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  نجيھامُ 
  

  نسيم خاکسار
  

  - گفت: درست است يعنی اين کار قادرزاده 
در  ھايش راکه ايستاده بود کنارش و دستمحمدی اش را تمام نکرد.  بار گفته بود جمله ر ھم سهچون پيشت
: معلوم است که نه. صدبار ھم بپرسی، چندبار به اينطرف و آنطرف تکان داد سرش را ،بود بغل گرفته

  جوابش ھمين است. 
  .داد جواب میانگار به خودش ھم 

. يعنی خوب نيست بگذاريم ھمينطور ادامه دھد به نيمگفت: پس بھتر است برايش يک کاری کقادرزاده 
  ی دارد. ھم حدّ  دوست و آشناتوی خود رفتن و در را بستن روی  .اين کار
چھار بار  ،ھمين امروز ،گويم ديروز و پريروز را نمی ،زنی تو ھم! من خودم گفت: حرفھا میمحمدی 

خلوت به حتما م تگف ،حال خودش به من ھم گذاشتمش. دارد نمیگوشی را بر .اش نگ زدم به خانهز
از آمدن پيش  یساعتمين ھد. نگرانيم کم که نشد ھيچ، بيشتر ھم شه راضی نشدم. مبا اينھ. احتياج دارد

از يکی از  اش. زنگ زدم. يکبار، دوبار، سه بار. خبری نشد. و رفتم دم خانه مسوار ماشين شد ،تو
سر کار او را سيگار به دست سر  پيش از رفتنش بهخبری ازش داشت. صبح  .ھايش پرسيدم ھمسايه

يعنی بايد پليس خبر  برگشتم. يک يادداشت چسباندم پشت در وبالکن خانه اش ديده بود. من ھم 
  کردم؟ می

  بايد کمی صبر کنيم. ،گويی درست میی. ا هگفت: نه ديگر. به نظرم تو کار خودت را کردقادرزاده 
  گفت: ناچاريم.محمدی 

غروب اواخر تابستان بود. ھنوز ھوا روشن بود. يک نزديک به بعد ھردوتاشان رفتند توی بالکن. 
قادر رو کرد به  محمدیچرخيدند.  يک دسته پرنده ھم در آسمان میآور.  روشنی مالل انگيز و تنھايی

  ؟يا نه داریرا : حال نوشيدن چيزی زاده
  چی مثالٌ؟ -
  ی دارم.ھ. آبجو ھم تا بخوااستمانده توی بطری ای  از ودکای چند شب پيش يک نصفه -
  مانم.  زياد نمی ودکا کافيه.مقدار نه. ھمان  -

با بلند بلند . آورد که تلفن زنگ زد میاز توی يخچال بطری را دره. داشت رفت به آشپزخانمحمدی 
  گفت: بزند و خودش باشد.خودش 

عوضی گرفته  تا برداشت ارتباط قطع شد. گذاشتش سرجايش و با صدای بلند گفت: ،و دويد بطرف تلفن
  . بودند انگار
درگاھی در اتاق نشيمن که  دمايستاد  ترف ،پشت شيشه پنجره او را پای تلفن ديده بود زکه ا قادر زاده

  زدی؟ شد و سرش را کرد تو و پرسيد: با کسی حرف می رو به بالکن باز می
  نه. تا برداشتم قطع شد. -
  ؟باشد فيع پورممکن است ش -
  د.گيرن گاھی میاشتباھی ھم . ممکن است -
  ؟بودخودش ھم شايد  -
  کنم. فکر نمی -
  !بيا و يک زنگ ديگر بزن -

ای گوش داد. و بعد از مدتی گوشی را  را گرفت. چند لحظهاو  گوشی را برداشت. شماره محمدی
  .سرجايشگذاشت 

   .دارد نه. برنمی -
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  . با غصه سرش را تکان دادقادرزاده 
ھای توی آشپرخانه درآورد و ھمراه با  از قفسهی بلور دو ليوان کوچولوبرگشت به آشپزخانه. محمدی 
از توی قبل مانده بود  مقداری ھم زيتون و پنير سفيد که ازبعد  ک سينی.ودکا گذاشت توی يبطری 

ھمه را کنارشان و گذاشت توی يک بشقاب کوچولو با چند ورقه کالباس فيله بوقلمون يخچال درآورد و 
خم شده بود روی نرده و داشت پائين را نگاه قادر زاده وقتی پا گذاشت توی بالکن به بالکن.  با ھم برد

کھنه  کنار ديوار،ی پالستيکی  از توی جعبهبعد  .ھرچه دستش بود گذاشت روی نيمکت محمدیرد. ک می
دوده و غبارھای ميز. وقتی مشغول پاک کردن  بر سطحن آن کشيدشروع کرد به ای درآورد و  پارچه
و شود. فضاست ديگر. شده است چاه غم. يکھ پيدايش می گفت: گفتم زياد فکرش را نکن. بود آنروی 

  يکی را برای مدتی می کشاند توی خودش. 
سينی را برداشت و بعد  ،دکرتميز را ميز منتظر شد تا محمدی برگشت طرف او. بيصدا قادرزاده 

  گذاشت سر ميز. 
  گفت: شد شاھانه يا نه؟ محمدی

  دستت درد نکند.مثل ھميشه. گفت: قادرزاده 
مانطور که گفتم. زياد نبايد فکرش را کرد. بار محمدی دوباره  گفت: ھ که بلند کردنداولين ليوان را 
  .اولش که نيست

  قادرزاده ليوانش را زد به ليوان او و گفت: قبول
ھايی پشت سر آن و به ھمان  ھردو يک ضرب ودکايشان را نوشيدند. دومی و سومی را ھم با فاصله

  يکضربی اولی.
ای  چکه . چنددھد میکفافمان ننستم دا میبطری را برداشت و گفت:  محمدیکه رسيدند،  چھارمیبه 

  گذارم برای تو. تھش مانده می
  .بلند شداز جا و 

  گفت: کجا؟قادرزاده 
   بياورم. روم برای دور بعدی آبجومی  -
  بنشين. ھمينجاکنم  خواھش می خواھد. مین -

  نشست سرجايش.محمدی 
  چيزی شده؟ -

دانم  نمیرای يک لحظه تنھا بشوم ترسيدم. يکھو از فکر اينکه ب: اودست گذاشت روی شانه  قادرزاده
کنار نرده  ه بودمايستادمن  رخانه مشغول چيدن ھمين بساط بودی وتوی آشپوقتی تو ؟ يا نه کنی باور می

خواھد خودم را از اين باال بيندازم پائين.  يکدفعه احساس کردم دلم می ،کردم پائين را نگاه میداشتم  و
  کردم. واقعا داشتم به انجام اين کار فکر می کن. باور 

  چرخاند.ميان انگشتانش اش را در دست گرفت و  و ليوان خالی
  ص نشديم تو مھيای افتادن شدی؟ھنوز از گير او خالگفت: محمدی 

  .فکرش را نکنم تگف: اوريخت توی ليوان  ،ته بطریبود را که مانده ودکائی  مان مقدارھو 
  آمدی ممکن بود اينکار را بکنم. کن اگر کمی دير می  باورگفت: قادر زاده 

  زمين گذاشت. ،داده بود دستش محمدیبعد ليوانش را که 
  من ديگر نمی خورم. -
  کنم خانه ننشينيم. پيشنھاد می ،خواھی بمانی زياد ھم می ، نهی خورینه مشروب مپس حاال که  -
  کجا برويم؟ -
ھم  نشديم. ،يکھو ديدی گرفت. موفق ھم نشديمات را بکن.  ش. تو ھم تالشفيع پور بيا برويم سراغ -

نگران دير شدنت ھم  ای. و خيالھای بيخود بيرون آمدهاز فکر تو ھم توی ھوای آزاد، ايم  کشيدهنفسی 
  .گردم تان و برمی رسانمت خانه از آنجا خودم مینباش. 

برد آشپزخانه. بعد دوباره برداشت و محمدی بساطی را که چيده بود روی ميز  از جا بلند شد.قادرزاده 
  ند بيرون.زد ،زاده که توی راھرو منتظرش ايستاده بوددر بالکن را بست و ھمراه قادر
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 پشت درھا باال.  محمدی توی ماشين نشست و قادر زاده رفت از پلهع پور، يشف ی دم خانه وقتی رسيدند
از توی جيبش  خبری نشد. ھم زنگ زد. چندبار به در کوبيد. يکی دوباری. يادداشت محمدی را ديد

  برگشت پائين. خودکارش را درآورد و کنار يادداشت محمدی اسم خودش را نوشت بعد
نشستن تنھا باال رفتن و ، ديد حال خودشدم خانه  و برگشتاش  خانهمحمدی وقتی قادرزاده را رساند 

قدم زنان راه افتاد به  يابان و بعدرفت تا سر خ جلو خانه و ماشين را پارک کردتوی خانه را ندارد. 
ديد که روی نيمکتی نشسته از دور يکی را  ،نشدهمحوطه پارک وارد پارک نزديک به خانه شان. سمت 
نزديکتر که شد او را شناخت. چندباری در مرکز شھر و ايستگاه راه آھن مرکزی او را ديده بود. است. 

شد ديد رد از بغلش که لھای مصنوعی بر سر داشت. مرد موھائی ژوليده و تاجی از شاخه و برگ و گ
مسيح عيسی "، بودشده نوشته صفحه  . روین داردگرد را آويزان بهاش  یگھميشصفحه مقوائی ھمان 

  "گردد. خدا می دنبالبه 
و کنار او بر سر ديگر  برگشتقدم دور شدن  بعد از چند. محمدی کردندنگاھی مھربان به ھم ھردو 

  نشست.نيمکت 
  او گفت. کرد غروب به خيری به  نگاه می به تپه مانند روبرويشھمانطور که  مرد
پوشيده بود از سرتاسر دامنه آن  .رفت با فاصله کمی از آنھا نرم باال میتاريکی اول غروب در تپه 

اه نتوانسته بود برای آن شکل معينی در ذھن گبود که محمدی ھيچآھنی چمن. باالی آن يک مجسمه 
با دستھای باز به دو طرف.  ؛شد که از روی مانعی می پريد گاھی شبيه آدمی غول پيکر می تصور کند.

به ھيچ  زيبائیی  با ھمهکرد که  عجيبی پيدا می درختھيکل ھم گاھی  ،ای بزرگ گاھی شبيه پرنده
  کرد گفت: درختی در دنيا شبيه نبود. مرد ھمانطور که به جلو نگاه می

  ری؟جا را دوست داتو ھم اين -
  محمدی فقط برای آن که حرفی زده باشد گفت: آره.

  تپه را چطور؟مرد گفت: 
  محمدی باز گفت: آره.

بينی که  ام تپه جلجتا. وقتی خوب به آن مجسمه نگاه کنی عيسی را می من اسم آن را گذاشتهمرد گفت: 
  کنند. بلندپيش از آن که صلبيش را  ، درستايستاده است آنزير صليبی بلند روی خم شده 

  گاه کرد و چند بار گفت: آره.نآن  محمدی به
به تاجی که بر سر و به دور شدن مرد نگاه کرد شد. محمدی تنھا  رفت.و بلند شد بعد از گفتن آن مرد 
ای که ديگر در ذھنش نام گرفته بود و به ھمان مجسمه  به تپهبعد نگاه کرد تا از نظر محو شد.  ،داشت

 جای، سر تپه، چقدر آنجا که رسيديکباره به ذھنش بعد  ،به چه مانند است که تا آن لحظه نمی دانست
ھمين بوده است. کافی از اين نامگذاری مردن. و فکر کرد شايد منظور اصلی مرد مناسبی است برای 

به  ديک سر طناب را حلقه کنبرود باال، يکی در يکی از ھمين وقتھائی که پارک خلوت است، بود 
شاخه درختی نبود ای که معلوم  پيش آمده ھایھمان سنگيکی از به  درا گره بزنر ديگ و سر شگردن

در  دآن رھا کنسکوی زير را از بغل  شای يا دستی دراز شده به سوی ھيچ و بعد خود است با بال پرنده
به محض روشن شدن يکی از چراغھا چراغھای پارک روشن شدند.  کهن فکرھا بود يھوا. توی ھم
خاموش سوزد و برای ھميشه  میکه کی  شيند و به آن نگاه کندبن. ترسيد زدنچشمک ه شروع کرد ب

  اش راه افتاد. . از جا پا شد و به سمت خانهشود می
يکيشان مال شفيع پور بود يکی ھم گوش کرد. وقتی رسيد ديد که پيامگير تلفن اش دو پيام دارد. 

  نباشد.آنھا گفتند. حالشان خوب است نگران  قادرزاده. ھردو می
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