروغ

  .خواهم توي ذوقش بزنم نمي
رود از يخچال توي آشپزخانه يك بطر ودكا و ماست خياري را كه  مي

  .آورد از قبل آماده كرده است مي
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  كنار آمدي؟باالخره دخترت چطور بود؟ با مريم  -
  .راستش حال تنهايي خوردنش را نداشتم. مال ديروز است -
  ها را پرسيدم؟ احوال بچه -
  .كنم مريم گفته روي حرفهايت فكر مي. وضع هنوز خراب است -

  .كند بعد جامهايمان را پر مي
با اين اتفاقاتي كه در آلمان دارد رخ . ام هستم راستش نگران بچه -
  .كردم اينطور پابندش شوم هيچوقت فكر نمي. دهد مي

  .بد هم نيست. شد خوب از جائي دوباره بايد شروع  مي -
  . كه مريم عصباني شدهمين را گفتم -
  .بگذار اينطوري فكر كند. اشكال ندارد -

بعد مست و خراب از . خوريم نشينيم و تا پاسي از شب عرق مي مي
  .زنيم بيرون مغازه مي

من هم . گيرد كرامت آواز هميشگيش را دم مي. هوا كامالً تاريك است
  .اي بدم بايد  با او بخوانمدبه ناچار با آن ص

  ".سنگستون و مو مستشو تاريك و  "
و . خوانيم از نو همان اولي را مي. مصرع دوم از ياد جفتمان رفته است

خورد و چون شانه به  يكهو پاي يكيمان پيچ مي. ويم ر تلوتلوخوران راه مي
تعادلمان را كه به دست . شانه هميم نزديك است جفتمان زمين بخوريم

بعد . كنيم ه هم نگاه ميب. ايم آوريم مي بينيم روبروي هم ايستاده مي
بر آب ريخته  هامان پت و پهن مثل سايه. گيريم كمي از هم فاصله مي

. افتاده است روي آسفالت پياده روي نزديك به تير چراغ خيابانخاك،
تأثير آنجور ديدن آن است و يا آنطور ايستادن خودمان، معلوممان 

قواره، دستهاي هاي پت و پهن و بي بينيم همان سايه شود، فقط مي نمي
چنان . دهند كنند و محكم با هم دست مي پت و پهنشان را بلند مي
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ئي كه ناگهاني تو صورت يكي  مثل سيلي! محكم كه صدايش شترق
صدا كه . اندازد پيچد توي گوشمان و در خيابان طنين مي بخورد مي

  !پس اينطور: گويد پيچد كرامت مي مي
ن درهم است با هم قرار و آنوقت هردومان وقتي هنوز دستهايما

گذاريم يك شب حسابي مست كنيم و راه بيفتيم تو خيابان و آواز  مي
دهم بعد از آن برگردم سر كارم و دوباره جاهاي  و من قول مي. بخوانيم

  .شندره را رفو كنم
يا . دهد گاهي رخ مي. شويم گوئيم از هم جدا مي را كه به هم مي اين

هوا خيلي . آنشب هم از آن شبهاست.  منكرامت خوش دارد تنها باشد يا
مدتي است كه باران نباريده و معلوم هم نيست به اين زوديها . سرد است

  .ببارد
خواستم امشب چيزهائي از خودم به  آيد مي شوم يادم مي تنها كه مي
اي هم بگويم  شمه. ام اينكه چرا موقتاً كارم را تعطيل كرده. كرامت بگويم

  .و خياالتي كه دارد. نويسد  كه نوشته است و دارد مياز ايوان و داستاني
را » دام«فقط چون از دور ساعت برج بلند. كنم مسير را گم مي

برج بلند . توانم حدس بزنم زياد از مركز شهر دور نيستم بينيم مي مي
. هميشه اينطور است. كند ام را برايم ساده مي پيدا كردن راه خانه» دام«

پيدا كردنش راحت . كنم گردم اول آنرا پيدا مي شوم مي هروقت گم مي
  .گويد از هركس بپرسي مسيرش را به تو مي. است

اين كوچه، آن كوچه، . افتم آوردن، به راه مي بيخيال از كجا سر در
. بينم ام كرامت را مي در چند قدمي. بينم انگار جاي اولم هستم يكهو مي

همان چراغي كه از هم هنوز خم شده است و سايه پت و پهنش را زير 
  .خواند يكچيزهائي هم زير لب مي. كند جدا شده بوديم تماشا مي
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خواند و  چون همانطور كه مي. معلوم است هنوز حسابي مست است
  .كند مواظب است نخورد زمين اش را تماشا مي سايه

مصرع معروفش را دارد . شنوم صدايش را مي. روم نيم قدمي جلو مي
  .كند اي، يكريز تكرار مي كافهبا آهنگ تصنيفهاي 

  »!آي. كنيم ديم و زلف شونه مي كون مي«
  »!آي. كنيم  ديم و زلف شونه مي كون مي«

يكي از آنروزهاي بد كه هرچه خبر به . چند سال پيش آنرا ساخته بود
كشتند و  از داخل و خارج قهرمانان ما يكديگر را مي. رسيد بد بود ما مي

كرامت جلو آينه ايستاده بود و . آن  برخورد كنيمما مانده بوديم چطور با 
زد كه يكي، دوستي كه از ايران آمده بود، از او  موهايش را شانه مي

او هم في البداهه آنرا خوانده . كند پرسيده بود  در غربت چه كارهائي مي
پرسيد آنرا  پرسيد و يا نمي بود و بعدها هم هروقت  كسي ديگر مي

  .خواند مي
گر بروم جلو و دستش را بگيرم و توي خيابان راه بيفتيم ترسم ا مي

را با هم دم  ترديد دوتائي همان چون بي. آنوقت قرارمان بهم بخورد
و ديگر معلوم نبود براي آنشبي كه قرار گذاشته بوديم چه . گرفتيم مي

  .بخوانيم
. گيرم و مسيري ديگر را پيش مي. كشم آهسته آهسته عقب مي

زور . شود خواند اما بدجور در ذهنم تكرار  مي يمصرعي كه كرامت م
. گذارد آهنگ شعر كرامت نمي. شود نمي. زنم چيزي از خودم بسازم مي

كنم به خود كرامت  از لج بند مي. كند پرد وسط، كار را خراب مي هي مي
بينم فحشها در ذهنم آهنگ  يكهو مي. كنم به او فحش دادن و شروع مي

  : اند شعر پيدا كرده
  »!ريدم به شعرت! كرامت! رامتك«
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  »!ريدم به شعرت! كرامت! كرامت«
شعر اصلي ديگر از سرم پريده . كشم بعد از مدتي از خواندن دست مي

  .است
زنم حتماً تا حاال بيدار . ام با اينحال پريشاني كه دارم كجا بروم مانده

خواهد آرامشي را كه  دلم نمي. كند نشسته و دارد تلويزيون تماشا مي
زنگ زدن به ايوان هم در اينوقت . براي خودش ساخته است بهم بزنم

اصالً درست نيست او را بيخودي از خانه بيرون . شب كار درستي نيست
  :آيد خوانديم يادم مي آوازي كه هنگام مستي من و كرامت مي. بكشانم

  ".شو تاريك و سنگستون  و مو مست"
قدمهايم . س را دارمبينم همين احسا خوانم مي خوانم يا نمي مي

  .شود ناخودآگاه در جهت مغازه قالي فروشيمان كشيده مي
كنم؟ آيا آنجا برايم پناهگاهي شده است؟  چرا آن راه را انتخاب مي

سقفي، جاي امني، يا خيره شدن به نقش و نگارهاي قرينه است كه مرا 
بينم قوز كرده مثل كالغي پير، بر  كشاند؟ خودم را مي بدان سمت مي

ام و يك چشم به نقشهاي همشكل و يك  قاليچه روي پايم خم شده
  .زنم چشم روي تار و پودهاي رفته دارم گره مي

شود كه  چهار سالي مي. دارد اي كار برمي تعمير هركداميك يك هفته
ام از ايران، بايد كاري  بعد از آمدن زن و بچه. ام خودم را بندي آن كرده

 جدا از آن، ما، من و كرامت، ديگر به آخر .كردم براي خودم دست و پا مي
سر و كله زدن با . كند كار و بار اصلي را كرامت مي. خط رسيده بوديم

آوردن جنس و نقل  انتقال . مشتريها و حساب و كتاب دكان با اوست
با  . كار اصلي من اما رفو كردن است. دهيم آنها را به نوبت انجام مي

كه به خط فارسي » شود ليم پذيرفته ميتعمير قاليچه و گ«همين جمله 
اي نوشته شده و بر پشت شيشه چسبانده شده است،  و هلندي بر صفحه
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ام ياسين، رفوگر  شده. ام صاحب شغل معيني در غربت براي خودم شده
  .نقشهاي كهنه

  .از قديم قديمها چيزهائي هنوز در يادم مانده است
 اوايل از سر تفنن شروع .كردم آنوقتها در دهات بويراحمدي معلمي مي

گاهي فصل خرمن . شد در ده هميشه براي فراغت اوقاتي پيدا مي. كردم
نشينان، معموالً يك   بعد از اين تغييرات در زندگي ده. گاهي كوچ. بود

اينوقتها راه . ها نظم بگيرد كشيد تا مدرسه آمدن بچه اي طول مي هفته
هاي سنگي در  م ده را با خانهبر بلند جائي كه مي ايستاد. ميفتادم در ده

ديدم كه مثل پلنگي خسته دم زير پا گذاشته و آرميده  كمركش كوه مي
اگر صبح بود در مهي شيري رنگ پيدا و ناپيدا درختان بلوط و . است

ديدي كه چون كارواني از راه رسيده از ته دره  قوزكنان و  لخنگ را ميكُ
اي پرنده ناگهاني پر  ل پايت دستهگاهي هم از بغ. آيند بار بر دوش باال مي

واري از  ديدي سايه شنيدي و يا مي فقط صداي بالهايشان را مي. كشيد مي
ماندند تا تو  اينكه تيهو بودند يا كبك و چرا تا اين حد مي. پروازشان را

آنقدر نزديكشان شوي بعد پر بزنند، بريده بريده بايد بعدها از دهان 
آفتاب دامن مي گشاد روي . كرد فرق ميظهرها . آوردي ديگران درمي

سنگها و گرگراكها جست و خيزي داشتند روي آنها و مته داركوبها هم 
جهان پيرامونم را در عوالم بيست سالگي با همين . افتاد آني از صدا نمي

  . كردم ديدارها رنگين مي
 زد به سرم ، كه آنها را نشسته در پاي دار بلند قالي ديدمين باراول
  .بزنم همراهشان اي  گرهشان بنشينم وكنار

رنجي در تُ. گرفت ندي شكل مينقشها تر و تازه زير دستشان به كُ
اين  بود . چندان در  فكر قرينه سازي نبودند. گلهائي در حاشيه. وسط

معلوم بود براي دل خودشان . خواند كه گاهي نقشها اصالً با هم نمي
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 كرده بودند و يا خرمنها را همراه بعد از آن كه گندمها را آرد.  زدند مي
معموالً در گاه كماني شدن آفتاب رو به نشيب . مردانشان باد داده بودند

نشستند برابر  كردند، گاهي هم صبحها، چند نفري به رديف مي شروع مي
  :زدند دار و بيت خوانان مي

  دو زرد يك درميان"
  .چهار زرد يك در ميان! بزن. زدم
  .زدم. يك سبز. پنجتا جا بذار. در مياناي  قهوه. بزن. زدم
  "!هشتا جا بذار، يك سبز را سر كن. زدم

ها  با همان موادي كه از پوست ميوه. كردند نخها را خودشان رنگ مي
براي اين بود كه آبيشان به آبي آسمان صاف بود . و گياهان گرفته بودند

در حيرت . ترف و سبزيشان به سبزي ته دره كه تا گلوگاه بين دو كوه مي
هاي آبي هم همان شاش  و آن رگه. خنديدند كه همان است من مي

زميني كه در . موش ته دره است كه بنديشان كرده است به آن زمين
تا به بوي آن بعد از كوچ، دوباره بازگردند . جائيش دل مدفون كرده بودند

ترنج ارغواني رنگ وسط  هم شايد از آن بيرون آمده . سرجاي اولشان
  .ودب

ام تا آنها را از نو، در اينجا در هلند،  حاال بعد از سالها شروع كرده
در سايه روشن چراغهاي مهتابي كه با . سرزمين تبعيدم، از نو بزنم

  .ايم كرامت دوتائي آنها را در سقف و ديوارها نصب كرده
در را كه باز كنند جلنگ جلنگ . زنگوله باالي در اما كار كرامت است

آنرا بيشتر محض رعايت تشريفات همينجاها . شود د ميصدايش بلن
زنده باد . حوصله منفرد بودن را ديگر از دست داده است. گذاشته است
از همه آن كشاكشها . خسته شده است. آدم است ديگر. غوغاي جمع

بريده است تا در سايه روشن جاهاي ديگر، اين چند سال باقيمانده عمر 
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ه انگيزه فراموشي يا يادآوري گذشته يا مثل من كه ب. را تمام كند
. گاهي شاخ نازك درخت طوبائي رفته بود. زدم هيچكدام، به قرينه مي

گاهي چندتائي از گلهاي پنج پر شندره شده . گاهي سر و نوك هدهدي
گاهي هم نقشهاي آسيب ديده، همان نقش ترنج وسط بود كه با . بود

. ا كه رفته بود، تكرارشده بود،هايي كوچكتر در حاشيه و در آنجاه اندازه
گوئي كار را عين لباس قالب تن من دوخته . درآوردنشان آسان بود

شدم براي ساعاتي همه چيز را در دور و برم از  خيره به آنها كه مي. بودند
و خوش با نقشهاي . مكاني زماني و بي غوطه در مطلق بي. بردم ياد مي
ست و نسل ما از پس آنهمه و زمزمه كنان با خود كه همين ا. مكرر

دويدنها باز رسيده است پاي همان ديواري كه خودمان يك زماني پاي 
و گوش كنيم به . پس چه بهتر كه بنشينيم حاال. آن شاشيده بوديم

هاي درون و بازي با فراموشي و خواب كردن بيداري تا وقتي  زمزمه
و تا . نستيمدا معلوم شود كه در جائي، نقش ديگري بوده است و ما نمي

نشود، چشم بسته بدوزيم و روي هم سوار كنيم و بدهيم  وقتي يافت مي
جنس . هاي خواب و بيداري ما كار ندارند آنها كه با زمزمه. دست مشتري
به همان تري و تازگي . و نقش را سرجاي خودش. خواهند را سالم مي

  .اش بيرون آمده بود روز اول وقتي از زير دست بافنده
و پيش از اينكه دزدگير مغازه آژير . كنم اندازم و در را باز مي كليد مي

سكوت محض است و روشنائي معمول . اندازم بكشد آنرا از كار مي
 نوعي پاسخ مثبت اينجاآيا آمدنم به . گذاريم چراغهاي شب كه روشن مي

اي است دروني؟ و ديدن نقشي كه  به خواهش كرامت است؟ و يا انگيزه
دانم چرا در ذهنم با ماجراي زاهد و هلنا ربط  با ايوان نميبعد از گفتگو 

از كجا معلوم آوردن آن، كار زاهد نباشد؟ شايد هم . است پيدا كرده 
غيبت او نتيجه برخوردش با همين نقش بوده است؟ آيا اصالً آنها، هلنا و 
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اند يا در واقعيت وجود دارند؟ چه  زاهد از دل داستان ايوان بيرون آمده
. دانم كيستم تواند اينرا به من بگويد؟ من هنوز خودم نمي  ميكسي

  ام يا ياسين زنده؟ ياسين مرده
 است كه دوسال پيش از آنكه من دنيا بيايم مرده مياسين نام برادر

پدر و مادرم بعد از تولدم ديگر براي من شناسنامه نگرفتند و من با . بود
هروقت كه در شرايط . دمام هويت پيدا كرده بو شناسنامه برادر مرده

  .اولين بار را هنوز بياد دارم. افتم سختي قرار بگيرم بالفاصله ياد او مي
ها در حياط دبستان اردبيهشت كه لب شط بود صف بسته بودند  بچه

. چه گناه بزرگي مرتكب شده بودم. تا شاهد چوب فلك كردن من باشند
. ها تعطيل است رسهكردم مد خيال مي. دانستم نمي. ديروز غيبت داشتم

فرداي آنروز كه به مدرسه رفتم كاغذي نشان معلممان دادم كه . اما نبود
. در آن نوشته شده بود چون ياسين مريض بود  نتوانسته به مدرسه بيايد

. خودش گفته بود. بجاي برادر بزرگم آنرا نوشته و امضا كرده بودم
 چون نسبت به من. معلممان از دست خط نوشته فهميد كار خودم است

ايم دوسال كوچكتر بودم براي آنكه بتوانم به ديگران برسم  سن شناسنامه
پدر و مادرم . مجبور بودم در خانه، بيشتر از همكالسيهايم مشق بنويسم

براي . ترسيدند رد شوم فشار بيشتري روي من گذاشته بودند كه مي
آدم توانستم مثل  آنقدر خوب كه مي. همين دستخطم خوب شده بود

ها را با يك خط كوتاه كشيده و يا با يك  ها يا سه نقطه بزرگها دونقطه
در ضمن نوشتن و خواندن من دست كمي از . دايره كوچك نشان بدهم

اگر . خواندن و نوشتن برادر و خواهرهاي بزرگتر از خودم نداشت
توانستم آنقدر خوش خط بنويسم، آن هم در كالس اول، وقتي  مي

توانستند آب، بابا، بنويسند آيا  گناهي مرتكب   زور ميهمكالسيهايم به
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شده بودم؟ اين پيش افتادن اجباري از بقيه كه خودم هم در آن سهمي 
  نداشتم آيا نيازمند پاداش بود يا تنبيه؟
كردم دارم جاي  آمد احساس مي وقتي تركه بر كف پاهايم  فرود مي

ين واقعي، كه بايد در اين او بود، ياس. شوم ام مجازات مي برادر مرده
  .شد كرد و تنبيه مي رفت و غيبت مي آنسال به دبستان مي

ام  ام و پاهاي برهنه روي زمين افتاده. پيچيد صداهائي توي گوشم مي
و بوي شط . بينم آسمان را مي. بسته به چوب و فلك رو به آسمان است

قتي بوي ماهيهاي قرمزي كه هميشه و. بوي ماهي. كند دماغم را پر مي
خواست چندتائي را با قالب  ديدم دلم مي آنها را نزديك به ساحل مي

هوا . آيند ها فرود مي تركه. ماهيگيري بگيرم و در حوض مدرسه بيندازم
آيا هميشه بايد جاي . سوزد هاي تركه كف پايم مي سرد است و از ضربه

اي كه پيش از من مرده  كسي ديگر كتك بخورم و شكنجه شوم؟ اين يكه
  خواهد مرا دنبال كند؟ ا كي ميت

و زير نور المپائي كه مادرم  . براي چند روز با پدر و مادرم قهر كردم
ام را  اش چسبانده بود كه نشكند مشقهاي مدرسه سنجاقي به شيشه

و با نوك انگشت خيسم . پاك كن نداشتم. نوشتم خرچنگ قورباغه مي
. توانست برايم بخرد يپاك كن گران بود و پدرم نم. كشيدم روي كاغذ مي

وقتي مشقهايم را كه در هرچند سطر . شد كاغذ زير انگشتهايم سياه مي
خيال كردند از . چندجا سياهي داشت نشان معلمم دادم باز كتك خوردم

بعد از آن بود كه فهميدم . ام ي سابقم استفاده كرده مشقهاي خط خورده
 ديگر همچنان ياسين و تصميم گرفتم. توانم نقش خودم را بازي كنم نمي

ياسيني كه اگر بود دو سال از من بزرگتر بود و خطش بد بود . مرده باشم
و كسي هم از او بازخواست . نوشت اي مي و مشقهايش را خرچنگ قورباغه

  .كرد نمي
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خواستم امشب به  ميكه هائي را  چيزهمان. زنم دست به چيزي نمي
گذارمش روي ميز او و از  مي. نويسم  كاغذي مي كرامت بگويم روي صفحه

  .زنم  بيرون مي مغازه
به پلكهاي روي هم . زنم خوابيده است. رسم دير وقت به خانه مي

  .آرام خوابيده است. كنم اش نگاه مي خوابيده
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كردم  هاي سبزي كه در خواب جستجويشان مي صحبت از قورباغه
هاي  ان از قورباغهخاطرات ايو. گيرد يكروز تمام وقت من و ايوان را مي

اي چيزهايي از كودكي در  هاي قهوه اما درباره قورباغه. سبز تهي است
اش مانده است؛ بخصوص عمل بيرحمانه پسران كوچك كه با  خاطره

يادآوري اين خاطره در ايوان، مرا بياد . كردند نيهاي باريك آنها را باد مي
  .اندازد ام مي يكي از خاطرات بسيار قديمي

. ديدم اي باد كرده  در سلول انفرادي خودم را عين قورباغهبح صيكروز 
بلند شدن و . شب پيش از آن، هنگام بازجوئي سخت شالقم زده بودند

خوردم تمام  تكان كه مي. راه رفتن در سلول برايم مشكل بود
پاي دست و وقتي همانطور دراز كشيده به . كشيد استخوانهايم تير مي

ام كه بيحال به  اي شده ه نظرم رسيد مثل قورباغهكردم ب متورمم نگاه مي
ترسم در ذهن او به عمل  مي. گويم اينرا به ايوان نمي. پشت افتاده است

خاطرات . اي كه در كودكي شاهد آن بود دامنه بيشتري بدهم بيرحمانه
شهري كه در آن متولد . كودكي من برعكس ايوان پر از قورباغه است

و بازي در كنار شط و پاي جويبارهائي كه . بودشده بودم در محاصره آب 
از ماهيهاي ريز و قورباغه و خرچنگ پر بودند يكي از بهترين تفريحات ما 

  .بچه بود
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هاي سبز براي من  يابم كه پيدا كردن قورباغه در گفنگو با ايوان درمي
. كنم براي او از زادگاهم تعريف مي. مثل يافتن يك حس گمشده است

گاه براي معرفي آن با تعريفهاي يكباره و بدون مقدمه بسيار تعريف از زاد
  .شود در تعريفهاي ناگهاني چيز ديگري دنبال مي. فرق دارد

و بارها آنرا حتي براي خودم تكرار . اولي را بارها تجربه كرده بودم
آنها را شوخي و جدي، .  ايوان با تعريفهاي سابق من آشنا بود.كرده بودم

من با اندكي تغيير با . يك آدم شرقي نام نهاده بودهاي غربت  زمزمه
 هميشه جاي غربت ،در ذهن من اما تبعيد. نامگذاري او موافق بودم

  .نشست مي
  !مرا بميران نخل«

  .خواهم مرا بميراني از تو مي
  .ام نخل خسته

  .خسته از دربدريها
  .ام نشو نخل چراغ خانه
  .مرا بپوشان

  .با سعفهاي خشكت مرا بپوشان
  .اند مهايم مرا خسته كردهزخ

  هاي كودكيم براي اشكهاي روي گونه
  .دستي نيست

  ».مرا بميران
آيا  آنرا در . توانم آنرا براي ايوان بخوانم اين شعر از كي بود؟ آيا مي

خواند؟  يا اين شعري نبود كه زاهد براي هلنا ميآخوابهايم  شنيده بودم؟ 
  .دانم نمي
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هاي  زاهد را ياد نهرهاي دهكدهكانالهاي آب در اوترخت هميشه 
يكروز زاهد به هلنا گفته بود در هر آدم  . انداخت نزديك به زادگاهش مي

شايد وقتي خسته از پرسه زنيهاش در كنار . يك شعر نگفته وجود دارد
درست مثل . گشت اين حقيقت به ذهنش آمده بود كانال، به خانه برمي

  .كرد سر تا ته طي ميوقتهائي كه نهر سيد يوسف را غروبها از 
آب از شط بزرگ چون ماري . نهر سيد يوسف، آبش گلي رنگ بود

خزيد و سينه كش تا نمكزارهاي دور از آبادي  عظيم الجثه توي آن مي
كرد نهر در گاه بازگشت به شط، رويائي چند  او هميشه  فكر مي. رفت مي

ئي كه بخشي شط مخزن روياهايش بود، روياها. برد از اين سفر با خود مي
خواست هنگام قدم زدن  روياهائي كه بعد از سالها مي. از آنها مال او بود

هميشه چيزي بود كه . شد اما نمي. كنار اوده خراخت پيدايشان كند
. كرد خودش را در آنسوي مرز تاريك خاطره و يا ندانستن مخفي مي

نسوي مرز نه آنكه بتواند خودش را به آ. وقتي با هلنا آشنا شد آنرا ديد
ديواري از . آشنائي با هلنا سبب شد كه تنها مرز را ببيند. نه. پرتاب كند

  .اي از آن پيدا بود سيم خاردار را كه در انبوه متراكم مه سايه
 اوده ندي روانِهلنا روزي به زاهد گفته بود تنها به آب ايستاده يا به كُ

البته هلنا از . چيزهاي ديگري هم در آن هست. خراخت نبايد نگاه كرد
در . قرار گرفتن در موقعيت زاهد براي او مشكل بود. رفت اين پيشتر نمي

داستان ايوان خوانده بودم نزديك شدن آدمها به هم، بخصوص وقتي 
چيزي بين آنها فاصله انداخته است، معموالً جهشي و ناگهاني صورت 

در . گردد و زمان به نقطه عزيمت خود بازمي. شود تاريخ گم مي. گيرد مي
اما هيچكس . شويم هائي آشنا و اخت روبرو مي آن هنگام ما با آفريده

تواند و يا توانسته است براي مدتي طوالني در  تواند ادعا كند كه مي نمي
اش را بسوي تو  زمين از هر طرف نيروي جاذبه. اين حالت بماند



 

 ٤٠

اي،  دهفرستد و تو همانطور كه ناگهان خود را پرتاب شده در فضا دي مي
  .شوي بيني كه با سرعتي سرسام آور داري به زمين نزديك مي يكباره مي

دور  خودش . كند آدم در جهان آپولون زندگي مي :گويد ايوان مي
نياز به . كشد تا حسهاي  سركش ديونوسوسي اش را مهار كند حصار مي

داشتن سقفي، گرماي آتشي در زمستان، همه از اين فكر بيرون آمده 
  .است
آن جسم كوچك و لهيده را به . اندازد رفهاي ايوان مرا ياد مادرم ميح

هائي  مادرم به تنهائي ايستاده بود تا از درون رگهايش واژه. آورم خاطر مي
را مثل خانه، تحمل، شكيبائي وارد كتابهائي كند تا من بعدها وقتي 

. مام كنار هم بچين هاي كتابفروشي شدم بخوانم و يا در قفسه بزرگ مي
هايش از  چرخيد از فاصله پچ پچ رسي، گوشه طول مكاني كه در آن مي

و سكوئي داشت كه . چيزي بين اتاق و حياط و  آشپزخانه. هم دور نبود
. رفت نگاه كند نشست تا از آنجا به آسماني كه از لبه بام باال مي بر آن مي

مادرم اين را » .شود جهان روزي رنگين مي. شود جهان رنگين مي«
مهم اين است  كه هنگام . توانست بخواند؟ مهم نيست خواند؟ يا مي مي

نشستن بر آن سكوي سيماني چيزهائي از اين دست از ذهنش 
و من با اين كه تازه به هفت سالگي پا گذاشته بودم و هنوز . گذشت مي

توانستم آنرا حس  كردم، مي آسمان را از ميان شاخه تيركماني نگاه مي
بعد، خيلي سالها بعد، در گفتگو با ايوان به اين حقيقت تا سالها . كنم

  .برسم كه بايد چيزها را در جاي خودشان گذاشت
اصالً . شكل مهم نيست«: خواند اي از داستانش را از بر مي ايوان تكه

سر كوهي است و يا مشرف . اي هست يا نه مهم نيست كه در آنجا پنجره
 جائي هست كه هر غروب و يا مهم اين است كه بداني. اي به رودخانه
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تا ميخي به ديواري زده . كشد نهايت نصف شب انتظار بازگشتت را مي
  »...و بعد. كند شود، شكلش را پيدا مي اي آويزان مي شود و حوله مي

  بعد چي؟ -
آدم در شرايط مختلف نگاههاي . اش را بخوانم ترديد دارم بقيه -

بهرحال اين . ايان اين تكه موافقمدانم چقدر با پ حاال نمي. متفاوتي دارد
در يكي از . شويم بتدريج متوجه حضورش مي«:شود تكه اينطور تمام مي

دهد تا بتواند بعدها آهسته  هاي اتاق يكجوري خودش را جا مي گوشه
  ».آهسته خودش را نشان تو دهد

  داري؟ فهمم ايوان؟ چرا زاهد را در همان حالت نگه نمي نمي -
  كدام حالت؟ -
. مان مقطع كه به قول خودت راوي و رنگها با هم قاطي هستنده -
  .اش آن تكه دوچرخه سواريشان در جنگل نمونه
چيزهائي . تقصير از من نيست. توانم ولي نمي. خواهد خيلي دلم مي -

  .در روح او وجود دارد كه هنوز برايم روشن نيست
  مثالً چي؟ -
به قول تو به گنگي يكيش، همين چيزي است كه به استعاره و يا  -

متوجه حضور چيزي در تاريكي « در اين جمله ازش ياد كردم يعني
خواهم بدانم چقدر زاهد در برابر اين چيزهائي كه  من اول مي» شدن

توي روحش خانه كرده است و روزي ممكن است بيرون بيايد مقاومت 
است بهتر . بيني تو هم كه مي. توانم بفهمم من وضع خودم را مي. كند مي

تو . سازگاري با محيط، شايد. غمگين بودن و اين حرفها را كنار بگذاريم
اي  مثالً در همان صحنه. البته به شيوه خودت با حرفهاي من كنار ميائي

. من فقط هلشان دادم كه راه بيفتند. زني وار از آن حرف مي كه تو شيفته
  .كنم حاال دارم نگاهشان مي
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لبته چيزي ناروشن از ا.  هم مبهم استبراي او. فهمم منظورش را نمي
شد  گويد اگر كافي بود مجبور نمي مي. اما كافي نيست. آن در ذهن دارد

و بعد ببيني كه . مثل آنكه در خواب صدائي بشنوي. اينطوري بيانش كند
  .رقصند در انتهاي سرسرائي تاريك مردگاني دسته جمعي مي
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۵  
  

 آنرا توي تاقچه اتاق خوابمان .بينم هديه ايوان را سر جايش نمي
نجلي است آنرا دور كرده چيز ب آيا زنم چون فكر مي. گذاشته بودم

انداخته است؟ گاهي به اشيائي كه توجهم را جلب كرده است بيخودي 
بعد از آمدنش به هلند، براي چندماهي شروع كرد به خرد . كند بند مي
سال به آنها خو كرده شكستن و تغيير اشيائي كه توي اين چند و كردن 
اول قاب دور فلزي را كه تابلوي يكي از خوشنويسان جوان را در . بودم

معموالً غزلهائي از شاعران قديمي را . آن گذاشته بودم عوض كرد
اما ميلشان بيشتر به . روند تازگيها سراغ امروزيها هم مي. نويسند مي

 كاملي بود؛ با غزل. شعر تابلوئي كه داشتم از حافظ بود. قديميهاست
كرامت آنرا برايم هديه آورده . هائي گوناگون در دور و بر يحاشيه نويس

بعد از آنكه توانسته بودم بعد از ماهها تك و دو آپارتماني دو اتاقه را . بود
درست بين دو . زده بودمش به ديوار. اي پرت در اوترخت بگيرم در گوشه

چه پيدا كرده بودم و كرامت بجاي آن قاب گوبلن دوزي كه در كو. پنجره
با . طرح ابولهولي و يا يكي از سالطين مصر باستان. آمد از آن بدش مي

. و چشماني بزرگ و هميشه ناظر از آن باال. اي و قرمز رنگهاي تند قهوه
شايد . خدائي پنهان، جائي در وجودم كه خودم هم از آن آگاهي نداشتم

ا  اين حس كه دستبافت است و ي. هم همان چشمها نظرم را گرفته بود
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كسي قوز كرده بود ساعتها باالي آن تا چيزي دربياورد از آن . باالخره
البته حاال چند سالي است . همه طرحهاي گم كه در ذهن داشته است

ام قد كشيده  و آن دو درختي كه در پشت پنجره. ام كه از آن خانه رفته
ريخت جايشان  م شكفتن ميشان را در د بودند و بادهاي تند گلهاي بهاره

اند به پارك درندشتي با درختان چنار و سپيدار و كاجهائي از دور،  را داده
اي باشد مي نشينيم، من و زنم، و غروبها  حوصلهو كه گاه گاه وقتي حال 

پيرمردي كه . چيزهاي ديگري هم هست. كنيم را از پشتشان تماشا مي
راي بار اول پسرم نشانمان ب. كشد سگش او را به اينطرف و آنطرف مي

و هربار كه پيدايش . صبحها و عصرها. شود دوبار در روز پيدايش مي. داد
در رفتار سگ هم نوعي . كنيم شود با چشم از آن باال  تعقيبش مي مي
شود؛ وقتي  حم به پيرمرد و هم انتقام از سالهاي گذشته ديده ميترّ

. به سگ امر و نهي كندتوانست  پيرمرد هنوز توش و تواني داشت و مي
آيد كيف  مان كه وقتي از كار به خانه مي ي مسن همسايه. باز هم هست

دارد و براي خريد از آلبرت هاين و يا باسيس ماركت از  آبيرنگش را برمي
در آن يكي دوساعتي كه به بسته شدن فروشگاهها . زند خانه بيرون مي

وشكار است و يا حوصله فرام. مانده است چندبار از خانه بيرون مي زند
كند،  خانه نشستن را ندارد يا دنبال چيزي مي گردد كه پيدا نمي

گذرد در مسير راهش  در اين چند سالي كه از همسايگيمان مي. دانم نمي
رد و بدل و لبخندي  ي با هم داشتهعليك براي خريد چندباري سالم و

ي وجودش هنوز از هيچ كجا. يما شتها  يا گفتگوي كوتاهي با هم د كرده
اي است در بسته كه  قلعه. ام دربياورم كه به چه عالقمند است نتوانسته

وقتي . بيني شود، چيزي از درون آن نمي هايش باز مي حتي وقتي پنجره
اي است  كند مجسمه وقتي نگاهت مي. اي است خندان خندد مجسمه مي
ام كه  در جائي خوانده. تماشاي غروب البته جاي خود را دارد. ناظر
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اي است كه در همه جا شكوهمندي يكسان  آسمان غروب تنها منظره
  .دارد

 فيل چوبي را پيدا سرانجامبعد از جستجو در گوشه و كنار خانه 
اي پالستيكي در  كنم؛ قاطي يك مشت خرد و ريز ديگر، در كيسه مي

المپاي كوچكم را هم كه سالها پيش خودم خريده بودم . پشت يخچال
المپا . سوزد براي هر دو آنها دلم مي. سوزد دلم مي. بينم  ميدر آن كيسه

آن سالها كه تنها بودم گاهي كه . جاشمعي ماشي رنگ قشنگي دارد
آمد و هردو حالي داشتيم و در  دوستي، عزيزي، همدلي به ديدنم مي

كرديم و در پرتو  يخچال ودكائي بود، چراغ باالي سرمان را خاموش مي
نشستيم و نم نم عرق  وچك و ماشي رنگ ميكمرنگ آن المپاي ك

  .خورديم مي
. زند به سرم كه بروم و از سارا بپرسم چرا اين كار را كرده است مي

كردم  فكر نمي: نهايت اينكه بگويد.  چيزي است مثل نپرسيدنبينم مي
اما بهتر نبود بپرسي؟ . قبول: من هم بگويم. چيزهاي با اهميتي هستند

.  چيزهايي هستند كه براي من اهميت دارند.بهر حال من هم آدمم
  .شود تجاوز از همينجاها شروع مي

هاي قاب دور فلزيم  مثل همان وقتي كه خرده شيشه. شود ديدم نمي
توانستم به عينه آثار تجاوز را  مي. را در پشت يكي از كمدها يافته بودم

خودش در كتابهاي . با آنهاي ديگر هيچ فرقي نداشت. نشانش بدهم
در آنجا . همانها بود در قلمروئي كوچكتر. اريخ فراوان خوانده بودت

و . بازارها را سوختند. شهر را  تاراج كردند. خواندند يكباره ريختند مي
در اينجا، در اين آپارتمان كوچك چند اتاقه و . اه را گردن زدندگنمردم بي

  .اي ديگر در غربت به گونه
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داستاني جدا از خودم و از  كنم آنرا مثل  سعي مي. كشم عقب مي
هاي عذابي كه   دهم از ميان كوره زن را عبور مي. اي دور ببينم فاصله

كوههاي كردستان را كه خود به هنگام فرار از آنها باال و . گذشته است
و قاچاقچي به ضرب شالق . شب است. بينم ام در برابرم مي پائين رفته

وچك فراريان را وحشتزده صداي رگباري جمع ك. كند اسبها را هي مي
زن و پسر . زند كند و دو سوارش را زمين مي اسبي رم مي. كند مي

هائي كه در پيرامونشان بر تن كوه  با گلوله. راه گم كرده. تنهايند
. يابد قاچاقچي كرد بعد از دوساعت آنها را در پناه سنگي مي. نشيند مي

. را  پشت سر بگذارندهوا گرگ و ميش است و آنها بايد هرچه زودتر مرز 
پسر . شود دوباره صداي رگباري شنيده مي. دست و پاي زن زخمي است

دود خاكستري رنگي برابر چشمانم . چسبد ترسان به مادرش مي
بينم كه منتظر  آنها را در هتل ارزان قيمتي در استانبول مي. خيزد برمي

. نندك رسيدن يك دعوتنامه معتبر براي آمدن به هلند روزشماري مي
هايم با دو انگشت  روي شقيقه. گذرد روزهاشان كند و خسته كننده مي

كنم خاطرات گذشته دست از  حس مي. محكم. زنند مي. دهم فشار مي
اي براي تجاوز پيدا كنم و چه  بينم چه معناي تازه مي. دارند سرم برنمي

 بيحرف، المپا و آن فيل. هايم را فراموش كنم نكنم مشكل بتوانم خاطره
رسد از  كوچك چوبي را كه خرطومش ثابت و سنگين تا زانوهايش مي

روم در  كنم و مي با دستمالي خيس تميزشان مي. آورم توي كيسه درمي
توانم از آن  كنم نمي حس مي. گذارم اتاق پذيرائي و فيل را توي تاقچه مي

نشينم و تماشايش  كمي با فاصله از پنجره روي صندلي مي. جدا شوم
  .كنم مي
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تابد بر رف و پشت فيل كه  و پرتو نوري از پنجره مي. هوا روشن است
ساكت و سنگين و بي اعتنا به آبي روشني كه تا پشت ساختمانهاي بلند 

  .رود سر به سنگيني فرو انداخته بر چهارپاي خود ايستاده است مي
شود گفت  نمي. شود حدس زد لي را كه بر پشتش است نميجنس ج

اما نقشهاي روي آن به نقش دستبافتهاي هندي . دگليم است يا  نم
اما خرطوم را يكسر در . پوشاند نقشها دم و پاها را تا نيمه مي. ماند مي
چشمها در دو طرف با رنگهاي سياه و . رنگ زمينه قرمز است. گيرد مي بر

برجستگي گوشها به همان . شوند سفيد از نقشهاي روي جل جدا مي
ل قرمز استرنگ زمينه ج .توي . اند ل بيرون زدهمعلوم است از زير ج

و چيزهائي هم در آن هست؛ شبيه به دو درخت . گوشها اما سبز است
ل سبز كهنسال يا دو خال گشنيز ورقهاي بازي كه به رنگ سبز روي ج

بر پشت آن، جائي كه فيل . اند هردو گوش قرينه هم. نقش شده است
و دوايري كوچكتر در آن كه . ستاي آبي رنگ ا سوار بايد بنشيند دايره

هائي توئي مماس با پيرامون  دايره. شوند با خطوطي سفيد نمايان مي
اند كه طرح زني را  دايره بزرگ و چنان با ظرافت كنار هم چيده شده

سازند با موهاي درهم بافته و درهم پيچ با دو چشم بزرگ آبي كه از  مي
بيني  كني، مي شها را كه نگاه ميبقيه نق. زير موهاي بافته بيرون زده است

باز همان طرح صورت است و همان چشمها و همان موهاي درهم و 
نقشها روي . اي، بنفش، سبز و زرد حلقه حلقه با رنگهاي گوناگون قهوه

هائي  ديگر فقط دايره. شوند تر مي رسند انتزاعي پاها و خرطوم كه مي
وچك در ميان تا پائين اي ك اند كه هركدام با طرح دايره كوچك و آبي

  .روند مي
توان فكر  با آن سنگيني كه فيل بر چهارپاي خود ايستاده است نمي

گوئي با همان آرامش . شود آنرا از جا كند كرد كه با ضربه انگشتي مي
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راههاي دوري را پشت سر گذاشته و زمانهاي درازي را سپري كرده است 
در حال عبور .  است كه بايستدو به اينجا نيامده. تا به اينجا رسيده است

لش، منقش به با همان گامهاي سنگين  و سر فرو انداخته و با ج. است
  .طرحها و رنگهاي هندي

اند كه متوجه ورود زنم به  نقشها چنان فكرم را به خود مشغول كرده
كنم كه دستهايش را روي  زماني حضور او را احساس مي. شوم اتاق نمي

كنم ميل  گردم و به چشمانش نگاه مي برمي. گرمند. گذارد هايم مي شانه
هاي تاريكي از مه پيدا  اي بس دور در البالي پرده يك هماغوشي در نقطه

تواند با كوچكترين  ميلي كه به آني مي. زند و ناپيدا در آنها سوسو مي
و چيزي شود كه آن آنِ بوده . گم شود. خطائي از جانب او يا من بگريزد

  .ترسيم هردو مي. ترسيم مي. داي كن را نبوده
من و تو مثل دوتا آدميم كه راه درازي را سينه خيز ! داني ياسين مي -

داريم . حاال كه رسيديم به هم. ايم به هم ايم تا رسيده به سوي هم آمده
خواهي و نه من  داني از من چه مي نه تو مي. كنيم بربر به هم نگاه مي

  .خواهم دانم از تو چه مي مي
  ؟كنيم خواهي بگوئي باز داريم گذشته را تكرار مي مي -
  .دانم نمي -
كنم ياد  نمي دانم چرا هروقت به تو فكر مي مشكل من اين است كه -

هنوز بين من و . افتم كه آنشب تنت بود آن پيراهن آبي توري نازكي مي
  .شايد هم بين من و جهان. تو ايستاده است

س در زندگيش يكبار هم كه هرك. بايد قبول كنيم كه پيش آمده -
هم نه  شانس مردن. من هم كردم. شايد هم چند بار. كند شده اشتباه مي

خوب از كجا معلوم كه . نصيب تو شد و نه نصيب من كه قهرمان بميريم
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اينرا براي خودت . هرچه هست در همين زندگي معمولمان نباشد
  .گويم مي

  .گيرد  را برابرم ميشبي انگشتچپ  دستو 
  -اام -
  !يواش -

  .آنكه بخواهم صدايم بلند شده بود بي. كنند به اتاق علي اشاره مي
  .زدي داشتي مثل اول آشنائيمان حرف مي -
  چطور؟ -

اي بينمان  سكوت را مثل گربه. آيد بينمان سكوت مي. شويم ساكت مي
  .كنيم و نرماي كرك پشتش را بر پوستمان حس مي

روم و آنرا  ه اتاق خوابمان ميدارم و ب فيل را از توي تاقچه برمي
گذارم در جيب پالتويم كه در كمد لباسها آويزان است و بندرت  مي
  .بايد برايش بعدها مكاني مناسب پيدا كنم. پوشم مي
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خواهد داستان بلندي از زاهد بنويسد، بايد چيزهاي  اگر ايوان مي
كوتاهش نوشته است كنم آنچه او در داستان  فكر نمي. زيادي از او بداند

يد ايوان به همانها آ البته بنظر نمي. براي يك داستان بلند كافي باشد
ها با هم داشتيم و يا سر آينده  بحثي را كه سر استعاره. بسنده كرده باشد

دانم براي رسيدن به زاهد، شايد   اروپا بعد از سيل مهاجرين، مقدماتي مي
  .هم به هلنا

زنم هم . پسرم به مدرسه رفته است. در خانه جز من كسي نيست
به اتاق . خواهد با يكي از دوستانش بگذراند گفته است بعد از ظهر را مي

يكي را . نظم توي تاقچه ريخته است هايش را بي كتابچه. روم علي مي
فاشيسم : زنم به خط فارسي نوشته است سرسري ورق مي. دارم برمي

. هبري موسوليني در وجود آمدنهضتي است ديكتاتوري كه در ايتاليا به ر
و بعد يك عالمت سئوال و 1945سال مرگ : كمي پائينتر نوشته است

  .يك عالمت تعجب جلوي آن گذاشته است
و نيز . شعرهائي از نزار قباني، شاعر عرب. چيزهاي ديگري هم است

يكي دو صفحه هم . من عرف نفسه و فقد عرف ربه: اي عربي جمله
  .عد بقيه دفتر سفيد استب. تمرينهاي رياضي است
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در دفترهاي ديگر . هاي ديگر او را ورق بزنم شوم كتابچه كنجكاو مي
اي كه از ايران دارد و با  خاطرات پراكنده. چيزهاي ديگري نوشته است

خواسته براي  هاي كوتاهي كه مي هائي از پيش نويس نامه تكه. دوستانش
يكي از ) دقيق مي خوانماينرا .( دوستانش بفرستد و هرگز نفرستاده است

شايد در « .دهد آنها با آنكه چند خط بيشتر نيست سخت تكانم مي
در زندگي من آمدنم به . اي  بزرگ رخ دهد زندگي هركس بايد حادثه

تاريخ اين » .هلند چون بزرگترين اتفاق براي هميشه خواهد ماند
كه براي هائي است  تر جمله از همه تازه. يادداشت از بقيه قديميتر است

هايش را در همان  كتابچه. معناي فاشيسم از كتاب لغت درآورده است
عوض كردن خانه اين امكان . گذارم وضعيتي كه داشتند، سرجايشان مي

  .را به او داده است كه اتاق كوچكي براي خودش داشته باشد
بايد پنهانترين . آمديم روزهاي اولي كه آمده بود سخت با هم كنار مي

احساسي كه . جست تا چيزي به اسم پدر پيدا كند هنش را ميزواياي ذ
گاهي سرعت حركتمان . با مال من نسبت به او چندان فرقي نداشت

  .شد بسوي يكديگر زياد مي
آيا . اي باريك مخصوص دوچرخه سواري يكروز من بودم و او و جاده

ها نبايد از راههاي دوچرخه رو در هلند بنويسند؟ زندگيهاي  نويسنده
ترديد ندارم . شوند ن راههاي به نظر كم اهميت خلق مييبسياري در ا

ايوان با توجه به همين مسئله مهم زاهد و هلنا را در آن كوره راه جنگلي 
اي از هستيمان  پاره. عزيزترين بخش وجود آدمي! مكان. كرد دنبال مي

ويا گ. ايم حتي در ادبياتمان و از تو ساده گذشته. ايم كه فراموشت كرده
روزهاي . فقط اين وظيفه ادبيات قرن نوزدهم بود كه به مكان بپردازد

رونقي را كه در دكه كتابفروشيم، پشت ميز، كتابهاي بالزاك و  بي
با چشم داستايوسكي در صفحات . آورم خواندم به ياد مي داستايوسكي مي
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هناي و يا پ. رفتم اول كتاب يادداشتهاي زير زميني از ديوار زندان باال مي
زدم تا مكاني را كه در آن محبوس بودم  ديوار را آجر به آجر دور مي

  .بشناسم
اي بوديم كه سمت راست آن، گردشگاهي جنگلي  من و علي در جاده

علي تازه داشت بازي با كفشهاي چرخدار . ها و درختاني بلند بود با بوته
را براي او گذشت كه آنها  كنم يكي دو روزي مي فكر مي. كرد را تجربه مي
و او اصالً به نگراني من توجه . ترسيدم زمين بخورد مي. خريده بودم

ام شوم و تند پا بزنم و او پشت  خواست سوار دوچرخه از من مي. نداشت
. آمديم با هم كنار نمي. ام را بگيرد و با همان سرعت دنبالم كند دوچرخه

آهسته . ر شدمسوا. او سر حرفش ايستاده بود و من مانده بودم چه كنم
اي كه از  و بعد پشت به من در سراشيبي جاده. با قهر ايستاد. زدم پا مي

پريدم روي دوچرخه و تند . ترسيدم. رفت سرازير شد روي پل پائين مي
در پائين . و من چشمم به او بود. با سرعت. رفت پائين و او مي. پا زدم

يابان اصلي سر راه سرازيري، در برابر سدهاي آهني كه پيش از ورود به خ
روز بعد . و روي هم افتاديم. هردو به هم خورديم. گذارند ، ترمز كردم مي

. اي كشيده بود نشانم داد علي، طرحي از خودش و من را كه روي صفحه
و به . من و او به سنتورهاي مدرني بدل شده بوديم. چيز عجيبي بود

كه بجاي پا از دو موجودي .  چرخ شده بوديم- اسب، دو آدم-جاي آدم
داد؛  طرحها من و او را نشان مي. شدند كمر به پائين به دوچرخ وصل مي

درختهاي يك . تعادل روي پاهاي چرخيمان ايستاده بوديم وقتي بي
. خنديد و او در طرحش مي. كج و كوله و بيرنگ. سمت جاده هم بودند

  .كردم اما من وحشتزده او را نگاه مي
يادم است كه . كنم گردم و طرح را پيدا مي مي. زنم از اتاق او بيرون مي

اما به طرح . كاغذ كمي چروك شده است. آنرا جائي گذاشته بودم
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خندد و من وحشتزده دارم نگاهش  هنوز او مي. اي نخورده است لطمه
آنرا تا . تعادلي است كه داريم تنها وجه مشترك ما حالت بي. كنم مي
خواهد  دلم مي. زنم از خانه بيرون ميگذارم و  كنم و در جيب بغلم مي مي

معموالً در اينوقت روز اگر . پيدا كردن او مشكل نيست. با ايوان گپ بزنم
هواي توي راهرو سرد . رود وقت كند به كتابخانه عمومي مركز شهر مي

روم صداي موسيقي را از راديوي همسايه  از پلكان كه پائين مي. است
 گوش دادن به موسيقي كالسيك هميشه مشغول. شنوم طبقه اول مي

گوش تيز . راديو چهار در هلند، كانال راديوئي مورد عالقه اوست. است
. ام هيچوقت نتوانسته. توانم نمي. كنم تا دريابم كه موسيقي كار كيست مي

مثل پسرم كه . گردم حقيقت اين است كه من دنبال چيزي روشن مي
فقط كلمات . خواهيم يمن و پسرم كلمه م. زند كتاب لغت را ورق مي

كنم ايوان  فكر مي.  چرخها را بيان كند-تواند حكايت ما، آدم است كه مي
  .اينرا فهميده است

بخشي از آن . ام تصميم دارم به ايوان بگويم چرا كارم را تعطيل كرده
و . شناسد برايم روشن است زاهد و هلنا را مي. شود به او هم مربوط مي

  .داشته استبا آنها رفت و آمدهائي 
يكسالي از كاركردنش با . بار نزد زاهد ديده بودم فيل چوبي را اولين

گذشت كه يكروز آنرا با خودش به مغازه آورد و توي  من و كرامت مي
در پستوي مغازه، جلو خودم يك صندلي چوبي برايش . تاقچه گذاشت

شود روي آن بنشيند و دست  گذاشته بودم كه وقتي گهگاهي پيداش مي
از . اي از آنها رفته بودند ار تعمير قاليچه و گليمهائي شود  كه گوشهبك

مهم اين بود كه . كرد و يا بيكاري؟ زياد براي من مهم نبود سر عشق مي
بعد . دوخت هاي رفته را بهم مي چله. كرد با عالقه كارش را دنبال مي

. آبي و سبز، نخهاي مورد عالقه او بودند. نشست به گره زدن نخها مي
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مانديم تا پيدايش شود و برايمان تعريف  زد منتظرش مي غيبش كه مي
هلنا طبيعت را . اند كند كه سوار بر دوچرخه، او و هلنا  كجاها را دور زده

دوست داشت و زاهد عاشق آن بود كسي دستش را بگيرد و چيزهاي 
نام درختي، سبزي گسترده جنگلي، و در . اي از طبيعت نشانش دهد تازه
چيزهائي كه با . اي غريب، شعري افسانه. اي گمشده بشنود يان، ترانهآن م

. گرفتند اي رنگين روي پايش  دوباره در ذهنش جان مي گذاشتن قاليچه
 باريك و  وقرمزشكلهاي  درزد و  با آبيها، آسمان آبي را دور مي

ديد   پديداري چيزهائي نو را ميساختند، پرك گلها را ميي كه مستطيل
ن يكرد؛ از ا و دنبال مي. كرد تا به حقيقت برسد  دنبالشان ميكه بايد

نقه و از راس زنقه به آن ذوزچهار گوشه به آن چهار گوشه، و از اين ذو
اين مثلث به راس آن مثلث تا ببيند بر كدام قله يا بر سطح كدام شكل 

. بي آن كه در راههاي پيچ در پيچ اسير شود. تواند بايستد هندسي مي
بعدها بود كه من و كرامت .  و كرامت كه اسير شده بوديممثل من

او براي ما مثل اجاقي . فهميديم به وجود كسي مثل زاهد نيازمنديم
اي را  كوچك و هنوز گرم بود در جنگلي دوردست كه حضور كاروان رفته

در همانروزهايي كه عاشق نخهاي آبي و سبز بود و بيخيال . داد نشان مي
زد، از درختي در اوده خراخت حرف زد كه به تصادف  به قرينه نقش مي

آنقدر گفت و . دانست آنرا زيباترين درخت دنيا مي. نظرش را گرفته است
اش را بردارد و با هم  ي من از كرامت خواستم دوربين عكاسيزگفت تا رو

  .آنجا برويم تا عكسي از درخت بگيرد
گرفت و  يوقتي ويرش م. دوكرامت در عكس گرفتن كارش معركه ب

يكبار . كردي آنها را ببيني خت كه حظ ميااند سر حال بود عكسهائي مي
دوساعت كمين كرده بود تا از مرغ ماهيخواري كه سر تير چراغ خيابان 

. چه عكسي شد. اش نشسته بود هنگام پريدن عكس بگيرد روبروي خانه
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و چشمها در جستجوي آبي آرامي در . و تن رها. بالها پهن و گشوده
نستي اتو و روشنتر مي. وقتي هنوز پايش از تير كنده نشده بود. دوردست

 به لحظاتيافتاد  هروقت دستم مي. ببيني از كجا خيز برداشته است
  .نشستم تماشايش مي

عكسي كه كرامت از درخت گرفته بود با اينكه خيلي شتاب كرده بود 
بوديم به آنرا دوتائي هديه داده . دست كمي از كارهاي ديگرش نداشت

زاهد كه او چسبانده بودش به ديوار چوبي بغل دستش و باهاش عشق 
  . آورد كرد يك چيزهائي از توش درمي هربار كه به آن نگاه مي. كرد مي

 آن باال، چنان توي هم بودند كه دلت ،شاخ و برگها در عكس
گرماي زندگي و رويش را در رنگ و . خواست  در آنها چنگ بزني مي

. جاهائيشان سبز بود، جاهائي قرمز. كردي ا احساس ميحاالت  آنه
آن پائين، از آب كانال، خيلي دور در زمينه . قرمزيها از نور آفتاب بود

  .چيزهائي پيدا بود؛ پشت شاخ و برگها
يادم نيست  آن پائين  چه . اش نشدم بار اول كه نگاهش كردم متوجه

هاي موزيك در  يك سمت كانال را در آن قسمت گاه دسته. خبر بود
صداي ساز و آوازشان محوطه را روي سر . كردند تابستان اجاره مي

چون هم ساز و . كرند چيهاي پائين حسابي عيش مي كافه. گذاشت مي
باال، كمي . رفت آوازشان روبراه بود، هم مشتري از سر و كولشان باال مي

. داشتاي  هاي ارزان و معركه آنطرفتر هم يك كافه ديگر بود كه پسته
هوا كه . رفتيم آنجا كرديم مي من و كرامت هروقت هوس آبجو و پسته مي

اي نه  نوشيديم و از فاصله نشستيم و نم نم آبجو مي خوب بود بيرون مي
گفت درختان  زاهد مي. كرديم چندان دور منظره اطراف را تماشا مي

. اين گوشه، آن گوشه. زيادي ديده بود كه وسط شهر روئيده بودند
اما به نظرش اين . ست بغل درخت محبوب او يك رديف درخت بوددر
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آمد كه درخت از اين كه وسط  به نظرش مي. بود شان سر يكي از همه
.  مغرور است،استجا گرفته شلوغي روئيده يا اين كه درست وسط شهر 

هايش كه  به سر شاخه. در چند قدمي درخت ساختمان شهرداري بود
گفت  زاهد مي. بيرنگ. ديدي ليسا را هم ميكردي برج بلند ك نگاه مي

ريزند كه  شود آنقدر دور و برش دوچرخه مي وقتي كافه شلوغ مي
گفت  مي. توانند بايستند و پاي آن بشاشند مستهاي آخرهاي شب نمي

دور . درختي روئيده وسط شهر. خودش است. شاشيدند هم مهم نبود مي
همه را فروهشته تا بتواند . ي آن حديثهاي كهن فارغ از همه. از روستا

  .شاخ و برگ فراز كند؛ رو به فردائي كه در راه هست
انگار . آنروز تا غروب اما كارش فقط نگاه كردن به فيل چوبي بود

. پائيدمش من از زير چشم مي. خواست ببيند و يا نمي. ديد عكس را نمي
ه برايش شايد همانشب آنرا به ايوان داد ك. درعصر كه شد آنرا با خودش ب

به مناسبت . بعدها به من گفت فيل را هلنا به او داده بود. نگهدارد
اي كه در ذهن او بعدها  هديه. پنجمين سالگرد تبعيدش در هلند

دانست با  اي چرخان در هوا كه هنوز نمي سكه. مفهمومي دوگانه يافت
د داند زاه هلنا وقت دادنش به او گفته بود نمي. افتد كدام رو بر خاك مي

چه برداشتي از آن خواهد كرد براي او اما يادمان روزي است كه امكان 
گفت در ته چشمهاي درشت  زاهد مي. آشنائيشان را سبب شده است

  .ديد اي از رنگهاي شاد، رنگ اندوه و نگراني را هم مي هلنا و در آميزه
نشسته بودند روبروي هم در يك رستوران هندي در اوده خراخت و 

. به نشانه مرگ يا زندگي. ا مفهومي دوگانه در نهان، ميانشانفيل هندي ب
. ذهنش مثل هميشه همه جا و هيچ جا بود. دانست البته آنوقت اينرا نمي

دانست چرا ياد داستان  تنها چيزي كه توي ذهنش بود اين بود كه نمي
  .پيراهن افتاده بود
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را از من هلنا يكروز سر زده آمده بود توي دكان كه داستان پيراهن 
رفتند به  بار اول، وقتي مي. ديدم بار دوم بود كه هلنا را مي. بپرسد
اي كه مأمن پرندگان دريائي بود، آنها را با هم در ايستگاه قطار  درياچه

هاي  هلنا پيراهن سفيدي پوشيده بود كه حاشيه. اوترخت ديده بودم
گاه مثل موقع راه رفتن . آسمان روشن بود. دامنش زري دوزي شده بود

  .زد ايستاد و دور خودش چرخي مي ينها بر پنجه پايش ميربال
شناسي، هيچوقت  گفت او را كه مي. گفتم مگر زاهد به او نگفته است
گويد كه او بايد  هائي مي تكه پاره. كند چيزي را تمام و كمال تعريف نمي

در خلوت با آن غربت فرهنگي و تفاوت شرايط زندگي گذشته كه 
تازه اگر در . ست همه را به هم بدوزد تا چيزي از آن دربياوردميانشان ه

يا او همانها را هم كه گفته است درست . حدسها و فكرهايش خطا نكند
گفت فرض . پرسيدم مگر آنرا ديده است. و بي اشاره و رمز. گفته باشد

و . دهد بوي خاصي كه نمي. براي او پيراهن، پيراهن است. كن ديده باشد
اش مدل قديمي باشد  بگير يقه. غريبي هم كه ساخته نشده استاز ماده 

اش ساخت  و پارچه.  و از بس توي چمدان مانده كمي چروك شده است
  .داند در كجاست اي نمي كارخانه

من هم نشستم و داستان را آنطور كه از زاهد شنيده بودم جزء به جزء 
هلنا قلم و كاغذ . البته به اين سادگي پيش نرفت. براي او تعريف كردم

خواست  از من مي. پرسيد برداشته بود و هرجا كه مشكل داشت مي
غريبه و . رنگ هواي روز را و حاالت آدمها را. خيابانها را هم توصيف كنم

عكسهاي زيادي هم . خوشبختانه يك چيزهائي در يادم مانده بود. آشنا
ي  بايد همه.توانستم با كمك آنها جاهاي خالي را پر كنم داشتم كه مي

رسيدم به ماجراي  پيراهن، هلنا  كردم تا وقتي مي آنها را طوري جمع مي
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سر نخ زندگي چريكي را كه دست بر قضا او را . بتواند سر نخ را پيدا كند
  .سر راهش گذاشته بود

  :پرسيد
گفتي عشق به حسن بود و كارهايش كه زاهد را به مبارزه كشانده  -

  بود؟ درست شنيدم؟
  .آره -
  يعني در واقع او بود كه زاهد را با مبارزه سياسي آشنا كرد؟ -
  .آره -
  پس چطور شد كه  در زندان شكست؟. خوب -

وقتي . شود خواستم بگويم به خاطر شكنجه، اما ديدم اينطور نمي
شنيده بودم با آن همه بالهائي كه پيش از انقالب در زندان سر زاهد 

. شد نشكست و اين يعني مي. ود بيرونآورده بودند، سر و مر گنده زده ب
آنهم حسن كه خودش به زاهد آموخته بود چگونه بايد در زير شكنجه 

  .مقاومت كند
قلم و دفتر را از دست هلنا گرفتم تا طرح چيزهائي را كه ديده بودم و 

وقتي به يادداشتهاي هلنا كه تند تند نوشته بود . يا شنيده بودم بكشم
جاهائي را هم . همه را با خط ريز نوشته بود.  شدنگاه كردم قلبم مچاله

به ويژه سر ميز نشستن . طرح كشيده بود كه بتواند خوب مجسم كند
بعد از آن كه زاهد ديگر . جفتشان را در آن كافه پرت  خيابان شاه آباد
و او را با زرنگي از دست . فهميده بود كه حسن آن حسن سابق نيست

ودند فراري داده بود و آورده بود در آن كافه ماموريني كه در تعقيبشان ب
تا حسن براي او شرح دهد كه مدتي است دستگير شده است و حاال از 

آيد تا پليس رد تشكيالتشان را بزند و همه  زندان سر قرارهاي مخفي مي
ي اينها را درهم برهم به صورت خطوطي از  هلنا همه. را دستگير كند
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چيزهائي كه . ر صورت زاهد نشان داده بودد) ديدم من اينطور مي( بهت 
. حتماٌ در ديدار آن شبشان در رستوران هندي در چهره زاهد ديده بود

بقيه . طرحهائي هم در صفحات ديگر بود با خطوطي شتابزده و عصبي
موقعيت محلي كه زاهد در آنجا : همانهائي بود كه خودم به او گفته بودم

  . لحظه منتظر بود كه او پيدايش شودبراي ديدن حسن ايستاده بود و هر
با همان وضعيتي كه زاهد براي او . همه چيز در دور بر آرام بود

مال پليس كه ماجراي پياده شدن آنها را از ماشيني . توصيف كرده بود
راند و بعد شكستن محاصره و پريدن در يك اتوبوس،  بود و حسن آنرا مي

نجهاي زاهد را اما نه من و نه هلنا درد و ر. همه را جزء به جزء نوشته بود
توانستيم احساس  فقط مي. دانستيم چطور ترسيم كنيم هيچيك نمي

ديد كسي را كه بسيار دوست   وقتي مي؛كنيم چه سخت بود براي زاهد
اي كه از او به ياد  كرد و تنها چهره داشت و روي او خيلي حساب مي مي

ن وضعي افتاده كه او،  به چنا،خيلي شجاعي بودمبارز  ي داشت چهره
يعني صميميترين دوستش را كشانده است سر قراري كه پليس آنرا از 

خواهد راهي براي نجاتش پيدا   كنان از او مي داند و بعد التماس پيش مي
. كند، وقتي فهميده است هيچ راهي براي او و شايد براي جفتشان نيست

كار را براي .  تمام كندو اگر سيانوري همراه دارد به او بدهد تا كار را
 فكر كند و هزاهد گفته بود فقط يك دقيقه وقت داشت. هميشه تمام كند

كرد از  راحتش مي. كشت شايد اگر در كافه نبود او را مي. تصميم بگيرد
تنها كاري . شد اما نمي. اش نشسته بود ي كدري كه بر پيشاني آن سايه
اي از  و سهم گنده. ودتوانست بكند، تقسيم كردن خطر با او ب كه مي

پيراهنش را درآورده بود و با پيراهن او عوض كرده . مرگ براي خودش
تواند با همين تغيير لباس ساده، خودش را از تور  بود تا  اگر حسن مي

پولهاي توي جيبش را هم . بعد ديگر با خودش. پليس مخفي نجات دهد
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 رفقا و تشكيالتشان با او نصف كرده بود و زده بود بيرون تا هرچه زودتر
تنها نگراني . اي كه پليس براي آنها چيده بود، آگاه كند را از دام گسترده

جان صدها نفر از دوستانش در خطر بود و . زاهد در آنوقت همين بود
دلخوش بودند كه بخش متصل به حسن سالم . دانستند خودشان نمي

 او را به آنسمت هايي مثل و بربر بچه. مانده است و ضربه نخورده است
شد  گذشت و او ناچار مي بايد زمان مي. جائي كه دام بود. كردند وصل مي

از ايران بزند بيرون و سالي چند را در تركيه بماند و باز به اين اميد كه با 
توانند تغييري در اوضاع  بدهند، آنهائي را كه  تشكيالت چسكيشان مي

و در اين تالشها يك پايش آنجا . هنوز سالم مانده بودند جمع و جور كند
و هميشه هم پيراهن حسن را با . باشد، يكي پاي ديگرش كردستان

شكست . خودش به اينجا و آنجا بكشاند تا باالخره سر از هلند دربياورد
و . اش در ته كيف سفري. و ببيند پيراهن هنوز با اوست. خورده و خسته

حسن با چهره نجيبش از روزي آنرا بپوشد در جلو آينه و يكهو ببيند 
ل زده استتوي آينه به او ز.  

 قدي كه در ي نشست در تنهائي، برابر آينه.  خودش گفت.گريه كرد
بعد . داد و گريه كرد سكنج اتاق تصويرش را همانطور كه بود نشان مي

كم كم به ياد آورد، همان چيزهائي را كه به هلنا گفته بود؛ خرده خرده و 
  .عد از ديدارشان در آن رستوران هنديبي ارتباط با هم ب
  :به هلنا گفتم

   حرف زده است؟تزاهد از آپولو و شالق تا حاال براي.  ببينم-
آنجا   يك چيزهائي را زاهد گفته است و يك چيزهائي را هم اينجا -

اما پرسش من اين است چطور شد كه حسن . ام ام و شنيده خودم خوانده
  نتوانست؟
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هايش  و از خوانده. حرف بزنم خودش شروع كردو پيش از آن كه من 
كشند و  هايش از اين و آن، كه در بازجوئي ناخنشان را مي گفت و شنيده

و . چندين شب. دهند بيخوابي مي. كنند به تخمشان وزنه آويزان مي
  .و نتوانست ادامه دهد. همينها كافيست كه هركس را به زانو دربياورد

  :گفت
  ".ي چقدر من احمقمراست.  چقدر من احمقم-

من هم . و گريه كنان بي آن كه دفترچه و قلمش را بگيرد زد بيرون
پا شدم و رفتم پشت شيشه مغازه . دفترچه در دست كه حاال چه كنم

  .سيگاري روشن كردم. ايستادم
هاي   و شاخه. وزيد و باد هم گاه مي. درختها لخت و عور. زمستان بود

آسمان يكدست ابري . داد ا بود تكان ميلختشان را كه از پشت شيشه پيد
اي از دور دودي به  و آن پائين از دودكش كارخانه. و خاكستري غليظ بود

مانده بودم چه . شد كرد و بعد سفيد مي رنگهاي ابرهاي تيره حركت مي
كردم  چه بايد مي. كسي كه خبر نداشت بر من چه گذشته است. كار كنم

خاست؟ چگونه خاموشش  نم برمياي كه از اعماق جا با اين زوزه
هنوز در . در را بستم و راه افتادم طرف خانه زاهد. كردم؟ كرامت نبود مي

هايي كه به در  وقتي از پله. كرد ي دورافتاده زندگي مي آن محله
براي . زد مي. رفتم صداي سازش را شنيدم شد باال مي آپارتمانش ختم مي

دلم . اي پشت در ايستادم  لحظه.دانستم تنها بود؟ نبود؟ نمي. دل خودش
ها پائين  ساعتي به غروب مانده بود از پله. نيامد خلوتش را به هم بزنم

. شان بود در پيش گرفتم و رفتم مسير كانالي را كه نزديك به محله. رفتم
. جسم اي بي سايه. ديدم ام را در آب مي گذشتم سايه از كنار كانال كه مي

دانم  توانست با نمي او مي. خورد تكان مينچيزي از من كه بر سطح آب 
ام هم  از سايه. اي بجاي چشم مرا ببيند و بعد مرا تعقيب كند چه
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چشمهايم اما . ها بود نگاهم روي سبزه. كرد كابوس رهايم نمي. ترسيدم مي
به برگهاي . هاي پاخرسي نشستم بغل بوته. ديد چيزهاي ديگري را مي
 پت و پهن ورم كرده  خودم در سلول ياد پاهاي. كلفتشان دست  كشيدم

انگار هلنا  هنوز نشسته بود روبرويم تا . كردند ها ياريم نمي سبزه. افتادم
  .اش بنويسم كه چطور شد حسن شكست من در دفترچه
حس . شنوم صداي موسيقي راديوي همسايه را هنوز مي. سردم است

 به سمت كنم چيزي در وجودم مرا به جاي رفتن براي ديدن ايوان مي
كيم من؟ در ذهنم هلنا و ايوان يكي . كشاند هاي پا خرسي مي بوته
. دارد كه نكند حس زمان را از دست داده باشم ترس برم مي. شوند مي

 چرخها روي آن كشيده شده است در جيبم -كاغذي را كه طرح آدم
از در . شود كنم با لمس آن حس اطميناني در وجودم جاري مي لمس مي

. فصل همان فصل چند سال پيش است. زنم يرون ميساختمان ب
كنم  راهم را كج مي. و آسمان خاكستري است. هاي درختها لختند شاخه

. افتم و در كنار كانال به سمت مناطق جنگلي خارج از شهر راه مي
دانست كه  مي. رسد منتظر بازگشتم بود بنظرم مي. بينم ام را مي سايه
داند عازم  انگار مي. رود تر از من پيش ميتند. كنم تماشايش مي. آيم مي

روي  . نشينم كنارشان مي. كنم هاي پاخرسي را پيدا مي بوته. كجايم
  .دهم ام گوش مي و به صداي  سايه. كشم برگهاي كلفتشان دست مي

. شايد هم نگفته  باشد. ببين هلنا شايد زاهد به تو گفته باشد(
لو خودش زياد ترسناك آپو. اش زير سر اين شالق لعنتي است همه

. خوابانند هنوز هم مي. خواباندند آن هم نبود روي يك نيمكت مي. نيست
حاال با ! نه. كني توي زندانها و در همه شهرها يك آپولو هست خيال مي

شالق است كه پدر زنداني را در . كنند يك نيمكت مشكلشان را حل مي
. است  برايت گفته حتماٌ از  پشت حسن يك چيزهائي را زاهد. آورد مي
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خواست پيراهنش را  وقتي مي. حق با توست. شناسم او را مي. شايد هم نه
خوب . در دستشوئي كافه با مال حسن عوض كند پشتش را ديد

براي . آن نقش و نگارها كه بي خود بر پشت او  نيفتاده بود. همينهاست
سان گفتنش آ. هر ضلع از هر شكلي پنجاه شصت ضربه شالق خورده بود

اهد را زشايد همه اينها بود كه دهان . اما خودت شروع كردي. است
بيني من  مي. كردم اگر اين همه مصر نبودي لب از لب باز نمي. بست مي

توانم حكايت شالق خوردن يك  آخر چطور مي. ام هم به تته پته افتاده
خوانم كه بايد  اما از چشمانت مي. آدم را در چند جمله برايت بگويم

گويند اگر تو و يا زاهد حرف نزنيد آنوقت ما كه اين ور  مي. رف بزنمح
ايم از كجا بدانيم  كه بر تو و زاهد و يا حسن يا هزار تا مثل  دنيا نشسته

براي . كند نميزندگي آدم براي حال كه . شما چه گذشته است
گوئيد به  شايد اگر پيش از شما از همينها كه با گنگي مي. بعدهاست
ها چيزهائي رسيده بود من و زاهد هم اينهمه مشكل با هم گوش ما
  .گذاشتيم اينطوري پيش برود شايد هم نمي. نداشتيم
كارهاي . ام بعد از چند سال هنوز هم مانده. ام بيني هلنا مانده مي

انگار آمده بود كارهايش را روي . ناتمام زاهد هم روي دوشم افتاده است
آن هم روي دوش من كه عادت . ام در مردهمثل برا. دوشم بيندازد و برود

. ام محض اين كه چيزهايي را فراموش كنم نقشهاي تكراري بزنم كرده
حاال بعد . تقصير تو هم نيست. شود فرار كرد اما انگار نمي. آدم است ديگر

از چند سال باز بايد جلو برگهاي اين بوته پاخرسي بنشينم و يك يك به 
و قضيه اين شالق لعنتي . ويم حسن چرا شكستو براي تو بگ. ياد بياورم
چون با حضور تو . اينطور بهتر است. خوب است كه اينجا نيستي. چيست

آنطور كه روبروي من نشسته بودي با آن چشمهاي پرسنده و عاشق 
نه ياد . آدم در بهار ياد شكفتن گل و پرواز پرنده ميفتد. آمد زبانم بند مي
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ئي كه مرگ را  در چشمهاي زنده تو و يا آن حرفها. مرگ و نيستي
. آيد آنروز را يادت مي. و در چشمهاي تو بهار بود هلنا. كنند تدارك مي

و از . تو خيلي شاد بودي. آنروز كه تو و زاهد را در ايستگاه قطار ديدم
گفتي دو برادر هم  مي. خنديدي شباهتهائي كه بين من و زاهد بود مي

بعد . خنديديم  ما، من و زاهد، هم ميو. اين قدر به هم شبيه نيستند
و تو مثل بالريني كه روي صحنه آخرين حركت رقصش را . قطار آمد

من آنروز، بعد از .. و بعد توي  قطار  پريديد. كند دستت را بلند كردي مي
 در يآن كه دور شدن قطارتان را تا آخرين لحظه تماشا كردم براي ساعت

واستي چيز ديگري را برايت توضيح خ كاش از  من مي. ايستگاه نشستم
از تابستانهايش . و يا از زادگاهم براي مثال. جاهائي كه ديده بودم. بدهم

و يا از نخلها كه . تفگر يا از شطي كه جهاني را در بر مي. و پائيزهايش
هلنا ممكن است باور نكني ولي من اعتقاد . در سايه آنها بزرگ شده بودم

. شود يمكتي براي شكنجه انسان ساخته نميدارم هرگز از تنه نخلي ن
هنوز هم . اين چيزهائي است كه با من بود. زند چوب نخل آن را پس مي

ته مانده از روزهايي كه در پاي تنور براي مادرم تنه خيس نخل را . هست
و بعد از دو هفته . كردم تا گوشه حياط در آفتاب پهن كند با تبر خُرد مي

آنها نانهائي بپزد كه دهان آدم با ديدنشان وقتي خشك شدند در آتش 
هلنا، همين نانها با آن طعم شورشان و آن دستها كه آنها را به . آب بيفتد

آوردند ذره ذره عشق به  تنور مي چسباندند و يا با شتاب درشان مي
هلنا، . عدالتي را در وجودم كاشتند زيبائي و عدالت و نفرت از زشتي و بي

اين تفاوت . شود آدم آهسته آهسته ساخته مي. شود نميباور كن آدم زاده 
و بعد . اما ما، نه. يكباره. آنها زاده مي شوند. ما با موجودات ديگر است

خواهند  گيرد، و بعد اين نيمكتها و اين شالقها مي ام مي هلنا گريه.. بعد
همه آن چيزهائي را كه ذره ذره در من يا تو شكل گرفته است ويران 
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نا روزي در زير شكنجه صداي مادرم را شنيدم كه از گلويم هل. كنند
صدائي مهربان و . صدائي بيكس. صدائي معصوم و غمناك. آمد بيرون مي

كي اين صدا در گلوي من كاشته شد؟ آيا كاشته شده  بود تا . عاشق
  روزي بدينگونه بيرون بيايد؟

 من دست و و. بازجوها زدند زير خنده و از من خواستند باز تكرار كنم
ولي همين كه . ديدم نمي. پاهايم روي آپولو به جاهائي  بسته شده بود

. فهميدم بايد جائي بسته شده باشم توانم تكان بخورم، مي ديدم نمي مي
توانستم يكيشان را  يا اگر مي. چقدر خوب بود اگر دستهايم باز بودند

  :گفتم. حركت بدهم
  .توانم  نمي-

  : يكيشان سرم داد كشيد.مدآ تنها كاري كه ازم برمي
  !تواني مي -

شالق سيمي را با . كنم باز شروع كردند و بعد كه ديدند مقاومت مي
آيا صدا در آنجا . آوردند ظرافت درست در كف پايم زير انگشتان فرود مي

شكنجه . خواستند صداي مادرم را مسخره كنند پنهان شده بود؟ آنها مي
 به زهدان مادرت و بعد لمس رجعت دادن توست. همينهاست هلنا

خيال . توئي و شالق و رازي كه در وجود توستيعني  ،و اين. برهنگي او
تواني تحمل كني؟ قهرمان شدن در زير شالق يك  كني چقدر مي مي

در اينطور مواقع به . دهد و اين اتفاق هميشه رخ نمي. اتفاق است
. فراموش كنيچيزهائي احتياج داري كه بتواني با كمك آنها تنت را 

دانم اين فراموشي تن بعدها چه مصيبتي براي تو ببار  هلنا، من نمي
آنروز بعد از آن كه مرا له و په در . ولي تو به آن نيازمندي. خواهد آورد

. گشتم سلولم انداختند تا چند ساعتي دنبال دست و پاهايم مي
ي زدن يكي يا برا. نه براي آنكه چهار دست و پا راه بروم. خواستشمان مي
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براي ! نه. ها كه آنقدر زير شكنجه آرزويش را داشتم از آن مادرجنده
شايد اين حرفها براي . شالق خوري روزهاي بعدم به آنها احتياج داشتم

من آدمي ديدم براي آن كه  . ولي اينها  بود و هست. تو عجيب باشد
هر دوماه تمام . كارش به شكنجه كشيده نشود خودش را به بيماري زد

اما . قابل تحمل نيست. كرد دو ثانيه به دو ثانيه اطرافش را تف باران مي
حتي وقتي خواب . حتي وقتي در سلول تنها بوديم. آمد او از پسش برمي

. ترسيد نكند نگهبان نصف شب از سوراخ در سلول او را نگاه كند مي. بود
ي زنگ هاي نازك پوسيده درهاي آهن شناسم كه با بريده و آدمي را مي

و روي آن گُه ماليد كه . زده دستشوئي زندان انفرادي رگ دستش را زد
شناسم كه با چشم بسته از باالي  و  كسي ديگر را مي. بميرد و نمرد

ها بود با كله شيرجه  هاي اتاق شكنجه روي سنگ تيزي كه پاي پله پله
شالقي كه . مسئله فرار از شالق است. مسئله نجات تن نيست. رفت
هائي را جستجو  و در پستوي روحت نايافته. آيد حمانه فرود ميبير
كني من   تو فكر ميحاال. اند هائي كه به مرور تو را ساخته نايافته. كند مي

اي  پاره. كي هستم و يا زاهد كي هست؟ باور كن خودمان هم نمي دانيم
اي  وقتها در خوابي سنگين، خوابي سنگين؟ خواب مرگ شايد، چهره

انگار من . گردد اش مي  مي بينيم كه در پي لبخندهاي ربوده شدهآشنا را
به من هم . هم دارم مثل زاهد حرف مي زنم؟ بريده بريده و درهم

دانم براي  فقط مي. دانم بينتان چه گذشته بود من كه نمي. گفت نمي
من كه . كرد ولش نمي. كشيد اش قضيه پيراهن را پيش مي مدتي همه

پوشش است تا زخمهاي پشت حسن را . هانه استفهميدم پيراهن ب مي
. بسپارش به زمان. يكروز به او گفتم دست از سر اين قضيه بردار. نبيند

مثل چسباندن عكس همين درخت بر ديوار . تمهيدي هم برايش بچين
اگر در جوابش . گفت ديدي كه شروع كرده بودم. اين خراب شده
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گاه دوست دارد سطح اشياء . رآدم است ديگ. اي پنهان بود نگرفتم اشاره
خوب ديدم به او همان پيشنهادي را مي كنم كه به خودم كرده . را ببيند

اي كه  تا روزي درآمد و از مفهوم دوگانه. با كمي تغيير در شكل. بودم
همان نقشهاست . ديدم باز همان است. فيل برايش داشت برايم حرف زد

 خيال از ياد بردن چيزهائي كه اي با آن به آنها، به و تو، كه خيره شده
از زبان خودت . اي بيني ساعتهاست روي پرك گلبرگي مانده يكهو مي

در همان وقت كه فيل ميانتان بود، زاهد  .يادم نيست شنيدم يا او،
گويد چرا در آن روز به اين فكر نيفتاد تا لحظه آخر با  آيد و مي درمي

  .حسن بماند
 آن جسم كوچك چوبي چه ديده در. بعد شنيدم كه تو گريه كردي

بود؟ اينها ديگر به حاالت دروني آدم و ارتباطش با آن شيئي مربوط 
شنيدم گفته بودي پس زندگي چه؟ و يا حرفهائي از اين دست . شود مي

همين . داد داد يا نمي و به حرفهايت گوش مي. و او ساكت نشسته بود
نگين راه بس طور خيره به آن جسم كوچك مكعبي كه با گامهائي س

دوري را آمده بود تا از خواهشي كه در چشمهاي حسن پنهان بود با او 
  .حرف بزند

كنم  فكر مي. بعد از مدتي كه غيبش زده بود يكروز سرزده آمد دكان
  .مدتها بعد از آن ديدار و جشن كوچك و پنهانتان در آن كافه بود

  شد؟ كني مي ياسين فكر مي :گفت
  .گويد ميدانستم از چه و كه  مي

  .رسيدي كه دستگيريت چندان مهم نيست اگر به اين مي. آره: گفتم
دانستم چطوري تو بن بست  مي. مخصوصاٌ اينطوري جوابش را دادم

براي  هردومان مشكل . كردم  كار را مشكل مي،غير از آن. بگذارمش
  .كردم مي
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  . غير از اين-
  . در آن موقع غير از اين، همه فكرهاي ديگر كشك بود-
   شده است؟ضمگر چيزي عو.  با همين در آن موقع كار دارم-
  خواهي بكني؟ با هزارتاي  ديگر چه مي.  اين هم  يكي-
  .من با بقيه كار ندارم -
  .بجاي اين حرفها دست هلنا را بگير و يك چند وقتي برو سفر -
  .كني حل كند  فكر مي-
  .دهي  به هر حال فرصتي است كه به خودت مي-

كرامت كه شنيد گفت . براي مدتي ازش خبر نداشتم. ترفت، نرف
براي چند صباحي به همان داروي كهن و قديمي پدرانمان دعوتش 

و يا همين . سيري در حيات حافظ و خيام. بد هم نبود. كردي مي
تاريخ ما . بعد از كودتاي سال سي و دو. نزديكتر رندهاي معاصر خودمان

و به شوخي گفت تو هم يكي ديگر به . از اين حوادث و ماجراها كم ندارد
و . و به جاي خالي او اشاره كرد. اي هاي شريف اضافه كرده اين حرفه

گفتم از كجا . دادي كه به قرينه بزند اش را دستش مي گفت قاليچه
داني اين بيقراريها در او عالئمي از جستجو براي زدن نقشي تازه  مي

 چقدرعاشق اين لحظات از داني كه من به طنز گفت خودت مي. نباشد
. اگر وقتش شد خبرم كن تا با دوربينم در كمين بنشينم. پرواز هستم

نفهميدم كي رفت و مرا در . هردومان. شديم. بعد يكهو ساكت شد
  .پستوي دكان تنها گذاشت

اي روي زانو و نخ در دست و برگ ترنجي سوخته  من ماندم با قاليچه
 بايد به قرينه آن يكيهاي ديگر از آتش سيگار و يا چيزي ديگر كه

اندوهي كه در چشمان . رود ديدم دست و دلم به كار نمي. ساختم مي
كرد  كرامت ديده بودم يا خيالي كه از زاهد در ذهنم بازي مي
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به قاليهاي آويخته بر ديوار . دوري توي مغازه زدم. بلند شدم. گذاشت نمي
شلجميها كه پيچ در پيچ و به اسليميها و . به آبيهاي يكدست. نگاه كردم

وقتي . بعد توي پستو رفتم. دويدند در رنگهاي متفاوت پيش چشمم مي
باترين درخت هنوز بر يز. ام روي صندلي نشستم ديدم جاي زاهد نشسته

. بود. خيره شدم به آن. با همان جال و دلبري. در سمت چپ. ديوار بود
طعنه زن به بدويتي . با  شاخ و برگهايش در آن باال. سر سبز و سركش

بدويتي كه حفظش كرده بود در دل تنه . كه پشت سر گذاشته بود
تنومندش چون دوايري چوبي كه تنها زمان تقويمي را نشان دهد و نه 

  . بيش
اي را كه  نگاه كنان به آن، دست دراز كردم و از پاي صندلي قاليچه

اش  يكرد و مدتي بود دست نخورده پاي صندل زاهد روي آن كار مي
گوشه سمت چپش نزديك به وسط به اندازه  پهناي . افتاده بود، برداشتم

همينطوري نگاهي انداختم به . رفته بودبزرگ فتاب گردان آيك گل 
جاهاي ديگر ببينم جاي ديگرش هم رفته است يا نه كه متوجه شدم 

. بينم فكر كردم عوضي مي. خواند هيچكدام از نقشهاي قاليچه با هم نمي
كردند و هر تكه را به  داشتند و تكه تكه مي  نقش اصلي را برميمعموالٌ

اولش كمي گيج . زدند رنگهاي مختلف در اين گوشه و آن گوشه مي
با كمي دقت و خيره به آنها و مدام . كردم اما پيدايش مي. شدم مي

يك به . باز با همان دقت نگاه كردم پائين، باال. بازگشت به نقش اصلي
چشمانم . همان بود كه پيشتر ديده بودم. نه. دور زدميك نقشها را 

عين پيرمردي كه توان . سياهي رفت و دستهايم خود بخود به لرزه افتاد
. كردم و رمقش گرفته شده باشد، هيچ نيروئي در وجودم احساس نمي

در حالتي از اغماء و . كرد قاليچه در دستهايم و روي زانوهايم سنگيني مي
حالتي كه در فشارهاي سنگين عصبي .  فرو رفتميا يك نوع بيهوشي
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چيزي مثل يك خواب سنگين براي گريز از موقعيتي . شد عارضم مي
چقدر طول كشيد؟ . هولناك كه توان مقابله با آنرا در آن لحظه نداشتم

. توانم زياد به آن نگاه كنم بعد كه چشم باز كردم ديدم نمي. دانم نمي
آرام آنرا لوله كرده و جائي . سلب شده بودجرات نگاه كردن به آن از من 

دور پشت صندلي زاهد پنهان كردم كه هم از چشم رس دور باشد و هم 
ترسيدم اگر آنرا  مي. اگر او در جستجويش باشد بتواند زود پيدايش كند

  .پيدا نكند و از من بپرسد باز وسوسه شوم كه به آن نگاهي بيندازم
از مغازه بيرون بزنم كه كرامت مست خواستم  مي. هوا تاريك شده بود
  .اي زير بغلش بود بسته. و خراب پيدايش شد

  .تو فقط يكيش را ديدي. بردار نگاه كن: گفت
و با همان حالت همه را ولو كرد روي ميز، كه خيليهاشان از روي ميز 

. رنگي و سياه و سفيد. از همه جور. بودند. سر خوردند و پائين افتادند
نزديك به . ديدي  چشمها را مي. مك لنز آورده بود نزديكبعضي را با ك

ريخت و پاش در پاي . با حسي از پرش در همه آنها. درشت. خودت
  .اي كه از يك مغازه دست دوم فروشي خريده بوديم عسلي كهنه

  .مگر من چيزي گفته بودم: گفتم
  .بابت آن حرف. نه، از دست خودم عصبانيم: گفت
  .تيكه چيزي نگف تو: گفتم
خواستم بگويم خيال نكني من آدم بيغيرتي  مي. همينطوري: گفت

  . ام شده
  مگر من اين را گفتم؟: گفتم
  .اما من فكر كردم روي من حرف داري. نگفتي: گفت
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من از . نه روي يكيمان. اگر داشته باشم روي دوتائيمان دارم: گفتم
. آيد دم ميآنهائي كه بلدند فقط ديگران را نشانه كنند و شليك كنند ب

  .ام توي نخ زاهد داني چرا رفته خودت مي
خواستم بگويم چيزي كه بين من و مريم رخ  شايد مي. دانم نمي: گفت

  .او هم  سر لج افتاده است. اش تقصير من نيست داده است، همه
قرار نيست كه فقط من يا تو روي لج . خوب آدم است ديگر: گفتم
  .اش سارا نمونه. بيفتيم

  .خواستم بداني مي...  ي ي ي ي اي ي: گفت
از خودش هم . كند گفت پنهان مي. زد مست بود و قاطي حرف مي

واال همان است كه گفته . اينها را هم از لج آورده است. كند پنهان مي
 .است

كاري كه . ديدم اليه اليه بايد ابرها را پس بزنم، تا او را بياورم نزديك
  .شد ه ميكرد و خير خودش به گردش انگشتي مي
بعد از . با دختر كوچكي كه از كرامت داشت. مريم آنوقت در آلمان بود
تواند با حضور بچه به بيقراريها و ترديدهاي  آن كه فكر كرده بود مي

. شود غافل كه با پيدا شدن بچه وضع خرابتر مي. كرامت پايان دهد
وقتي زنگ زدند كه اگر آب دستم هست زمين . تقصير من هم بود

فكر كردم بعد . شان چيست دانستم مشكل تازه رم و بروم آلمان نميبگذا
مريم را . از جدا شدن كرامت از زنش بايد حاال كمتر مشكل داشته باشند

. هم كه در ايستگاه توبينگن ديدم از وضع ظاهرش چيزي دستگيرم نشد
هاش كمي گل  فقط گونه. همان وزن و همان هيكل سابقش را داشت

. آمد كمي سر حال تر از  هميشه است   به نظرم ميو. انداخته بود
راستش در پي آن لودگي چيزي . خنديدم كه انگار بد نگذشته است

خواست در چنگم  فرار از واقعيتي كه از هر سو مي. ديگر پنهان بود
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همين چيزي كه حاال بعد از سالها براي فرار از آن و يا براي . بگيرد
  .ام يافتنش خودم را مشغول آن كرده

يكسالي بود كه فقط گاه گداري از طريق تلفن حال و احوالي 
و همان سر . خبر داشتم كه كرامت دستش به جائي بند است. كرديم مي

سخت و سفت موضوعي را گرفته بود و روي آن . پا نگهش داشته است
تجزيه و تحليل اوضاع اجتماعي و سياسي خودمان براي از پا . كرد كار مي
كرد روي  كرد و همه را انبار مي اين ور و آن ور سند جمع مياز . نيفتادن

نشست به خواندن و يادداشت برداشتن تا دربياورد كه اشتباه  ميزش و مي
كرديم هنوز زود است كه  هنوز زود بود يا خيال مي. در كجا بوده است

مريم بود كه اينها را نقل . مان تمام شده است قبول كنيم انگار دوره
دانستم بعد از چند ماهي كرامت  نمي. من هم با آن خوش بودم. كرد مي

زند بيرون و بعد از مدتي دربدري در اينجا و آنجا  دوربين به  از آلمان مي
. بي ارتباط با كسي. شود تا در هلند رحل اقامت افكند دست پيدايش مي

 تا ميدانكي از آنرا ،و در جدالي خاموش با خود. خسته و در خود فرورفته
و نيز آن . با ريختن عكسها در پاي عسلي بعد از چند سال نشانم دهد

حرفهايم را يادم بياورد هنگامي كه از ماجراي بين او و مريم با خبر شده 
ديد انگار اينبار دارم آنرا در زاهد دنبال  آن هم وقتي به قرينه مي. بودم
دم و باز آور. مان را حكايت او و يا هردوي شكست خورده. كنم مي

اين يكي . انگار كرامت اينبار دوربين را داده بود دست من. نزديكتر
. كردند وقتي داشتند از زير قران ردش مي. آمد تصوير از آن دورترها مي

جائي كه . بشودنشين رفت  پايتخت  دانشگاه قبول شده بود و داشت مي
ا با اولي ر. مرد شدن و مبارزه سياسي. آموخت توامان دو چيز را بايد مي

در تصوير . آورد اوائل اداش را در مي. اش شروع كرد دخترهاي همكالسي
فكر . مان همينطور بوديم همه. شد درشت او كامالٌ به وضوح ديده مي
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تصاوير .  بيچاره كرامت حاال خودش خواسته است زير ذره بين برودمكرد
 با دخترها يكجور برخورد داشت با پسرها. افتادند بعدي خوب جا نمي

از همان وقتي كه زير قران ردش . دوباره از سر گرفتم. يكجور ديگر
با اين كه عكسها را ريخته بود . خواست دربرود مي. ايستاندمش. كردند مي

اينبار . رفتم توي فكر. و مست مست منتظر بود حرفي بزنم. روي عسلي
 چهره زنش يادم آمد؛ از آغاز آشنائي او و كرامت تا جدائيشان از هم كه

آنهم بعد از سالها ترديد . خبرش را وقتي در تركيه بودم از كرامت شنيدم
با دانستن اين كه در وجود او . و جدل با خود در انتخاب بين مريم يا او

و اينكه .  از فكر كردن به زنش فكر كردن به مريم سنگينتر استي كفه
 مريم بوده و هست كه وجود ،هاي روحي و جسمي بعد از آن شكنجه

و پس .  ستا و الهام بخش روياهايش بوده و ي تنرامش دهنده زخمهاآ
و بعد تكرار  . كند زننده تصميمهائي است كه مرگ را جانشين زندگي مي

دانم چه كنم؟ باز  ياسين نمي«: همان ترديدها در چهار سال بعد كه
كه انگار در همان نقطه دور زدنهاي » .همان كابوسها سراغم آمده است

  .تاده استاولش ايس
هايي كه  توانستم با گوشه و كنايه ل ماجرا را ميوقتي كّ. كردم چه مي

اي بود كه هنوز دنيا نيامده  دعوا سر بچه. زد حدس بزنم مريم توي راه مي
 همان پائين مريم كليد انداخت و در انباري ،شان كه رسيديم به خانه. بود

  .را باز  كرد
  !ببين -

هم، لباسهائي را كه كرامت جمع كرده بود، و من ديدم اليه اليه روي 
وقتي تق . گرفته بود از اين و آن، به اين اميد كه بفرستد كردستان

: پرسيدم. شد آنها را ببرد و كسي پيدا نمي. مبارزه هم در آنجا درآمده بود
  كند؟ مگر هنوز جمع مي
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  .خيليهاش را هنوز نرسيده تا كند. مي بيني كه :گفت
  گفتي همين بود؟ ز آن حرفها كه توي تلفن ميپس منظور ا: گفتم

ديگر باال نرفتم كه مريم باز نشانم دهد كه چقدر كيسه . ساكت شد
از درشان كمد اتاقها كه در لباس آنجا زير تختخوابها چپانده شده است و 

كند كف  و اينكه چطور هرچند يكبار ولوشان مي.  باز مانده استريپ
 هوا بخورند و بيد نزنند؛ آنهم بي نگاه به او با اتاقها و يا روي بند رخت تا

  .آن شكم برآمده اش
روز بعدش هم رفتم موزه . و رفتم توي يك هتل. راهم را كج كردم

هائي از او مشغول كردم و ساعتي  و خودم را با شعر و خاطره. لدرلينوه
هم گوش دادم به حرفهاي يك مبلّغ مذهبي سياه پوست كه در ميدانكي 

. كرد  انگليسي براي آلمانيها بخشهائي ازكتاب ايوب را موعظه ميبه زبان
اش تصوير انبار پر از لباسها برابر   توي راه همه.بعد هم برگشتم اوترخت

رود مثل  ديدم كه خانه به خانه مي گاهي هم كرامت را مي. چشمم بود
كند و ياران  آن سالها تا لباس جمع كند؛ به اين عشق كه كاري مهم مي

ديدمش خم  گاهي هم مي.  به لباسهاي او احتياج دارنداش ارز سياسيمب
براي . زند هاي سياسي را ورق مي شده روي ميز كارش و دارد روزنامه

خودم را . يافتن سر نخي در آن كالف سر درگم كه سرنوشتمان شده بود
و براي . براي خودش. كه جاي كرامت گذاشتم دلم براي او سوخت

هايم را  گريه. م انگار ديگر جائي براي پنهان شدن نداردتحليلهايش و ديد
بعد . ديد گيرم هم كه مي. ديد براي او، وقتي در قطار بودم كه كسي نمي

و طبيعت . كردم وقتي از پنجره به بيرون نگاه مي. گفتم چه؟ با خودم مي
البته سبزه هم . خوب. گريزد ديدم كه با سرعت از برابر نگاهم مي را مي

و از آفتاب قرمزيهائي هم البالي برگهاي درختان . توانستم ببينم مي. بود
اي در  اما همه اينها در شكم زني بودند كه بچه. دور و نزديك مي دويد
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زن گيسوانش را روي شكمش ريخته بود تا . شد آن داشت بزرگ مي
شكمي حجيم كه سالها انتظار داشتن آنرا . برآمدگي آنرا پنهان كند

ئي در استخوانهاي كمر، كه  يدگي ئي در پوست و گشودگيكش. كشيد مي
هائي از او  باز صداي آن مبلّغ مذهبي را شنيدم با خراشي در گلو و جمله

 خداوند به شيطان گفت اينك او در ".شد كه در ذهنم پس و پيش مي
پس شيطان از حضور خداوند * دست توست، ليكن جان او را حفظ كن

* اش به دملهاي سخت مبتال ساخت ف پا تا كلهبيرون رفته ايوب را از ك
و او سفالي گرفت تا خود را با آن بخراشد و در ميان خاكستر نشسته 

خدا را * داري و زنش او را گفت آيا تا بحال كامليت خود را نگاه مي* بود
گوئي  او وي را گفت مثل يكي از زنان ابله سخن مي* ترك كن و بمير

و كسي با وي سخن مگفت * بيم و بدي را نيابيمآيا نيكوئي را از خدا بيا
  * چون كه ديدند كه درد او بسيار عظيم است

براي او هم اين ماجرا . اين تكه آخري را زاهد برايت تعريف كرده بود
دارد و  شنيدم گفته بودي آخر يك بار آدم سفال برمي. را گفته بودم
  .خراشد تنش را مي
. ها ذهنم را به خود مشغول كرداين حرف تو هلنا ساعت. تكانم داد

اما يك چيزهائي هست كه ما را هميشه به . دانم شايد حق با تو باشد نمي
. و اين مشكل ماست هلنا. ايم اي كه آغاز كرده يا به نقطه. دوزد مبدأ مي

به اين دليل . بوده، به رمز. در كمتر آثاري از ما گذشته بيان شده است
حرف . نويسيد اما شما از آن مي. ماند ميزنده . ميرد گذشته در ما نمي

هايتان  بعد هم آنها را در كتابخانه. هاي گوناگون به شيوه. زنيد مي
اين كار . داريم ما آنها را در دلهامان نگه مي. در دسترس عموم. گذاريد مي

اين در . ما همه از دم به قرينه سازي عادت داريم. كند را خراب مي
ما همواره دنبال جفت . ما رفته استمذهب ما بوده و در خون 
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تاريخ استبدادي اين بال را سر . مان همزاد گمشده. گرديم همشكلمان مي
  .ما آورده است

. شايد اينها را روزي كرامت خودش در عالم مستي برايت تعريف كند
تا بگويم همه آنهائي را كه من . باز روي گُرده خودم بيفتد.  شايد هم نه

كمك تعويض لنز آورده بودم نزديك فقط بازيهائي بود هم مثل كرامت با 
تا چهره كرامت را وقتي تلخ در سلولش نشسته بود با پاهائي زخمين 

  .)نبينم
شوم و از كنار  بلند مي. دانم از كي ابرها شروع كردند به باريدن نمي

. بلعد هاي  باران را مي و قطره. آب كانال سياه است. كانال مي گذرم
  . روم زير باران به خانه ميخيس و تيل 
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سخت بيمار . دهد قدم زدن زير باران در آن روز، كار دستم مي
كنم حالم كمي بهتر شده است  بعد از سه روز وقتي احساس مي. شوم مي

اوائل ماه دسامبر . رسد و ميل ديدن دوستي را دارم بسته پستي ايوان مي
ي ناشكيبا هنوز شب عيده نرسيده ها هائي كه بچه و گاه صداي ترقه. است

بسته را باز . خانه خلوت است. شود كنند شنيده مي توي كوچه منفجر مي
عالوه بر ورقهائي كه به هم سنجاق شده است، يادداشت . كنم مي

نوشته است اينها يادداشتهائي است كه . كوچكي هم توي پاكت است
بعدها از توي آنها نظم در زمانهاي مختلف نوشته است تا  شتابزده و بي

و در حاشيه ذكر كرده است كه مواد خام . ماجراي تبعيد را دنبال كند
با كنجكاوي  شروع به . توانم در آنها پيدا كنم داستان زاهد و هلنا را مي

  .كنم خواندن مي
  يادداشت اول

  1983هفدهم ماه نوامبر، سال 
 چند روز .كنم بايد چيزهائي درباره تبعيد بنويسم كم كم احساس مي

پيش وقتي براي جمعي از پناهندگان در سالن كوچكي در اوترخت گيتار 
آدمي بود سي و نه يا چهل . زدم با يك پناهنده ايراني آشنا شدم مي
هنگام استراحت پيش از آن كه نوبت برنامه من برسد در سالن . ساله
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نشسته بود روي زمين و شيشه آبجوئي هم روبرويش . عمومي او را ديدم
اش كه با من دوست بود گفت او  مسئول پرونده. نوشيد و نم نم مي. بود

. يك ايراني پناهنده است كه در بيست و هشت سالگي چريك بوده است
و بعد از انقالب هم با اينكه شغلي معمولي داشته است با رژيم تازه 

اما . ام من خودم هيچوقت قهرمان نبوده. كرده است مخفيانه مبارزه مي
ام احساس و تفكرات قهرماني را در شرايط پيچيده دنبال  داشتهدوست 

  .كنم
اي در من زنده  در هنگام نوشتن اين يادداشت خاطره: تذكر به خودم

. كردم  در هنگ توپخانه در پراگ خدمت سربازي مي1968در سال . شد
روزي كه قرار بود تمرين تيراندازي كنيم فرمانده پادگان تانكي را نشانم 

 گفت تصور كنم اين يك تانك آمريكائي است و بالفاصله دستور داد و
به او گفتم اگر در تانك آمريكائي جري موليگالن نشسته باشد . آتش داد

ام  جري موليگان ساكسيفونيست مورد عالقه. كنم هرگز به آن شليك نمي
  . به خاطر اين حرف دادگاهي شدم. بود

بود آيا خودم را جلو تانكهاي اگر اين واقعه چند ماهي پيشتر رخ داده 
  .انداختم روسي مي

من بارها با . زد در چشمهاي پناهنده ايراني اندوه غريبي موج مي
ام كه در تبعيد خودشان را درون بالوني احساس  آدمهائي برخورد كرده

ارتباط با  بي. كند بالوني كه با يك سرنشين در هوا حركت مي. اند كرده
رفتم . نمود اي ديگر مي نزواي تبعيدي به گونهدر حاالت او اما ا. خاك

كنم دانستن اين واقعيت كه من  فكر مي. كنارش روي زمين نشستم
عكس من به هنگام گيتار زدن روي پوستر برنامه چاپ شده (هنرمندم

بعد از كمي . باعث شد كه او خيلي زود سر صحبت را با من باز كند) بود
به من گفت ) زديم ي باهم حرف ميما به زبان انگليس( گفتگوي معمولي
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در شبي مه گرفته به هلند آمده، و بعد از چندماه هنوز هم هلند را در 
  .بيند همان شب مه گرفته مي

به او . شد ديد زير نور مهتابي هم مي. اش آفتاب سوخته بود چهره
  .گفتم عالقمندم باز با او حرف بزنم

ري هلندي است و مسئول بعد از پايان  برنامه از او و دوستم كه دخت
  .اي با هم بنشينيم اش بود خواهش كردم در كافه پرونده

. نمود اما بطورعميقي غمگين بود ساسكيا در ظاهر شاد و سر حال مي
تازگيها او و دوست پسرش از هم جدا شده بودند و اين جدائي او را رنج 

و ياسين كه حاال اسمش را . آن شب هرسه مست كرديم. داد مي
گفت شباهتهاي بين او و  داد و به او مي انستم، ساسكيا را دلداري ميد مي

  .زد به همين خاطر او را كت بالو صدا مي. بيند كت بالو مي
رفتم اين احساس بيشتر به من دست داد كه با  وقتي تنها به خانه مي
كت بالو كه به همين نام فيلمي از آن ساخته . قهرماني در تبعيد روبرويم

ام دختري بود در داستاني فلكلوريك مربوط  به غرب آمريكا كه بودند، ن
  .كرد اي را در دفاع از مردمش رهبري مي مبارزه
  )يادداشتي تكميلي در ده روز بعد( 
دهد، بلكه به اين  كت بالو فقط حس قهرماني را او را نشان نمي. نه

دقيقتر،  و شايد .كند اشارت دارد كه او با شيفتگي به جهان تازه نگاه مي
 به "آري گوي"آنطور كه نيچه گفته است او وجودي در حال حاضر

  .جهان است
توانم  يا يادآوري آنروز، صحنه اولين برخوردم را با ياسين اينطور مي

  .بازسازي كنم
آيد نگاهش به  به نظر مي: خيال. ياسين روي زمين نشسته است

ر جلو او د: واقعيت. ناكجائي است كه خودش هم از آن آگاه نيست
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با حرفهائي : نتيجه. ساسكيا با كت چرمي مدام در رفت و آمد است است
كه بعدها در كافه زد نبايد گفت كه ساسكيا با آن كت چرمي و آن 

داد تصوير آن چريك قديمي را كه بر  چاالكي كه از خودش نشان مي
  پرده سينما  ديده بود براي او زنده كرده است؟

پس . اي از اينجا، از غرب، به ياد بياورد طبيعي است كه بايد چهره
ساسكيا با چالي بر گونه چپ . در چهره ساسكيا. ناكجا همينجاست

آيا اين چال با توجه به تصويرهاي ميناتوري از زن كه در هنر . خندد مي
  شود چيزهائي در ذهن او بيدار نكرده است؟ شرقي ديده مي

  
  يادداشتي كوتاه در اواخر دسامبر

  .واهد ياسين را ببينمدلم مي خ
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ودكا . شب سردي بود. ديشب من و ياسين در كافه زوربا با هم بوديم

. از او خواستم كه جريان فرارش را از ايران برايم تعريف كند. چسبيد مي
  .اينها خالصه چيزهائي است از آنچه ديشب به من گفته است

هردو مدتي را . مراهش بوددوستش كرامت هم ه. او در فرار تنها نبود
از دوره زندانشان در زمان شاه چيز زيادي .( با هم در زندان شاه بودند

اول عبور از پاسگاههاي . شود فرار آنها شامل سه مرحله مي) گويد نمي
و سوم رفتن از وان به استانبول و از آنجا . دوم پياده روي تا مرز. بين راه

  .پرواز به سمت هلند
كه دوست چريكشان دست اي  تكه. شار از دلهره استمرحله اول سر

كند نظرم را  گذارد و با آنها وداع مي آنها را در دست قاچاقچي مي
  .گيرد مي
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آنها . اي در جنگلي سر سبز كه آبي زالل در آن جريان دارد رودخانه
. خواند  را مي" جدائي"ناگهان دوستشان به تركي آواز. اند پاي آب ايستاده
بعد ازتمام شدن آواز، دوستشان . جوشد مهاي كرامت مياشك در چش

گويد در صورت دستگيري بايد آنرا  دهد و مي قرص سيانور را به آنها مي
  .ببلعند چون شكنجه طاقت فرساست

گويي . ديدم كردم ميل گنگي در آنها مي به چشمهاي ياسين نگاه مي
اين . نانهمرگ قهرما. خواست زمان را در آن لحظه متوقف كند دلش مي

تصاوير بعدي او در . توانست حاالت او را بيان كند تنها چيزي بود كه مي
  .مراحل فرار تالش براي حفظ همين لحظه بود

گذرند ساعاتي را  بعد از آنكه از چند پاسگاه بين راه به سالمت مي
چه چيزي .  گياهان وحشي بگذرانند تا هوا تاريك شود مجبورند زير بوته
شان زير  كرد؟  در حالت قوزكرده  در ذهن آنها بازي ميدر اين لحظات

فكر مي كنم هر . اي افتادم كه قرص سيانور را گرفتند ها ياد لحظه بوته
حركات معمول . آدمي در زندگي نياز دارد كه از حركات معمول بگريزد

. شود تكرار كارهائي است كه هيچ شيفتگي در آنها ديده نمي. مرگ است
م آيا آنها، بعد از جدائي از دوستشان، هر لحظه منتظر پرس از خودم مي

  نبودند كه مرگ قهرمانانه را واقعيت بخشند؟
كرد كه بعد از نيم ساعتي احساس كردند كسي بر  وقتي تعريف مي

اند،  ها مخفي شده باالي سنگي ايستاده است كه آنها در پناه آن زير بوته
فقط . نرفت. ان خواهد رفتفكر كردم دست آنها بالفاصله سراغ سيانورش

عكس . واقعيت امر را در گوش هم و بعد در گوش قاچاقچي پچ پچ كردند
سرشان را بايد پائين بيندازند و هيچ . العمل قاچاقچي مضحك بود

اينبار نفس ناظر را بر پشت گردنشان احساس . گذرد اي مي دقيقه. نگويند
  .كنند مي
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  ".شود ميابنطور ن. بايد كاري كنند. مسخره است"
  .اينها چيزهائي است كه ياسين برايم گفته است

پذيرد كه با  قاچاقچي مي. دار است و هم دردناك ماجرا هم خنده
داند قاچاقچيها از  او از آن دسته آدمهائي است كه مي. غريبه معامله كند

 به گرفتن مقداري پول .برند اين مسير مخالفان رژيم را به خارج مي
كند و  قاچاقچي اما به او اعتماد نمي. آيد ا آنها كنار ميدهد و ب رضايت مي

در تمام اين لحظات چهره . خواهد تا تاريك شدن هوا با آنها باشد از او مي
خواهم بدانم لحظاتي كه سر جان  مي. كنم ياسين و دوستش را دنبال مي

عجله دارد دنباله . زند حرفي نمي. شود چه حالي دارند آنها معامله مي
بعد از مدتي .  است، بگيرد ا را، وقتي تعداد سر راه بگيرها زياد شدهماجر

خواهد پولي را  قاچاقچي نمي. شود كوتاه يكي ديگر باالي سرشان سبز مي
در . افتند راه مي. كه از آنها گرفته است با  آدمهاي تازه وارد تقسيم كند

اي كه  و آنوقت از كنار هر مزرعه. زماني كه آفتاب فرو ننشسته است
كنند بيلشان را زمين  گذرند روستائياني كه روي زمين كار مي مي
افتند تا از پولي باد آورده چيزي هم نصيب  گذارند و دنبالشان راه مي مي

قرار . زندگيشان به موئي بند است. داستان دردناك است. آنها شود
ز اند ا اي كه كامالٌ در خطر دستگيري قرار نگرفته گذارند تا لحظه مي

با غروب آفتاب و كمي تاريك شدن هوا تعقيب . قرصها استفاده نكنند
دوباره آنها هستند و پناه سنگي و آسماني كه . شوند كنندگان خسته مي

  .زند از دور از آخرين پرتوهاي آفتاب پيش از نشستن قرمزي مي
گذرد در توصيف او از آفتاب  گويد اما من از ذهنم مي ياسين هيچ نمي

گذاشتند و سكوتي كه بر كوه و كمر  ني كه در دهان ميو لقمه نا
حكمفرما بود اين حقيقت خفته بود كه صحنه براي مردني قهرمانانه 

  .دهد جان مي
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ادامه اين راه پيمائي به پنهان شدن آنها براي يك شب و يك روز در 
قاچاقچي كه خود اهل دهكده است نزد آنها . انجامد يك طويله اسب مي

او بايد تا پايان . الي محل به غيبت چند روزه او مشكوكنداه. ماند مي
. رود ماموريت خودش را پنهان كند واال از طرف اهاي محل زود لو مي

 با اولين  اند با يك راه ماشين رو بيست دقيقه اي كه در آن مخفي دهكده
آنها يك شب و يك روز را بايد بدون . پاسگاههاي مرزي فاصله دارد

در طويله بگذرانند تا با قرار قبلي در اول شب قاچاقچي كوچكترين صدا 
  .ترك تحويلشان بگيرد

كردند كه  همه اينها فضائي در ذهنم خلق مي. تاريكي. دلهره. سكوت
بردند  خواست هرچه بيشتر از موقعيتي بحراني كه در آن بسر مي دلم مي

: يدمپرس از خودم مي. و به نظرم موقعيت واقعي بشري بود سر دربياورم
هاي مرگ و زندگي شكل  آدمي كيست؟ آيا هستي بشر را همين دلهره

  .افتم ياد ماجرائي مي. دهند نمي
  )تاريخ مشخص ندارد( از يادداشتهاي يك سال پيش

ساسكيا كه دليل عالقه مرا به كار در سازمان كمك به پناهندگان در 
 كه شرايط برد گاه و بيگاه مرا به ديدن پناهندگاني مي. دانست هلند مي

او بعد . پناهنده مورد نظر او اينبار يك فلسطيني بود. زندگيشان ويژه بود
از قبول عقب نشيني و پناهنده شدنش به هلند بيشتر اوقات را در 

وقتي از ديدن او . از بيداري وحشت داشت. خوابيد تختش مي
گشتيم ساسكيا به نقل از او گفت كه بدون تفنگ احساس امنيت  برمي
  .ندك نمي

كردم  زد احساس مي وقتي ياسين از موقعيتشان در آنشب حرف مي
شود  وقتي آن لحظات سپري مي. سازند هستي آدمي را لحظاتي معين مي
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از اين به بعد ياسين و فلسطيني در ذهنم ( كند آدمي احساس پوچي مي
  )شوند يكي مي

  .كند ياسين با وجدي وافر موقعيتشان را در آن شب توصيف مي
خُرخُر گاه گاهي اسباني . رزان فانوسي خُرد در گوشه دور اصطبلنور ل

هائي خسته و  و چند مرد  مسلح با قيافه. كه پوزه در آخور داشتند
  .عبوس

و بعد . تواند شكوهي جاودانه ببخشد اي مي اين تصوير را شليك گلوله
كشد و سواري كه با كاكلي خونين دمر بر خاك  اسبي كه شيهه مي

  .افتاده است
اين موقعيت در زندگي كسي كه قصد سفر به خارج دارد ديگر تكرار 

ديدن كت .( تواند روي همان بماند و ديگر تكان نخورد ذهن مي. شود نمي
  )بالو در وجود ساسكيا

آيند، خطرناكترين بخش سفرشان  شب بعد وقتي از طويله بيرون مي
. وخي بردار نيستمسير بعدي ش. اند اينبار قاچاقچيها مسلح. شود آغاز مي

. افتند در نيمه راه دسته كوچك آنها در محاصره انقالبيهاي كُرد مي
هائي كه در اشغال  از گردنه. چريكها با آنها برخوردي خوب دارند
كمك مالي هم از آنها . سازند پاسداران رژيم است آنها را مطلع مي

  .كنند گيرند بعد تركشان مي مي
 كرد به او و كرامت پيشنهاد كرد به ياسين گفت كه يكي از چريكهاي

  .جاي رفتن به خارج از كشور مي توانند نزد آنها بمانند و با رژيم بجنگند
فقط براي يادآوري . براي اين پيشنهاد بايد فصلي جداگانه باز كنم( 
  )يك پيشنهاد جالب.: خودم

در . ام سفر شبانه را با اسب در دل كوهستان هرگز تجربه نكرده
نزديك ترين خاطره . ام ها فراوان ديده ي پارتيزاني از اين صحنهداستانها
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زنگها براي كه به صدا " بود در "رابرت جوردان"در ذهنم سفر 
  . رمان را تازه خوانده بودم.  اثر ارنست همينگوي"آيند درمي

رود تا همراه پارتيزانها عليه  اما در آنجا رابرت جوردان به كوهستان مي
با يادآوري اين داستان وقتي ياسين سفرشان را . ها بجنگد فاشسيت

  .بينم كردم در او حاالتي مشابه مي داد احساس مي توضيح مي
هاي زرد بريده تا  نشستن آنها در گندمزاري تازه درو شده كه ساقه

رود و در شبي مهتابي، وقتي كه ماه كامل در آسمان  دوردست مي
هاي بريده  دارند ساقه ميپا كه بر . اي حماسي است درخشد، صحنه مي

  .كند زير پايشان خش خش مي
زوربا آنشب . هردو خسته بوديم. ياسين كه رفت، زوربا سراغم آمد

ترسد و كار كردن در شب موقعتيي برايش فراهم  برايم گفت از روز مي
خوابي . گذرد كند كه خيال كند انگار زندگي او در هلند در خواب مي مي

نگاهش كردم به من گفت براي اينكه او را بهتر وقتي با تعجب . طوالني
گفتم آنجا . اي بروم بشناسم بايد يك شب همراه او به ساحل رودخانه

هروقت . كشد كند؟ سرش را بيخ گوشم آورد و گفت زوزه مي چكار مي
گذرد زوزه  بيند و يا قطاري با سرعت از روي پل مي قايقي از دور مي

  .كشد مي
  

  1985آگوست سال 
ساسكيا براي ديدن درياچه مأمن پرندگان به فوخل مير من و 

  .رويم مي
چند ماه پيش با مراسمي . من و ساسكيا حاال با هم زن و شوهريم

  .ساده در شهرداري محل، ازدواجمان را رسميت داديم
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ساسكيا پيراهن . برنامه سفر را ساسكيا ريخته است. هوا آفتابي است
با  اينكه . زري دوزي شده استهايش  سفيدي پوشيده است كه حاشيه

كند وقار يك خانم را به خود بگيرد اما همان تر و فرزي زماني  سعي مي
ياد . دويد را دارد كه با كت كهنه چرميش به اين طرف و آن طرف مي

  .زد افتم كه ياسين او را كت بالو صدا مي وقتي مي
را در خواهيم سوار قطار شويم به تصادف فلسطيني پناهنده  وقتي مي
. با همان چهره خوابالودي كه اولين بار او را ديدم. بينيم ايستگاه مي

هائي در دفاع از سرزمينش بين مردم  اي ايستاده است و اعالميه گوشه
  .زند اما هنوز معلوم نيست چيزي در ذهنم جرقه مي. كند پخش مي

در بازگشت از سفر به درياچه مأمن پرندگان، به ساسكيا پيشنهاد 
ساسكيا از ايستگاه به او تلفن . نم به ديدن پناهنده فلسطيني برويمك مي
  .كنيم شان حركت مي با دوچرخه به سمت محله. در خانه است. كند مي

ساسكيا گفته بود كه . ناچارم از او اينطور نام ببرم( پناهنده فلسطيني
در يك محله فقير نشين در .) گويد اش را به هيچكس نمي او نام واقعي

  .كند رخت زندگي مياوت
  

  سه روز بعد از ديدار  با پناهنده فلسطيني
اتقافي كه در زندانهاي . گيرد در گفتگو با او دو موضوع ذهنم را مي

و برخوردي كه در فرودگاه آمستردام با او . اردن براي او رخ داده است
  .شده است و حاالت  او در هردو موقعيت

و او به خاطر فرار از شكنجه . كنند در زندان او را زياد شكنجه مي
براي رسيدن به چنين موقعيتي . كند بدنش را فراموش كند سعي مي

تمام تالش او در . زند تا موفق شود جسماني دست به تالش زيادي مي
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انكار همه . زير شكنجه و در هنگام بازجوئي همه در انكار وجودش است
  .شد آن چيزهائي كه با آنها يك مبارزه  سياسي مي

او براي . در فرودگاه آمستردام تمام تالش او براي يادآوري بدنش است
آنكه اثبات كند يك پناهنده سياسي است بايد تمام آثار و عالئم شكنجه 
روي بدنش را كه خودش هم فراموش كرده است نشان ماموران بازپرسي 

 تواند بار گويد خواب رفتنهاي او به دليل آن است كه هنوز نمي مي. بدهد
ساسكيا كه در جريان گفتگويمان . سنگين يادآوري بدنش را تحمل كند
تواند بدنش را فراموش كند دچار  بود از اين حس كه چطور كسي مي

  .به نظر او تن مبنا  و سرچشمه وجود است. شگفتي شده است
  

  1985سپتامبر 
با خواندن يادداشتهايم طرح داستان زاهد و هلنا در ذهم شكل 

  .نويسم ا ميآنر. گيرد مي
كند   در ذهن من شخصيت اصلي داستانم هنگامي شروع به تولد مي

كند و ياسين  كه چريك كرد به ياسين پيشنهاد ماندن در كوهستان مي
  چرا؟. پذيرد نمي

  براي ادامه زندگي؟: سئوال اول
يا لذت حس مرگ بطور مستقيم و حمل آن با خود به : سئوال دوم

  عنوان يك تجربه؟
اي  ين گفته ساسكيا كه تن مبناي وجود است، چون پارههلنا در ا

براي همين او در . گيرد خواهان زندگي، در وجود ياسين شكل مي
گيرد  دست زاهد را مي) كه پاسخ مثبتي است به سئوال اول( داستان من

بدون برخورد با پناهنده فلسطيني . دهد و جهان بيرون را نشانش مي
  .هلنا را بنويسممشكل بود كه داستان زاهد و 
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  يك هفته بعد از نوشتن داستان زاهد
شوم زاهد پيش  خوانم متوجه مي وقتي داستانم را بعد از يك هفته مي

اي از خودم  از آن كه به ياسين و يا به پناهنده فلسطيني شبيه باشد پاره
آنموقع كه در پشت تانك از دستور فرمانده براي شليك امتناع . است

داد ممكن بود  ودم بود كه اگر كمي بيشتر رخ ميكردم چيزي در وج
اما واقعيت آمدنم به هلند و پناهنده . خودم را زير تانكهاي روسي بيندازم

مادرم تهديد كرده بود كه ديگر . شدنم به اينجا داستاني بسيار ساده دارد
ام، نخواهد پخت  برايم غذا به خصوص زولبياي تركي، شيريني مورد عالقه

كداميك از اين دو واقعيت هستي مرا . وم از كشور خارج شومتا مجبور ش
اتفاق تنها صورت . توانم به اتفاق باور داشته باشم سازند؟ من نمي مي

همانطور كه صورت واقعيت آمدن . واقعيتي است كه از چشم پنهان است
ياسين فرار مي كند چون . ياسين و پناهنده فلسطيني چيزي ديگر است

درخواست چريك كُرد او را بر سر . شود ر و شكنجه مياگر بماند دستگي
از اين به بعد . مرگي قهرمانانه يا يك زندگي ناشناخته. گذارد دو راهي مي

حضور پناهنده فلسطيني هم . تواند حضوري سياسي باشد حضور او نمي
در واقع زاهد . كه صد در صد حضوري سياسي است ظاهر قضيه است

 در داستان كوتاهم سعي كرده بودم از من. مخرج مشترك همه ماست
آيا اين . واقعيتي پنهان در وجودمان كه ما را به اينجا كشانيد حرف بزنم

مهم اين است در آنوقت كه . دانم لحظات دوام خواهند داشت؟ من نمي
هاي  كردم بيشتر در گفته برد احساس مي ساسكيا مرا به درياچه مي
لجوج كه عليرغم ميلش بايد از پسركي . مادرم است كه واقعيت دارم
  .سرزمين مادريش بيرون برود
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  يك يادداشت بدون تاريخ
  )خواند تصنيف يك تانگوي قديمي كه ساسكيا گاهي مي( 

  از روستايت بيرون مرو
  .دختر خوبي باش

  .و با مردي مثل خودت درآميز
  

  1985يادداشتي در دوم اكتبر
ال دوم هنوز جوابي پيدا براي سئو. (بايد داستان زاهد را ادامه دهم

در وجود او چيزهاي ناشناخته زيادي است كه هنوز كشف ) ام نكرده
يك پناهنده كُرد امروز به من گفت وقتي مرز را بعد از دو روز . ام نكرده

گذارد و وارد اولين دهكده مرزي در تركيه  راهپيمائي پشت سر مي
 كوههايي كه از از دور. نشيند شود خسته و كوفته در چمنزاري مي مي

با . شوند دامنه سنگالخيشان گذشته است چون مخمل سبزي ديده مي
تواند مشقت عبور ار روي آن سنگالخها  نگاه به آنها از دور كمتر كسي مي

روبروي او در چمنزار چند االغ . دارد چشم از آنها برمي. را احساس كند
پرد و آلت دراز   يناگهان يكي از االغهاي نر روي ماچه االغي م. چرند مي

چهره ماچه االغ در يك . كند و كلفتش را در پشت ماچه االغ فرو مي
  .درد و لذت: دهد پالن درشت حالتي دوگانه را نشان مي

پناهنده كرد به من گفت بعد از سالها هنوز نتوانسته است اين تصوير 
به نظر او آن حادثه بطور سمبوليك زندگي او را در . را فراموش كند

  .كشد اينجا هم راحت است و هم درد مي. عيد تصوير كرده استتب
  :پرسشي كوتاه از خودم

  تبعيد چيست؟
  :ادوارد سعيد نوشته است
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در اعصار  پيش نفي بلد . تبعيد غم انگيزترين سرنوشت بشري است"
زيرا نه فقط به سالها دور ماندن از خانواده . دهشتناك ترين مجازاتها بود

اي نامي بود براي يك سرگرداني  شد بلكه به گونه و زادگاه اطالق مي
شد كه هرگز احساس در خانه بودن را ندارد  اي گفته مي ابدي و به آواره

تسلي ناپذير از گذشته و تلخ از حال . و هميشه با پيرامونش بيگانه است
  ".و آينده

  
  يك يادداشت در نصف شب
  زاهد داستان من كيست؟
  . بيشتر بشناسماگر ياسين باشد بايد او را

  .اگر پناهنده فلسطيني است بايد او بيشتر بشناسم
اگر آن پناهنده كُرد است كه داستان ورودش را در مرز تركيه برايم 

  .تعريف كرده است بايد او را بيشتر بشناسم
  .اگر خودم هستم بايد از چشم ديگري به خودم نگاه كنم

  مگيني هستم؟بايد از ساسكيا بپرسم آيا به نظر او من آدم غ
  .بايد از ساسكيا بخواهم وجه مشتركم را با ساير تبعيديان برايم بگويد

در اين يكي .(خورم ساسكيا گفته است من گاهي زياده از حد عرق مي
جدا از اين ياسين . من و كرامت، دوست ياسين وضعيت مشتركي داريم

ي به من گفته است كرامت عاشق عكس گرفتن از پرندگاني است كه برا
  .)آيا در تبعيد به اين كار عالقه مند شده است. اند پرواز خيز برداشته

  ".شود آدم در تبعيد زود رنج مي": ياسين به نقل از او گفته است
  

  :يك يادداشت بدون تاريخ
  .ام مدتي است كه گيتار زدن را كنار گذاشته
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  1986اول اكتبر سال 

  .ضي نيستمهايم را از نوشته. توانم خوب بنويسم گاه نمي
  

  دوم اكتبر
  كردم؟ راستي اگر من ساسكيا را نداشتم چه مي

  
  1986 اكتبر سال 27

يك پناهنده . حتا به ساسكيا. كنم گاهي به همه كس شك مي
مسلمان اهل سومالي امروز بعد از ظهر به من گفت در ابراز محبت 

كنند نوعي ترحم  ها كمك مي بسياري از اروپائيهاي كه به پناهنده
  .ي او اعصابم را خراب كرد گفته. حي خفته استمسي
  

  .خواب و اتفاقي مضحك و خنده دار در يك روز تعطيلي
ساسكيا ديروز صبح به ديدن مادرش در . تنهايم. روز يكشنبه است
ديشب خواب . شوم صبح زود از خواب بيدار مي. خرونينگن رفته است

. ام  را پوشيدهدر خواب ديده بودم كه لباس دون كيشوت. عجيبي ديدم
ام جاي اسب  تنها دوچرخه قراضه. همان جوشن ژنده و همان كالهخود

همين جا بگويم كه من شخصيت دون كيشوت را .(مردني او را گرفته بود
. در تبعيد بود كه او را يافتم. توجه بودم اوايل به او بي. خيلي دوست دارم

اش  رماندهو به اين نتيجه رسيدم كه او با همه ظاهر مفلوك و د
در پيرامونم خانواده همان .) ترين چهره ادبي انسان عصر ماست شكوهنمد

كودك آنها كه پسري است حدود نه سال در پشت . اند سوماليائي ايستاده
هروقت به او كه شيرين . اسمش علي است. ام نشسته است دوچرخه
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آنها كنم به  كنم يا به نقاشيهاي او نگاه مي زند گوش مي هلندي حرف مي
در خواب . گويم علي روزي شاعر و يا هنرمندي بزرگ خواهد شد مي
اين كه چه طور با اين . خواهم با علي به سفر دور و درازي بروم مي

وقتي پا روي . توان اين سفر بلند را رفت نمي دانم دوچرخه قراضه مي
. شود گذارم ملواني قوي هيكل با ريشي بلند به ما نزديك مي ركاب مي

خواهد بجاي علي او را پشت  يد اسمش اوليس است و از من ميگو مي
اگر اين اوليس همان ( خواهد ببرم ام بنشانم و به مقصدي كه مي دوچرخه

اي باشد در مقايسه با دون كيشوت اصالٌ او را دوست  اوليس افسانه
تنها جائي كه دارم ! بيني كه جا ندارم مي": گويم به مسخره مي). ندارم

  ".ام است روي  گرده
خواهم حركت  كنم كه او بيدرنگ بر پشتم  بعد از گفتن اين حرف مي

زنم، بعد از  فاصله كوتاهي را پا مي. شود هايم  سوار مي پرد و روي شانه مي
با گرزي كه پيشتر نديده بودم روي . آيد نمي. خواهم پائين بيايد او مي

  .ده نخواهد شدگويد تا به مقصد نرسد پيا كوبد و مي فرمان دوچرخه مي
جنگي كه به جنگ خروسها . شود جنگ عجيبي بين ما شروع مي

از سر و صداي . افتيم ايم ولي نمي هرسه نفر روي دوچرخه. شباهت دارد
زنند و هورا  برايمان دست مي. شوند ما جماعتي دورمان جمع مي

 ساسكيا تو ديگر ": زنم داد مي. بينم ساسكيا را بين آنها مي. كشند مي
  ".ام بيني وسيله خنده شده ؟؟ مگر نميچرا

اعتنا به فريادم با دست زدن ديگران را هم به دنبال خود  ساسكيا بي
كنم  هرچه فكر مي. شوم در سر و صداي آنها از خواب بيدار مي. كشاند مي

خواستيم برويم؟ و چرا سفري دور و دراز؟ و چرا اين  با علي كجا مي
 آشنائي در بين دوستانم براي او پيدا توانم چهره اوليس ملوان كه نمي
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البته ( يابم كنم مانع اين كار شده است؟ جوابي براي اين پرسشهايم نمي
  ).بعدها شباهت اندكي بين اوليس ملوان و زوربا پيدا كردم

. روم زير دوش شوم و يكراست مي لخت مي. زنم از رختخواب بيرون مي
ب گرم را كه ديشب كم كرده افتد فشار آ كنم يادم مي آب را كه باز مي
دوم  مي. زنم بيرون از حمام مي. بندم شير آب را مي. ام بودم زياد نكرده

توي آشپزخانه تا فشار آب گرم آبگرمكن را كه باالي ظرفشوئي است باال 
افتد كه  اي پالستيكي مي هنوز به آن دست نزده چشمم به كيسه. ببرم

ي توي راهروي پلكان بيرون از قرار بود ديشب آنرا در دهنه زباله دان
از ذهنم . بينم ام را مي دارم لُختي كيسه را كه برمي. ساختمان بيندازم

گذرد در صبحي به اين زودي آنهم روز يكشنبه، محال است  كسي  مي
فقط چند پله بايد . بعالوه دهنه زباله داني هم بغل در است. بيدار باشد
فشار آب . حوله كوچك را ندارمحوصله رفتن و برداشتم يك . باال بروم

ام  هنوز روي اولين پله. زنم بيرون كنم به دو از در مي گرم را كه ميزان مي
از ترس و شرم  . شنوم كه درقي صداي بسته شدن در را در پشت سرم مي

وزيد كار دستم داده  بادي كه از پنجره باز آشپزخانه مي. زند خشكم مي
. فتن زير دوش، پنجره را باز كنمهميشه عادت داشتم پيش از ر. است

ام  اي كه برايم رخ داده است خنده ريزد از حادثه ام كه مي ترس اوليه
بعدها كه به اين حادثه فكر كردم بين اين حادثه و بيرون زدنم (گيرد مي

  ).از وطن به خاطر تهديدهاي مادرم شباهتهائي ديدم
م را برايش ام اگر سرزده كسي پيدا شود چگونه وضعيت مضحك فكري

. ام مضحكتر از آن كه توي خواب داشتم وضعي پيدا كرده. توضيح دهم
هميشه خدا . كنم پيرزن آپارتمان مقابل ما اولين نفر نباشد خدا خدا مي

تا حاال ده بار به خودم . كند مردهاي ساختمان به او نظر بد دارند فكر مي
كند قصد  گفته است مرد مسني كه هميشه  به راديو چهار گوش مي
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كيسه به دست روي يكي از پله هاي سيماني . تجاوز به او را داشته است
با نشستن، سرما تا مغز استخوانم فرو . سيمان سرد است. نشينم مي
كم كم . گيرم شوم و كيسه را چون حفاظ امنيتي جلوم مي پا مي. رود مي

تنها فرصتي كه پيش از رسوائي در انظار . شوم متوجه تنگي وقت مي
نفوذ . عمومي برايم مانده همين يكي دو ساعتي است كه همه در خوابند

ايستادن در اينجا خطر اينرا هم دارد كه . در خانه كاري غير ممكن است
. خودم را دودستي در معرض فريادهاي ديوانه وار پيرزن قرار دهم

تنها راه نجاتم از . اندازد اي كه فكر كردنش هم به وحشتم مي حادثه
اي از اين دست رفتن به محوطه انبار زير زميني  هاي غير مترقبهبرخورد
اگر شانس داشته باشم و در اصلي ورودي انبار را كسي باز گذاشته . است

توانم به راحتي در آنجا پنهان  باشد، كه اينهم صد بار رخ داده است، مي
در خواب كه پاك مرا از خودش نوميد (از انظار، منتظر ساسكيا بنشينم

دانم به اولين جائي كه ساسكيا در بازگشت به  از پيش مي!). كرده بود
اش را همراه  او هميشه دوچرخه. زند انبار زير زميني است خانه سر مي

. يرون از اوترخت داشته باشدحتي وقتي قصد سفر به جاهائي ب. برد مي
ديروز هم . در ايستگاه مركزي راه آهن پاركينگ مخصوص دوچرخه است

  .اش رفته بود با دوچرخه
كيسه پالستيكي زباله را كه اكنون بهترين حفاظ و پوششم شده است 

گيرم و با آن حالت انگار موجودي از اعصار اوليه هستم آهسته  جلويم مي
هر هاي  هيچ وقت تا حاال فرصت نكرده بودم كه پله. روم آهسته پائين مي

شمارم به رمز اعداد در رياضيات و فلسفه  طبقه را بشمارم اين بار كه مي
بلكه . كنند اعداد نه تنها از نظر كمي اشياء را شناسايي مي. برم پي مي

عدد پنج عدد . كنند ارتباط مخفي يك شيئي با ديگر اشياء را افشاء مي
. اي ديگر  د طي كردن يك طبقه است و رفتن به طبقهآرامش است عد
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رونده مجبور است در هنگام . پاگرد سيماني احترام به روح عدد پنج است
عدد يك عدد اضطراب . راه رفتن قوسي بزند، تغيير در حركتش بدهد

خاك بر سر به خاطر . بشر نخستين خود تجسم اضطراب است. است
 قدر خودش رضه اگر كميع بي(د همين اضطرابش بهشت را از دست دا

را ميدانست و پيش از فرمان خدا بهشت را ترك مي كرد حاال براي 
  .)شد خودش دون كيشوتي مي

د تنهايي است كه همه  در طبقه بعدي عدد يك نزديك به آپارتمان مر
اما خودش درباره كسي يك . زنند اهالي ساختمان دربارة او حرف مي

 از من بپرسند مي گويم آدم ساكتي است كه اگر. گويد  كالم هم نمي 
اما همسايه ها مي گويند همجنسباز است . روزي چند بار خريد مي رود 

. ساسكيا هم چنين اعتقادي دارد. خيزد و همه اينها از يكه بودنش بر مي
خاطر همين حرفهاست كه وقتي از جلو در آپارتمان او مي گذرم  شايد به

راستي اگر او مرا لخت ببيند چه واكنشي . ام هستم بيشتر مواظب كيسه
جيغ مي كشد يا ميزند زير خنده؟ در نگاه او، سينمايي . نشان خواهد داد

چيز عجيبي . نخست پاهايم. گيرم هاي متعدد مي ، از اجزاء بدنم كلوزآپ
مطمئنم ناظر . است من هرگز پاهايم را به اين پر موئي نديده بودم

بالفاصله تكه . اي دلش به هم خواهد خورد بيچاره ازديدن چنين صحنه
در ذهنم شكم تمام . شكمم. محشر است. كنم ديگري را كلوزآپ مي

رود تا بتوانم از نظر زيبايي به شكمم حداقل  گرسنگان سومالي رژه مي
از قسمت باالتر يا پايين تر كه مي خواهم . اي قابل توجه بدهم نمره

افتم آخر اين چه كاري است كه  ميكلوزآپ بگيرم ، يك دفعه به اين فكر 
پا . نكند ناخودآگاه افكار صاحب آپارتمان تسخيرم كرده است. مي كنم

! گذارم به خودم مي گويم حواست باشد مرد روي پلة بعدي كه مي
اي اينجا، زير چشمي، زير چشم ديگران، جايي كه با تيپا در آن  افتاده
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الستيكي است كه مي اي، و تنها پوشش تو همين كيسه پ پرتاب شده
خواستي بيندازي توي زباله داني، كه هنوز دستت است، همان آدم 

چيست در آن؟ در آن كيسه ! اي از مو ابوالبشري منتها نه با برگي پنجه
روي . گذارمش براي بعد مي. گذرم مي. روم توي فكر پالستيك؟ مي

ارن مق. چندمين پله هستم؟ يكمين از طبقه تازه و هفتمين پلة فرود
ام  چه فرق مي كند؟ آيا موقعيتي كه در آن افتاده. آخرين سفر سندباد

ازموقعيتي كه سندباد گرفتارش شده بود عجيب تر نيست؟ از كجا معلوم 
روح سرگشته سندباد تعقيبم نمي كند؟ شايد اين سرنوشت محتوم 

اي ديگر سفرهاي او را دنبال كنيم؟ روي هشتمين پله  ماست كه به گونه
گذارم از صداي درقي پشت در اصلي ساختمان كه نمي دانم از   ميكه پا

باز و بسته شدن دريچه صندوق پستي است يا از كليدي است كه كسي 
پشت ديواري پناه مي . در قفل در انداخته است، سر جا خشكم مي زند

من هيچوقت از ديوارها خوشم . ام گيرم، راست، با كيسه پالستيكي
هنم ديوارها سمبلي هستند كه مانع ارتباط انسانها هميشه در ذ. آيد نمي

كنم راستي اگر اين ديوارها نبودند چه  اما اكنون فكر مي. شوند با هم مي
آنقدر در حضورشان احساس امنيت مي كنم كه دلم مي . كردم مي

خواهد خم شوم و چون زائري كه به ضريحي مقدس بوسه مي زند آنها را 
. ايد باد بود؟ بعد سكوت، سكوت محضش. صدا قطع مي شود. ببوسم

بين من . ام روي پاگرد اولين طبقه. اي پايين مي روم جرات مي كنم و پله
و محوطه انبار چند پله است و يك پاگرد كوچك كه از جلو در اصلي 

ها، آخرين سرازيري، از پله پايين  ساختمان مي گذرد و بعد آخرين پله
. شوم شيشه وسط در، باز دچار ترس مينيامده با نگاه به بيرون از ميان 

هر لحظه ممكن است زن جواني كه مي گويند از آن زنهاي تلفني است 
تا حاال چند بار خودم او را نصف . شبها كارش شروع مي شود. سر برسد 
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اما اينها كه دليل نمي . زند ام كه بزك كرده از خانه بيرون مي شب ديده
مگر ! دي نداشته باشد؟ آدم است ديگراز كجا معلوم عالقه به شبگر. شود

من خودم بارها به سرم نزده است نصف شب كفش و كاله كنم و بزنم 
ام مي آيد احساس آرامش مي  اين فكرها كه به كله. بيرون؟ و بي هدف

كنم به هر دليل باشد او آنقدر خسته است كه حوصله ايجاد دردسر براي 
ا ناديده مي گيرد و ام ر قدر مسلم وضعيت مسخره. خودش ندارد

. وشايد هم با اشاره به كيسه پالستيكي پكي بزند زير خنده. گذرد مي
خزم  روم و مي ها را پايين مي با شتاب پله. ام انگار كه مالي را پنهان كرده

در اصلي ورود به محوطه انبار باز ! چه شادي عظيمي. توي سرازيري
. كشم ي به راحتي ميدر را پشت سرم مي بندم و نفس. چپم تو است مي

خوشبختانه انبار ما . هرچند موقتي. پنهان از در تماشا بودن. حاال پنهانم
گيرد تنها  ي جلو آنرا در پناه خود مي جايي قراردارد كه ديواري محوطه

بايد به . ايستم تكيه به ديوارمي. دو انباري از اين عنايت برخوردارند
 كه لُختم با يك كيسه پالستيكي بايد بپذيرم. ام عادت كنم موقعيت تازه

ام در انظار عمومي چقدر   برهنگي- در هلند-در زير زمين ساختماني بلند
اي  طول خواهد كشيد؟ حاال خطر اصلي فقط سر زدن بي موقع همسايه

اش اين است كه كمتر به آن  خوبي. است كه انبارش ديوار به ديوار ماست
 و سگش در يكجا زندگي زن تنهايي است كه با مادرش. سر مي زند

اي دارد كه وقتي دور و برت تاب مي خورد مي  سگ ريزه پيزه. كند مي
. بنظرم تنها آدم معمولي ساختمان ماست. ترسي زير پايت له شود

وقتي هوا خوب است، . ام با كسي حرف بزند و يا از كسي بد بگويد نديده
 يكي چون در هواي سرد و يخبندان كه نمي شود بيرون رفت، با

مان  ازدوستانش كه سگي هم اندازة سگ او دارد در پارك روبروي خانه
افتند دنبال هم و آنها هم مي  سگها مي. برند سگهاشان را به گردش مي
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معصومتر از . مي خندند و كيف عالم را مي كنند. ايستند به تماشاشان
 كار كنم هرگز به اخبار دنيا فكر نمي. ام هاي آنها در عالم نديده خنده

درست در بحبوحة حملة آمريكا به عراق بود كه ديدمش . داشته باشند
اش بيايد با سگش و بعد سگها  ايستاده در خيابان و منتظر است تا لنگه

سر در پي هم بگذارند و آنها غش غش بخندند، درست وقتي كه ژنرال 
ا زمان ر.  با اعالم بمباران بغداد به بشريت بيالخ داده است"شوارتسكف"

فهمم حاال چند  با احساس گرسنگي مي. كنم براي مدتي فراموش مي
اگر توي آن بودم با نگاه به . ساعتي است پشت در انبارمان مانده ام

سرپا . توانستم زمان را حدس بزنم پنجره غبار و دود گرفته، شايد مي
. و كيسه در كنار. دست روي زانو. مي نشينم. ام مي كند ايستادن خسته

در فرودگاه . اي، چمدان يا كيفي در كنار و هميشه كيسه. ام نشستهبارها 
نمي . پشت در سازمان كمك به پناهندگان. در اداره پليس. آمستردام

فكر نمي كنم من و زاهد در (دانم كي بايد آنرا در زباله داني بيندازم 
توي فكرم كه صداي چرخش كليد را در ) انداختن آن به توافق برسيم

. گذارم روي پاهايم مي. دارم ام را برمي شنوم كيسه رودي ميقفل در و
گوئي مادرش را صدا . شنونم  صداي كودكي را مي. كنم  گوش تيز مي

بعد تق تق كفشهاي اوست كه نزديك مي شود از جلو در كه . مي كند
. گذرد مي بينمش، از پشت، دوان بسوي انتهاي راهروي باريك انبار مي

انباري آنها نزديك به در . مي شناسمشان. نداردشش هفت سالي بيشتر 
از . اگر بازيگوشي كودك كاري دستم ندهد باز منم و خلوت خودم. است

گويد و باز صداي تق تق  همان انتهاي راهرو چيزي به مادرش مي
از زير موهايي بور . كفشهاي او و از صدا افتادن آن درست در برابر من

جمع . ك زل زده است روي بدن لختمخوابيده بر پيشاني دو چشم كوچ
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فقط نگاهم مي كند، با حالتي از . تر مي شوم ،با انگشت روي لبهايم 
  آقا لباس هايت كو؟:پرسد مي. تعجب در صورتش

  .كلمه به كلمه و آرام
  .هيس :  مي گويم
  آقا لباسهات كو؟ : پرسد دوباره مي

  كجايي تو؟: مادرش صدايش مي زند
  . آمدم-

نمي خواهم با واكنشي . باز خودم را جمعتر مي كنم. رآيد نزديكت مي
همين كه با من آرام . عصبي او را كه حالت بسيار آرامي دارد بترسانم

حرف مي زند و حضورم را در اينجا با اين وضعيت طبيعي گرفته است 
گذارم از ناچاري؟ از  نمي دانم چرا چشم روي هم مي. برايم كافي است

كودك كمي . توانم بكنم؟ شايد هم از تسليم ميدانم كاري ن اينكه مي
  .شنوم نزديكتر مي آيد صداي نفسش را مي

   اسمت چيه آقا؟-
من هم از لج براي اينكه انتقامم را از اوليس ملوان توي خوابم بگيرم 

  .اوليس در انبار. اوليس: مي گويم
و در را . اي مي ايستد بعد به دو از انبار مي زند بيرون كودك لحظه

  .شت سرش مي بنددپ
پس از رفتنش احساس مي كنم حضور كوتاه او آرامشي به من 
بخشيده است، تلنگري كه بتوانم با معصوميت كودكي به جهان نگاه 

و بپذيرم . كنم؛ بي پروا از محاصرة چشمهايي كه به من خيره شده اند
اي  و فكر كنم هميشه خانه. و نهراسم از آن. برهنگيم را و ببينم آن را

است كه شوخي يا جدي درقي درش به روي تو بسته مي شود و بعد 
كه ديدم . تا آخرين پله. پايين رفتن تا اعماق. آمادگي تو براي فرو رفتن
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انگار مدتهاست دارم به كيسه پالستيكي نگاه مي كنم، به خرت و 
پرتهايي قديمي كه با كمك ساسكيا پيش از رفتنش به سر كار از توي 

 چمدانهايم در آورده بودم و در آن چپانده بودم كه دور كشوها و كمد و
( نگاه كنان به آنها حضور ساسكيا را باالي سرم احساس مي كنم . بريزم

اين تكه آخري را بايد به بخشي كه زاهد و هلنا در فكر پيدا كردن 
. اين نوع نگاه در كل نگاه زاهد است. قورباغه هاي سبز بودند وصل كنم 

گر من كمي به خودم مي آمدم چنان نيشگوني از كودك فكر مي كنم ا
). بي ترس از حضور مادرش. مي گرفتم كه فريادش در انبار مي پيچيد

كيسه را از دستم مي گيرد و بعد مي . ساسكيا با تعجب نگاهم مي كند
همراه او كه با شنيدن ماجرا نمي تواند . رود باال و برايم لباس مي آورد

  .رد از انبار زيرزميني بيرون مي زنمجلو خنده اش را بگي
مي . وقتي در باال ماجراي برخوردم را با كودك برايش تعريف مي كنم

  .چه اسم قشنگي روي خودت گذاشتي. معركه است : گويد
  اول نوامبر

يكي . ساسكيا پيشنهاد يك سفر ده روزه به جايي را در هلند مي كند 
اش را براي مدتي در   خانهاي زندگي مي كند از دوستانش كه در دهكده

  .اختيار ما مي گذارد
  .يادداشتهاي سفر  ده روزه من و ساسكيا

برنامة زندگي ما بعد از يك روز ماندن در آنجا خود به . هوا سرد است
ساسكيا دوست دارد تا ساعت يك شب بيدار بماند . خود تنظيم مي شود

 گاهي با او بيدار من شبها. و صبحها تا ساعت دوازده در رختخواب بخوابد
با . معموالٌ ساعت هشت. صبحها اما زود از خواب بيدار مي شوم. مانم  مي

مي توانم تا زماني كه . اين ترتيب از نظر وقت براي نوشتن مشكلي ندارم 
او خوابيده است روي ماجراي تبعيد كه به داستان زاهد و هلنا بر مي 
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دفترچه .  كنمام شده است كار گردد و مدتي است مشغله ذهني
روز اول آنقدر به ما خوش مي . يادداشتهاي قديمم هم همراهم است

. گذرد كه هردو فكر مي كنيم خوشبختتر از ما زوجي پيدا نمي شود
شادي او شادي كودكي است كه به او . ساسكيا خيلي خوشحال است

صبح پيش از خواندن و يا نوشتن پوتينهايم .اند اي گران قيمت داده هديه
و از نزديكترين ) پوتين از كفشهاي مورد عالقه من است(مي پوشم را 

فروشنده . نانوايي محله چند نان گرد آلماني يا باگت فرانسوي مي خرم
اولين . هاي گل انداخته وروستايي نانوايي دختري است جوان با گونه

روزي كه از او نان خريدم ورودمان را به دهكده با لبخند خوش آمد 
هاي بعد از ظهر را معموال ساسكيا كه با محل آشناست  هبرنام. گفت
  .ريزد مي

. گذرانيم بعد از ظهر روز اول را به قدم زدن در سيبستانهاي اطراف مي
از همان لحظه ورود جمع . خوشبختانه بخاري اتاقمان با هيزم مي سوزد

البته در . كردن هيزم و روشن نگه داشتن بخاري جزو كارهاي من شد 
ولي من جمع كردن هيزم در جنگلهاي . ه اندازه كافي هيزم هستانبار ب

هاي نازك خشكي را كه باد روي  مي گردم و شاخه. اطراف را دوست دارم
براي روشن كردن بخاري خيلي . شان كرده است پيدا مي كنم هم كومه

پخت و پز و شستن ظرفها را ساسكيا به عهده مي . به درد مي خوردند
در هنگام نوشتن همين چند خط .(ا دوست دارداو آشپزي ر. گيرد

احساس مي كنم زندگي ما در اين دهكده دارد به يكي از رمانهاي 
پوتين، جنگل، و دختري كه مي تواند . شود عاشقانه پارتيزاني شبيه مي

عشق آفرين باشد عناصري است كه براي ايجاد چنين فضايي در ذهن 
اي كوتاه به زبانه  بر چارپايهشب وقتي بعد از شام نشسته .) الزم است

ام در يك نگاه كوتاه از سر شانه به ساسكيا  هاي آتش بخاري خيره شده
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افتم كه طرحي از  كه خوابيده روي تخت كتاب مي خواند به اين فكر مي
اما از وقتي كه نويسنده اي ترك . ام من هيچ وقت نقاشي نكرده. او بكشم

 كه بالقوه نقاشم گاهي وسوسه بعد از ديدن كف دستم به من گفته است
. امروز دوبار دچار اين وسوسه شدم. ام طرح اشياء پيرامونم را بكشم شده

بار اول وقتي بود كه ساسكيا از انبار بيرون، در يك گاري دستي هيزم 
راند،  چهره اش، هنگامي كه او زنده و پر كار گاري را مي. حمل مي كرد

  .عركه بودبراي يك كار آبرنگ امپرسيونيستي م
. شود دارم ساسكيا متوجه مي قلم و كاغذم را كه برمي

  "خواهي من را بكشي؟ مي:خندد مي
پا شدنش هم مثل برق در ذهنم براي يك كار ديگر جرقه . شود پا مي

ساسكيا بالرين بوده براي همين در حركات اندامش هميشه يك . زند مي
  .شود هماهنگي هنري ديده مي
يم و تصاويري كه در ذهن از او داشتم جايشان با هم عشقبازي مي كن

دختري برهنه كه روي تخت . دهند اي از او مي را به تصوير برهنه
  .چمباتمه زده است

گويد به موضوع نقاشي من با اين كه طرح خودش هست  ساسكيا مي
  .كند حسودي مي

  
  :يك پيشنهاد جالب از طرف ساسكيا

شنهاد مشكل حسادت رفع با قبول اين پي. عشقبازي پيش از نقاشي
  .شود مي

  :گيرد بعد از دو روز اين گفتگو بين من و ساسكيا صورت مي
  اي؟  ايوان تا حاال چند طرح از من كشيده-
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با رنگ . يكي برهنه روي تخت. شوند طرحهائي كه از او دارم سه تا مي
  . ساسكيا سرش پائين است. ام نارنجي آنرا كشيده

خطي كه در ذهنم ابديت را تصوير . ام هاش را خوب درآورد قوس شانه
آيا رنگ ابديت نارنجي است؟ تصوير بعدي : يك پرسش از خودم. كند مي

و خطوط اندامش عمودي . ايستاده و مغرور بر پنجه پا. او باز برهنه است
براي پيدا كردن رنگ مناسب آن پاك گيج شده . و قائم به خاك است

و سياه در ديد من رنگ اصليش را . ددا سبز به او حالتي نباتي مي. بودم
رنگ . شد اي كمي به آنچه در ذهن داشتم نزديك مي قهوه. كرد پنهان مي

تنه درختان با آن پوستهاي ورآمده رويشان هميشه مرا به اعصاري دور 
چيزهائي كه در مرز . من شيفته چيزهاي دست نيافتني هستم. برد مي

و . شوم اي به عمر زمان پير مي هدر رنگ قهو. خيال و واقعيت حضور دارند
آورم كه بشر به مدد رويا  در احساس اين كهنسالي سر از اعصاري درمي

وقتي مادرم به من گفت از وطن . تصاويري گنگ و مبهم از آنها دارد
دستهاي معترض و در عين حال ملتمسش كه به سوي من . بيرون برو

 بود كه از او هنگام سومي همان طرحي. اي رنگ بود دراز شده بود قهوه
  .دهم همه را نشانش مي. راندن گاري دستي در ذهنم نشسته بود

  خواهي چهارتاش كني؟  نمي-
تو بيشتر عاشق عددي .  ساسكيا يك چيزي در وجود تو كشف كردم-

  .تا عشقبازي
  :گويد ساسكيا به شوخي مي

ها به نيروي اعداد   فراموش نكن كه خودت گفتي آن روز روي پله-
  .ان آورديايم

  روز سوم
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توانند  عشقبازي و نقاشي نمي. شويم ما داريم به لبه پرتگاه نزديك مي
. كند اين كار حساسيت ما را نسبت به هم زياد مي. توامان انجام گيرند

با عالقه او به شمارش . ساسكيا به اين حساسيت بي توجه است
نهائي عشقبازي بيش از پيش معتقد مي شوم كه او به آن دسته انسا

پيغمبر چنين آدمهائي . تعلق دارد كه به  نيروي اعداد باور دارند
ما خود . در باور اينگونه آدمها جهان زائيده ارقام است. فيثاغورث بود

آيا يك عدد دو ( عشق نوعي رقم است. رقمي هستيم ميان ميليونها رقم
دو . اگر چنين باشد وصلت ناپايداري است بين دو رقم)  رقمي است؟

كاهند  و يا از خود و در خود مي. روند  قمي كه بالفاصله به رقم بعدي مير
يك نويسنده آفريقائي روزي به من گفت . افتند و به رقمي فروتر مي

افزايش شمارش عشقبازي براي حفظ عشق يك كشف اروپاي شمالي از 
اگر چنين حرفي درست باشد اشتياق ساسكيا را به . معناي عشق است

  زي بايد به حساب آن بگذارم؟شمارش عشقبا
براي نجات خودم از فكرهاي مغشوش به ساسكيا پيشنهاد يك قدم 

خوشبختانه آنروز در شهرك نزديك به دهكده . كنم زدن طوالني مي
در بين راه تعقيب . افتيم پياده به سمت شهرراه مي. شنبه بازار است

ساسكيا جدا اي كه به نظرم زخمي است براي مدتي كوتاه مرا از  پرنده
 گياهان  خش خش كنان خودش را زير بوته. يابم پرنده را نمي. كند مي

بينم كه با نگراني  گردم ساسكيا را مي وقتي برمي. كند وحشي پنهان مي
دهم ديگر بي خبر ميان راه  به او قول مي. پاي درختي ايستاده است

  .تركش نكنم
يكرديف . هم استشنبه بازارهاي هلند در همه جا تقريباٌ شبيه به 

و .  آنها ميزهاي دراز به هم پيوسته با ماهيهاي سرخ شده و نشده روي
خورند و سه چهارتا زن چاق و چله در  مارماهيهائي كه هنوز تكان مي
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پشت آنها با لپهاي ارغواني، دامنهاي چيندار و پيشبندهاي تميز كه فكر 
كيشان سبزي فروشهائي كه ي. دهند كني هرگز بوي ماهي نمي مي

و بطور معمول يك يا دو آدم بازنشسته كه . كند جارزنان  بازار گرمي مي
هاي درونشان را با صداي بلند براي  با لباسهاي دوره خدمتشان زمزمه

. گذرند خوانند كه در آن شلوغ بازار به تنگي از كنار هم مي عابريني مي
چكش دار، مردي كه با كاله روسي داس و . در اوترخت يكيشان را داريم

به ساسكيا . سربازي هنوز وفادار به لنين. خواند سرود انترناسيونال مي
گفته بودم اگر او بخواهد حزب كمونيست بسازد من حاضرم اولين عضو 

معموالٌ  كنار آنها  يكي از . بساط گلفروشها را خيلي دوست دارم. آن شوم
ي كه ا از نحوه. هاي قديمي پخش موسيقي ايستاده است آن ارابه

ها كه  كند و نيز حاملين ارابه دستگاههاي قديميشان موسيقي پخش مي
با قوطيهاي برنجي در دست، جرينگ كنان كنان از عابرين  سكه طلب 

  .آيد كنند خوشم مي مي
ساسكيا جائي . نشينيم اي مي رويم و در كافه بعد از گشتي در بازار مي

. رد و روشن پيداستآفتاب س. كند اي پيدا مي نزديك به ديوار شيشه
بيرون، پشت شيشه، در آسمان آبي باالي چند ساختمان كه جلوشان 

پيشخدمت، . دهيم دو فنجان قهوه سفارش مي. درختان چنار روئيده است
. پرسد كه ما زن و شوهريم از ساسكيا مي. دخترك خوشروئي است

پيشخدمت . خندد گردد و توي صورتم مي و برمي. گويد، بله ساسكيا مي
  :گويد رود ساسكيا مي كه مي

  .ها نيستي  ايوان تو مثل بقيه پناهنده-
   چرا-
   تو خيلي اميدواري-
  چطور؟. اصالٌ نمي دانستم.  اوه-
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  .شود  آدم نوميد هرگز عاشق نمي-
پرنده زخمي توي  جنگل را . روشنائي بيرون به وجدم آورده است

  .ام پاك فراموش كرده
  :گويم مي

  شود؟ اهد هرگز نوميد نميكني ز  يعني فكر مي-
  تو كه زاهد نيستي؟.  دست بردار-
  .نويسم  ولي من زاهد را مي-
  ! بنويسي-

و به صورت . كنم هاي درهم پيچيده موهايش نگاه مي به حلقه
شود و به لبهاي مصممش  اي كه از چشمانش شروع مي ه و خند. كوچكش

ز را كه در پوششي دارم و برنامه غذائي روي مي نگاه از او برمي. رسد مي
  .چرخانم پالستيكي است توي دست مي

  :گويد ساسكيا مي
  . خوب است كه نوميد نيستي-

  :پرسد بعد يكباره مي
   چرا بايد پناهنده ها نوميد باشند؟-

  :گويم مي
  . دوري از وطن، خانواده و احساس آوارگي-

  :گويد ساسكيا مي
م كه بدانم اينجور ا البته من هنوز دچارش نشده. دانم  اينها را مي-

اما . توانند توي روحيه آدمي مثل من تاثير داشته باشند چيزها چقدر مي
تواند جاي  داند چاره نيست، بايد قبول كند كه زندگي مي وقتي آدم مي

  .ديگري هم باشد
  .خواهد  زمان مي-
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. و هم زن گرفتي. هم زود زبان يادگرفتي.  تو اما خوب شروع كردي-
  ود زن گرفتي؟راستي چطور شد ز
گذارد و با لبخند به من و  هايمان را روي ميز مي پيشخدمت قهوه

  .كند ساسكيا نگاه مي
  .كند ساسكيا سئوالش را فراموش مي

  .معلوم است كه از ما خوشش آمده.  دختر خوبي است-
. دهد به آدم دلگرمي مي.  خوب است كه همه از آدم خوششان بيايد-

  .بخصوص اگر پناهنده باشي
  . را نداريها  اما تو احساس پناهنده-
  .توانم نداشته باشم نمي. يك چيزهائي از آن در من هست.  دارم-
  .كنم  من كه احساسش نمي-
   چطوري بايد باشد كه احساسش كني؟-
. ترسيدي و مي. خيلي غمگين بودي.  اگر هميشه غمگين بودي-

. استحس ترس چيز ديگري . نه. منظورم اين نيست كه ترسو بودي
  .ترسيدن از دنياي دور و بر با ترسو بودن فرق دارد

ترسم؟ وقتي لبخند  داني من از دنياي پيرامونم نمي  از كجا مي-
تواند سخت من  كند، عكسش مي پيشخدمتي من را اينقدر خوشحال مي

  .را بترساند
  .شود اينها دليل نمي. ترسم  من هم مي-
ترسم بعدش   اولش مياما من. آيد بدت مي. شوي  تو غمگين مي-

  .شوم غمگين مي
دختر . بوسد شود و پيشانيم را مي خم مي. شود از پشت ميز بلند مي

ام را كه  قهوه. زند بيند و به ما لبخند مي پيشخدمت از پشت بار مي
ساسكيا هم سرش را . كنم نوشم، هوس نوشيدن يك گيالس ودكا مي مي
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ايم دستمان را   كه نشستهاز همانجا. دهد ي موافقت تكان مي به نشانه
مشغول حرف زدن با . كنيم تا به دختر پيشخدمت عالمت بدهيم بلند مي

شود و به طرف بار  ساسكيا جلد از جايش بلند مي. يك مشتري است
  .بسيار شاد است. شاد است. كنم رود راه رفتنش را تا بار دنبال مي مي

است ما خيلي گويد دختر پيشخدمت به او گفته  گردد مي وقتي برمي
. براي تفريح آمده بودند. شبيه دونفري بوديم كه يكماه پيش اينجا بودند

اي ايراني بوده است و دختر،  مرد، پناهنده. چون ديگر پيداشان نشد
  .هلندي
  :گويم  مي

  يب نيست؟جع -
  .عجيب است.  آره-

 آنها خيلي .گويد، اما ما مثل آنها نيستيم دختره مي: گويد بعد مي
  .يا حداقل مرد خيلي غمگين بود. بودندغمگين 

گذارد و  آورد شيئي كوچكي هم روي ميز مي دختر ودكايمان را كه مي
. مال شما. جا گذاشته بودند. اين هم مال آنها بود: گويد رو به ساسكيا مي

  .كنم ديگر اينطرفها پيداشان بشود فكر نمي
. تشيئي كوچك او فيلي است چوبي با نقش و نگارهائي بر پش

  .كند و در دستش وزن مي. دارد ساسكيا آنرا برمي
  . چقدر سبك است-
  . بده ببينم-

فيلي كوچك است با خرطومي بلند كه تا . كنم از نزديك نگاهش مي
آيد با همه  گذارمش بنظرم مي وقتي روي ميز مي. رسد روي زمين مي

  .سبكي محكم روي پاهاي خود ايستاده است
  گذاشتند؟چرا جاش : گويد ساسكيا مي
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  .دانم  نمي-
  كني واقعاٌ مال آنها بوده؟  فكر مي-
  .دانم  نمي-
   ممكن است دختر پيشخدمت اشتباه كرده باشد؟-
كنم كه يكي تو كافه  فقط دارم به فيل كوچكي فكر مي. دانم  نمي-

  .جاش گذاشته
  :گويد ساسكيا مي

  نيست؟.  مثل يك داستان است-
  .مثل يك داستان است.  آره-

  .خيلي تلخ است. نوشيم ر سكوت ودكايمان را ميبعد د
غروب من و ساسكيا با باري از سبزي و ميوه و بلوطهاي تازه به 

گذريم كه در  در راه وقتي از باريكه راهي تاريك مي. گرديم دهكده برمي
. خواهد او را ببوسم ايستد و از من مي صبح از او جدا شده بودم، مي

گر در اين كوره راه تنها بود چقدر گويد يكباره احساس كرد ا مي
آورد و در  كند و فيل را درمي بعد دست در جيب پالتويش مي. ترسيد مي

  .دهد تاريكي نشانم مي
رسيم و بدون يك كلمه حرف با هم يكراست به رختخواب  به خانه مي

اي از طبيعت پر  كنم پاره و من احساس مي. شب ساكتي است. رويم مي
چنان درهم . اي ندارد كه براي بيان خود كلمهام  راز و رمزي شده

  .كنيم پيچيم كه گوئي اين اولين بار است با هم عشقبازي مي مي
گويد  وقتي در آشپزخانه مشغول كمك كردن به ساسكيا هستم مي

حس ترس در جنگل و راهپيمائي طوالني باعث شده بود كه تنش را 
ايد كمي مواظب گويم ب به او مي. بيشتر از حد معمول احساس كند

بعد از شام ساسكيا پشت ميز كار كوچكي كه در . حساسيتهاي هم باشيم
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. افتم من در كنار آتش بخاري ياد بلوطها مي. خواند اتاق است كتاب مي
گردم به  ريزم و برمي روم به آشپزخانه و مشتي بلوط توي كاسه مي مي
 بلوطها چرق پوست . چينم چندتا را دور و بر هيزمهاي مشتعل مي. اتاق

آورم و  مي  دوسه تائي را كه برشته شده در.شود چرق كنان از هم باز مي
. گذارم مغزشان را كه پخته و نرم شده است روي ميز مطالعه ساسكيا مي

. بوسد كند و آرام پشت دستم، انگشتانم، را مي ساسكيا سرش را خم مي
كه باز بلوط شوم  وقتي خم مي. نشينم گردم و سرجايم مي دوباره برمي

برگشته است . بينم دربياورم صورت او را در نور كمرنگ چراغ مطالعه مي
هاي آتش، چرق چرق  زبانه. كند  نگاهم مياي و دارد با معصوميت كودكانه

بلوطها و معصوميتي كه در چهره ساسكياست اتاق را به غاري در دل 
 و غار و آيا عشق بازگشتي است به زهدان مادر. كند كوهستان بدل مي

كشد  تصوير باستاني آن است؟ بعد از مدتي ساسكيا دست از خواندن مي
دست روي . نشيند آيد در كنارم روبروي بخاري روي زمين مي و مي

گويد باز ياد آن فيل چوبي افتاده است كه آنها در  مي. كشم موهايش مي
زني است . حاال او ديگر ساسكيا نيست. آن كافه جايش گذاشته بودند

اي بعد صداي آرام نفسهايش را  لحظه. يرون آمده از سايه و سكوتب
  .خورم تا بخوابد جم نمي. شنوم مي

  
  روز چهارم

ساسكيا به من گفت در دفترچه يادداشتش نوشته است لحظاتي كه 
  براي او بلوط كباب مي كردم از شيرينترين لحظات زندگيش بوده است

وضعيت . حساسيت باالدرجه : نويسم من در دفترچه يادداشتم مي
  .خطرناك
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  : روز پنجم
با اين كه هنوز در سبد حصيري كمي بلوط خام مانده است ترجيح 

گويد در  ساسكيا شوخي و يا جدي مي. دهم ديگر كبابشان نكنم مي
دفترچه يادداشتش نوشته است رقم مورد مالحظه دو روز است كه ثابت 

  .مانده است
  

  :روز هفتم
ديروز سر موضوع كوچكي . دهد دستمان ميباالخره حساسيت كار 

داشتم كف حمام را با شلنگ آب . براي چند ساعتي با هم قهر كرديم
شستم كه ساسكيا با كفش راحتي در پا و دوربين به دست دم در  مي

من براي . خواست در آن لحظه از من عكس بگيرد مي. پيداش شد
م كفشهاي دانست نمي. شوخي سر شلنگ را به طرف پاهايش گرفتم

ساسكيا با عصبانيت و شتابزده . كند اش را آب خراب مي راحتي
تا شب با . رود آورد و قهركنان به اتاقش مي مي كفشهايش را از پايش در

بينم من و او در رستوراني هندي  شب در خواب مي. زنيم هم حرف نمي
من تمام . زند ساسكيا حرف مي. و فيل چوبي بينمان است. ايم نشسته

خواهد  و اينكه از كجا آمده است و به كجا مي. سم به فيل چوبي استحوا
  .و با خود چه رازي دارد. برود
  

  روز نهم
  )طرح يك داستان تازه با توضيحاتي براي خودم( 

گذارند كمي  آرنج كه روي آن مي. چوبي است. ميز هست ميان آنها
، دختر خواهد صدايش را بلند كند مي. مرد عصباني است. خورد لق مي

كند، بعد با اشاره به مرد  رود ميز كناري را امتحان مي مي. گذارد نمي
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شود بيرون را  از  پنجره مي. جاي تازه منظره بهتري دارد. گويد بيايد مي
  .ديد

  :گويد دختر مي
  !كنم فراموشش كن خواهش مي!  فراموشش كن-
  . فراموشش كرده بودم-
  . نه هنوز تو فكرشي-

وي موهاي مجعدش و بعد از پنجره بيرون را كند ت مرد دست مي
آسمان آبي، باال و دو بر اضالع مثلث ايستاده ساختمان . كند تماشا مي

هرگز از . مانند در چشمانش به اهرام مصري مي. اي روبرو پيداست قهوه
شود به  اما هروقت به يكي از آنها خيره مي. نزديك آنها را نديده است

انديشد كه در خيال آنرا در دل يكي از   مياي ي شاهزاده چشمان خفته
كند ديوارهاي هرم چون حصاري جهان  و بعد حس مي. بيند آنها مي

اند تا روح او محل امني بيابد براي گردش  شاهزاده مرده را در پناه گرفته
  :گويد به دختر مي. روند در داالنهاي پيچ در پيچي كه تا اعماق زمين مي

  .ش نيايد البته بهتر بود كه پي-
  :گويد دختر مي

.  بعد از آنكه شب بعدش آنطور تو خواب زوزه كشيدي متوجه شدم-
بعدها كه . شنيدم هايت را در خواب مي اولين باري بود كه صداي زوزه

شوهر . ي داستان كنراد افتادم بهش فكر كرده بودم ياد يانكو گورال، آواره
  .گويم آمي فوستر را مي

  :گويد مرد مي
بايد . خواهي بگويي دانم چه مي اما مي. ام داستان را نخوانده من آن -

  .او هم يكهو توي برزخ وحشتناك تنهائي افتاده باشد
  :گويد دختر مي



 

 ١١٥

ولي معلوم است اصالٌ .  من به بيرحمي آمي فوستر رفتار نكردم-
  .شود سر تو داد كشيد نمي

  :خواند بعد زير لب مي
He sat up and called out terribly some word-one 

word   
اي  و همانطور كه به اضالع عمودي مثلث قهوه. زند مرد حرفي نمي
در خواب . افتد كه كابوس ديده بود كند ياد شبي مي روبرويش نگاه مي

هايي از خون غرق شده و خودش را كه به  دختر را ديده بود كه در لخته
شكم و دست و . او را زير شالق گرفته بودند. زنجيري بسته شده بود
از سينه به پائين شده بود چيزي شبيه به يك . پاهايش باد كرده بود

كشيد همه در وقتي بود كه به دختر نگاه  هائي كه مي زوزه. قورباغه
وقتي دختر او را از خواب بيدار كرد در يك لحظه تفاوت خواب . كرد مي

ي اتاق  شهدر سايه روشن نور زرد چراغكي كه در گو. و بيداري را گم كرد
زردي . چهره دختر رنگپريده بود. روشن بود هردو به هم نگاه كردند

  .خاصي كه انگار از ترس غريبي رنگ خورده بود
  )آغاز جدائي من و زاهد: توضيح اول(

  : گويد دختر مي
آن . خنديدم شايد بايد مي. اي بود به هرحال كار احمقانه. دانم نمي

بايد آنوقت فقط . وي كفشهايم ريختيگويم كه با شلنگ آب ر وقتي را مي
اينكه مثالٌ . ديدم خنديدم يا چيز ديگري در خطاي تو مي مي
  .خواستي سر و تنم را خيس كني نمي
در اينجا من و . كوشش براي يكي شدن من و زاهد: توضيح دوم(

  .)ايم تا اين وضعيت را حفظ كنيم ساسكيا و هلنا يكي شده
  :گويد مرد مي
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شايد هم اگر آن . ما باور كن فراموشش كرده بودما. پيش آمد ديگر
  .آمد پاك از ياد برده بودمش كابوس بعدش پيش نمي

توانم بپرسم آن شب توي خواب چه ديدي كه  مي: پرسد دختر مي
  آنطور زوره كشيدي؟

  . قورباغه-
  ها را دوست داشتي؟  تو كه قورباغه-

ا هم به شكار و مرد يادش آمد يكروز به دختر پيشنهاد كرده بود ب
  .هاي سبز بروند قورباغه
اما فراموشش . آنهائي كه من دوست داشتم سبز بودند. نه: گويد مي

  خوري؟ حاال بگو چه مي. كن
  اما حرفت را باور كنم؟. شراب قرمز: گويد دختر مي
  آره: گويد مرد مي

  :گويد و به پيشخدمت  كه باال سرشان ايستاده است مي
  شراب قرمز. راب بياوركنم براي ما ش خواهش مي

  .يادت نرود كه مهمان مني: گويد دختر مي
  .باشد: گويد مرد مي

كند توي كيفش و بسته كوچكي را كه با ظرافت  دختر دست مي
  :گذارد پيچيده است روي ميز مي

  .هديه اي است به مناسبت سالگرد آمدن تو به هلند
هزاده را پلكهاي بسته شا. اي رنگ روبروست مرد غرق در هرم قهوه

از اجساد موميائي يكي را در موزه لوور در پاريس ديده بود و . بيند مي
داند كجا؟ چشمها به  كند نمي هرچه فكر مي. يكي ديگر را جائي ديگر

  .هيچكدام از آنها شبيه نيست
  خواهي بازش كني؟ نمي: گويد دختر مي
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ز فيل را روي مي. فيل كوچكي در آن است. كند مرد بسته را باز مي
  .نشاند و به آن خيره مي شود مي

اما با يادآوري يك . نزديك بود كه برايت قورباغه بگيرم: گويد دختر مي
كنم  فكر مي. فيل يك هديه شرقي است . متن تاريخي نظرم عوض شد

  .براي اولين بار هارون الرشيد آنرا  به شارلماني داد
  .كند به فيل مرد همچنان نگاه مي

  .بل قدرت باشد بايد چيزي مثل سم-
گويد شايد هم نماد بازگشت او به مكان تولدش، به خواهد ب مرد مي

و باز ياد كابوسي كه ديده بود . گويد اينرا نمي. جائي كه بايد بميرد
بيند؛ بين خودش و دختر  اينبار آنرا با همه رنگهاي درهمش مي. افتد مي

. بيند  ميبعد حركت خفيفي در پاهاي جلو فيل. در شكم فيل روي ميز
نايستاده . رود و فيل مي. انگار كه ايستادن فيل نمودي ظاهري است

تواند با اين تصوير در شكم فيل خو كند اگر  گذرد مي از ذهنش مي. است
هرچند كه ظاهر تصوير هنوز ترساننده . پلكهاي خفته در تابوت بگذارند

 آنروز نباشد رود به دختر بگويد ديگر نگران حادثه مي. تواند است، اما مي
اي از تصوير و كلمه تا ميل زادن  آميزه. چون معناي كابوس را يافته است

هاي خون و خودش زير شالق در  دختر در لخته. را در روح او بكارد
ذهنش شكل نوزادي را پيدا كرده بودند كه داشت به زور از رحم مادر 

ك گل بهي فقط از همان فاصله به لبهاي كوچ. گويد نمي. آمد بيرون مي
داغي آنها . اند اي به رعشه افتاده كند كه در ميل بوسه رنگ دختر نگاه مي

مثل آن لحظاتي كه در تماس . رود فرو مي. شود گم مي. كند را حس مي
  .برد كه كجاست و چه بوده است با آنها از ياد مي

بين . افتد بايد همينجاها باشد كه زاهد ياد پيراهن مي: توضيح سوم( 
  )توانند درهم شوند به آني مي. زندگي مرزي نيستمرگ و 
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  توانم بپرسم كجائي؟ مي: پرسد دختر مي
براي . وقتي برهنه كنار پنجره ايستاده بود. يكبار ديگرهم پرسيده بود

تابستان بود و در زير نور آفتابي . گذراندن تعطيالت به آنجا رفته بودند
ديد كه مثل يكي از  تابيد روي پوستش و پستانهاي كوچكش، مي كه مي

. هاي نارنجي روي پستانهايش با همان لكه. نقاشيهاي رودن شده است
. بيند آمد كه او را مثل زنهاي توي نقاشيهاي هنري مي خوشش مي
آمد كه حركات دختر در ذهنش با تصويرهاي هنري يكي  خوشش مي

دانست  اما مي. گفت نمي. هرگز به او نگفته بود. به او نگفته بود. شوند مي
  .بيند دختر اينها را در نگاه او مي

. آيد گذارد روي ميز، مرد از فكر بيرون مي  پيشخدمت كه شراب را مي
  خواست كجا باشم؟ دلت مي: گويد دارد و مي ليوانش را برمي

  . اينجا-
در همانحال . توانست بگريزد به آني مي. انديشد اينجا كجاست مرد مي

مثل دختر كه معلوم نبود . كرد، گريخته بود كه عاشقانه به دختر نگاه مي
از ذهنش گذشت سئواالت را معموالٌ آدمها انگار از . در آن لحظه كجاست

  .كنند خودشان مي
 براي اين كه بتوانم هديه مناسبي براي امروز پيدا كنم خيلي جاها -

خواستم  اش مي همه. به بيشتر قالي فروشيهاي ايراني سر زدم. را گشتم
يك خطاي تاكتيكي از ( دا كنم كه رنگي از شرق داشته باشدچيزي پي

تا تو يك مغازه . كرد داشتم راضيم نمي  اما هرچه را كه برمي) جانب هلنا
  .چشمم به اين فيل چوبي افتاد

  .ديدي گفتم: پرد مرد از دهانش مي
   چي؟-
  .گفتي داشتي يك چيزهائي مي! بگو.  هيچي-
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  .شود دختر ساكت مي
گفتي به همه قالي فروشيهاي ايراني توي هلند سر   ميداشتي.  خوب-
  .زدي
  شود؟ مگر مي!  نه همه آنها-

هاي چرمي كه ديده بود و عكسهائي كه زير و رو  بعد دختر از آينه
اي رويشان كنده كاري شده بود  كرده بود و عسليهائي كه صفحه نقره

اي دوري نقش و نگارهائي كه به نظر او آدمي را به جاه. زند حرف مي
  .كشانند مي

گفت سفر  يكبار در گفتگو باهم وقتي از شهرهاي مختلف وطنش مي
فهمد آدم شرقي  دختر گفته بود حاال مي. دور و درازي با هم رفته بودند

اي  هر خطي و هر چاله چوله. گذارند اشياء پيرامون نمي. چه مشكلي دارد
رگ است و يا يا داالنهاي پيچ در پيچ م. دعوت كننده به جائي است

آسمان . سطحي صيقلي و آبي. صافي بيغشي كه پرواز روح را مجال دهد
چندبار . آنهم از روي عكس و يا رنگ آبي كاشيها. گفت باز كوير را مي

  .گويد پرسيده بود كه درست مي
  .دهد ترسيدم دارد رخ مي ببين چيزي كه ازش مي: گويد به دختر مي

  .فهمم  منظورت را نمي-
  بيني؟ ا را مي دايره ه-

  .نگاه هردوشان روي فيل است
گويم كه روشن و ناروشن همه جاي تن او ديده  ها را مي  اين حلقه-
  شوند؟ مي

  .بينمشان مي.  آره-
  .بينم سرنوشت آدمهائي مثل خودم را توي تكرار آنها مي.  اينها منم-
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. يابد معنائي براي آن نمي. گيرد و مي بيند كه دختر حرف او را نمي
داند در دنياي معقول ذهن او همه چيز مشخص و روشن جا گرفته  مي

  .مثل به خاطر سپردن تاريخ ورود او به هلند. است
  .گردد به ماههاي پيش از زندان افتادنم  برمي-

بعد مي بيند كه دختر جايش را با كسي ديگر عوض كرده است؛ با 
در آنموقع با . دختري كه نخستين بار جهان عشق را با او بخشيده بود

وقتي دختر به او پيشنهاد ازدواج . كرد يك تشكيالت زيرزميني كار مي
با . تواند ميان رگبار آتش با دختري پيمان زندگي ببندد كرد گفت نمي

و دختر گفته بود اگر نتواند در خيابان با او قدم بزند به چه . عشق چرا
 پيراهن آبي رنگي و دختر. هردو ايستاده بودند توي ايوان. خورد درد مي

  .تنش بود و پشت داده بود به آسمان غروب
  . ببين من با خاطره يك زن سالها زندان كشيدم-
   خاطره يك زن؟-
  .با همين شكل خنديدن و نگاه كردن.  آره همشكل و همقد تو-
   نگفته بودي؟-
  . پيش نيامد-

  .بيند به وضوح مي. پرد بيند كه رنگ دختر مي و مي
   چه شد؟-

منظورم اين است چطور شد كه سرانجامي پيدا : كند  مكث ميدختر
  نكرد اين عشق؟

. خواهد بگويد نتوانستند، زيرا زندان ديواري شد بينشان مرد مي
اما گفتن از آن به گفتن . داند حقيقت امر چيز ديگري است مي. گويد نمي

 تواند آنها را ماند كه فقط خود او مي اي مي از چشمهاي خفته شاهزاده
با چرخاندن آرام سر، رو به بيرون و خيره شدن به آن مثلثي كه . ببيند
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ساده كردنش تا اين حد هم كه يك . نوكش در آبيهاي باال فرو رفته است
شود كه دختر همان راهي را رفته است  روز وقتي در زندان بود با خبر مي

  .خورد كه او رفته بود به درد نمي
يادت . از دوستانم صحبت كرده بودمقبالٌ برايت از يكي : گويد مي

  آيد؟ مي
  . آره-
  .كشيدم مربوط به او باشد هائي كه توي خواب مي كنم زوزه  فكر مي-
   هنوز توي زندانه؟-
خواهد با او يك قرار ديدار دم  اما مدتي است كه از من مي. دانم  نمي-

  .مرز تركيه بگذارم
  تواني نجاتش بدهي؟ كني مي  فكر مي-
  . شايد-
  داني كه تله نيست؟ از كجا مي -
  .كردم  تا حاال اينطور فكر مي-
  كني؟  حاال ديگر آنطور فكر نمي-
  . نه-
كردي؟ منظورم وقتيه كه تو و آن دختر يك   آن موقع به چه فكر مي-

جائي نشسته بوديد و شايد هم يك چيزي مثل اين فيل بينتان بود؟ 
  كردي؟ بازهم به يكي ديگر كه توي زندان بود فكر مي

  .كند مرد نگاهش مي
   چرا حاال يادش افتادي؟ تقصير از من بود كه تو را ياد او انداختم؟-
  .اصالٌ.  نه-
داد تو آن خواب را  اگر آن حادثه رخ نمي. تقصير از من بود.  چرا-
  .ديدي نمي
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  . نه، هلنا-
در يكي از . بود. گذرد كه بگويد فراموشش نكرده بود و از ذهنش مي

هاي تاريك پيرامون او يا در اليه هاي پنهان ذهنش،  ههمين گوش
خودش را جا داده بود تا بتواند آهسته آهسته روزي خودش را نشانش 

  .ايستاده است درست روبروي او. بدهد و حاال داده است
  چرا اين لحظه؟: گويد دختر با اندوه مي
  .زند مرد حرف نمي

  .گذارد روي دست مرد دختر دستش را مي
جائي كه چيزهاي ديگري را به يادت . اش جاي ديگري بوديم اي ك-
ات  همانكه ازش خوش. اي كاش پاي آن درخت زيباي تو بوديم. آورد مي
  .كردي همان كه تعريفهاي عجيب و غريبي ازش مي. آمد مي

  .مرد همچنان ساكت است
  .گذاشتم آيد سر تعريفهايت چقدر سر به سرت مي  يادت مي-
-.....   
يادت . خواهي اسمش را بگذاري جنده  زيباي من فتي مي يكبار گ-
  آيد؟ مي

-.....   
  آيد سر اين اسم گذاري چقدر از دستت عصباني شدم؟  يادت مي-
-.....   
  خواهي باز سر به سرت بگذارم؟ خواهي باز با تو دعوا كنم؟ مي  مي-
-.....  

مرد . زند شود و هق هق كنان از كافه بيرون مي دختر بلند مي
خيره به نقشها كه چون دوايري چرخان از روي . نشيند؛ خيره به فيل مي

. زند شود و از كافه بيرون مي بعد بلند مي. روند گرده به زير شكمش مي
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آيد كه فيل را در كافه جا گذاشته است، از آنجا بسيار  وقتي يادش مي
  .بسيار دور شده است

  روز دهم
.  پايان پيدا كرده استسفرمان. ايم من و ساسكيا در قطار نشسته

از پنجره قطار اشيائي كه با سرعت از برابرم . گرديم داريم به خانه برمي
. شود و حوادث اين ده روزه در ذهنم مرور مي. كنم گذرند نگاه مي مي

سفري كه در آن، جهان با همه .بينم گاهي سفرمان را سفري عاشقانه مي
 در مكاني كه برايشان بزرگيش به غاري تبديل شده بود تا دو انسان

بسيار آشنا بود به هم نگاه كنند، يكديگر را بجويند و حسهاي 
شان را پاي ريشه گياهي در مرز سايه ديواري و در تكان برگي در  شكفته

آيا برهنگي ساسكيا سمبولي از بشريت بدوي نبود؟ و آيا . باد شاهد باشند
ن بازنگشته بوديم؟ در عبور از جنگل تاريك ما به زهدان مادر اولينما

  پرنده زخمي صبحگاهان چه بود؟ و چرا گم شد؟
و شايد هم . شايد روزي من و ساسكيا دوباره به آن دهكده بازگرديم

شايد در آنروز دختر جوان روستائي نان فروش، خانم موقري . يكي از ما
شايد خانه را . و كالهي حاشيه دار بر سر. شده باشد با پيشدامني رنگين

و شايد هم آنرا پيدا كنيم در پاي درختاني كهنسال كه زماني . نيابيم
و شايد استخوانهاي خاك شده پرنده را در . نهالهائي تازه بودند

  .حفاريهايمان براي يافتن يادهاي گمشده در جنگل پيدا كنيم
صداي حركت قطار كه وارد ايستگاهي . پيچد آواز غريبي در گوشم مي
ساسكيا . ايستد قطار مي. واند آنرا خفه كندت در بين راه شده است نمي

بيرون روي سكو زن و مرد جواني براي . زند گردد و به من لبخند مي برمي
. اي آسيايي دارد مرد چهره. كشند يافتن كسي به اطراف گردن مي
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. اين هم زاهد و هلناي تو! بيا: گويد كند و مي ساسكيا به آنها اشاره مي
  خواهي صداشان كني؟ نمي
ديروز داستاني درباره آنها : گويم افتد به ساسكيا مي طار كه راه ميق

  .نوشتم
   اميدوارم اتفاقي كه بين ما رخ داه قاطيش نشده باشد؟-

  .گذارد ام مي و سرش را روي شانه
  .كردم  براي حفظشان بايد جايي آنها را ثبت مي-

  .درباره زندگي در تبعيد است: گويم و براي آرامش او مي
باالخره تصميم گرفتي كه به من جواب بدهي كه چه حسي  پس -

  نسبت به آن داري؟
  .شوند نگاه مي كنم به اشيائي كه باسرعت از برابرمان دور مي

  .چيزي مثل اين: گويم مي
اي كه  به حضور يا عدم حضور سايه. كنم و به پايان داستانم فكر مي

توانيم بر شرايط و  يگذرد ما هرگز نم از ذهنم مي. كند مدام دنبالمان مي
تبعيد نوعي برهنه كردن ماست . فضاي تبعيد پيروز شويم يا مسلط شويم

شود كرد؟  با آن چه مي. شود در برابر جهاني كه با سرعت از ما بيگانه مي
  .دانم ام يا زاهد؟ نمي آيا من شكست خورده
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 تمام كند سرنوشتي كه ايوان در يادداشتهايش براي زاهد پيشبيني مي
آيا ايوان در داستان كوتاهي كه در . فكرم را به خود مشغول كرده است

كند؟ و  خواهد بگويد گذشته ما را رها نمي پايان سفرش  نوشته است مي
اين اشارتي است به من و كرامت؟ راستش بايد اعتراف كنم كه آمادگي 

بختي بد. برخورد با اين همه پيچيدگي و استعاره را از جانب او نداشتم
ام با فيلي كه به  وقتي هنوز مانده. ماند اينجاست كه ايوان در يكجا نمي

ساسكيا را در . زند من داده است چه كنم، دست به جابجائي عجيبي مي
. كند نشاند جاي هلنا و خودش جاي زاهد با او سفر مي يادداشتهايش مي

ها  اي بوتهاش پ ام كه پرنده زخمي هنوز دليل اين جابجائي را پيدا نكرده
شود كه  هائي مي يادداشتهاي او در ذهنم مثل قاليچه. شود گم مي

تا به حال هرچه به آنها خيره شده ام و رد . كردم تعميرشان مي
انگار به عمد آنها را قاطي . ام ام از كار ايوان سردرنياورده نخهايشان را زده

و زندگي براي مثال بخشهايي از زندگي من و زندگي كرامت . كرده است
هايي است چه  يك فلسطيني، تا ببيند من كه كارم تعمير چنين قاليچه
به اينجا كه . اندازه توانايي تعمير دستبافت درهم ريخته اش را دارم

همه . خواندم گويم ايكاش اولين داستان ايوان را نمي رسم به خودم مي مي
  .گردد اينها به آن روايت برمي
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مثل همان نخهاي آبي كه . ي آب چشمهبه زالل. آرام شروع شده بود
. رفتم هايش مي و من شيفته وار با جادوي واژه. اينهمه دوستشان داشتم

اينها خيلي پيشتر از آن موقعي بود كه هلنا سراغم بيايد و ماجراي 
هاي  هاي جنگلي ايوان با آن بوته دانستم جاده چه مي. پيراهن را بپرسد

و زاهد و هلناي ! شوند جا منتهي ميسبزشان در دو سو به اين، به اين
گوش و هوش سپرده به يكديگر و به صداي برگ و پرنده در يادداشتهاي 

اي پالستيكي در دست  او به آن روز بيفتند كه يكيشان لخت و با كيسه
  .در انبار منتظر ديگري بنشيند

نه آنطور . يكي از خوابهايم بود. اين را خودم براي او تعريف كرده بودم
رفتم  در خيابان بودم و راه مي. لخت ِ لخت هم نبودم.  ايوان نوشته بودكه

 اينطور به نظرم -مان  در مركز خريد حوالي خانه-ميان جمعيت زيادي
افتاده بودم به . ديدم انگار كمر شلوارم برايم گشاد شده است. آمد مي

ستي دو د. افتاد هي از پايم مي. توانستم تالش كه آنرا نگه دارم و نمي
دور و برم آدمهاي زيادي ايستاده . چسبيده بودم به كمر بند آن كه نيفتد

  .كردند بودند و بر و بر نگاهم مي
بعد . تازه از آلمان برگشته بودم. دانستم چرا آن خواب را ديده بودم مي

ديدن لباسهائي كه كرامت در برابر چشم مريم براي . از ديدار با مريم
و مريم هم ريخته بودشان برابر من و شايد . ودمبارزان كرد جمع كرده ب
  .برابر ديگري تا همه ببينند

 چند - با اندكي تغيير-يكبار ديگر هم همين خواب را ديده بودم
روزي بعد از آن كه زنم از توي يكي از چمدانهايش ژاكت دستبافتي را 

مال . هايم است يا نه درآورده بود و جلويم گرفته بود كه ببيند اندازه شانه
يكي از دوستانم بود كه اعدام شده بود و زنش داده بود به او كه بياورد 

  .براي من
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كنم بايد برگردم و خيره به  فكر مي. سوزد دلم براي خودمان مي
اي را از جايي بردارم و به  تكه. نقشها، زندگي خودمان را از نو مرور كنم

. ك گلي رفته استرد نخي را بزنم ببينم كجا پر. جاي ديگري وصله كنم
گذرد نكند  كند از ذهنم مي با شباهتهائي كه اين كار با كارم پيدا مي

  .اند تا مرا به مغازه برگردانند كرامت و ايوان دست يكي كرده
ام پاك بهم ريخته است نامه  در اين حيص و بيص كه اوضاع فكري

 توانم در توصيف خواهش كرده است اگر مي. رسد كوتاهي از ايوان مي
مكاني كه من و كرامت هنگام جدائي از دوستمان پاي رودخانه بوديم و 

  . برايش بنويسم او آوازي به تركي خواند يكي دو صفحه
كنم مي توانم خم  گيرم حاال كه دقت مي. چه بنويسم. آيد كفرم درمي

و تصوير باژگونه چند درخت را در امواج لرزان . رودخانه را به ياد بياورم
اي زمين بفهمي  رنگ قهوه. م زدنهاي تنهائي يكيمان راو يا قد. آب

اي بز و گوسفند هم بود كه آرام آرام علفهاي  گله. آيد نفهمي يادم مي
. و كوهائي خاموش در دوردست زير آفتاب. كشيدند خشك را به نيش مي

  .كند افتم تنم را گرم مي آفتابي كه حاال وقتي يادش مي
ت كم براي اينكه احتمال برنامه دس. دهم به كرامت اش مي حواله

گويم تو عكاسي، شايد بهتر  به او مي. ريزي مشتركشان را بهم زده باشم
گويد فراموش كرده  گذارد و مي سر به سرم مي. بتواني آنرا توصيف كني

و به . دهد چيزهائي بنويسد بيند قول مي بعد كه پافشاري مرا مي. است
گيرد و در تاريكخانه  تش عكس ميگويد اگر نتوانست از تخيال شوخي مي

. دهد كند و به جاي نوشته، عكس تحويلم مي مغزش آنها را ظاهر مي
  .شوم كه باز سرحال است خوشحال مي

زند و دير وقت شب با من در كافه زوربا  بعد از دو روز كرامت تلفن مي
  .صدايش اينبار گرفته است. گذارد قرار ديدار مي
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در مركز شهر وقتي از جلو . افتم  راه ميساعتي مانده به وقت قرار،
گذرم مجسمه آنا فرانك را در تاريك روشن ميدانك   مي"يان"كليساي

بر سكوئي كوچك و . هميشه آنجا ايستاده بود. بينم جلو كليسا نمي
در پاي مجسمه هم هميشه . دستها در پشت به هم گره خورده

در زمستان و پائيز . شد هاي گل كه مردم گذاشته بودند، ديده مي دسته
روم پشت در كليسا گوش  بعد مي. گردم دور و بر جاي خالي آن مي. هم
شايد هم هست، كسي، . نيست. خواهد از كسي بپرسم دلم مي. ايستم مي

از . جائي در تو چراغكي روشن است. كساني و مشغول به نماز و دعا
ا فرانك را بار اول است كه آن. شود هاي آن ديده مي شيشه يكي از پنجره

  .بينم سرجايش نمي
چقدر دوست داشت روزي پاي آن مجسمه دسته . افتم ياد زاهد مي

هربار كه از . كرد گفت و هميشه هم فراموش مي هميشه مي. گل بگذارد
. گشت دور و برش مي. ايستاد به تماشايش گذشت مي جلو آن مي

. ديدخن كرد و بعد كودكانه مي اش را لمس مي دستهاي كوچك و سنگي
گذرد اي كاش  از ذهنم مي. بخشد ياد او آرامشي موقتي به من مي

تابستان بود و روز، و من نشسته بودم بر نيمكتي در همين حوالي و زاهد 
كردم كه ايستاده بود روي ساعت آفتابي، بيهراس از زمان،  را تماشا مي

ديدمش؛  و من در نگاه كردن به او مي. مثل درختي كه دوست داشت
 و ريشه دار و شاخ  برگ گشوده در آن باال، كه وقتي زير آن سركش

بيرون . هلنا هم بود. ديدي اي را مي ايستادي نقطه نقطه گنبد فيروزه مي
رفتند به  بعد با هم مي. از دايره و منتظر تا بازي زاهد پايان بيابد

 اجرا "فريدن بورخ"كنسرتهاي ارزاني كه بعضي روزها در تاالر موسيقي 
آمد با تازگيهائي در چشم و در دهان و هيجانزده  و روز بعد مي. ودش مي

آنها را مي ريخت در پستوي مغازه مان كه از نور چراغهاي مهتابي روشن 
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زدم به همان عشق، و دو برگ كنار هم را نوك از هم باز  بود و من مي
كردم  ديدم و رنگهاي  در كنار را آوازهايش و فراموش مي چكاوكي مي

. اما نيست. آيد در خوابهايم؛ گهگاه آمد و مي آنچه هائي را كه ميهمه 
  .كنم پا تند مي. كند سرما هم در بيرون بيداد مي. رفته است

بينم كرامت زودتر از من آمده است و نشسته است  رسم مي وقتي مي
  .پشت بار
در حال نوشيدن عرق چشم دوخته است به . ايستم روم پشتش مي مي

  .روي ديواريكي دو تصوير 
   خيلي وقت است اين جائي؟-
  .شود نيم ساعتي مي....  اي ي ي ي ي -
   زود شروع كردي؟-
  !كردم سر وقت بيائي  فكر نمي-

شود  زوربا كه پيدايش مي. كنم و مي نشينم جائي نزديكش پيدا مي
رود و يك ليوان  مي. گيرد منظورم را مي. كنم اي به ليوان كرامت مي اشاره

كرامت هم سر ضرب يكي ديگر براي خودش سفارش . آورد  ميودكا با يخ
  .دهد مي

  خواهي امشب بدمستي كني؟  انگار مي-
  ... اي ي ي ي-
   خبري شده؟-

روي صندلي تكان . نوشد و ته مانده ليوانش را مي. دهد سر تكان مي
  .افتد خورد چيني توي صورتش مي كه مي

  .ام كمر درد گرفته ام ه از بس تنهايي قاليها را اينور و آنور كرد-
  كني؟  از من گله كه نمي-
  . نه-
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 نتوانستي كسي را پيدا كني كه توي اين مدت كه من نيستم -
  كمكت كند؟

  .نگران آن نباش.  چرا-
  زني؟  پس چرا ديگر نق مي-

كرامت ليوانش را .گذارد زوربا ليوان عرق كرامت را جلوش مي
  .چسباند پشت خنك آنرا به پيشانيش مي. دارد برمي
   براي ايوان كاري كردي يا  نه؟-

بعد از روي چارپايه . چرخاند اش مي ليوان را  آرام آرام روي پيشاني
  .گرداند سرد پائين و چشم به اطراف مي  مي

  گردي؟  دنبال چه مي-
  .ترسم اين پوسترها كار دستمان بدهد مي.  يكجاي درست و حسابي-
  !تي نكند تو هم بيماري زوربا را گرف-
  ! هنوز نه-

  .افتد و راه مي
ليوانم را . در ته سالن يك ميز دونفره چشمش را گرفته است

  .افتم دارم و دنبالش راه مي برمي
  گردي؟ ياسين تو بگو دنبال چه مي: گويد هنوز ننشسته مي

  . در حال حاضر چند خطي از تو كه از شر تقاضاي ايوان راحت بشوم-
چرا پاي من را . توانستي آنرا بنويسي ميخودت هم .  اينها بهانه است-

  كشيدي وسط؟
تو كه . فكرهايم مغشوش بود. توانستم نمي.  توي تلفن كه به تو گفتم-

  .خبر نداري ايوان چه چيزهائي براي من فرستاده
آنچه به من ربط پيدا .  يادداشتهاي ايوان به من مربوط نيست-
  .تقاضاي توست. كند مي
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كاش توي : گويد نوشد و بعد مي از عرقش مياي  جرعه. شود ساكت مي
من پشت ميز حساب و كتاب ومنتظر مشتري، تو هم توي . مغازه بوديم

. گفتم اين يكي دو روزه تا كجاها رفتم آنوقت به تو مي. پستويت
ماندم، صدايت  تا مي. گذاشتي نمي. شد نمي. خواستم از دستت در بروم مي

 من هم خودم را ". زرد، يك در مياندو! بزن": گفتي شنيدم كه مي را مي
من هم . كردي ول نمي. خواستم جوابت را ندهم مي. زدم به لودگي مي

سبز جاي . زرد جاي سبز. زدم نخهاي قاطي مي. اولش افتادم سر لج
آيد شبي وقتي دوتائي مست بوديم به سرمان زد روي  يادت مي. اي قهوه

آيد چقدر راه را  يادت مي. مديوارهاي شهر عليه ديكتاتورها شعار بنويسي
ي تو رنگ و قلم مو بياوريم و بعد كه برگشتيم فكر  پا كوبيديم تا از خانه

و آنوقت تو به جاي آن افتادي به طرح . شعار نويسي از سرمان پريد
. كشيدي خواندم و تو طرح مي من مي. من هم افتادم به خواندن. كشيدن

گربه شد چه حالي پيدا آيد وقتي يكي از طرحهايت شكل  يادت مي
اش گونه  تو بر گونه. تو سر بر گوشش گذاشتي و من بر گردنش. كرديم

 اي ايران اي مرز پر "و بعد دوتائي خوانديم. اش سائيدي و من بر پيشاني
درست همان حال را پيدا كرده . آيد چندبار آنرا خوانديم  يادت مي"گهر
ته خودم را بعد از سالها اين بود كه ديشب پا شدم و خسته و كوف. بودم

اما . رساندم باز پاي همان ديوار تا در تنهائي بنشينم و زار زار گريه كنم
 ي وقتي رسيدم آنجا يكي را ديدم كه قلم مو در دست روي سر گربه

  .كشد كمرنگ شده ما خط مي
   تو كه هنوز نخورده مستي؟-
  آيد يا نه؟  نه به من بگو آنشب يادت مي-
  .ايد يادم ميخوب هم .  آره-
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ببين : گويد كشد و بعد با حالتي عصبي مي اي از عرقش سر مي جرعه
من هم قلم . تو از من خواستي كه آن چند خط را برايت بنويسم! ياسين

خوب من و تو كه فقط آن لحظه . و كاغذ برداشتم و رفتم توي فكر
 چي خم رودخانه را كه گرفتم تا ببينم آن پشت مشتا. بوديم؟ نه. نبوديم

بعد كشيد . بود كه سايه وار باالي رودخانه را رنگ مي زد هي رفتم پيش
همين جوري نشسته . بينم به آنجا كه ديدم خودم را دارم توي زندان مي

اما ذهنم جاي . كردم بودم توي مغازه و بر بر داشتم جلوم را نگاه مي
حاال چندتا پيرزن هلندي كه همه شان هم مثل ملكه . ديگري بود

فقط اين . ليانو بودند آمدند توي دكان و به قاليها ور رفتند يادم نيستجو
دانم همانشب كه راه افتاده بودم توي شهر، تك و تنها، تمام وقت  را مي

به نسل در حال انقراضي كه روزي روزگاري . كردم به خودمان فكر مي
  .خواست كارهائي بكند مي

! بيا: آورد ده درميكند توي جيبش و چند كاغذ تا ش بعد دست مي
همانطور كه . اينهم آن چيزهائي است كه ديشب برداشتم نوشتم

  .خواستي عين يك عكاس آنها را ثبت كردم
  :كند بعد با كونه ي دست آنها را صاف مي. كند تاي كاغذها را باز مي

آنوقتها .  صفحه اول مربوط به سالهاي پيش از زندان افتادنم است-
ديدم كه پشت اسبي نشسته و دارد  اي مي ههميشه خودم را عين بچ

همه چيز بوي شتاب  و . كند جهان را از بين دو گوش اسب تماشا مي
و گُرپ گُرپ چهار نعل رفتن اسبي كه با شتاب رد . داد زندگي مي

خوب در همان سالها بود . كرد شد، تنها صدايي بود كه گوشم را پر مي مي
اما وقتي پيش . خواستم بدوم  مي.خواستم زن بگيرم نمي. كه عاشق شدم

  .آمد معطل نكردم
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كني؟ من كه خيليهاشان را   چرا اينها را براي من تعريف مي-
  دانم؟ مي

خيال . دادي دانستي كه كارت را ادامه مي اگر مي. داني نمي.  نه-
  كني من حواسم پرت است؟ مي

  :گيرد دستم را مي. كنم توي جيبم تا نامه ايوان را در بياورم دست مي
. نامه ايوان حرف مفت است. خواهد به من سند نشان بدهي  نمي-

اگر . ها بدبختي تو از وقتي شروع شد كه افتادي به تعميركردن قاليچه
كشد صد سال سياه  دانستم كه آخر و عاقبتمان به اينجا مي مي
باالخره . تعميركار كه قحط نبود. ها بزني گذاشتم دست به قاليچه نمي

گرفت و  آخر ماه هم مزدش را مي. ها را رفو كند شد كه پاره مييكي پيدا 
اي يك  در هر پرك رفته. اما تو از همان اول زل زدي به نقشها. رفت مي

خواستم  هي مي. و خيره شدي به آن. چيزي از زندگيمان كشيدي بيرون
بگذار دلش را به . گفتم نه بابا ولش كن اما به خودم مي. جلوت را بگيرم

حاال نه فقط . اما ديدي كه قضيه تا كجا پيش رفت.  خوش كندچيزي
حاال براي چه . اي توي دام آن خودت توش ماندي بلكه من هم را انداخته

اما بدان و آگاه باش كه . كردي به خودت مربوط است اين كار را مي
  .كنم اي حرفت را درباره ايوان باور نمي ذره

ام؟ برايم  ا را از خودم ساختهخواهي بگويي كه همه اينه  يعني مي-
من با ايوان . زني چون تو درست عكس حرفهاي ايوان را مي. جالب است

دعوا دارم كه داستانش را درباره زاهد نوشته، و او معتقد است بيخودي 
تو افتادي از اين طرف كه اصالٌ نه . گردم دنبال آدمهاش توي واقعيت مي

ا خودم است و نقشهائي كه آرام ايواني هست و نه پرسشي و من مشكلم ب
  .آرام چون خوره به جان و روحم افتاده و روزگارم را سياه كرده است
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خواهم منكر وجود  اصالٌ نمي. گويم داني من چه مي  تو خوب مي-
اگر يادت . چندبار با خودت ديدمش. البته كه ايوان هست. ايوان بشوم

م به يكي از باشد همانسال اولي كه آمدم به هلند خودت بردي
مست كرده بودي و بند كرده بودي . كت بالوت هم آنجا بود. هايش برنامه

اندازد و ياد كي  دانم تو را ياد چي مي اش، كه نمي به چال روي گونه
. راستش را بخواهي نه كت بالوت براي من مالي بودم نه ايوانت. اندازد مي

شود  ريش نميو كا. عادت داري. كردي تو بيخودي قضيه را بزرگ مي
آيد بعدش با هم زديم بيرون؟ تو وقت و بيوقت حرف را  يادت مي. كرد
. ولش كني پيش مي رود. ذهن است. كشاندي به گيتار زدنهاي او مي

. ام همان روز بود كه برايت تعريف كردم من به نيهليسيم كامل رسيده
 به آن لحظه خم شدن روي آن دو پاي نازك و. عشق به فرم است. تمام

من . يعني تا حال خوب نيفتاده.  افتد البته خوب نمي. همين. بعد پرواز
براي . نشد هم نشد. شوم باالخره يكروز موفق مي. هم زياد بنديش نيستم

خواهي مرا باز ببري به  تو مي. همين است كه از كارهاي تو لجم گرفته
خواهي  چي را مي. خوب، فكر كن بردي، موفق شدي. همان نقطه اول

   كني؟حل
   پس كدام بخش از وجود ايوان را قبول نداري؟-

: گردد رود پشت بار و با دو ليوان عرق برمي شود و مي كرامت پا مي
در چشمانش . مخصوصاٌ رفتم خودم آوردم كه زوربا مزاحممان نشود

  .خوانم امشب حالش زياد خوب نيست مي
دارد و  رميبعد يكي از اوراق را ب. نوشد اي كوچك از عرقش مي و جرعه

  :خواند از روي آن مي
. همه چيز از آن چال لعنتي روي گونه شروع شد!  بيين ياسين-

. خواهي باور كني اينجا اصل برهنگي است مشكل تو اين است كه نمي
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براي همين ايوان را توي ذهنت يكجوري ساختي تا جاي تو قضيه را حل 
هايي كه   همان تكهوقتي تو دلت را به. تضاد از همين جا پا گرفت. كند

ايد و  اي، ايوان مي كند خوش كرده ذهنت را  به خودش مشغول كرده مي
براي اين است كه گيج و . نشاند يكهو طرف را لخت و برهنه جلو تو مي

خودت . شوي تا برايت مشكل را حل كنم مبهوت دست به دامن من مي
اش به  توي تلفن گفتي كه چپ و راست توي يادداشتهاي سفر ده روزه

نشاند جلوش، لخت لخت، و از روش طرح  دانم كجا ساسكيا را مي نمي
گويم؟ خوب ساسكيا همان كت بالوي تو بود كه  درست نمي. كشيده مي

  .اش برايم حرف زدي يك شب تمام توي مستي از چال گونه
ايوان : گويد كند توي گوشم و مي گذرد سر مي زوربا كه از كنارمان مي

  .گشت دنبالت مي
  .شنود كرامت مي

  .كنم امشب زوربا راحتمان بگذارد فكر نمي. آمديم اينجا  كاش نمي-
هنوز در فكر حرفهائي . دهم كه يعني مهم نيست سري تكان مي
  .هستم كه زده است

اي، لبخندي، حركت دستي، مرا  فكر كن كه چال گونه. قبول: گويم مي
  وي دام دارد؟اين چه ربطي به انداختن تو ت. اسير خودش كرده است

ياسين چرا : گويد گذارد و مي كرامت كونه آرنج روي ميز مي
من مدتهاست كه . خواهي من را برگرداني دوباره سر مرز؟ من اينجايم مي

. خوب يا بد يكي را فرستادم به لندن، يكي را فرستادم به آلمان. اينجايم
كه تصميم گردد  همه اين اتفاقات به آنروزي برمي. خودم هم كه اينجايم

. يعني به روزهائي كه توي زندان بودم. گرفتم كلك بزنم به بازجويم
  .همان جائي كه با فشار حرفهاي تو به سمتش رانده شدم

  .خواستم  من اينرا از تو نمي-
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ها را حس  هنوز جاي بخيه. ام حاال دست بكش به چانه. خواستي  مي-
  .كني مي

داني من  داند تو خوب ميهيچكس ن: خواند و دوباره از روي ورق مي
. اما يكهو به سرم زد بهشان كلك بزنم. چطور توي بازجوئي ايستادم

گفتم اينطوري براي مبارزه مفيدترم تا توي زندان . آيم بيرون گفتم مي
اين بود كه يكروز وقتي از بس توي صورتم مشت و لگد كوبيده . بپوسم

اشتم يك كاغذ به ام پاك خرد و خمير شده بود برد بودند چك و چانه
اما وقتي آمدم بيرون ديدم . كنم بازجويم نوشتم كه با شما همكاري مي

. توان همان چند خطي را كه به دروغ نوشته بودم فراموش كنم نمي
كاويدم كه آيا  هي پس پساي ذهنم را مي. گويم داني چه مي خودت مي

يا دلم خواستم به آنها كلك بزنم  يعني فقط مي. اش فقط اين بود همه
ياد شماها كه هنوز آن تو بوديد چون . براي چيزهاي ديگر تنگ شده بود

همين جا بود كه زندگي با زنم برايم تلخ . كرد كابوسي همه جا دنبالم مي
خواهم، يك موجود تازه كه  كردم يك روح بزرگ مي حس مي. شد

 از. كنم دانست كه دارم از او فرار مي زنم مي. زخمهاي روحم را نبيند
مريم را . طريق پدر و مادرم از رابطه تازه من و مريم كامالٌ خبر داشت

بازيهاي معمول . شناختم؛ با حسهاي مبهمي نسبت به يكديگر قبالٌ مي
. ايد دل از طريق نگاه و يا تماس دستها كه به تصادف يا به عمد پيش مي

 به اما از آن به بعد ديگر به وجودم و. كردم خيلي جدي به آن فكر نمي
آنوقت من بودم و . و پذيرفت. ذهنم راه دادم كه او را در خودش بپذيرد

خواستم خودم را  من بودم و موهاي بلند او كه مي. نوازش دستهاي مريم
تو چال روي . اش يكي است بيني همه مي. در پريشاني آنها پنهان كنم

مهم خيره شدن به . يكي ديگر مو، بعدي يك چيز ديگر. بيني گونه مي
اما من غافل بودم كه عشق نه . خواستنِ فراموشي است. يك نقطه است
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. همانوقتها بود كه انقالب هم شروع شد. اورد فراموشي بلكه بيداري مي
آدمي كه در . حالتي بينابيني. در بدترين شرايط روحي كه من داشتم

قاطي . از خودم فرار كردم. گريختم. كرد خواب و بيداري حركت مي
اما . زمانهاي سياسي بعد از انقالب، همه ادامه گريختنهايم بودشدنم با سا

تهران، اصفهان و دست آخر . كشاندم همه جا آنها را دنبال خودم مي
بيني انگار دارم  مي. تا وقتي كه ديگر جائي براي ماندنمان نبود. كردستان

كردي وضعي بهتر از من  تو خيال مي. كنم زندگي تو را هم مرور مي
سارائي كه پنج سال توي . عد از زندان گشتي و سارا را پيدا كرديب. داري

. كردي اش وقتي در ايوان ايستاده بود فكر مي زندان به پيراهن نازك آبي
هاي  سارا يك دستش را در خانه. اما ساراي تو يك دستش رفته بود

تو . فهمد تيمي از دست داد تا به تو ثابت كند كه عشق را بهتر از تو مي
آيد روزي كه آمدم توي  يادت مي. جاي ديگري زخم خوردياز 

ات چه گفتي؟ دست كردي و كتاب تسخيرشدگان  كتابفروشي
خواهم مثل قهرمان آن  ديگر مي"داستايوسكي را گذاشتي جلوم و گفتي

. مثل پدرم. قبول واقعيت و آرام آرام دنيا را تجربه كردن. زندگي كنم
  ".مثل يك آدم ساده
ها نگذاشتند و هي توي دكانم اسلحه مخفي  برو بچهتوانستي؟ نگو 

تو هم . گذاشتي و اال نمي. كار در جاي ديگري لنگي داشت. كردند مي
  !خودت. همين تو. خواستي مي

كنم همينها را  فكر مي. خوب: گويد گذارد كنار و مي كاغذ را مي
 براي. پس بنويس. خواست بداند يا ايوان تو همينها را مي. خواستي مي

 در خم رودخانه دو آدم بودند كه از خيلي وقت پيش "ايوان  بنويس
براي همين بود كه آواز جدائي آنقدر تحت . وجودشان دوپاره شده بود

مثل شاخ و .  بقيه ديگر توضيحات اضافي است".تاثيرشان قرار داد
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شايد هم محض گول زدن . اند برگهاي اضافي كه در نقشي از قالي آمده
و يا به ديده . تا نقش اصلي آن وسط گم بشود. يا ديگرانمن و توست و 

اگر . خودت مختاري. آيد اما انگار تو از اين شگردها بدت نمي. نيايد
از درختها هم بنويس كه زير . خواهي بنويس كه فضا هم چطور بود مي

سوختند و از ما كه ايستاده بوديم، برهنه در آفتاب، و از  آفتاب تند مي
كرد و آوازي كه هنوز هم دنبالمان  ه از هم رم مينگاههايمان ك

خودت بهتر از من . هزار شگرد هست كه اينها را نشان بدهد.كند مي
خطهائي كه اين گوشه و آن . اي معلق، برگهائي ريخته ذوذنقه. واردي

يكيش هم همين كاري است كه ايوان و تو . زدند گوشه نقش را دور مي
  .كنيد داريد مي

دارد و پاره  شود يادداشتهايش را از روي ميز برمي  ميحرفش كه تمام
و از جا بلند . چپاند هاي كاغذ را توي جيبش مي كند و خرده پوره مي

چون . خوردند به دردت نمي. خواهم معذرت مي: گويد شود و مي مي
  .ي آنچه را كه نوشته بودم برايت گفتم همه
  روي؟  حاال كجا مي-
  .دانم  نمي-

كشيد  ياسين كسي كه ديشب روي سر گربه خط مي: گويد بعد مي
چال گونه و اين موضوعات به هم ربط . خيال نكن نشناختمش. ايوان بود

  .دارد
  .يك سبز در ميان! بزن: خواند و با تلخي مي

انگار پشت دار قالي نشسته باشم در ذهنم دنبال نخ سبز 
 سبز آن پائين، نه دره اي. از مبدأ بسيار دورم. نيست. يابم نمي.گردم مي

اينجا فقط منم كه قوز . و نه آوازي در گوشم. نه رديف زنان روستائي
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ام با انبوهي از رنگهاي درهم در برابرم و چشمهاي كرامت  كرده نشسته
  .كنند كه از ميان آنها دارند نگاهم مي

ام به پوستر روي ديوار نگاه  چرخانم و از همانجا كه نشسته سر مي
ا كه پشت به آن ايستاده است و دارد با اندوهي توي كنم و به زورب مي

صورتش به من  و كرامت كه براي حفظ تعادل  به ميز تكيه داده است، 
من هم با تكان دادن . دهد كه عرق بياورد با سر عالمت مي. كند نگاه مي
  .گويم، نه سر مي

در . گرديم در شهر مي. بار اولمان نيست. زنيم بيرون حساب نكرده مي
از جلو مجسمه آزادي؛ زني با مشعلي در . گذريم  مي"دام"از زير . اريكيت

  .و از ميدانكي كه آنا فرانك اش گم شده است. دست
و . با سازش. زاهد هم بود. روزي آنجا تظاهرات گذاشته بوديم

و ايوان براي آن كه تعدادمان را بيشتر . جمعيتي حدود چهل تا پنجاه نفر
عليه جنگ و . پالكارد هم داشتيم. شمردمان كند با اسبهاي پليس مي

آمد و ما خيس شده  باران مي. علي شكنجه و اعدام زندانيان سياسي
و ما بوديم و . رفتيم با شعارهايمان، خيابان به خيابان اما مي. بوديم
به زماني كه روزها را . رفتيم با صداهايمان، به دور، به دورترها مي. نبوديم
بعد من ياد شبي مي . كرد ردم شماره گذاري ميها و صداهاي م چهره

زديم و كرامت تازه از آلمان برگشته بود؛ خسته و  افتم كه با هم قدم مي
. اما حاال هردو ساكتيم. خواند و مست كرده بود و آن شعر را مي. نتيجه بي

فقط دلمان . سكوت است. و نه ميل حرفي. نه ميل خواندن آوازي. ساكت
بينيم چيزي به صبح  رويم، بيحرف، يكوقت مي مي. يمخواهد راه برو مي

اي كه آبش پائين پايمان  ايم در ساحل رودخانه نمانده است و ما ايستاده
  .زند تا دور دست سياهي مي
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بعد انگار ما را . كند نگاهمان مي. تنها و رو به آب. زوربا هم هست
كرامت از من . ندخوا اي را به زبان يوناني بلند بلند مي نديده است، خطابه

تائيمان جدا از هم  بينيم كه سه مي. ايستد رو به آب مي. شود دور مي
و بر بلندي جائي نه با . ايم در آن ايم روي ساحل تاريك گم شده ايستاده
و از برابرمان . اول چراغهايشان. شوند قايقهائي گاه از دور پيدا مي. شكوه
وقتي به . اند ل آب بيرون آمدهمانند كه از د  به نهنگهايي مي. گذرند مي

بينم  كنم و نمي اند نگاه مي زوربا و كرامت كه دور از هم بر ساحل ايستاده
اي كه دور از  كنم در اين تاريكي و در اين فاصله شان را، حس مي چهره

. ايم بايد هيچكدام از ما در چشم هم چهره نداشته باشيم هم ايستاده
  . سنگيهياكلي هستيم ايستاده در ساحلي

كوبد و ما، ساكت، در  در پائين آبي سياه ورونده بر ديوار سنگي مي
آنوقت زوزه . دهيم خود فرورفته و مجذوب، داريم به صداي آن گوش مي

در بين زوزه كشيدنهاش چند بار بانگ . شود كشيدنهاي زوربا شروع مي
  .ااااااااا كااااااااا اي ي ي ي ي ي تا: زند مي

تنها صداي . هيچ نيست. بندم چشم مي. ش داردگرگي زخمي در گلوي
صدائي كه گرامب گرامب عبور تند قطاري از روي . شنوم زورباست كه مي
  .گيرد پل آنرا از من مي

آيد براي  اي كه از دورها مي در اين تاريكي مسلط و در برابر رودخانه
كنم از زوربا و كرامت  بعد كه چشم باز مي. ايستم مدتي چشم بسته مي

  .در برابرم فقط ايوان ايستاده است. بينم ثري نميا
ياسين فراموش نكن آنچه بعد از سالها روي ديوار مانده بود : گويد مي

آنقدر رويش رنگ خورده . گربه هر جاكشي بود به جز گربه تو و كرامت
چيزي بود كه بيشتر عصبانيت . شد بود كه نقش اصلي ديگر ديده نمي

  .كرد مي
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از او بپرسم كه منظورش از اين حرف چيست و كرامت ايستد تا  و نمي
  .اند و زوربا به كجا رفته

كنم بعد به نور آفتاب كه در هنگام طلوع  به دور شدن او نگاه مي
  .شكند بيرنگ و سرد روي آب مي
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چه چيزي او را خشمگين كرده ! توانم از كار ايوان سر دربياورم نمي
ت به اعتراف زد؟ آيا ما ناخواسته وارد بود؟ چرا كرامت در آنشب دس

هائي كه آنشب زوربا در آن ساحل تاريك از  ايم؟ زوزه داستان ايوان شده
  هاي خاموش خود ما نبود؟ كشيد زوزه گلو برمي
  وطن، 
  !آه وطن

  !وطن بدبخت كه فرزندانت را يكي يكي بلعي
  اي؟ به من بگو با زاهد چه كرده

هش سارا يكروز براي قدم زدن به مركز به خوا. شوم گم مي. ام گم شده
چشمهاي من اما انگار آنسوي اشياي . علي هم با ماست. رويم شهر مي

سازم كه با واقعيت  ام مي از آنها تصويري توي كله. بينند پيرامونم را مي
وقتي پسرم به مجسمه سنگي كودك . وجوديشان تطابق ندارند

ائي شهر اوترخت نصب شيپورزني كه بر ديوار جنب شركت بزرگ نانو
اي سيماني  بينم؛ مجسمه كند من چيز ديگري را مي شده است اشاره مي

اي قديمي كه در آن متولد  از كودكي با همين قد و قواره بر سر در خانه
كنم آنجايم و نيروئي مرا به داخل محوطه آن شركت  فكر مي. ام شده
پل مپل چشم زن ت. شنوم صداي آبجي قدم را به وضوح مي. كشاند مي
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آيا در اينجا اگر از دروازه عبور . سبزي كه بعدها شكمش آب آورد و مرد
توانستم در دستهاي او كودكي را كه خودم بودم و شلپ  كردم مي مي

اينجا كجاست؟ مي كي هستم؟ . كرد ببينم شلپ در طشت آب بازي مي
 گويد، نه، شنود؟ مي گويم آيا صداي شلپ شلپ آب را مي به سارا مي

  .صداي گندمكوبهاست
اما هوا . خواهد از جلو آن جم نخورم دلم مي. كند بوي نان مستم مي

. توانيم بيحركت زياد سر پا بايستيم آنقدر سرد است كه نمي. سرد است
بعد به . خرد علي در شهر يك مقدار ترقه براي شب عيد مي. رويم راه مي

  .گرديم خانه برمي
يادداشتهاي ايوان را جائي پنهان گيرم  به محض برگشتن تصميم مي

همانجائي . بهترين جا انبار زيرزميني است. كنم كه در دسترسم نباشند
هاي قديمي  نامه. ام كه بسياري از خرت و پرتهاي قديميم را قايم كرده

  .من و سارا و عكسهائي كه سارا با خودش از ايران آورده است
گذارم وسوسه  ستيكي ميوقتي دارم يادداشتهاي ايوان را در كيسه پال

عكس سياه و سفيدي را كه . شوم به عكسهاي قديميم نگاهي بيندازم مي
پدر . تمام خانواده هستند. دارم شود برمي مربوط به سالهاي دبيرستانم مي

من تنها كسي . مادر بزرگم هم هست. خواهرها و برادرهايم. و مادرم
ر چشم اندازي سياه خانه را د. ام پيداست هستم كه در عكس فقط كله

و حاال كه دور است چقدر . چقدر دور است. بينم وسفيد در برابرم مي
تواند  اين عكس نمي. اين حقيقت ندارد. نه. توانم ببينم جزئيات آنرا مي

آيا اين تالش غريبي از جانب من نيست . همه جزئيات خانه را نشان دهد
كو؟ .  زنده بسازمخواهم از چيزي كه واقعيت ندارد يك واقعيت كه مي

اي از  كجاست آن كُلّه كفترها؟ يا درخت توتي كه در عكس سايه
آن . بينيمشان اما من مي. نيستند. اش روي پيشاني مادرم پيداست شاخه
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ام سر  فقط بايد در همانجا كه توي عكس ايستاده. پشت مشت ها هستند
كه بار همينجا بود . بچرخانم و به گوشه سمت چپ حياط خانه نگاه كنم

اول دستگيريم مادرم ايستاده بود و با روسري سياهش اشكهايش را پاك 
دومامور ديگر از .  بين دو مامور- در حياط-من ايستاده بودم. كرد مي

 در دستشان "چه گوارا"زدند با جزوه جنگهاي پارتيزاني راهرو بيرون مي
 .كه مدتها  پيش آنرا پشت دستشوئي توي حمام جاسازي كرده بودم

بردند باز ديدمش كه زير درخت توت بي برگ در  وقتي از خانه بيرونم مي
تصويري كه در تمام . اش با اشك روي گونه. آن زمستان ايستاده است

بردند به آن فكر  طول راه وقتي با دستبند مرا از آبادان به تهران مي
ه در متني سياه و سفيد، در اتاق شكنج. در سلول هم با من بود. كردم مي

تا بعد، زير شالق، . روي آپولو هم وقتي به آن بسته شده بودم. هم بود
اي كه بعد از چند روز و طي  صداي خفه. يكباره صداي او را شنيدم

هغ غ غ غ غ . آمد مسافتي بيش از هزار كيلو متر از گلوي من بيرون مي
  . توانم آن صدا را بنويسم با چه الفبائي اكنون مي..........غ غ غ غ غ 

آورم كه دماغم  آنقدر نزديك مي. آورم نزديك به صورتم عكس را مي
خودم هم همراه عكس محو . شود عكس محو مي. چسبد به آن مي

  .دهد آنوقت حادثه غريبي رخ مي. شوم مي
. بينم ام اما خواب مي كنم مرده در حالتي بين خواب و بيداري، فكر مي
همان كه شناسنامه مرا . ينمب دارم خواب برادر كوچكتر از خودم را مي

شود كه  خواب من از جائي شروع مي. كنند او را دارند دستگير مي. دارد
  .برند او را دارند از خانه بيرون مي
در خواب است . همان قد و قواره او را دارد. چقدر به زاهد شبيه است

خواب . شوم خواب مردگان با زندگان تفاوت بسيار دارد كه متوجه مي
ها بسيار كند و طوالني  اما خواب مرده. ا بسيار كوتاه و تند استه زنده
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اش از استيصال و اندوه  چانه. مادرم پاي درخت توت است. گذرد مي
برم كه  سرم را آنقدر نزديك مي. ايستم روم نزديك او مي مي. لرزد مي
ام و  چون مرده. اش را هم ببينم توانم زير پلكهاي گوشتي مژه ريخته مي

اش مرا دمي وسوسه  خالهاي سبز روي چانه. توانم بيند، مي ميمرا ن
و من يك اندوه . ريزد بيصدا اشك مي. كند كه به تماشايش بايستم مي

داند  از كجا به  با صدائي كه نمي. بينم عميق قديمي را در اشكهاي او  مي
. روم گويم مادر نگران نباش من همراهش مي مي. رسد گوشش مي

ام كه صدايم  از در بيرون نرفته. ك لحظه هم تركش نكني. گويد برو مي
  .زند مي

  باز كه آنرا فراموش كردي؟!  تركه كوچولويت پسرم-
   كدام؟-
  گرفتي؟  يادت رفته؟ همان كه باش سنجاقك مي-
   كجا؟-

آسمان از زير و . درست به نوك تركه. گردانم به سمت باال چشم مي
بايد دست را . زند ش و قرمز ميميان دو بال نازك در نور خورشيد بنف

عرق . ات هم بايد باشي مواظب سايه. نرم و آرام. خيلي كُند پيش برد
پوست گردن و گلويم خنك . كند پائين روي پيشاني و صورتم شُرّه مي

نيست . بلعد آسمان آبي آنرا مي. پرد سنجاقك مي. لرزد دستم مي. شود مي
ام  و شُرّه عرقي كه توي سينهآبيها هم و بنفشها و قرمزهاهم . شود مي

  .چكيده بود
  :پيچد صدائي توي گوشم مي

  .ام ام را گم كرده مادر مدتهاست كه تركه
چقدر دوست داشتم اشكهاي روي پلكهايش را با سر انگشتهايم پاك 

  .شوم آرام آرام از او دور مي. توانم دانم نمي اما مي. كنم
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. كنند ا سوار ماشين ميبرند و بعد در آنج ياسين را تا سر كوچه مي
كند شهر  سعي مي. كند ياسين با چشمهاي مضطربي به بيرون نگاه مي

شود در  داند دارد براي مدتي نامعلوم از آن دور مي زادگاهش را كه مي
چقدر سخت است تعقيب ديگري و ديدن .اش ثبت كند ذهن و خاطره

و . و باشمام كه همراه ا اما من قول داده. دنيا از چشمهاي كسي ديگر
چشمهاي ياسين روي پشت . اش را به خاطر بسپارم لحظه به لحظه
همه . پشت  بامهائي كه آنهمه روي آنها دويده بود. لغزند بامهاي گلي مي

ياسين نشسته است بين دو . هائي از وجودش را با خود دارند آنها تكه
هنگام . پايد مامور و مثل گنجشكي با چشمهاي نگرانش بيرون را مي

گذشتن از خياباني كه كودكيش را آنجا گذرانده بود، هياهوئي در سرش 
  .اش وسط كوچه ايستاده است بينمش كه با قامت ده ساله مي. پيچد مي

دختري كه تا هفت ماه پيش به تقليد پسرها . روز عروسي خجو است
شاشيد و كفر برادرش را  سرپائي توي جوي كوچك وسط كوچه مي

خجو . يش او را به پيرمردي شصت ساله فروختندي پ هفته. آورد درمي
ها و النگوهائي را  گوشواره. دانست خودش هم نمي. رفت كه زن شود مي

  .داد ها نشان مي كه برايش آورده بودند به بچه
. كند خجو را پيش از گم شدنش براي هميشه ببيند ياسين سعي مي

 قايق گفتند فقط با رفت؟ جزيره صلبوخ كجاست؟ مي خجو كجا مي
از آنشب به . ياسين يكبار در شب سوار قايق شده بود. شود آنجا رفت مي

بعد فكر سفر با قايق هميشه چشم اندازي تاريك را برابر چشمانش 
اي سنگي  در چشم انداز، صداي امواج آب بود كه به ديواره. آورد مي
 -شد خورد و نور خيس چراغهائي كه روي امواج شكسته مي مي

و . بيند  ياسين سياهي برّاق را مي . يكنوع سياهي براق-يسئي خ تاريكي
بيند خجو با دامن بلند نارنجي رنگش كه در تاريكي ديده  بعد مي
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خورد و به پشت توي قايق  هائي خيس سر مي شود از روي پله نمي
او را كه از افتادن ته قايق هنوز دارد جيغ . برد قايق او را مي. افتد مي
اش روي زمين  گيرد و با سايه رش را در دست ميياسين س. كشد مي
  .نشيند مي

اش حسن كه از او بزرگتر است از دل آفتاب و خاك  همبازي
زنند مي  هاي كوچك نمك را كه  پشت سرش سفيدي مي تپه. آيد درمي
بوي . شود پاورچين پاورچين از انتهاي كوچه به او نزديك مي. بينم

يش گير كرده است زودتر از او هاي پا برگهاي باقال كه الي پنجه
  .رسند مي

   ولك چرا تنها نشستي؟-
  . خجو، خجو را بردن-
  .بازي درنيار .  اهه-
  .آرم  بازي درنمي-
  .بيا بريم خونه ما تا از سر ديوارش جشن ننه غالم را تماشا كنيم.  بيا-
   مگه خونه ننه غالم جشنه؟-
ا بريم تا جشن بي. پسرش از كويت برگشته. مگه خبر نداري!  ها-

  .ده غالم داره چيزائي رو كه از كويت آورده، نشون همه مي. تموم نشده
و پاهاي . با شلوار راه راه كوتاهش. رود ياسين همراه او مي

  .اش استخواني
معلوم است . آيد صداي دام دام تنبك مي. خانه ننه غالم شلوغ است

زن و بچه پر است حياط آنقدر از . پرد سر ديوار مي. زنند روي ديگ مي
شده است مثل . غالم پا زلف گذاشته است. كه ديگر جاي خالي ندارد

پيراهن . زند اش زير آفتاب برق مي موهاي روغن زده. كالرك گيبل
چشمهاي همه به سيني بزرگي دوخته شده است . سفيدي پوشيده است
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عروسك با نيم تعظيمي به . رقصد كه عروسكي كوكي در آن مي
و يك دستش را كه دسته . زند شيه سيني را نرم نرم دور ميپيرامونش حا

توري نازك روي موهايش . برد گل سفيدي در آن است باال و پائين مي
به چشمهاي زنها . گيرد دلش مي. افتد ياسين ياد خجو مي. شود ديده مي

و به خطهاي شادي و حيرت كه صورت آنها را . كند ها نگاه مي و بچه
ك همچنان سيني را نرم نرم و با وقار يك عروس عروس. پوشانده است

ننه غالم بال . زند و كسي حاضر نيست از ديدن آن دل بكند دور مي
غالم با قيافه . كند اش را به دندان گرفته است و از شادي گريه مي مقنعه

ياسين . كند اش تكيه به ديوار داده و صحنه را تماشا مي كالرك گيبلي
صدائي . شوند هاي ذهنش ثبت مي ها در اليه رهچه. غرق تماشاي آنهاست

ترو خدا مونه كمك ! ياسين: زند كسي در پائين او را صدا مي. شنود مي
  .كن كه بيام باال

تنها دختر . شان است دختر همسايه. چرخاند ياسين سر به عقب مي
شان كه با دامن كوتاه و جوراب سفيد به  ظريف و ارمك پوش كوچه

ين هيچوقت او را با شلوار دبيت سياه، از آنها  كه ياس. رود مدرسه مي
كند تا  به او كمك مي. پرد پائين مي. هميشه تن خجو بود، نديده است
كند تُنكه سفيد او  بعد وقتي سر باال مي. خودش را تا سر ديوار بكشد باال

اما . ترسد مي. بيند اولين بار است كه چنين چيزي را مي. بيند را مي
در آن تكه سفيد دور، آرامش . تواند از نگاه كردن بگريزد بيند نمي مي

يابد كه بعد از دويدني طوالني در آفتاب، سايه نخلي به او  لحظاتي را مي
نشيند  مي. سكوت و سايه. خنك است آنجا و آرامش بخش. بخشيد مي

بعد صداي دام دام تنبك است و عروسكي كه به ناز . زير آن. پاي ديوار
حس سايه خنكي در باالي سرش و آفتاب تند روي زانوان رود و  راه مي

  .كند لختش كه لغزش سرد يك چيز فلزي را روي دستش احساس مي
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گويم ياسين را  به مادرم كه هنوز زير درخت توت ايستاده است مي
 .زنند دستبند مي

تواند از دستشان فرار  مگر آنجا هم آدم مي! توي ماشين: گويد مي
  كند؟

كنم كه با ديدن  به ياسين نگاه مي. جواب بدهمنمي دانم چه 
پرسم به  مي. لرزد دستبندي دور مچهاي الغرش چيزي زير پلكهايش مي

كنم اينبار بايد با دستبند وطنم را سفر  گويد فكر مي كند، مي چه فكر مي
  .كنم

كند توي جيب پيراهن ياسين و هرچه توي  يكي از ماموران دست مي
 بليت سينماي آخرين فيلمي كه ياسين ديده .ريزد آن هست بيرون مي

از ذهن . بعد عكسي بريده شده از يك روزنامه. يك مشت اسكناس. است
  گذرد كي و كجا آنرا بريده بود؟ ياسين مي

چريكي بر خاك افتاده است و تانكي در بغل او و رو به او انگار در 
 به حال آيا لحظاتي بعد او را له خواهد كرد؟ و يا او را. حركت است

آيد  خودش خواهد گذاشت؟ آيا تانك سرنشيني دارد؟ اصالٌ به نظر نمي
فرو .  انگار دست گذاشته است زير سر و خوابيده است.مرده استچريك 

انگار خسته از سالها دويدن و جنگيدن . رفته در خوابي سنگين انگار
ي و براي لحظات. اكنون در آن بيابان، جائي گزيده است تا فقط بخوابد

شايد . وانهد در پشت سرش همه آن چيزهائي را كه برايشان جنگيده بود
و بعد از كشتن او احساس كرده است اين . سرنشين تانك را كشته است
و شايد دريافته كه جهان آنچنان كه . ديگر آخرين نبرد اوست

داشت نخواهد  انديشيده به اين زوديها بر مداري كه دوست مي مي
ي تانك دشمن، به نشانه نبردي  بيده است در سايهچرخيد و اكنون خوا
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آيد تا  هرچه است، زميني است كه در عكس به نظر مي. دانم نمي. عبث
  .رود و تانكي و چريكي بر خاك افتاده با پوتين و قمقمه دور دست مي

  اي؟  خواركُسته اين چيه كه تو جيبت گذاشته-
  .دهد كند و جواب نمي ياسين به عكس نگاه مي

  دي؟ وار كُسته چرا جواب نمي خ-
  .ازش خوشم اومد.  همينطوري-
اگر همينطوري بود واسه چي عكس اعليحضرت .  ارواي كُس مادرت-

  را در جيبت نگذاشتي؟
  .خورد مشت محكمي توي دهن ياسين مي

به او نخواهم گفت كه ياسين با دهان . اينرا به مادرم نخواهم گفت
سر . گذارد ادگاهش را پشت سر ميخونين از اين پس خيابانهاي شهر ز

ياسين با ته مزه شور خون در دهانش هنوز تالش . ايستند چهار راهي مي
يكي از . كند از پنجره ماشين چيزهائي را در بيرون ببيند مي

. گذرد همكالسيهاي دوران دبيرستانش با دوچرخه از طرف مقابلش مي
اهي مشتاق او را دنبال كند با نگ اي ياسين را وادار مي كنجكاوي كودكانه

اش ياسين همبازي  آيا هرگز به ذهن او خواهد رسيد كه در دوقدمي. كند
خواند اكنون با  الغر و استخواني او كه انشاهاي قشنگي در سر كالس مي

  دستبند و دهان خونين در ماشين نشسته است؟
خاموش . گيرد گذرد چه ساده در خيابانها جنايت انجام مي از ذهنم مي

  .بيصداو 
پرد  كند و با نگاه به من مي ياسين دهانش را با پشت آستين پاك مي

  .روي تركبند دوچرخه همكالسي سابقش
   كي زد توي دهنت ياسين؟-
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بد شانسي آوردم و تو اون . ناطوره فهميد.  رفته بوديم آجر دزدي-
  .همه بچه مو گير افتادم

ن دوستش آورد و نشا بعد، از زير كتش آجر سوراخداري در مي
شايدم . تونم دوتا كاردستي حسابي بسازم باش مي. س معركه: دهد مي

  .اول بايد حسابي روشو صاف كنم. اينبار ميز ساختم
بعد جلو صورتش و از توي سوراخهاي آن شهر . گيردش جلو آفتاب مي

  .كند را تماشا مي
اي كه ياسين از شوهر  اره. صداي سايش سيماني زبر بر آجر. غژغژغژ

اين . غژغژ. ران خانم قرض گرفته، بغل دستش روي زمين افتاده استاي
اي است  كه شوهر ايران خانم در طول شش سال عوض  سومين خانه
 آشنا شود،  ايران خانم گفته است تا او بخواهد با در و همسايه. كرده است

ترسد  بيچاره زار يوسف مي. غژغژ. زار يوسف خانه را فروخته است
. ايران خانم را كه سي سال از او كوچكتر است غُر بزنندپسرهاي محل، 

اش  ايران خانم را با برادر پنجساله. شود دار نمي زار  يوسف بچه. غزغژ
اندازد و  شبهاي تابستان زار يوسف چادر زنانه سرش مي. قبول كرده است

كند و تا ديروقت شب ايران خانم و برادرش را  صدايش را نازك مي
. غژغژ. رود شان تا چند خانه آنطرفتر مي ي قاه قاه خندهصدا.خنداند مي

ايران خانم چند شب پيش به مادر ياسين گفته است كه دلش 
  .تواند داند نمي اما مي. خواهد از اينجا بروند نمي

  .برق آفتاب بر تيغه باريك آن است. دارد ياسين اره را برمي
   است؟چرا ميز؟ چون ساده. چه بسازد؟ ميز؟ يك ميز كوچك

چقدر ايران خانم . چرخاند آجر سائيده شده را در يك دست مي
نشسته بود كنار مادرش، با سر پائين، كمكش سبزي پاك . غمگين بود

چرا چيز . موهايش صاف. پيراهنش گُلي رنگ بود. زد كرد و حرف مي مي



 

 ١٥٣

دست .  آيد آيد و نمي كند؟ مي اش بازي مي ديگري غير از ميز توي كله
رود و روي  كند كه گاه گاه باال مي م را با چشم دنبال ميايران خان

.  نه آنها نيستند- كمي پائينتر از چشمها-شود اش كشيده مي گونه
. كند ديوارها را و شكلهاي نم ساخته رويشان را دنبال مي. گردد برمي

 - هاشان مات است پنجره هائي كه شيشه. همه چيز همان است كه بود
بيند و عبور گاه گاهي كبوترهائي سفيد  آسمان را مي آبي -به جزباالئيها

بعد مادرش و . قندان و قوطي زنگزده چاي. گردد توي اتاق دوباره برمي. را
كوچك و الغر در پيراهن گُلي . ايران خانم كه جمع شده است پاي در

كمي آنسوتر . اش كمر باريك و دخترانه. زانوهاي كوچكش. رنگش
ان راست و آن يكي ديگر، افتاده كج روي يكيش. كفشهاي ايران خانم

از دل آجر گوئي . خودش است. خواست انگار همان است كه مي. گليم
من اينجايم؛ . مرا از زندان بيشكلي دربياور. زند كه مرا بساز داد مي
چقدر آن كفش كج افتاده بر گليم غمگين كننده . شود دور مي. محبوس

. رفت طرف گونه و زير چشم يغمگين كننده از آن دست كه هي م. است
بايد دوتا بسازد بعد يكيشان را كج . تواند آنرا بسازد؟ شايد بتواند مي

شايد هم آنرا بچسباند . اش بر زمين است بگذارد پهلوي آن كه پاشنه
كند كه  آنوقت كسي ديگر خيال نمي. روي مقوائي كه جم نخورد

 و اره را روي آن گذارد روي زمين آجر را مي. همينطوري افتاده است
  .آفتاب افتاده است روي مچهاي الغرش. غژغژغژغژ. كشد مي

سرهنگ سازمان امنيت رو به ياسين كه جلوش نشسته است 
. كنيم ببين خوشبختانه يا بدبختانه ما در اينجا بازجوئيت نمي: گويد مي

. ولي يادت باشد هرچي داري بگوئي. بايد بروي آنجا. تو در تهران لو رفتي
. گويم حواست باشد چه مي. كنند ال مچ دستت را الي منگنه خُرد ميوا
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گويم تا از حاال  اين را بهت مي. شكنند دو دستت را از همينجا مي
  .تكليفت را بداني

  .كند ياسين به مچهاي الغرش نگاه مي
دو كفش آجري روي مقوائي . دو كفش آجري روي ميز معلم(

با پاشنه باريكش كه دور . كج. دهيكيشان افتا. خراشيده شده و لك لكي
  .)زند آن سياهي مي

برد از كنار  ماشيني كه ياسين را از مركز ساواك به زندان شهرباني مي
چند وقت . شنود اما بويش را نمي. بيند ياسين  شط را مي. گذرد شط مي

 پا  روي " قصبه نصار"گذشت كه نشسته بر ساحلي كوتاه در از زماني مي
  .گذرد ود؟ زمان چه شتابناك ميآن دراز كرده ب

چند قايق كوچك ماهيگيري بر آبهاي دور و تكان تكان پاهاي ياسين 
خنكي و خيسي آب تا . شود ياسين باز به سالهايي دور پرتاب مي. در آب

ئي كه روح و جسمش را  خنكي و خيسي. رود مغز استخوانش فرو مي
پا . را و طبيعت راكند تا بپذيرد خاك  اش مي و آماده. دهد شستشو مي

هاي  شود و راسته بلند ميان نخلها را كه از دو سو در محاصره بوته مي
. كند به شبدرها نگاه مي. گيرد كنجد و حنا و شبدرهاست در پيش مي

عطر خنكشان و سبزي برگهايشان با رنگي ماليم، حسي از ديدار با سايه 
 لحظه بعد است كه چند. بيند اول دختر زار ممد را نمي. بخشد به او مي

دختر با ديدن ياسين . نشيند او چون ميشي ميان علفها در چشمش مي
هاي  بعد ميان ساقهاي بلند بوته. كند ايستد و به او نگاه مي اي مي لحظه

چشمان سياه و درشت او و خالهاي سبز روي چانه و . شود شبدر گم مي
اي شبدر برآمدگي پستانهايش از پس جامه آبي رنگ اما فراز برگه

به بازي بوشلمبوها در آب . كشد اي را بو مي ياسين عطر گمشده. ماند مي
ماغ نرّه گاوي از چند نهر دورتر . گذارد اما بو نمي. شود نهر خيره مي
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شنود صداي خش خش بال  شكند و بعد به وضوح مي سكوت را مي
 خيال، بيند، اما اينبار در و مي. شود اي را كه روي برگها كشيده مي مقنعه

بعد پايش تا زانو خنك . آن دو انحناي رام و آرام را  در زير آبيها 
انگار هنوز نشسته بود پا در آب بر آن ساحل فقير و دورها را . شود مي

شد و نه آفتاب و نه  چون نه آب حريف خيال مي. كرد كرد و نمي نگاه مي
از دور بازي ماهيها و نه صداي  امواج و نه نخلهاي آنسوي ساحل كه 

آنها خود در آميزه اي از خيال و واقعيت به ديده . زدند سياهي مي
توانست وقتي به آنها خيره شده  توانست، هرگز نمي و او نمي. آمدند مي

اي كه در آن  دهكده. است بودن يا نبودنشان را به قوه خرد محك بزند
هر و از اين نهر به آن ن. كند معلم است هرلحظه براي او چهره عوض مي

از اين نخل به آن نخل، دهكده آينه واري است كه مدام تصويري  تازه 
چند ماه . كند هر تصوير چهره او را در خود بازتاب مي. دهد نشانش مي

پيش بود كه يكي به او گفت دختر زار ممد تا حاال چندتا تخم مول پاي 
  .شبدرها خاك كرده است

   راست است؟-
نمي بيني چه لمبري بهم . خوابد هتران ميعايشه با از ما ب.  بله آقا-
  !زده

   كسي هم اين را ديده؟-
زند بيرون كه كسي او را  صبح سحر به هواي چيدن شبدر مي.  نه آقا-
  .نبيند

شبدرها و موجودات اثيري كه با دختر زارممد . گرك و ميش سحر
خوابند با غروبهاي ياسين چه خواهند كرد؛ وقتي خسته  از پرسه  مي

  .اش جنب مدرسه بازگشته است ي بعد از كارش باز به اتاق گليزنيها
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. دختر زار ممد اينطورها كه براش حرف درمياورند، نيست!  آقا معلم-
. خواستند به زور بيندازنش تو بغل ناخدا مالك. نازه. دختر خوبيه

شب زفاف از پنجره گريخت و ديگر برنگشت . همين تقصيرشه. نخواست
توانست دختري به اين نازي با  چطور مي. بده آقا معلمانصاف . خانه مالك

  !دشنام. دشنامه آقا اين كار. مردي كه پسرش همسن او بود بخوابد
گذارمت تا  گفت همينطور مي. زار مالك هم طالقش نداد!  آقا معلم-

  .زلفات مثل دندونات سفيد بشود
توي لنج و پسرهاي زار ممد همشان . ناخدا مالك لنج دارد!  آقا معلم-

اش جرات  خدائي اين حقيقتي است كه چرا خانواده. كنند او كار مي
  .ندارند كاري براي اين دختر بكنند

كند و خاك را كه شبدرهاي  و خاك را نگاه مي. ايستد بر راسته مي
به رنگ . شان قد كشيده است و ساقهاي بيگناه. اند بيگناه در آن ريشه زده

  .كند ماليمشان نگاه مي
يكي يكبري افتاده پاي در و . افتد  ياد كفش آجريش ميياسين

پيش از آنكه . شود گيج مي. ديگري راست بر پاشنه خود نشسته است
  .گيرم كه نيفتد پاسبان حرفي بزند دست ياسين را مي

  ! آقا معلم حواست كجاست؟ بپا تو مستراح نيفتي-
راح شهرباني آيد و به پاسباني كه او را در مست ياسين از فكر بيرون مي

  .كند بندد، نگاه مي كند و در را رويش مي آبادان حبس مي
. زنم گذارم و در راهروهاي شهرباني قدم مي او را براي لحظاتي تنها مي

هايم  هنوز چند قدم نرفته سنگيني ساختمان شهرباني را روي شانه
ها، ستونها و قرار گيري دفترهاي افسران  وضعيت  پله. كنم احساس مي

همه آنها با كمك رنگ خاكستري ديوارهائي كه .  و انتهاي راهروهاوسط
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ام كرده است خيلي زود وجودم را از ترسي ناخواسته لبريز  احاطه
  .كنند مي

  .كنم ايستم و به حرفهاي دو پاسبان گوش مي اي مي رموك در گوشه
  .خبرداري كه؟ همسفرمان را هم آوردند: پاسبان اولي

  .آره: پاسبان دومي
  اند؟ حاال واسه چي توي مستراح حبسش كرده: بان اوليپاس

  !داني؟ طرف زندانيه ساواكه مگر نمي: پاسبان دومي
  .اين ساواك مادر قحبه هم مردم را حسابي ترسانده: پاسبان اولي

خورم غير از اعليحضرت همه از ساواك  قسم مي: پاسبان دومي
حر مامور من شرط ميبندم اگر نخست وزيرش هم صبح س. ترسند مي

  .كند اش ببيند شلوارش را زرد مي ساواك را بي خبر دم خانه
به عوض اينكه بروند . اين جوانها خيلي كُس خُل اند: پاسبان اولي

افتند تو راههايي كه جواني  مي. دنبال دختر بازي و عشق دنيا را بكنند
  .كند  خودشان را هم خراب مي

  . تو نفهم نيستندبابا آخر آنها كه مثل من و: پاسبان دومي
خواهي بگويي آدمهاي با فهم كير  يعني مي. برو بابا:  پاسبان اولي

  .ندارند
اما آنها جاهاي ديگرشان را بيشتر . معلومه كه دارند: پاسبان دومي

  .اندازند بكار مي
هم براي ما دردسر . شان را گائيدم من خواهر همه: پاسبان اولي

بيا برويم قبل از . م براي اعليحضرتهم براي خودشان، ه. اند درست كرده
  .سفر يك كم دستش بيندازيم دلمان باز بشود
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بيني از  يكهو مي. نه بابا، با  زنداني ساواك شوخي نكن: پاسبان دومي
آنوقت يك وزنه سه كيلوئي به تخمت . بين خودمان يكي راپرتت را داد

  .بندند كه رب و ربت را ياد كني مي
گويم دوتائي رفته بوديم روي سرش بشاشيم  مي. زكي: پاسبان اولي
گوئيم فهميديم طرف مخالف اعليحضرت است،  مي. گوئيد شما چه مي

  .دلمان خواست برويم روي سرش بشاشيم
  !بيكاري ها تو هم: شود پاسبان دومي پاكشان روي زمين دور مي

  .قبول. بابا شوخي كردم: پاسبان اولي مي دود دنبال همكارش
ات يكدفعه راپرت  جان بچه: ورت دوستش را ببوسدكند ص و سعي مي

  بد برايمان ندهي ها؟
بعد . كنم شوند نگاه مي ايستم و به آنها كه دور مي همانجا كه بودم مي

دم در . باال و پائين. زنم با احتياط گشتي توي محوطه مي. بينيمشان مي
هاي  هاز راديو بغل دستش يكي از خوانند. ايستم باز اتاق افسر كشيك مي

خواند درباره معشوق بيوفائي كه عاشقش را  بازاري تصنيف سوزناكي مي
و او آنها را در بيرون از . ول كرده است و با ديگري زده است به چاك

آه و اوه هاي خواننده از بلندگوي . شهر وقت عمل غافلگير كرده است
شود درست روي اسلحه كمريش كه دمر افتاده است بغل  راديو ول مي

 ماشين تايپ كهنه و روي انگشتهاي افسر كه همراه با آهنگ رِنگ يك
  .گرفته است روي ميز
خيلي ضعيف صداي . كند زند، پيچ راديو را كم مي تلفن كه زنگ مي

  .شنوم طرف مقابل را از گوشي مي
   بفرمائيد؟-
   هوشي جان خودتي؟-
  .خواستي كي باشد  آره مي-
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  بيرون؟وقت داري بزني .  مردم براي ديدنت-
  .مشكل دارم. قربان آن صداي نازت بروم.  نه-
  واسه چي؟. چه بد شد.  آخ-
توانم قرار  تا نفرستمش نمي.  ساواك يك زنداني انداخته بيخ خرمان-

  .بگذارم
  ! ردش كن يكطوري بابا-
با خود . شود شوخي كرد با اين يكي نمي. شود جان تو  نمي-

  !اعليحضرت طرفي
  ! آخيش-
  ؟ چي شد جانم-
  .يك جوري گفتي اعليحضرت كه دلم رفت.  هيچي عزيزم-
اگر بدانم باز هم با همان لحن حال . قربان آن آخيش گفتنت.  آخ-
  .گويم اعليحضرت دهي، صد بار ديگر مي مي

گوئي كه آدم حالي به حالي  يكجوري مي.  جان تو نگو هوشي-
  .شود مي

مدتي . ايستم  مياي رو به حياط روم كنار در شيشه مي. كشم كنار مي
هاي  خواهد از ميان آن شيشه كنم هيچ دلم نمي كه گذشت احساس مي

بيهدف ساختمان را .  دود گرفته خورشيد غروب زادگاهم را نگاه كنم
گردم ياسين را ميان همان  وقتي برمي. راست. چپ. پائين. باال. گردم مي

 از .يكيشان دستش به دست او بسته شده است. بينم دو پاسبان مي
  .رسم هاي جلو در، پائين نرفته به آنها مي پله

   كجا؟-
  .داند دهد كه نمي ياسين با سر عالمت مي
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در صندلي جلو غير از . ها منتظر ماست ماشين سياه رنگي پائين پله
به . عينك سياهي به چشم دارد. راننده يكي ديگر هم نشسته است

تزنهاي كاركشته عين مش. گويم طرف چه گردن كلفتي دارد ياسين مي
. كند آيد با نگاهي سرد ياسين را برانداز مي از ماشين كه بيرون مي. است

بار اولتان : گويد بعد به پاسبانها كه منتظر حرفي از جانب او هستند مي
  بريد؟ است كه زنداني ما را مي

دانند كداميكشان بايد جواب  نمي. كنند هردو پاسبان به هم نگاه مي
  -آقا: گويد لي ميپاسبان او. بدهد

: پرد وسط حرفش آيد توي چرت است يكباره مي راننده كه به نظر مي
  !جناب سرهنگ

اصالٌ نگران . ببخشيد جناب سرهنگ: كند پاسبان حرفش را اصالح مي
  .نباشيد

گوشتهاتان را خوب : آورد مشتزن كار كشته گردن كلفتش را پيش مي
دست از پا خطا . ش حرف بزنيدحق نداريد توي راه يك كلمه با. باز كنيد

  فهميديد؟. كنيد با خود اعليحضرت طرفيد
  .بله جناب سرهنگ: گويند هردو پاسبان با هم مي

  گيرند آيند دم اتوبوس ازتان تحويلش مي  به تهران كه رسيديد مي-
چيزي به . حاال زودتر بپريد باال: كند و در عقب ماشين را باز مي

  حركت اتوبوس نمانده
. كنم به چشمهاي ياسين نگاه مي. داي بسته شدن در ماشينص. گامب

برد؛ در  برد يا نمي مي. خواهد از غروب آبادان چيزي با خودش ببرد مي
آن لحظه كه دستش توي دستبند است و نگاهش به بيرون، چيزي از او 

. گذاشتمش به حال خودش تا فكرهايش را جمع و جور كند. دانم نمي
كشد جلو و از آينه  اه گاهي گردن كلفتش را ميمشتزن گ. هردو ساكتيم
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نگاه ياسين اما به . نگاهش بيشتر روي ياسين است. كند پشت را نگاه مي
اول مشتزن . اتوبوس منتظر ماست. رسيم به گاراژ مي. هيچ جا نيست

. شود و بعد ياسين و دو پاسبان كه او را در ميان گرفته اند پياده مي
مشتزن كه پيش از آنها رفته است تو، . توبوسروند طرف در ا يكراست مي

وقتي . دهد از بغل صندلي راننده، جايشان را  در ته ماشين نشانشان مي
گويد و پياده  نشينند، مشتزن چيزي توي گوش راننده مي آنها مي

اولي نشسته بغل دست ياسين و دستش .كند ماشين حركت مي. شود مي
ياسين .  تنها نشسته است پشتدومي. با دستبند به دست او بسته است

از صندليهاي نزديك به آنها برخي از مسافران گاهي . هنوز توي فكر است
اندازد روي  پاسبان اولي كاپشنش را مي. كنند دزدكي به ياسين نگاه مي

ديده بودند . اند اما همه آن را ديده. مچشان كه دستبند توي چشم نخورد
. شد از جلو ماشين به ته رفت يكه ياسين يكبري با دستش كه كشيده م

و . و چطور صبر كرد تا اول پهلو به پهلو بشوند با پاسبان و بعد بنشينند
ديده بودند كه چيزي در چشمهاي اين مسافر عجيب هست كه 

  .توانند نگاه از آن بردارند نمي
بينم يا  چيزهائي اين تو مي. ام يادم رفته است چه قولي به مادرم داده

گذارند او را بياد بياورم كه در ذهن من  بينم كه نمي  ميكنم خيال مي
هنوز پاي درخت توت ايستاده است و منتظر است تا لحظه به لحظه 

عروسك . اند در يك جا ننه غالم و غالم نشسته. برايش خبر بياورم
ننه غالم . تواند اما نمي. ميل رقصيدن دارد. رقصنده در بغل ننه غالم است

 صندلي روبرويشان را خجو و شوهر - دستهايش را-استسفت آنرا گرفته 
برادر . اند بغل دستشان ايران خانم و زار يوسف نشسته. اند پيرش گرفته

كوچك ايران خانم دست به صندلي در راهرو وسط اتوبوس دارد به 
. آورد يا نه هيچ معلوم نيست چيزي را به خاطر مي. كند پاسبانها نگاه مي
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ستينهاش را چنان باال زده است كه انگار منتظر آ. آبجي قدم هم هست
: است ياسين از بغلش رد شود تا او را بقاپد و توي طشت آب بيندازد

  ري؟ تخم جن چركو په چرا هي از دست مو در مي
چرخاند و او را  از صداي او غالم با سبيل كالرك گيبلي اش سر مي

بينمش نشسته  د ميبع. كنم اي گم مي ياسين را براي لحظه. كند نگاه مي
تواني از دور درختها را ببيني   مي جائي كه. است در شوره زار بيرون از ده

. هاي شبدر و زير نخلها را نرم روي پوستت و حس كني خنكي سايه
داد با  ها درس مي پشت سرش مدرسه گلي ده كه ياسين در آن به بچه

ده چون سيبي از حرص گرسنگي گاز زاش  ديوارهاي كج و كوله 
هائي كه محو و محوتر  به نقطه. ياسين خيره است به روبرو. پيداست

  .شوند مي
  اي؟  چرا نشسته-
خواستم به آنها بازي فوتبال  يعني مي. هايم كه برگردند  منتظر بچه-

  .كنند ميداني كه؟ بار اولشان است توپ بازي مي. ياد بدهم
ها و  هگويد كه سكوت و بيحرفي بچ بعد برايم مي. كند مكث مي

كردند و نه بلد  زنگهاي تفريح نه بازي مي. داد مظلوميتشان عذابش مي
درس و مشق را يكدم بگذارند كنار و . فكر كرد  تكانشان بدهد. بودند

آوردشان . اين بود كه كشيدشان بيرون. بدوند توي ميدان و هورا بكشند
. شتندها را گذا اول كمكشان كرد تا سنگهاي دروازه. اينجا توي ميدان

و افراد هر دسته به . بعد راهنمائيشان كرد كه چطور فوتبال بازي كنند
چندتائي . خودش هم افتاد جلو كه بازي را مهيج كند. هم پاس بدهند

زد بيرون ميدان بازي، . اش شد هم گل زد و الكي داد كشيد بعد خسته
هاي كالس به جاي آن كه توي دروازه  نشست روي خاك كه ديد بچه

توپ هم پرت . اند به جان توپ و د بزن هردو دسته افتاده. كنندشليك 
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رفتند . تا از ميدان خارج شدند. اش روان و آنها هم در پي. شد جلوتر مي
آمد، حاال كه از آنها چيزي پيدا  اول صدايشان مي. آنطرف جاده خاكي

 زنند تا كجا و كي از و حاال هم هنوز و به يقين دارند زير توپ مي. نيست
  .پا بيفتند، معلوم نيست

  .گيرد ام مي خنده
  !بيني ماجرا مثل داستانه مي: گويد مي

  . آره-
بينم و يا برايم رخ  خواست از اين چيزهائي كه مي  هميشه دلم مي-
  .دهد داستان بلندي بنويسم مي

   از چيها مثالٌ؟-
همين آدمهائي كه تو هم آنها را ديدي؛ خجو، دختر .  از همينها-

  – زار يوسف، خودمان، خودم، ايران خانم، آبجي قدم و زارممد،
  .گويم من هم چيزي نمي. خورد نام آخري را مي

خواهد همه اينها را در خيال مردي  دلم مي.  از همه اينها ديگر-
  .كند بياورم كه دارد با دستبند در سرزمينش سفر مي

   خوب، بعد؟-
ار جا ببرمش، به توانم هز  بعد همين آدم، داستان است ديگر، مي-

. شود آنوقت آنجا عاشق مي. افتد در يك كشور خارجي داليل سياسي مي
اي از  هم مجموعه. خوب اين آدم، حاال هم منم، هم من نيستم

توي اين . بيند هاي قديميش است، هم چيزهائي كه دارد مي خاطره
كند مثل نخي از توي  كند آنچه را كه دارد تجربه مي وضعيت سعي مي

  .ترسم موفق نشود اما مي. ها بگذراند اين مهرههمه 
   براي چه مي ترسي؟-
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اش چيزها را مقابل هم بگذاريم  و  ايم همه  ببين ما ياد گرفته-
. شوم براي همين كمي گيج مي. نور و ظلمت. خير و شر. نگاهشان كنيم

حتماٌ زار يوسف . مثلٌا همينجا، زار يوسف را داريم و ايران خانم را 
 شّر، آنوقت ايران خانم بايد يشود قرص قمر، آدم خوبه، مظلوم شود مي

  .واقعي و از اين حرفها
   خوب معلوم است ديگر، مگر با آن مخالفي؟-
  .ي،،، اما ي  اي-
  . اما چي؟ ببريش جلوتر، بين تو و بوكسوره، معلوم است كه شّر كيه-
  ! خوب، درسته-
   مثل اينكه شك داري؟-
خواهم  مي. خواستم بگويم ايد چيز ديگري ميش. دانم  ببين من نمي-

وقتي . اگر بشود از راه خيلي دور، يعني خيلي با فاصله به اينها نگاه كنم
مشتي واژه كه خودشان . اينها ديگر برايم هيچ نيستند جز يك مشت واژه

براي همين است كه . من در آنها دخالتي نداشته باشم. را توضيح بدهند
كشاندم به  شد كه داستان اين مرد را مي گويم چقدر خوب مي مي

بعد دارد از آنجا با . زير آسماني ديگر. اي كه جاي ديگري است لحظه
خواهم بدانم باز دستبندها و  مي. كند چشم ديگري به اينها نگاه مي

  !كنند يا نه شالقها او را تعقيب مي
   خوب بده به ايوان آنرا بنويسد؟-
   ايوان كيه؟-
  .كند  تو هلند زندگي مي. دوست من است-
   آنوقت؟-
  ! آنوقت شايد خيلي چيزها برايت روشن بشود-
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بعد من . پيچد صداي دام دام حركت چرخهاي قطاري در گوشم مي
آيد، كه نبايد ايران باشم و در  آيد، يعني در همان خواب يادم مي يادم مي
ا مدام در اشياء و مكانه. كنم قاطي مي. در هلند. ام جاي ديگري. آن روستا

بينم كه در  آنوقت خودم را مي. دهند ذهنم تغيير شكل و تغيير نام مي
اي كه  قوز كرده و خم شده روي قاليچه. ام پستوي مغازه كرامت نشسته

ايستاده پاي پنجره و بجاي كرامت . ايوان هم هست. اش رفته است جائي
اي كه در   و خيره به بامي در روبرو و منتظر تا پرنده.  دوربين در دست

خواهد به او بگويم كه آدمهاي  دلم مي. كمين پروازش نشسته است بپرد
ام و جاي خود او هم با كرامت عوض  داستان او را در خوابم گم كرده

حواسم پرت . پيچد توي هوا شده است كه صداي شليك تيري مي
  .شود مي

دهد دست كرامت كه نشسته است  گردد و دوربين را مي ايوان برمي
  .شت ميزش؛ خيره به جلوپ

درست همانوقت . نشد. لحظه نادري بود.  نشد سعي كردم كه بگيرم-
  .دانم از كجا شليك شد؟ نمي! كه ميزان كرده بودم رويش زدنش

   دو زرد يك درميان-
  . زدم، بزن-
  . هشت زرد، يك در ميان-

  .كنم نخها را گم مي. مانم مي
   صداي چه بود؟-
   مگر تو هم شنيدي؟-
  .ره آ-
  . صداي تير بود-
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كشاند  گيرد و مرا با خودش باز مي شود و دستم را مي ياسين بلند مي
زير همان آفتاب كه چقدر داغ است و . به همانجا كه نشسته بوديم

با بوي برگهاي . رويم مي. گذريم از آنجا هم مي. سوزاند پوستمان را مي
رسيم  مي. ننخل در دماغمان و بوي شط و گل خيس ساحلهاي كودكيما

  .اي كه ياسين را در آغاز سفر يكبار در آن ديده بودم به كوچه
اش  چپم تو كه چقدر در زنگزده و دستگيره آهني اي مي از در باز خانه

رويم توي حياط سيماني كه زير آفتاب به  مي. آيد به چشمم آشنا مي
از توي  ننه غالم .پريم روي ديوار  مي. داغ است روي آتش، اي  گرماي تابه

از ديوار كوتاه سر . خندد حياط و عروسك در دست، توي صورتمان مي
. رويم زير محوطه زير شيرواني كشيم باال و مي ديوار، خودمان را با زور مي

و خاك نرمش هميشه . هميشه آنجا هوا خنك است. آنجا هوا خنك است
ن م. نرم و مطبوع است. دهد بيني را آزار نمي. بوي خوش و خنك دارد

رويم  قوز كرده مي. دست نخورده. اند پاكيزه. اينجور خاكها را دوست دارم
نشينيم و  پاي آن مي. شوند تا پاي سوراخهائي كه توي كوچه باز مي

دختر را زود . زنيم اي عاشقانه را ازميان سوراخها ديد مي صحنه
  .شناسم مي

ابروهايش كماني است، . خوشگلتر شده است. ايران خانم است
و او . بوسد اش گرد و غالم دارد او را مي چانه. ايش سياه و براقموه

غالم روي موهاي او دست . خودش را ول كرده است توي بغل غالم
و . كنيم كشد و ما نرمي موهاي ايران خانم را براي اولين بار حس مي مي
بعد ما . خوابند بينيم كه چطور موها زير دستهاي بزرگ غالم مي مي
. چپد تو ايران خانم مي. به دو. رود غالم در مي. شود  ميفهميم چي نمي

و آنوقت همه . يك صداي وحشتناك. شنويم آنوقت يك صداي جيغ مي
بينيم كه  بعد مي. خوريم ما اما از جامان تكان نمي. زنند بيرون از خانه مي
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. لرزد مي. تيشه خوني است. زند زار يوسف با يك تيشه از در بيرون مي
هيچ . خواستم نمي. خواستم نمي: گويد بلند بلند مي. تهايشلرزد دس مي

  .خواستم وقت نمي
بينيم كه ايران خانم افتاده است توي حياط،  و آنوقت، ما از در باز مي

و پائين پاي او دو كفش پاشنه بلند . روي سيمان داغ، دراز به دراز
  .يكي كج و يكبري و ديگري نشسته بر پاشنه. پيداست
. بنديم و براي يك لحظه چشمانمان را مي. ترسيم ردو ميه. ترسيم مي
. و تاريكي براي ما خيال خواب بياورد. خواهيم تاريكي بيايد مي. از ترس
كند  از آن جائي كه هستيم ما را مي. كند فقط ما را از جا مي. آورد اما نمي
اما از بوي شبدرها . ما همچنان چشممان بسته است. اندازد توي ده و مي
 با  همان حس - پاي شبدرها-ايم فهميم كه توي ده پرتاب شده مي

بينيم دختر زار ممد دراز به   مي. كنيم چشم باز مي. خنكي كه داشتيم
در كنار او . و دور گردنش سياه شده است. دراز توي شبدرها افتاده است

. كرديم ايكاش چشم باز نمي. زند ها پرنده اي زخمي بال بال مي زير بوته
از خواب  و از خوابيدن . ترسيم از چشم بستن مي. ترسيم ميباز 
  .ترسيم مي

  .ياسين برگرديم سر جايمان: گويم مي
  .جا؟ تو كه جا نداري: گويد مي
  .كرديم ها را تماشا مي و نقطه. همانجا كه نشسته بويم: گويم مي
  تو سارا را ميان آنها نديدي؟: گويد مي
  .خواست بر زبان بياورد يفهمم سارا همان نامي است كه نم مي
  .كنم فكر نمي. نه: گويم مي
  .ترسم بالئي سر سارا بيايد مي. ترسم مي: گويد مي
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هائي كه زير توپ  كنيم ميان همان بچه بعد خودمان را پيدا مي
توپ از بس گل و خاك و شن به آن چسبيده سنگين و گنده . زدند مي

ما هم . كند ه آن نميكسي اما توجهي ب. رود به زور هوا مي. شده است
كار نداريم كه به سمت چي و .  و بي هدف. زنيم زير توپ مي. كنيم نمي

خواهد بزنيم بعد بدويم دنبالش، و تا  فقط دلمان مي. شود كجا پرتاب مي
  .كنيم ايم اما ول نمي از نفس افتاده. به آن رسيديم باز بزنيم زير آن

  .ترسم براي سارا مي. ترسم مي: گويد ياسين باز مي
نفس . كنم بلندش مي. گيرم دستش را مي. خورد زمين ياسين مي
  .گويد دود و توي دويدن برايم از سارا مي و باز مي. نفس مي زند

خاطرات او مثل عكسي است تكه تكه شده كه پخش زمين شده 
يكبار آنها با هم در . سر و گوش بريده. بينم همه را منقطع مي. است

و براي او از حفظ شعر . كوتاه قرمزي پوشيده استسارا دامن . خيابانند
بعد آنها را . بينم در جائي ديگر بلوز زرد سارا را فقط مي. خواند مي
سارا پيراهن توري آبي رنگي تنش است و گريه . توي مهتابي. بينم مي
  .رو به آسماني غروب. كند مي

ي روي ا هاي پراكنده كه ريخته ياسين اينها چيست؟ اين تكه: گويم مي
  زمين؟
كني؟ با اين شتاب  همين است كه هست چه خيال مي: گويد مي

تازه چطور تعريف كنم كه دست . خواهي برايت تعريف كنم چطور مي
بيني؟ راه ده دوازده ساعت  مگر پاسبان بغل دستم را نمي. بازجويم نيفتد
  .اند اش را داده آنوقت منم و شالقهائي كه وعده. شود ديگر تمام مي

  اين چه ربطي به داستان تو و سارا دارد؟: گويم مي
اند، سرنوشت  همينها كه به نظر تو تكه پاره يا رمزي. دارد: گويد مي

من . اند اصالٌ همينها باعث آشنائيمان با هم شده. اند من و سارا را رقم زده
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. كنيم است حركت مي و او درون همين شبكه روابطي كه ما را در برگرفته
اي را  خودت كوچه. خواستي كه در جزئيات خيره شوم يمگر خودت نم

ايران خانم منم، زار . اي؟ همه آن كوچه منم   ديده كه در آن بزرگ شدم
براي بزرگ شدن، ما . همه اينها ما را ساختند. يوسف منم، غالم منم

شويم  آنوقت كه طرد كرديم مي. ناچاريم اين شبكه رابطه را طرد كنيم
 ما هميشه دستمان .شود قرار تعقيبمان صادر ميضد قانون و آنوقت 

  .توانم جم بخورم نگاه كن فقط روي صندلي است كه مي. بسته است
ام، با صداي دام دام حركت چرخهاي  بعد من كه مكانم را گم كرده

هائي كه او  كنم با كنارهم چيدن همه آنچه قطار در گوشم سعي مي
مثل نقش . نقشي در ذهن بسازمنشانم داده است و يا از آنها گفته است 

گويم شايد به  به خودم مي. شود نمي. اي از يك قالي جائيش سوخته رفته
. خواهد روزي با فاصله به آنها نگاه كند همين دليل است كه او  دلش مي

گويد عشق به  مي. خيلي با فاصله از آن. نه از درون اين شبكه روابط
همين جهاني كه تو را در يافتن خودت در . ديگري يافتن خود است

اما اينجا . ديدن خودت به صورتي مشخص نه مجرد. برگرفته است
و . شود آيد بينشان و حائل مي چيزهائي مي. نتواسته است. تواند نمي

بعد همديگر را گم . كنند به سوئي و يا سارا را همينها او را پرت مي
 بار اول وقتي بود كه .اند تا به حال  چند بار همديگر را گم كرده. كنند مي

بار دوم . آيد كرد مبارزه مخفي و زندگي سارا با هم جور درنمي فكر مي
  .حاال هم كه دستگير شده است. حضور همين روياها

اش  فهمد تا حاال همه كند مي گويد به چهره سارا كه نگاه مي مي
سارا هم . شان همه. اي دارد چهره شكست خورده. شكست خورده است

كند كه  خيال مي. تواند اي بگيرد، در عمل نمي هد تصميم تازهاگر بخوا
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او هم در درون آن . اما نيست. كار او بيرون از اين شبكه روابط است
  .كند حركت مي

  .دهد ها نشانم مي و با انگشت سارا را ميان بچه
 -اي كه ياسين از او گفته است بينمش با همان شكل و قيافه مي

گاهي هم متفكر . با خنده و شعف. زند ير توپ مي او هم دارد ز-شتابنده
توپ حاال آنقدر گنده شده است كه به زور از زمين بلند . و مغموم

زير . زنيم هاي پامان باد كرده است، ولي مي پنجه. زنيم ما اما مي. شود مي
فقط نفس مسابقه است كه لذت بخش . اي براي هيچ مسابقه. آفتاب
مرز، كه نشان دهد در  در نمكزاري بينفس زدن زير توپ است . است

. تو حرف بزن: گويم به سارا مي. اصالٌ خود ميدان مهم است. ميدانيم
  !تواند تو بگو وقتي ياسين نمي

و بعد، از درد روي زمين . زند زير توپ با همان پاهاي كوچكش مي
گويد االن  مي. زند موهاي پريشانش رااز پيشاني كنار مي. نشيند مي

خواهد  مي. خواهد او هم وارد بازي شود فقط مي.  گفتن نداردچيزي براي
  .تواند تا به ياسين نشان دهد كه او هم مي.لجبازانه وارد بازي شود

شود و سعي مي كند با همان پاي لنگ، خودش را به  بعد بلند مي
  .ها برساند بچه

ه به اين اميد تا توپ با ضرب. نشينم بر شوره زار نگاه كنان به آنها مي
و . پرواز كند در باال. پاي يكيشان قوس بلندي بردارد توي آسمان آبي

شايد در اين . اي مغروق تماشاي آن، نفس تازه كنند آنها براي لحظه
اي را كه در ناخودآگاه  نفس تازه كردن به ياد بياورند قطعات بريده شده

 وقتي همانها كه. دانند واري از آن مي ذهنشان بود و هست و خود را سايه
. سالها بعد وقتي خواستند به يادشان بياورند ديگر بريده بريده نباشد

اي بعد بايد پيدايش كنم، نشسته بر  تصوير كاملي باشد از اوئي كه لحظه
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صندلي، در اتوبوس كه با چشماني  حيران در چشم مسافران خيره شده 
 به كند و يا خيره شده است به بيرون هائي را جستجو مي است و چهره

اي كوچك از  دشت باز و يا به علفزاري و يا به دامنه كوهي كه منظره
  .وطنش است

دانم مادر هم هنوز منتظر من است و ايستاده است زير درخت  مي
  .توت تا شرح احوال ياسين را به او بدهم

ها در گوشش،  هاي پا زدن بچه گذارم، با صداي ضربه ياسين را تنها مي
  .  فاصله بگيرم تا مادر را پيدا كنمو ناچارم آنقدر از او
اي  توانم باور كنم اين همان خانه رسم به سختي مي به خانه كه مي

در و ديوار آن بوي كهنگي .  بودم است كه چند ساعت پيش تركش كرده
از در باز زنگ خورده  تو . انگار سالها خالي مانده است. دهد و مرگ مي

يستاده است زير همان درخت توت كه بينم كه هنوز ا مادر را مي. روم مي
اش را  و نرمبادي آستين ژنده و  رنگ و رورفته. حاال خشك شده است

توي حياط چند آدم . انگار سالها از عمرشان گذشته است. دهد تكان مي
از . شوم دوباره دچار شك مي. پيرمردي و دو زن. بينم غريبه هم مي

ستاده است كه انگار پرسم اين جا كجاست؟ مادر چنان اي خودم مي
روم  مي. گذرم بيصدا از كنارش مي. پاهايش تا عمق خاك ريشه زده است

حمام هم هست با كاشيهاي . راهرو همان راهروي آشناست. توي راهرو
بيشتر . كرد اي از آنرا يخچال پر مي سفيدش و آشپزخانه كه گوشه

روم  مي. اند شدهاما خراب و از كار افتاده . ها در جاي سابقشان است اثاثيه
. اي از آن، سماور ورشوئي مادر را ببينم توي اتاق نشيمن تا در گوشه

هايش اتاق را  همانجا كه سارا گاهي وقتها كنار مادر مي نشست و با خنده
. صداهاي دور و گمشده. گردم پيِ صداها مي. كرد از شادي سرشار مي

رام و بيصدا از الي اشباحي كه آ. اند اشباح جاي آنها را گرفته. نيستند
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دو شبح را . گذرند اند مي خرت و پرتهائي كه اتاق نشيمن را پر كرده
شوند و به ياد شبي در تابستاني دور از  كنم كه از بقيه جدا مي دنبال مي

آنها زير آسمان پر ستاره تابستان جنوب . روند هاي توي راهرو باال مي پله
آنكه همديگر را  كنار هم، بيخوابند  مي. كنند بر پشت بام جا پهن مي

اشباح . شود بعد صبح مي. كنند فقط به آسمان نگاه مي. لمس كنند
شبهاي بسياري او و . روم توي اتاق ياسين مي. گيرد من دلم مي. روند مي

اتاقي كه از . خواندند با هم كتاب مي. نشستند سارا در آنجا بيدار مي
توانم دوباره آن  آيا مي. گرفت روياهاي خوب سارا براي آينده رنگ مي

رنگ را بيينم؟  ميز تحرير ياسين هنوز سر جايش است و روي آن ننوي 
حصيري كوچكي، بافته شده از برگ نخل و كودكي در آن با چشم باز 

كتابخانه ياسين با . كنم اند؟ در كمد را باز مي اينها كي. خوابيده است
 از كتابها پاك گرد. اي رنگش هنوز آنجاست هاي چوبي قهوه قفسه
اشيائي كه روزي با دست زدن به آنها هزاران صدا ازشان . كنم مي

. كنم ها را نگاه مي غربيه. روم توي حياط مي. خاست اكنون خاموشند برمي
چقدر پيرمرد به زار يوسف شبيه . ام آيد آنها را جائي ديده به نظرم مي

او تا قوزك تواند خودش باشد؟ شلوارش را به عادت هميشه  مي. است
پايش باال زده است و تكيه به ديوار در ايوان نشسته است و رو به آسمان 

با . از او فقط استخواني و پوستي باقيمانده است. دور سر ديوار دارد
زن روبروي او كه دارد . شوند هاي ديگر برايم آشنا مي شناختن او چهره

. ير شده استاو هم پ. سايد ايران خانم است توي هاون سنگي كشك مي
شناسم؛ دختر زار ممد  برادرش كجاست؟ بعد، آن زن ديگر را هم مي

اش هنگام جارو كردن همان حالتي را دارد كه هنگام  كمر تاشده. است
اند؟  چطور شد كه اينها هنوز زنده. گرفت بريدن ساق شبدرها به خود مي

  ت؟اند؟ چرا خانه اينقدر ويران شده اس  و چرا به اينجا كوچ كرده
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و همه ناچار شدند شهر را . گويد جنگ شد مي. پرسم از مادرم مي
گويد در اين  و مي. اند اينها جا نداشتند و مدتي است كه آمده. ترك كنند

ديگر . جنگ لعنتي اينها هم مثل بقيه دار و ندارشان را از دست دادند
 خوب شد كه آمدند و! آدمهاي خوبي اند ننه: چيزي برايشان نمانده است
  .شدم بدون آنها من خيلي تنها مي. اتاقهاي خالي را پر كردند

مگر زار يوسف او را با ! ايران خانم كه هنوز زنده است. ننه: پرسم مي
  تيشه نكشت؟

   زار يوسف؟-
  . آره-
ميرند و   شناسم، هزار بار مي اين مردمي كه من مي. دانم ننه  نمي-

  .شوند هزار بار زنده مي
  .اش را ديدم ؟ خودم گردن سياه شده دختر زار ممد چي-
  اش را نديدي؟ گوئي ننه؟ مگر بچه  چه مي-
   يعني همه اينها  خياالت بود؟-

غالم . ايد ننه غالم با سيني بزرگ و عروسك تو مي. شود بعد در باز مي
ننه . چرخد نگاه ايران خانم ميان جمعيت روي او مي. هم همراهش هست
گذارد  كند و مي عروسك را كوك مي. مينگذارد روي ز غالم سيني را مي

غلغله . با توري نازيك روي صورتش. افتد عروسك راه مي. توي آن
آبجي قدم، . چپد توي حياط گذرد، مي هركس از كوچه مي. شود مي

دختري كه يكبار تنكه سفيدش . خجو و شوهرش. حسن همبازي قديمم
هنگام آجر دزدي با ناطور شركت نفت كه به . مان هاي كوچه بچه. را ديدم

  .دادم اي كه در ده درسشان مي هاي مدرسه بچه. مشت توي دهانم زد
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عروسك دسته گل سفيدي توي دستش را با ناز به سوي همه تكان 
جز مادر كه هنوز . خيره به عروسك. اند همه دور سيني جمع. دهد مي

  .شوم گيج مي. زير درختي كه سالهاست خشك شده ايستاده است
ها بود و يا دادن گزارشي  شتم به خانه براي ديدار با اين چهرهآيا بازگ

  ام؟ از ياسين به مادرم؟ چرا بازگشته
  خاك

  .آه خاك نفرين شده
  ات با زنان و مردان ساده

  !همه زخمي
  آه خاك،

  !خاك دوست داشتني
  .شنوم صداي مادرم را مي

   از ياسين چه خبر داري ننه؟-
  .د و ميان دو پاسبانبا دستبن.  هنوز توي ماشين است-
  .گفتند اعدامش كردند.  نه، ننه-
  گوئي؟ از كدام دستگيريش مي.  خودم االن باش بودم ننه-
همان كه سر قرار با يكيتان دستگير شد و ديگر .  آخريش ننه-

آن دفعه كه تو باش . فقط پيراهنش را از زندان برايم آوردند. برنگشت
  .بودي اوليش بود ننه
پاهايش را مثل . بينم ن آن درخت كهنسال را ميبعد تكان خورد

آورد و سنگين سنگين مثل هميشه راه  ريشه درختي از خاك درمي
رود توي  مي. گذرد از راهرو مي. روم همراهش مي. افتد به طرف ايوان مي

آورد و روبرويم  داني چوبي، پيراهني درمي اتاق خودش و از ميان جامه
  :گيرد مي
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اينكه برايم از زندان آوردند . دار و خودت نگهننه اين حرف را پهل
آنروزي كه ياسين از . پيراهن كس ديگري است. پيراهن ياسين نيست

  .من خوب يادم است. پهلوي من رفت، پيراهن ديگري تنش بود
.  كند رود به اتاق ياسين، در كمدي را باز مي بعد با همان سنگيني مي

و . پيراهني صاف. دهد شانم مياي را در جا رختي ن وپيراهن چهارخانه
  .هنوز نو، با بوئي سالها مانده در كمد

  .خودم برايش خريدم.  لنگه همين بود ننه-
  ...... هغ غ غ غ غ غ غغغغغغ-

او را در هاله كمرنگي كه . مآي با گامهاي سارا از فكر و رويا بيرون مي
از . كآورد نزدي سرش را مي. بينم شباهت دوري با هلنا يافته است مي

كند تا از  گيرد و كمكم مي بعد عكس را از دستم مي. ميان وهم واقعيت
  .انبار بيرون بيايم
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. مادري كه زير درخت توت ايستاده است. رويائي با حوادثي تكراري
عكس چريكي مرده كه در جيبي يافت . اي كه ويران شده است خانه
پيراهني . ي ميان شبدرهااي زخمي نزديك به جسد دختر پرنده. شود مي

  .اي نگهداري شده است كه در صندوقچه
  اند كه بايد از آنها سر دربياورم؟ هاي ايوان آيا اينها همان استعاره

رويايم . بينم روز بعد از سفري كه در رويا به وطن داشتم كرامت را مي
حرفم كه تمام . كنم را به تمامي با ذكر جزييات برايش تعريف مي

گويد نظير همان عكسي را كه ماموران از جيبم درآورده  شود مي مي
بعد از . دهد حرف كرامت تكانم مي. بودند، زاهد به او نشان داده بود

. روم خداحافظي با  او يكراست به كتابخانه دانشكده زبانهاي شرقي مي
همانجائي كه در سالهاي نخستين ورودم به هلند از مكانهاي مورد 

  .ام بود عالقه
. كرد اي رابطه ام را با خاطراتم حفظ مي خانه بخش شرقي به گونهكتاب

هاي قديمي را ورق  خواندم يا روزنامه كتاب مي. بيشتر وقتها در آنجا بودم
هاي قديمي،  در همان سالها بود كه در بخش بايگاني روزنامه. زدم مي

 اي، چشمم به عكسي خورد كه سالها پيش آنرا از هنگام ورق زدن روزنامه
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چريكي برخاك افتاده در دشتي . اي از همين روزنامه چيده بودم نسخه
  .لم يزرع؛ با تانكي در كنارش

اگر حرف كرامت درست باشد ترديدي ندارم كه زاهد عكس را در 
باالخره بعد از جستجوي زياد روزنامه را پيدا . همين كتابخانه يافته بود

با ديدن آن برايم . تجاي بريده شده عكس در روزنامه پيداس. كنم مي
شود زاهد بعد از مدتي ترديد در انتخاب بين دو نقش، باالخره  مسلم مي

مطمئن . كرد نقشي كه رهايش نمي. نقش پيشين را انتخاب كرده است
داند يا نه؟ خيره به روزنامه و حس جاي انگشتان  نيستم ايوان اينرا مي

كنم كم و  ، فكر ميزاهد كه در آنروز با ظرافت اين عكس را بريده بود
بايد داستان را به روايتي كه به روح من نزديك . ام بيش به راز پي برده

ايوان سعي كرد با . تواند روايت ايوان باشد اين ديگر نمي. است ادامه دهم
و سرانجامي . استفاده از زندگي خودش روايت زاهد را از نو بازسازي كند

وجه شد عناصر متشكله زندگي ديگر براي آن خلق كند، اما وسط كار مت
پس مجبور شد زندگي . زاهد قويتر از آن است كه تسليم روايت او شود

خواست ادامه دهد و روايت زاهد را  خود را با همان ساماني كه مي
سفر در رويا كمكم كرد . همانطور كه بود پراكنده در اختيار من بگذارد

پرنده زخمي و از همه . مهاي ايوان را دربياور تا بخش مهمي از استعاره
مهمتر، فيلي با نقش دوايري تكرار شونده بر جل كه به من هديه كرده 

صبور و . كرد رفتم به اشكال مختلف تعقيبم مي فيلي كه هر جا مي. بود
دانم تنها كاري كه برايم مانده است اين است كه  اكنون مي. سنگين

حداقل . خودم بازگو كنماي و روايت زاهد را تنها براي  بنشينم در گوشه
اي از زندگي نسلي كه امكان زدن نقشي تازه را  به عنوان حفظ دوره
  .داشت، اما نتوانست
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راه زاهد و ايوان در همان سفري كه ايوان با ساسكيا به آن دهكده 
. اي زخمي را يافته بود، از هم جدا شده بود داشت، آنجا كه ايوان پرنده

اه در آن سفر، زاهد را رها كرد و خود با ايوان با نوشتن داستاني كوت
كرد پرنده زخمي  توانست با زاهد كه حس مي ديگر نمي. ساسكيا برگشت

به اين نتيجه رسيد كه . كند كنار بيايد چون سرنوشتي او را دنبال مي
تمام كوشش ايوان در گفتگو با من . كند ي زاهد او را رها نمي گذشته

وقعيتهاي متفاوت چگونه با حوادث براي اين بود كه ببيند من درم
كرد تا  اش مي ديد وسوسه تناقضي كه در وجودم مي. كنم برخورد مي

هاي تاريك روح زاهد  شايد بتواند با قرار دادنم در موقعيتهاي متفاوت، سو
بنظرم . را برابرش بگذارد و آنوقت پايان ديگري براي داستانش بنويسد

. ود تا در عمق روح زاهد نفوذ كندآيد او همه را به خدمت گرفته ب مي
ماجرائي كه آنشب بين من و آنها رخ داد، آخرين . حتا كرامت و زوربا را

  .كوشش ايوان براي يافتن راه ديگري در زندگي زاهد بود
كند  راستش برايم فرقي نمي. ديگر عالقه چنداني به ديدن ايوان ندارم

ل من، و يا، در واقع بدانم زاهد شخصيت داستاني اوست يا زائيده تخي
تنها . دوستي است كه من و كرامت هركدام در دل به او اميد بسته بوديم

كند پيگيري داستاني است كه  چيزي كه اكنون در ذهنم بازي مي
  .كند هايش را طي مي آخرين لحظه

شايد هم از همان اول . از اين به بعد را ديگر ايوان ننوشته است
اي فقط دادن يك  كار او به گونه. دانم ينم. گذاشته بود به عهده من

مشت اطالعات الزم بود تا من بتوانم از همه جهات شخصيت زاهد را در 
  .اختيار داشته باشم
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سفر با او . زاهد در آشنائي با هلنا توانست از فاصله به خود نگاه كند
بعد از . اين فرصت را در اختيارش گذاشته بود تا عشق را هم تجربه كند

  .ديگر ايوان خبر نداردآنرا 
كنم زاهد را كه در بحراني ترين  گذارم و سعي مي دست زير چانه مي

برايم مهم نيست بدانم چگونه به تركيه . هاي زندگيش است ببينم لحظه
رفت و چند روز را در هتلي در آكساري گذراند و در طي اين چند روز، 

هاي سنگي  كوچهچند بار رفت به ساحل دريا و يا به هنگام عبور از 
. چندبار ياد روزهائي افتاد كه براي اولين بار به تركيه آمده بود

روزهائي كه . سرگردانيهاي روزهاي انتظار را خودم تجربه كرده بودم
هميشه . شود لغزد و به هيچ چيزي بند نمي چشمهاي تو روي اشياء مي
كني بايد از نيروي  و احساس مي. بيني چيزهائي وراي اشياء مي

مغناطيسي پنهاني، كه براي كشيدن تو به سمت خودشان در آنهاست، 
. خواهند آوارگي را در روح تو ابدي كنند لحظاتي كه گوئي مي. بگريزي

اي در برابر  هاي فراواني كه در طول زندگيت با آنها برخورد كرده ه چهر
اي تو را طلب  روند و هركدام به دستي و به عشوه چشمهاي تو رژه مي

بوسي و در هر بوسه طعم خاصي در دهانت  تو آنها را مي. نندك مي
. گريزي مي. نهي در پشت سر بعد همه را  يكباره وامي. كني احساس مي

و يا . اي چون خودت را عازم دياري تازه كرده. گريزي از همه آنها مي
. و ميل وصل به ديگري. هرچه هست وداع با آنهاست. سفري طوالني

تار و پودي است از هم گسيخته كه مدام . يچ استه. ديگري كه نيست
گسلي، براي رسيدن به يك شكل  كني و از هم مي به هم وصلشان مي

  .تازه به يك مفهوم تازه
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زنم تا به روزي  روزهاي او را درذهن چون صفحات كتابي برگ مي
اي و كمين كرده است آنجا و هر  رسم كه او نشسته است در پشت تپه مي

  .است تا حسن پيدا شودلحظه منتظر 
ئي كه از حسن داشت با او  دانم بعد از ورودش به تركيه با نشاني مي

تماس گرفته بود و گفته بود كه آماده است طبق خواست او در يكي از 
توانست با اين  اينكه مي. هاي مرزي با هم قرار مالقات بگذارند دهكده

دوي آنها بودند، همه كلك حسن را نجات دهد و يا بازجوها زرنگتر از هر
يابم  من اما با اندكي تامل درمي. را گذاشته بود به پاي شانس و اقبال

. خواست اي كه مي مرگ به شيوه. كرد چيزي ديگري در ذهن بازي مي
او تمام تالشش را كرده است تا اين . دهد ظاهر امر اين را نشان نمي

طمئن است كه او م. مكان را خودش را برگزيده است. حادثه رخ ندهد
ولي با زمينه . هنوز حسن در دست ماموران حكومتي اسير است

. هائي كه كرده است درصدي امكان فرار براي هردوشان وجود دارد چيني
ولي امنيت آن به هرحال بيشتر از آن وقتي است . البته مكان امن نيست

جمع كردن دليل و . گذاشت كه در خيابانهاي تهران با او قرار مي
اراده او به انجام . يتهاي بيشتر در باره اين تصميم  بيفايده استواقع

آوري  كنم ايوان هم كه كوشاي جمع فكر مي. اينكار بهترين دليل است
  .شد اطالعات زياد است به ناچار در برابر ميل او تسليم مي

كند و ياد هلنا  زاهد از دور به كوههاي به ظاهر مخملي نگاه مي
كرد تا او را با  و ياد تالشهائي كه مي. ي معصوم اوياد چشمها. افتد مي

راهي . يكبار سرباالئي بلندي را با هم رفته بودند. آشنا كند جهان ديگري 
كجا بود؟ آلمان؟ كدام . رفت طوالني كه مارپيچ  از كمر كوه و تپه باال مي

هلنا نقشه راه . كرد هميشه اسم شهرها را فراموش مي. شهر؟ مهم نيست
اي  و او پشت سرش با تركه. كوبيد  جلوتر از او روي برفها پا ميدر دست
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خيره به جاپاهاي كوچك او در .  سپرد در دست به عادت هميشه راه مي
هرگز انتظار آنرا نداشت . در باالي بلندي به مكاني قديمي رسيدند. برف

چقدر . كه بعد از طي كردن مسافتي پنج ساعته به پناهگاهي گرم برسند
چقدر نگاه كردن به هلنا بعد از آنهمه راه پيمائي به او ! چسبيد ميقهوه 

  !چقدر منظره پائين و دور، از آن بلندي زيبا بود! بخشيد آرامش مي
   چه در خون آدمي است هلنا؟-
  . عشق-
  داني؟  تو اين را از كجا مي-
  .كنم  وقتي به تو نگاه مي-
هست؛ گذشته، كنم در خون من چيز ديگري هم   من اما فكر مي-

  .تاريخ و حوادثي كه بر سرم آمده است
. در آدمي چيز پايدارتري هست. آيند و مي روند مي. اند  اينها موقتي-

  .ماند همين است كه حسرت از دست دادن آن براي هميشه براي او مي
  .رود آيد و مي  عشق هم مي-
 را من لزوماٌ حاال عشق. شود بزرگ مي. كند عشق بسط پيدا مي.  نه-

  .ام تجربه كرده بودم بينم كه در هيجده سالگي آنطوري نمي
دوتا . اينرا گفت و از جا پا شد، او را بوسيد و رفت سراغ كارت پستالها

  .را انتخاب كرد و برگشت
جالب است بداند كه من حاال . فرستم  يكيش را براي مادرم مي-

  .دارم براي خودمان يكيش را هم يادگاري نگه مي. كجايم
آورد كه  و شبي را به ياد مي. بندد زاهد در اين روياي شيرين چشم مي
از آب، درياچه و امواجي كه . زدند از داستهانهاي پاوزه با هم حرف مي

آوري آنها هنوز هم در آن پلكان  با ياد. گرفت سرتاسر داستان را در برمي
ندگي كرد، حسي قوي از ز نرم رونده، كه آفتاب و ماهي رويشان بازي مي
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براي همين . خواهند پايمال شوند خواستند و نمي بيند كه نمي مي
روند سر به دنبال هم و رو به ناكجائي كه باز آب بود و  رفتند و مي مي

  :شنود صداي هلنا را مي. هست و آفتاب و رقص ماهيها
  كني زاهد؟  كجا را نگاه مي-

 انداز او را هاي به ظاهر مخملي نيست  كه چشم بيند ديگر اين كوه مي
چيزهاي .  دورتر از آنها هم نيستندي هاي دور شونده اند، سايه پر كرده

اش پايش بود يا نه؟  اينبار كجا بودند؟ آيا پوتينهاي چرمي. ديگري است
هاي سنگي برج  اي بودند؟ و يا قدم زنان از پله در ساحل رودخانه
از هولدرلين رفتند و هلنا داشت همزمان شعري را  هولدرلين پائين مي

  ؟خواند كه به انگليسي ترجمه شده بود برايش مي
With yellow pears hangs down 

And full of wild roses 
The land into the lake, 

You loving swans, 
And drunk with kisses 

You dip your heads 
Into water, the holy-and sober. 

But oh, where shall I find 
When winters comes, the flowers, and where 

The sunshine 
And shade of earth? 

The walls loom 
Speechless and cold, in the wind 

Weathercocks clatter. 
شايد نشسته بود پاي آتش بخاري و داشت براي هلنا بلوط كباب 

  كرد؟ مي
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گ هلنا ها و آتش بوي بلوط پخته و سايه كمرن چرق چرق پوست بلوط
  .در پشت ميز با سري چرخيده به سوي او

آيا باز آن سيني بزرگ را ديده بود كه عروسكي كوكي در آن نرم نرم 
  رفت؟ كرد؛ با دسته گلي سفيد در دست كه باال و پائين مي حركت مي

آمدند و او  هائي از دور يكباره مي صداها و خاطره. شد هميشه ربوده مي
اي از آنها  ه او در هر شيئي و در هر اتفاق نشانهآنگا. گرفتند را در بر مي

اي زخمي يكباره توجهش را  مثل آنروز كه در مسيرشان پرنده. ديد مي
  .جلب كرد

   چرا گم شد هلنا؟-
  .دهد  گاهي رخ مي-
  !در گمشدنش. انگار رمزي در آن بود.  نه، هلنا-
ا پر ه و بوته.  چه رمزي زاهد؟ جنگل پر از بوته گياهان وحشي است-

اما حاال كه دلت . طبيعي است كه پرنده گم شود. از شاخ و برگ
. اي به آن نگاه كن پس با چشم تازه. خواهد معنائي رمزي به آن بدهي مي

. شايد خاطرات تو يكي از بسياران خاطره باشد كه در جنگل مدفون است
  .گمشده است

  .و او را بوسيد
 كه خيلي چيزها را در قرارمان در اين سفر اين بود!  يادت باشد-

  .اينجا خاك كنيم
و دستي كه به سوي آن دراز . سيني ئي بزرگ. هائي دور شونده سايه

  :كند زير لب زمزمه مي. شده است
  .آيند ديوارها جلو مي
  .بي حرف و سرد

  .كنند  و بادنماها در باد صدا مي
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 هنوز تكان نخورده صداي رگباري. آورد صداي پاهائي او را به خود مي
  .پيچد از چند سو در آن محوطه خلوت كوهستان مي

آنقدر فرصت دارد كه دست روي چشمهايش . افتد زاهد به پشت مي
بخواباند و پا دراز كند بر خاك، به همان شيوه كه هميشه خوابش را 

خسته از همه . شود گوش كند ديد و به صداي پاهائي كه دور مي مي
  . بيايد و سكوت و آرامشبعد منتظر بنشيند تا تاريكي. تقالها

. شود در همين لحظه است كه حقيقت دردناكي بر من فاش مي
بينم آن كه به دنبالش اينهمه راه را آمده بودم و اكنون برابرم افتاده  مي

اي كه در  در همان پيراهن چارخانه. است نه زاهد، بلكه حسن است
  .خواب ديده بودم

انگار . شنوم هاي كتاب مي صداي هق هق ايوان را از جائي پشت قفسه
توي راهرو براي . زنم بيرون از در كتابخانه مي. سالي بر من گذشته است

ايستم كنار مجسمه مرمري بودا كه پيشتر با شتاب از  اي مي لحظه
اش كه كماني   اعتنا به شمشير تهديد كننده بي. گذشتم پهلويش مي

ور، در دفاع  دهد حمله و به او هيئتي مي. سازد فراز سرش آماده فرود مي
و . ، كه حاال نيست اي بود در دستش و سمبول دانائي لوحه. از دانائي

در توضيح بغل مجسمه هم در . جاي آن شده است جام مانندي خالي
اي به خط هلندي همين نوشته شده است و بيشتر كه اصل  قابي شيشه

وردن آن هم نداشته است و همان زير خاك پوسيده شده و يا وقت درآ
و بعد به . بينم همان است مي. خوانم چندين بار مي. شكسته شده است

كنم كه در دست بودا به تكرار آمده است؛ در نقش  جام نگاه مي
هايي از او دور تا دور پهناي سنگ پشت سر، منتها در ابعادي  برجسته

و . كوچكتر و برخوردار از همان آرامش و وقاري كه تنديس بزرگ دارد
. ننده به سكوت با گل نيلوفري كه افراشته است در كنارشدعوت ك
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باهمان . برگرداگرد بودا. بينم اينجا هم هستند شوم مي دقيقتر كه مي
 گل نيلوفر، بل در زير ي خرطوم بلندشان و گوشهائي پهن، نه در سايه

شمشيري تيز و آماده فرود كه كماني ساخته بود فراز سر آنها و من كه 
  .كنم با فاصله نگاهشان ميام و  ايستاده

كنم باز به روزهاي نخستين  روم براي مدتي احساس مي بيرون كه مي
كمي . شناسم و جائي را نمي. اند خيابانها با من بيگانه. ام تبعيدم بازگشته

كرامت . روم به مغازه قالي فروشي زنم بعد يكراست مي در شهر پرسه مي
  .نشينم ام مي اي هميشگيروم در پستو و ج مي. هنوز در دكان است
به آن نگاه . دارم كنم و قاليچه را برمي دست دراز مي. سكوت و آرامش

. در گوشه سمت چپ، نزديك به وسط، جاي نقش خالي است. كنم مي
هايم  شانه. چيزي خنده زن و دعوت كننده از زير نخ نماها پيداست

. وز هستندشوم به جاهاي ديگر، به نقشهائي كه هن خيره مي. لرزند مي
دو دايره به ظاهر چرخان با مستطيلي در ميان و . ترنج وسط سالم است
نزديك به آن، دو ذوزنقه است به . چرخهاي علي-قائم بر آن، مثل آدم

هائي ريز و  طالئي  شكل كتابي باز و خطوطي ناخوانا بر صفحات و نقطه
و . و بعد دستي با انگشتان كشيده. به نشانه تذهيب. رنگ در حاشيه

و بعد سرسره و يا شيب مانندي كه تو را . آنسوتر دستهائي انگار كف زنان
كشاند در انتها به دره مانندي كه در دلش با رنگي آبي جويباري روان  مي

ات بر تن و نه  برد تو را با كاله خودت بر سر و جوشن ژنده و مي. است
  .وننقش در نقش و همه گوناگ. انگار كه بتواني يكجا بماني

پس : گويد ام مي و با ديدن من كه بر چارپايه نشسته. آيد تو كرامت مي
  باالخره قبول كردي بيائي؟

  . آره-
  كني؟  با نقش چه مي-
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مثل روز برايم روشن . دانم چه بايد زد مي. كنم به جاي رفته نگاه مي
توانم نگاه كنان به آن درخت كه زاهد يا حسن را وسوسه كرده  مي. است

همان كه روئيده وسط شهر، بي چشم اندازي سبز در . ش را بزنمبود، نق
در محاصره آجر و آهن و سيمان و رقص كنان شاخ و برگ افشانده . برابر

همان . شاشند مستان آخر شب آنكه به راحتي پايش مي. است به هرسو
كه هرروز وقتي خسته از كار روزانه ركاب زنان با دوچرخه از كنارش 

نمش ايستاده است سبز و رويان در زمستان و پائيز و بي گذرم، مي مي
اما . بخشد روياند و زندگي مي وفادار است به ابديت ميراث خاك كه مي

چيزي بايد از آن نقش . توانم نمي. ترسم اگر بزنم خوب درنيايد خوب، مي
گذارمش كنار تا روزي  اين است كه مي. با دل ربط داشته باشد كه نيست

ند كه به دل بزند و به بانگ بلند، كسي كه نه مثل يكي را وسوسه ك
حسن در پشت سر زاهد را داشته باشد و نه مثل كرامت اشتباهش را و 
نه مثل من، تازه از وداع با كسي آمده باشد كه نعشش افتاده است در 

  .مرز و هنوز زير آفتاب
  .زنم از همان تكراريها  مي. گذارمش براي كسي ديگر مي: گويم مي

  .مريم و دخترم. ها هم اينجايند داني؟ بچه ي م-
  كي آمدند؟!  آه-
  . ديشب-

  .گذارم زمين قاليچه را مي
  كني؟ امشب چه كار مي. شب اول ژانويه است: گويد مي

و با سارا و علي تا ساعت دوازده شب بيدار . مي روم خانه.  هيچ-
خواهيد  ياگر م. كنيم مانيم، بعد از پشت شيشه آتشبازي را تماشا مي مي

  .خودش كاري است. شما هم بيائيد با هم باشيم
  .به قول تو، خودش كاري است.  آره-
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 Gelukkig Nieuwjaar: گويد بعد به شوخي مي
  .عيد تو هم مبارك. قبول: گويم مي

هاي دم دست، همانها كه نقشهاشان تكراري است و دراين  و از قاليچه
به آن . دارم امتحان برميمدت تعدادشان زياد شده است، يكي را محض 

و مي . و بعد به جاهاي ديگرش. به آن بخش سوخته و رفته. كنم نگاه مي
بينم كه جاي رفته چراغكي است، شمعدان مانندي با نوري پت پت زن و 

به سوي همان . اندكي فروغ در پيرامون و دو پروانه در پرواز به سوي آن
از . چيزي از انفجار. پيچد آنوقت صداي رگباري در گوشم مي. فروغ اندك

  .تكه تكه شدن
اي زودتر شروع  عده. هاست صداي فشفشه و ترقه: گويد كرامت مي

  .اند كرده
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