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دانلــود کردهایــد ،تقاضــا داریــم یــک ایمیــل خالــی بــا عنــوان نــام
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دهیــم.
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خواننده گرامی
ایــن کتــاب توســط نشــر نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت .نــوگام بــه
منظــور توســعه نشــر الکترونیــک فارســی ،توزیــع آســانتر آثــار فارســی
در سراســر دنیــا و حمایــت از نویســندگان فارســی زبــان ایجــاد شــده
اســت .دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راههــای موثــر برای گســترش
دانــش و فرهنــگ در جامعــه اســت و نشــر الکترونیــک ایــن امــکان
را بــرای کتابدوســتان مهیــا میکنــد .نــوگام بســتری را بــرای ارتبــاط
نزدیکتــر نویســندگان بــا خواننــدگان بــه وجــود م ـیآورد و بــا تشــویق
همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر ،امــکان ظهــور آثــار ادبــی
و فرهنگــی را فراهــم میکنــد.
ایــن کتــاب بــا حمایــت مالــی شــما کتابدوســتان بــه چــاپ رســیده
اســت .در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب
یــا هــر مقــدار دیگــری کــه دوســت داریــد بــه انتشــارات نــوگام کمــک
کنیــد .نــوگام بــرای ادامــه کار خــود بــه کمــک عالقهمنــدان نشــر
کتابهــای فارســی وابســته اســت.
میتوانیــد کمکهــای خــود را از طریــق پــی پــال ( )PayPalبــه
آدرس  payment@nogaam.comبفرســتید.

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه کمــک بــه نــوگام ،بــه
وبســایت مــا بــه آدرس  NoGaam.comمراجعــه کنیــد و یــا بــا
آدرس ایمیــل  contact@nogaam.comتمــاس بگیریــد.
با سپاس
حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام
(برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس  http://nogaam.com/boardمراجعه کنید)
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هواپیمــا نشســته بــود .مســافران ورودی پروازهــای خــارج ،بــه ســالن
انتظارآمدنــد .بــه پیشــوازآمدهها جلــوی در گــرد شــده بودنــد .دیــدار
مســافرانی كــه از راه دور آمدهانــد بــا خانـواده ،همــه را مــوجزده كــرد.
خندههــا و گریههایــی كــه برخــی ،روزهــا ،و برخــی ســالها فروخفتــه
بودنــد ،ســربرآوردند .در میــان ایــن هیاهــو ،فــرخ از الی دیگــران خــود
را بیــرون كشــید .نخســت كوشــید بــا گردنكشــیدن بســتگان خــود را
بیابــد .چمدانــی كــه در دســت داشــت ،و كیفــی كــه بــه شــانه آویختــه
بــود ،پیشآمدنــش را در میــان جمعیــت دش ـوار كــرده بــود.
همچنــان كــه جســتوجو میكــرد ،پــس از گــذر از میــان مــردم،
در بیــرونرو بــه زمیــن گذاشــت .بــاز هــم دور
چمــدان خــود را جلــوی ِ
و بــر را بــا نــگاه كاویــد ،هنــوز كســی بــرای پیش ـواز نیامــده؛ اینجــور
فكــر كــرد و ایســتاد .مــردم چنــان تنــد پراكنــده شــدند كــه او از میــان
آنهــا ســر بــرآورد .دیگــر درجــا نمانــد و چمــدان را برداشــت .از میــان
در شیش ـهای شــانه خــود را بیــرون داد.
ِ
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بیــرون خلــوت شــده امــا شــب پیوســته بــود .چندتایــی مســافر ،شــب
و تنهایــی و خلوتــی را گــزاف مینمودنــد .فــرخ بــا آنكــه چمــدان را
بــه دســت راســت گرفتــه بــود ،پــای چپــش كمــی لنــگ مـیزد .جلوتــر
رفــت و تنهــا و چشــم بــه راه ایســتاد .كســی نیامــد ،یــك ســیگار روشــن
كــرد .چنــد پــك زد و فكــر كرد .كیــف پولــش را از جیب بیرون كشــید،
زیــپ کنــاری آن را بــاز كــرد ،هنــوز كمــی پــول ایرانــی گوشـهاش مانده
بــود ،اینجــا بــه درد میخــورد .چشــمش بــه یــك كلیــد هــم خــورد و
نابهخــود خنــدهاش گرفــت كــه صــدای آژیـ ِـر حملــه هوایــی بلنــد شــد.
فــرخ نگــران بــه دور و بــر نــگاه كــرد .دیــد دیگــران پــس از درنگــی
كوتــاه بــه كار خــود پرداختنــد ،پــس در پــی تاكســی شــد.
تاكســی از چنــد خیابــان گذشــته بــود و فــرخ شــهرش را از پشــت شیشــه
میدیــد .راننــده یكریــز حــرف مـیزد ،امــا فــرخ در فكــر بــود كه ســپیده
زده و هـوا كمــی روشــن شــده آنجــور كــه چراغهــای خیابــان بیجانــی
خــود را نمیتوانســتند پنهــان كننــد .از دیــدن دوبــاره شــهر ،پــس از ده
ســال ،چیــزی در خــود مییافــت كــه بیگانــه مینمــود .راننــده گفــت:
«شــما رو میدیــدم ...منتظــر بــودی ».فــرخ چیــزی نگفــت ،فكــر
میكــرد« :گاه اشــتباه میشــه .و گــر نــه حتمــا میآمدنــد ».راننــده
خــم شــد و از پشــت شیشــه جلــو یواشــكی ســرك كشــید و آســمان را
نــگاه كــرد« :ســپیده هــم زده .هـوا روشــن شــد ».خــود را پــس كشــید
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و در آینــه فــرخ را نــگاه كــرد كــه تــوی صندلــی پشــتی فــرو رفتــه بــود.
راننــده گفــت« :ایــن جــوری نشــونی را بهتــر میتوانــی پیــدا كنــی».
فــرخ همچنــان خامــوش از پشــت شیشــه بیــرون را نــگاه میكــرد؛ بــا
پلكهایــی بیجنبــش كــه انــگار ماســیده بودنــد بــه ســطح لــزج و
لــرزان شیشــه .پشــت ســرش پــدر بــا كــت و شــلوار مشــكی و بــا كاله
شــاپوی مشــكی ،روی صندلــی لهســتانی نشســته و در خــود فــرو رفتــه؛
َ
ـیگار روشــن میــان انگشــتانش .فــرخ جلــوی پنجــره چهارلــت رو به
بــا سـ ِ
حیــاط ،بیــرون را نــگاه میكنــد .ســماور بــر شیش ـهها مــه نشــانده ،امــا
نــور مالیــم آفتــاب ســر روز ،هـوای خاكســترگون اتــاق را كــه بــا رنــگ
فیلــی در و دیــوار دوچنــدان شــده ،كمــی جاندارتــر كــرده اســت.
ِ
پــدر بــا تلخــی بــه ســیگار میــان انگشــتهایش خیــره مانــده« :ایــن
همــه ســال!» و خامــوش میمانــد ...و« :كــه چــی؟» و بــاز خامــوش
میمانــد .بــا یــك دم بلنــد صــدای خــود را جاندارتــر میكنــد« :مــن
كــه گفتــه بــودم بیخــوده!» فــرخ چیــزی نمیگویــد ،در فكــر اســت
كــه بــه دستشــویی بــرود یــا كنــار حــوض صــورت خــود را بشــوید .پــدر
َد ِم بلنــد دیگــری میكشــد؛ شــاید بــرای فــرو دادن دود« :مــن ...یــه
چیــزی ســرم میشــد كــه منعــت میكــردم!» فــرخ دلــش میخواهــد
دســت و رو بشــوید .تنهــا درنــگ میكنــد تــا حــرف پــدر تمــام شــود.
«امــا تــو میبایســت ایــن همــه از عمــرت رو بگــذاری تــا بفهمــی؟»
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فــرخ بــه ایــن ده ســالی كــه گذشــته بــود فكــر میكنــد امــا چیــزی
نمیگویــد« .اینجــا بــرا خودمــون یــه كار و كاســبی هســت ...تــو هــم
یــه طرفــش رو میچســبیدی ».فــرخ بــه یــاد مـیآورد كــه ایــن حــرف را
چندیــن بــار شــنیده اســت ،در گذشــته .مــادر بــا چــادر چیت گلــدارش،
بــا گلهــای ریــز آبیرنــگ كــه روی شــانهاش افتــاده ،میآیــد تــو.
شــوهرش بــا نــگاه او را دنبــال میكنــد كــه چمــدان را از اینســوی
اتــاق برم ـیدارد و در آنســو بــر زمیــن میگــذارد .میگویــد« :بــراش
چایــی بریــز!» فــرخ چــادر مــادر را كنــار گونههــای خــود درمییابــد،
«چــه گــرم »...تاكســی ایســتاد و راننــده بــه ســوی او برگشــت« :مــن
دیگــه ســر درنمــیآرم .پیــاده شــو باقــی رو خــودت بگــرد .پیــدا
میكنــی ،خیابــان همینــه ،كوچــه هــم همیــن دور و ورهاســت ».فــرخ
گونــه خــود را از شیشــه جــدا كــرد .كمــی گیــج بــود ،بیــرون را نــگاه
كــرد .صــدای زنان ـهای از پیــادهرو شــنید« :آمــدی مــادر؟» دســت و
روی خــود را میشــوید ،كنــار حــوض .بــا خــود میگویــد« :چهجــور
ایــن حــوض و ایــن حیــاط همینجــور مانــده ».مــادر حولــه بــه دســت
پشــت ســر او ایســتاده اســت تــا او حولــه بخواهــد« :همیــن بــرام بســه
كــه اومــدی ».و تنهــا بــودن بــا پســر را بهــا داد« :همــهاش تــو فكــر
كســب و كار خودشــه .هــر چــی بــاغ بــود »...خیابــان در خموشــی
ـار
پــگاه ،و فــرخ ســرگردان كنــار خیابــان ایســتاده بــود .چمــدان را كنـ ِ
پــا گذاشــته ،كوچــهای را نــگاه میكــرد .چمــدان را برداشــت و بــه
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ســوی كوچــه رفــت .از خیابــان كــه گذشــت ،نمیدانســت كــه ایــن
پایــان ســفر اســت یــا آغــاز .تفاوتــی در ایــن میــان نمییافــت .آنگاه
هــم كــه رفتــه بــود و رســیده بــود ،همیــن حــال را داشــت .همیــن حــس
را .همیــن وضــع را.
در خانــه ایســتاد،
كوچــه همــان بــود و او پیچیــده بــود بــه درون .پشـ ِ
ـت ِ
نــگاه كــرد بــه در و دیـوار .بــا آنكــه بیهرگونــه شــوری برگشــته بــود ،اما
از دیــدن آن در و دیـوار و آن بــوی آشــنا ،هــر چند ناخــوش ،دگرگونی دم
و بازدمهــای خــود را درمییافــت .دم بلنــدی فــرو كشــید و نگذاشــت
غوغــای درونــش ســربرود؛ ماننــد بســیاری از روزهــای گذشــته .خــود
را آمــاده كــرد .آن اســتواری كــه در چهــرهاش پیــدا شــد ،كهنهتــر از
در چوبــی خانــه بــود .شســتی زنــگ را فشــار داد؛ صــدای زنــگ درون
ِ
ـان راهــرو پیچیــد .همـهاش یــاد بــود ،امــا كســی جـواب نــداد.
خانــه میـ ِ
دوبــاره زنــگ زد .پــس از كمــی درنــگ ،گــذر بــاد آرامــی را بر پوســت
گــردن خــود در ســمت چــپ دریافــت .نگاهــش را بــه چــپ گردانــد.
نــان تــازه در دســت پیرمــرد ٬آشــناتر از چهــره خــود پیرمــرد بــود كــه
پشــت در خانــه كنــاری ایســتاده بــود و از پشــت شیش ـههای عینكــش
بــه او چشــم دوختــه بــود .فــرخ از روی ادب لبخنــد زد و ســر تــكان داد.
پیرمــرد بــه خــود آمــد ،آن نــگاه نافــذ را بریــد و بــا كلیــدی كــه میــان
در خانــه را بــاز كــرد .برگشــت و یــك بــار دیگــر بــه
انگشــتانش بــودِ ،
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فــرخ نــگاه كــرد ،و بــه درون رفــت.
فــرخ همانجــور ایســتاده بــود و رویــش بــه در خانــه همســایه بــود
كــه بســته شــده بــود .دیگــر زنــگ هــم نــزد .پاســخ زنــگ پیشــی را
هــم نخواســت .جنبشــی نداشــت ،دیگــر فكــر هــم نكــرد .ب ـیوزن و
بیكنــش بــه همــان حــال مانــد .دلــش نمیخواســت بیــرون بیایــد.
حســی بــه ســراغش آمــد كــه بــا آن آشــنا بــود؛ از آن حسهایــی كــه
هــر كــس گاهــی بــه آن میرســد و میانــگارد كــه همــه چیــز بیهــوده
اســت .امــا بــا رفــت و آمدهایــی كــه پشــت ســرش هــر دم فزونــی
میگرفــت ،نتوانســت بیــش از ایــن در آن حــال بمانــد .ماننــد ســاعتی
پیــش ٬جلــوی ســالن فــرودگاه ،بــرای بیــرون كشــیدن كیــف بغل ـیاش
از جیــب ،از جــا جنبیــد .زیــپ كوچــك آن را بــاز كــرد و میــان چنــد
ســكه ریــز و درشــت چنــد ریالــی و چنــد ِســنتی ،كلیــد را یافــت .از
اینكــه بــه آن بیتوجــه بــوده و دورش نینداختــه اســت چنــان خوشــحال
بــود كــه زنگزدگــی آن را ندیــد .كلیــد را در دســت فشــرد و چشــمان
ِ
خــود را بســت .ایــن بــار نتوانســت بیــش از آنــی بیجنبــش بمانــد؛ پــس
برگشــت .كلیــد را در قفــل فــرو كــرد؛ رفــت .چرخانــد؛ كار كــرد .در
بــاز شــد و او بــا دودلــی الی در را بــاز كــرد .بــه درون ســرك كشــید و
بیدرنــگ امــا آرام بــه درون لغزیــد .چمــدان پشــت در مانــد .فــرخ
دســت خــود را آرام از میــان دو لتـ ه در بیــرون آورد و چمــدان را بــا خــود
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بــه درون بــرد .در بســته شــد.
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۲

آینــه شكســته بــود .كهنــه هــم بــود .آینــه در تاقچــه بــه جــا مانــده بــود.
میــان خــرت و پرتهــا بــوده و اكنــون فــرخ چهــره خــود را در آن نــگاه
ُ
غبــار نشســته .ایــن شــاید نخســتین بــار
پشــت الیــهای از
میكــرد؛ از
ِ
ِ
بــود كــه بــه چهــره خــود نــگاه میكــرد .پــس از ســفر ،پــس از رســیدن
بــه ایــران ،پــس از رســیدن بــه تهــران ،پــس از رســیدن بــه خانــه ،و
پــس از رســیدن بــه آینــه .هنگامــی كــه گام بــه درون خانــه نهــاده بــود،
بیدرنــگ مــادر را صــدا كــرده و بیپاســخی ،ســرگردان دور خــود
چرخیــده بــود.
اتاقهــا نیمهخالــی .بــا آن چنــد تكــه كاچــال ٬در نــگاه نخســت نگرفتــه
بــود كــه خانــه خالــی اســت .یــك صندلــی لهســتانی و كنــار آن میــز
كوتــاه ســماور .یــك قــاب عكــس پشــت و رو در تاقچــه كــه بــه دی ـوار
آویختــه بــوده ،امــا پاییــن آورده شــده و گویــی جــا مانــده باشــد .و چنــد
خــرت و پــرت دیگــر .فــرخ دو تــا از چهــار لــت پنجــرۀ رو بــه حیــاط
را بــاز كــرد؛ همــان دو تــا كــه شیش ـههایش شكســته بــود .بــه بیهــوده
بــودن كارش پــی بــرد و آنهــا را بســت .ســیگاری بــه لــب گذاشــت،
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روشــن كــرد و بــه صداهایــی در حیــات گــوش ســپرد كــه دیگــر نبودنــد.
ـای زنــی بــا دمپایــی كــه گــذر میكــرد .صــدای تــاپ و تــوپ
ـدای پـ ِ
صـ ِ
یــك تــوپ پالســتیكی .و صــدای گنجش ـكها كــه هنــوز هــم بودنــد.
بهراســتی هــم بودنــد.
فــرخ برگشــت و ســیگار خــود را روی كــف لخــت اتــاق ،زیــر پــا
خامــوش كــرد .چشــمش روی تشــت لباسشــویی قرمــز رنگــی مانــد كــه
دمــر افتــاده بــود .بــا نگاهــش تشــت برگشــت .تــا نیمــه پــر از آب اســت.
مــادر بــا دســت گرمــای آب را وارســی میكنــد .بــا پــارچ كمــی آب
ســرد بــه آن میافزایــد« :مــادر بیــا بشــورمت »...تنهــا صــدای گــذر
بــاد از كنــار اللــه گــوش شــنیده میشــود« :كجایــی؟» و فــرخ از
پشــت مالفــه ســفید شســته شــدهای كــه روی بنــد پهــن اســت ســرك
میكشــد .بــاد در مالفــه میپیچیــد ،مــادر نســیموار میلغــزد و بــر
ـت َد َمــر افتــاده یــك
مالفــه مــوج میانــدازد .فــرخ میگریــزد .كنــار تشـ ِ
شــانه پالســتیكی افتــاده بــود .آن را برداشــت و روی تاقچه گذاشــت .باز
چهــره خــود را در آینــه دیــد ،امــا ایــن بــار روی برگردانــد .دمپاییهــای
جفــت شــده جلــوی در ،زیــر غبــار ،او را تــا راهــرو كشــاند .چمــدان
هنــوز جلــوی در اتــاق بــود .پاكتهــای پســتی زیــر انبوهــی از غبــار
نزدیــك در خانــه پراكنــده بودنــد؛ ماننــد لكههــای ســفید ابــر در آســمان
خاكســتری .دسـتنویس خــود را بــر پشــت آنهــا شــناخت .فكــر كــرد
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اگــر پــس از آنهمــه تلفــن بــدون پاســخ ،نامــه نوشــته ،زیــاد خوشــبین
بــوده اســت .پاكتــی را كــه از همــه نزدیكتــر بــه پایــش بــود برداشــت،
بیگمــان ایــن را هــم بــاد ٬چنــد متــر از جلــوی در بــه اینســو آورده
اســت .پــس بایــد دیرینتــر از همــه باشــد .تاریــخ روی آن را خوانــد و
تــا اتــاق رفــت .داشــت بــازش میكــرد كــه صــدای پرپــر زدن پرنــدهای
را شــنید .تنهــا درنگــی كــرد و تــای نامــه را بــاز كــرد .بــاز صــدای
پرنــدهای را شــنید .برگشــت و از ورای پنجــره بــه حیــاط نــگاه كــرد؛
بلــه ،یــك پرنــده لــب حــوض پرســه مـیزد .نامــه را روی تاقچــه نهــاد و
رفــت پشــت پنجــره ایســتاد .بیــش از آنكــه پرنــده بترســد ٬جلــو نرفــت.
صــدای خشخشــی را شــنید ،امــا پرنــده بیشــتر او را گرفتــه بــود .كبوتــر
نبــود ،قمــری هــم نبــود ،كالغ هــم نبــود ،فكــر كــرد« :چــه میتوانــد
باشــد؟ آهــان ،كبــك ،...نــه نــه! بلدرچیــن ،آره یــك بلدرچیــن ،خــوب
شــناختم ،امــا اینجــا چــه میكنــه...؟» صــدای خشخــش و پــس
از آن یــك خــش كشــیده او را بــه خــود آورد .نگاهــش از پرنــده و
باغچــه و حــوض گذشــت و روی یــك برآمدگــی گلیــن در گوشــه دیـوار
مانــد؛ جایــی كــه زمانــی راهآب بــوده و اكنــون رهــا شــده و راه آن را
بــا ِگل بســتهاند .برآمدگــی گلیــن داشــت بــاد میكــرد .فــرخ گمــان
بــرد توهــم اســت .شــك هــم نداشــت .امــا برآمدگــی چنــان بــاد كــرد
كــه تــرك برداشــت ،ماننــد آن بــود كــه زمیــن زایمــان میكــرد .چیــزی
در پــس آن میكوشــید خــود را رهــا ســازد و بــه درآیــد .پوســته گلیــن
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از هــم پاشــید و پــارهای از آن فروریخــت .نخســت یــك كاله ســربازی
و در پــی آن ،ســر كودكــی از میــان آن بیــرون آمــد .فــرخ دیــد كــه
پســربچهای از ســوراخ دی ـوار بــه درون حیــاط زاده شــد.
پســرك خامــوش و ســینهخیز جلــو رفــت .آرام وآهســته ،آنگونــه كــه
بــرای فــرخ ،ســالی بــه درازا كشــید .روی زانــوان خــود بلنــد شــد و
پاورچیــن چنــان كــه گویــی هــر گام او روزی اســت كشــدار و دراز ،در
پــی بلدرچیــن شــد؛ بــا دس ـتهایی كــه آمــاده در بــر گرفتــن بــود.
فــرخ در قــاب بــدون شیشــه پنجــره ،بیجنبــش ایســتاده بــود .ماننــد یــك
عكــس كــه در آن نشســته باشــد .تندیـسوار از پهلــو ،و نگاهــی از روی
شــانه بــه آنچــه در حیــاط میدیــد .شیش ـههای بــه جــا مانــدۀ پنجــره
بــا همراهــی آفتــاب ،انــگارهای درخشــانتر از خــود حیــاط را نمایــان
میكــرد.
پســرك یــك آن ایســتاد .كاله گشــاد را بــا دو دســت بــر ســر خــود پاییــن
كشــید .از باغچــه گذشــت تــا بــه لب حــوض رســید .جســتی زد و پرنده
را گرفــت .پرنــده هنــوز جوجــه بــود و در دســتهای او كــه ســفت
گرفتــه بــودش ،میلرزیــد .هنگامــی كــه برگشــت فــرخ را دیــد؛ در قــاب
پنجــره بســته شیش ـه شكســته .در شــگفت بــود و همانجــور پرنــده در
دســت ،نیمـه خــم ،چــون تندیســی در میــان حیــاط بــه زمیــن میخكــوب
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شــده بــود .فــرخ پــا بــه پــا شــد و ایســتاد و بیجنبشــی ٬بــاز نگاهــش
كــرد .پســرك از زیــر نــگاه او گریخــت؛ چــون ماهــی .و صــدای زنــی از
پشــت دیـوار بــه گــوش رســید كــه بانــگ زد« :ســهراب!»
پســرك جوجــه بلدرچیــن را شــتابان در پیرهــن خــود تپانــد و جســتی زد
و پریــد روی دی ـوار .انــگار راهــی را كــه از آن آمــده بــود گــم كــرده
باشــد .و كالهــش افتــاد پــای دی ـوار .فــرخ صــدای پــای او را از پشــت
دی ـوار شــنید كــه پاییــن پریــده بــود .آمــد بــه حیــاط ،حــوض را نــگاه
كــرد .هنــوز ماهــی داشــت .باغچــه را هــم نــگاه كــرد .رهــا شــده بــود.
و ایســتاد و كاله را كــه پــای دی ـوار افتــاده بــود نــگاه كــرد .خــم شــد
و آن را برداشــت .بــا دســت تك ـهای را كــه خاكــی شــده بــود تكانــد.
غبــار خــاك بــا تمــام كوچك ـیاش بــر شــانه او نشســت .بــا بــوی خــاك
صــدای كلنــگ شــنید .فكــر كــرد كســی درون خانــه كلنــگ میزنــد.
در راهــرو ایســتاد ،صــدا میآمــد امــا كســی آنجــا نبــود .بــه ســوی
پلــه رفــت ،دریافــت صــدا از بــاال میآیــد .بــاال رفــت .بــا هــر گامــی
كــه بــر هــر پلــه میگذاشــت ،صــدای كلنگــی میشــنید كــه هــر آن
رســاتر میشــد .دیگــر بیگمــان بــود كــه كســی در طبقــه بــاال كلنــگ
میزنــد .امــا آن هنــگام كــه بــاال رســید ،چیــزی جــز خاموشــی در آنجــا
نبــود .كســی هــم نبــود .و در آن خاموشــی صــدای پــای كســی را شــنید؛
بســیار زندهتــر از آنكــه بیانــگارد توهــم اســت .برگشــت و پلــه را نــگاه
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كــرد كــه رو بــه پاییــن ســرازیر میشــد .نــه ،صــدا چــون غبــاری پنهــان
شــده بــود .امــا خــوب میدانســت كــه صــدای پــای زنــی را شــنیده كــه
بــا دمپایــی از راهــرو گــذر كــرد و بــه حیــاط رســید ،امــا شــتابان .ایــن
صــدا بســیار برایــش آشــنا بــود .بیدرنــگ صــدا زد« :مــادر!»
زنــی در چــادر ســیاه ،پیراهــن ســفیدی را از شــاخه درخــت برگرفــت.
شــتابان برگشــت كــه فرخ را در آســتانه دیــد .زن ،گویی كه نــاگاه در دام
شــده باشــد ،هراســان شــد .بیگمــان دیــدن فــرخ را پیشبینــی نكــرده
بــود .گریــزان بــه ســوی حیــاط برگشــت .چنــد گام دویــد امــا راهــی
نبــود .فــرخ خــود را كنــار كشــید و برایــش راه بــاز كــرد .زن برگشــت؛
ـفید میــان چنگــش
بــا دلشــوره .هنــگام گــذر ازجلــوی او ،پیراهــن سـ ِ
چشــمان فــرخ را بــه دنبــال خــود كشــید .دســت پیــش بــرد و پیراهــن
را از الی انگشــتان زن بیــرون كشــید .زن هراســانتر ،تــوان گریختــن
هــم نداشــت ،امــا بــا دشـواری خــود را از جلــوی او پــس كشــید .فــرخ
پیراهــن را بــه او داد .زن دســت دراز كــرد تــا آن را بگیــرد ،فــرخ بهتنــدی
پــس كشــید .خیــال آزار او را نداشــت ،شــاید میخواســت آنچــه را
كــه هســت بیازمایــد .ماننــد آبــی ایســتا كــه بــر آن تلنگــری بزنــی ،تــا
مــوج شــود و گمــان تــو زدوده شــود كــه ایــن آب اســت .امــا میــان آب و
آینــه؟ پــس تلنگــری دیگــر .شــاید بــه یــاری المســه .مگرچشـمها دروغ
بگوینــد .پــس پرســید .بــا دشـواری زبــان بــاز كــرد« :كــی هســتی؟» و
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ـیر ســینه را رهــا كــرد:
آن زن ِدم فــرو خــورده و اسـ ِ
 دزد نیستم. پس این چیه؟ پیراهن پدر. كدام پدر؟ پدر من. اینجا چه میكنه ...پیراهن پدر تو؟ باد آورده ...به این حیاط.فــرخ برگشــت و حیــاط را نــگاه كــرد ،زیــر لــب نجــوا كــرد« :ایــن
حیــاط ».و برگشــت« :كــی هســتی؟» زن بیدرنــگ پاســخ داد:
«خواهــر!» فــرخ پیراهــن را دودســتی گرفــت و برانــداز كــرد .از ورای آن
یــك دم چهــره زن را دیــد؛ همچــون َمهــی در پــس ابــر .پیراهــن را پاییــن
آورد ،امــا ابــر همچنــان برجــا بــود؛ همچــون ِمهــی آهســته روان .زن از آن
در نیمــه بــاز خانــه را
نــگاه گریخــت .فــرخ میــان راهــرو ایســتاده بــود و ِ
نــگاه میكــرد ،بــا پیراهــن آویختــه در دســت.
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۳

بــا كســی حــرف زده بــود .تــا آنجــا كــه بــه یاد داشــت ،همیشــه شــنونده
بــوده ،و اكنــون بــا كســی حــرف زده بــود .درســت هنگامــی كــه خانـه
خالیتــر از همیشــه بــود.
كاســۀ دســت را پــر از آب كــرده بــود و در اندیشــه بــه پهنــه نیمهتیــره آب
حــوض خیــره مانــده بــود .آب را بــه رخ كشــید و چشــمانش بــا ماهیهــا
پرســهوار چرخیدنــد .ماهیهــا پرســه میزدنــد و خــدا میدانســت از
كــی تاكنــون ،و زنــده بودنــد .امــا آن زن كــه بــود؟ یــك آن حســی
ناآشــنا در خــود دیــد كــه نتوانســت آن را بگیــرد و گریخــت .ماهیهــا
پرســه میزدنــد ،و گاه دهــان خــود را در خواهــش چیــزی چنــان بــه
ِ
ســطح آب میآوردنــد كــه لبهایشــان از آب بیــرون مــیزد .فــرخ
دســت دراز كــرد ،گریختنــد .درنــگ كــرد تــا ماهیهــا ژرفتــر فــرو
رفتنــد .نــگاه كــرد بــه پیراهــن و حیــاط را یــك بــار دیگــر برانــداز كــرد.
درخــت انجیــر را دیــد؛ میــان باغچــه ،كنــار خــود ،كــه بــر ســرش و بــر
آب حــوض ســایه انداختــه بــود .پــدر زیــر درخــت ایســتاده ،ســر را بــاال
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گرفتــه ،تــا در میــان برگهایــش ،انجیــری تازهرســیده را ببینــد .پــدر
ناامیــد میشــود و ســنگین از میــان حیــاط میگــذرد .پــدر هنگامــی كــه
تــوی ســاختمان م ـیرود ،شــانهاش بــه لتــه در راهــرو میخــورد .در بــه
اینســو و آنســو تــاب میخــورد و شیشــه آن آفتــاب را روی در و دیـوار
ســرگردان میكنــد.
فــرخ انگشــت كشــید و كمــی از غبــار آینــه را پــاك كــرد .بــا دســت
دیگــر قــاب چوبــی و كهنــه آن را گرفــت ،و ســر خــود و آینــه را بــه هــم
نزدیــك كــرد .خــوب چهــره خود را بررســی كــرد و آینــه را در تاقچه ســر
جایــش نهــاد .تــوی چمــدان را گشــت؛ چیــزی را كــه میخواســت پیــدا
نكــرد .رهــا كــرد و ایســتاد .پیراهــن ســفید و تمیــز روی پشــتی صندلــی
لهســتانی رهــا شــده بــود .آن را برداشــت تــا بپوشــد ،جلویــش بســته بــود
و از زیــر یقــه ســه دكمــه تــا میانــش بــود كــه بــاز بودنــد .دس ـتهایش
را در آســتینها كــرد و در پــی آن ســر در پیراهــن بــرد .هنــوز ســر از یقــه
بیــرون نیــاورده بــود كــه صــدای آرام و كشــیدهای شــنید كــه از لــوالی
در خانــه برمیخاســت .درنــگ كــرد ،و صــدای پــای كســی را شــنید؛
صــدای كفــش مردان ـهای كــه گویــی بــا كــف راهــرو مــدارا میكــرد،
بــا گامهایــی كــه پــروا داشــتند .ســر از یقــه پیراهــن بــه درآورد كــه او را
دیــد .در آســتانه در اتــاق ایســتاده بــود و نــگاه میكــرد .ایســتاد تــا فــرخ
پیراهــن را بــه تــن كنــد .آنگاه گفــت« :ســام ».و كمــی ســر خــود را
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كــج كــرد و بــاز همچنــان نــگاه كــرد .فــرخ او را نمیشــناخت و همیــن
هــم ســبب شــد كــه بــه خموشــی و نــگاه در نــگاه بگــذرد .در پاســخ بــه
ســام هــم كــه عــادت اســت ٬مانــده بــود .او گام بــه درون گذاشــت و
تــا میــان اتــاق پیــش رفــت .فــرخ ماننــد اینكــه بیخــود حــرف بزنــد،
پرســید« :كــی هســتی غریبــه!؟» فكــر هــم نكــرد چــرا گفــت «غریبــه»،
شــاید حســی بــود بیگانــه ،شــاید هــم بــه جــای بیگانــه گفتــه بــود غریبــه.
او هــم بــه گزافــه نگرفتــه بــود ،امــا گویــا بهانـهای یافتــه باشــد ،پرســید:
«غریبــه مــن هســتم یــا تــو؟» فــرخ ســر خــود را بــاال گرفــت و گفــت:
«مــن غریبــه نیســتم تــوی خانــه خــودم ».و او بیدرنــگ گفــت« :و
تــوی پیراهــن مــن؟» فــرخ روی صندلــی كــه همانجــا در كنــارش بــود
نشســت؛ بــه راســتی وارفــت.
پیرمــرد شــق و رق همانجــور ایســتاده بــود و از پشــت شیشــههای
عینكــش فــرخ را نــگاه میكــرد .فــرخ ماننــد چنــدی پیــش كــه پیراهــن
در دســتش بــود ،دیگــر پرخاشــگر نبــود .اكنــون او پیراهــن پوشــیده و
روی صندلــی چوبــی كهنــه نشســته بــود .چیــزی از او برنمیآمــد مگــر
پرســیدن ،پرســید« :همســایهای؟ یــا رهگــذر؟» پیرمــرد دو دســت خــود
را تــا ســینه بــاال آورد و ،كــف دســتها را رو بــه او گرفــت وچــون
تندیســی ســرخم آورده ،بــا فروتنــی گفــت« :همســایهام ٬رهگــذر!» فــرخ
بیشــتر گیــج شــد و درمانــدِ .مــن و ِمنــی كــرد و گفــت« :مــن هــم
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همســایهام ».پیرمــرد گفــت« :ندیــده بودمــت ...خــب ،اینجــا چــه
میكنــی؟» فــرخ پرســید« :اینهــا كجــا رفتهانــد؟» پیرمــرد پرســید:
 باال نرفتی؟ رفتم. ندیدی؟ نه ،ندیدم. گشتی؟فــرخ پاســخی نداشــت .پیرمــرد ،بازیگوشــانه چشــم را در چشــمخانه
گردانــد و نــگاه خــود را رو بــه بــاال نگهداشــت و گفــت« :بــاال!» فــرخ
درمانــده بــود .پیرمــرد نــگاه خــود را از ســقف برداشــت و بــه فــرخ
انداخــت .فــرخ تــاب نیــاورد ،برخاســت و تــا جلــوی در اتــاق رفــت،
و در درنــگ خــود مانــد .در آن خاموشــی شــگرفی كــه بــر او و بــر
اتــاق و بــر همــه خانــه چیــره شــده بــود ،تنهــا صــدای دم و بــازدم خــود
را میشــنید كــه انــدك انــدك صــدای چــك چــك یــك چــرخ دوزندگــی
ِ
دســتی را شــنید كــه آرام آرام همــه تــن او را پــر كــرد و هــر آن روشـنتر
و رســاتر شــنیده میشــد .رود صــدا او را بــا خــود بــرد .چنانكــه چنــد
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آنــی گذشــته بــود كــه او در اتــاق بــاال بــود .چــرخ یكریــز كار میكنــد
و چــادر چیــت گلــدار ،بــا گلهایــی ریزنقــش و آبــی ،دوختــه میشــود
و هـوا را پــر میكنــد .فــرخ چــادر را بــا دســت كنــار میزنــد ،چهــرهاش
گویــی از میــان خرمنــی از گلهــای ریـ ِـز آبــی بیــرون میزنــد .چــادر
در دســتش بــود و ،كنــار جالباســی چوبــی پایـهدار ایســتاده بــود .چــادر
ِ
ِ
را روی جالباســی ٬ســر جایــش گذاشــت و بــر آن دســت كشــید .خنــك
بــود و نــرم .زیــر لــب نجـوا كــرد« :مــادر»...
پــای از آخریــن پلــه بــر كــف راهــرو نهــاد و فــرود آمــد .پیرمــرد رفتــه و
در را نیمهبــاز رهــا كــرده بــود .و همــان پســرك بــود كــه آن ســوی در
ایســتاده و نگاهــش میكــرد .شیشـهای در دســتش بــود كــه آن را ماننــد
نــوزادی بــه ســینه چســبانده بــود .گویــی در میــان راهرفتــن ســر خــود را
برگردانــده باشــد ،بــر جــای مانــده باشــد ،و بــا نــگاه بــه فــرخ ،ایســتاده
باشــد .فــرخ گفــت« :ســام ».او هــم .فــرخ پرســید« :اســمت چیــه؟»
و او ،كــه ماننــد كــودكان دیگــر ایــن پرســش بیمعنــی را بارهــا شــنیده،
پاســخ داد« :ســهراب» و شیشــه را بیشــتر بــه ســینه فشــرد .فــرخ پرســید:
«ایــن چیــه تــو دســتت؟» و او پاســخ داد« :گالب ».فــرخ كوشــید بــوی
آن را بــه یــاد بیــاورد .توانســت .ماننــد اینكــه هــزار ســال گذشــته باشــد
از آخریــن بــاری كــه بــوی گل را راســت از خــود گل بوییــده بــود.
پرســید« :گالب بــرای چــی؟» ســهراب گفــت« :مــادرم گفــت كــه
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بــروم و یــك شیشــه گالب بخــرم بــرای پــدرم كــه رفتــه اســت و آمدنــش
ریزاندام
ـك
پیــدا نیســت ».فــرخ نخســت اندیشــید كــه ایــن پســرك كوچـ ِ
ِ
خردســال ،بــرای او انشــا میخوانــد .جملههــای اینچنیــن در پــی هــم.
ایــن درازتریــن جمل ـهای بــود كــه كســی تاكنــون در گفتوگــو بــا او
گفتــه اســت .شــاید هــم چكیــده ســالها گالب خریــدن ســهراب بــود.
ـدی جملــه ســهراب بــود.
ســهراب رفتــه بــود .فــرخ هنــوز در اندیشــه بلنـ ِ
امــا چیــزی در ژرفــای او نشســته بــود؛ بــوی گالب كــه از ســراپای
جملــه ســهراب برخاســته بــود .پــدر روی صندلــی لهســتانی نشســته
اســت .تــوی خــود اســت .باریكــه دودی بلندســت ،كــه از میــان
انگشــتهایش ،خطــی میــان او و فــرخ كشــیده اســت .فــرخ نشســته
پشــت میــز پایهكوتــاه و بــا زمزمـهای نــرم ،كوتــاه كوتــاه ،بریــده بریــده،
مینویســد« :خورشــید ...از مشــرق ...طلــوع ...میكنــد »...مــادر
بــه اتــاق میآیــد .فــرخ ســر بلنــد میكنــد و تــه مــداد را در دهــان
میگــذارد .چشــمانش مــادر را دنبــال میكنــد كــه درازی اتــاق را
خاكســتر
میپیمایــد و ،پــارچ آب را كنــار پنجــره میگــذارد .پــدر
ِ
ســیگار را از روی كــت مشــكیاش میتكانــد .تلنگــری هــم میزنــد
شــاپوی مشــكیاش كــه بــر زانــو نهــاده ،ســرفه میكنــد ،و
بــه كاله
ِ
میپرســد:
 با زن حاج عباس صحبت كردی؟28
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 صحبت چی؟ باغ رو. چه صحبتی؟ راضیش كنه بفروشه.فــرخ دیگــر گــوش نمیكنــد ،مینویســد« :خورشــید »...كســی در
میزنــد .مــادر چــادر را از شــانه بــاال میكشــد و روی ســر میگــذارد.
كســی در زد .فــرخ چشــم بــاز كــرد .نــور خورشــید ،تــراز از حیــاط
درون راهــرو تابیــده بــود .گامهایــش خــاك از كــف راهــرو بلنــد كــرد.
نــور و خــاك راهــرو را مهآلــود كــرده بودنــد .فــرخ در را بــاز كــرد ،و
تابــش آفتــاب از راهــرو بــر چهــره زن فروریخــت ،و روشــنایی كوچــه بــر
ِ
چهــره فــرخ نشســت.
زن ایســتاده بــود .چهــرهاش در قــاب چــادر مشــكی ٬مهتابــی مینمــود.
فــرخ بیدرنــگ اندیشــید كــه نــام مهتــاب را بــر او نهــاده اســت .زن
بشــقابی در دســت داشــت پــر از حلـوای تــازه كــه بــوی گالب مـیداد.
دســت پیــش بــرد و گفــت« :خدمــت شــما ».دســتش بــا آســتین
پیراهنــش از زیــر چــادر ســیاهش بیشــتر بیــرون كشــیده شــد .نــگاه فــرخ
روی آســتین او مانــد .گلهــای ریزنقــش آبیرنــگ .صــدای پــدر را
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شــنید« :مگــه نمیخواهــی بــری زیــارت؟» ایســتاده اســت در آســتانه
در اتــاق
ـار ِ
راهــرو رو بــه حیــاط .پشــت بــه اینســو دارد كــه مــادر كنـ ِ
ایســتاده ،تــوی تاریكــی؛ آنچنــان كــه درســت دیــده نمیشــود .تنهــا
نــوری از بــاالی درخــت انجیــر ،حیــاط را پیمــوده و بــر شــانه چــپ
ـاری چــادرش تابیــده اســت .بازتــاب نــور از گلهــای آبــی،
وانحنــای كنـ ِ
بخشــی از تاریكــی راهــرو را فیروزهگــون كــرده اســت .پــدر همانجــور
كــه پشــت بــه او دارد ،بــاز میپرســد:
 گفتم مگه نمیخواهی بری زیارت؟ با این پولها نه! مگه چه عیبی داره؟مادر خاموش است .مادر دم فرو میكشد ٬میگوید:
 دلم میسوزه. برا چی...؟صــدای بــازدم مــادر ایــن بــار راهــروی خامــوش را پــر میكنــد .آنگاه
صدایــش چــون پرنــدهای لــرزان در خاموشــی راهــرو پرپــر میزنــد:
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«بــرای باغهــا »...پــدر بیدرنــگ دود ســیگار را بیــرون میدهــد
و« :چــه حرفیــه؟» ســیگار را همانجــا زیــر پــا خامــوش میكنــد:
در خانــه بیــرون
«هــر چــی میلتــه »...درازای راهــرو را میپیمایــد و از ِ
نزدیــك در نشســت ه اســت .بلنــد میشــود و
مــیرود .فــرخ روی پلــه
ِ
م ـیرود همانجــا كــه پــدر ایســتاده بــود و مینشــیند .دســت مــادر بــر
شــانهاش مینشــیند .فــرخ داشــت گریــه میكــرد .از شــانههایش پیــدا
بــود كــه میلرزیدنــد .صــدای گریـهاش شــنیده نمیشــد .شــاید بــه یــاد
آورده بــود كــه ســی ســال پیــش از ایــن همانجــا ،تنهــا ،در تــه راهــرو
رو بــه حیــاط نشســته بــود و گریــه میكــرد .مــادر آمــده بــود دســت بــر
شــانهاش نهــاده بــود و گفتــه بــود« :پاشــو بــرو الی برگهــا رو بگــرد
ببیــن انجیــر رســیده میبینــی»...
آوار
امــا بــرای چــه گریســتن ،تنهایــی
كودكــی آدمهــا ٬در البــهالی ِ
ِ
ِ
بزرگســالی بایــد گــم شــده باشــد .امــا او هنــوز دســتی را بــر شــانهاش
حــس میكــرد .برگشــت و بــه شــانه خــود نــگاه كــرد .دســت پیرمــرد
را بــر شــانه خــود دیــد .نــگاه كــه در چهــره پیرمــرد انداخــت ،پیرمــرد
پرســید« :تــو چتــه عزیــزم...؟» مهربانــی صــدای پیرمــرد ،بــاور او را
بــرای فــرخ دشـوار كــرده بــود .همانجــور خامــوش او را نــگاه میكــرد.
ایــن آهنــگ صــدا ،و ایــن پرســش پیرمــرد بــرای او ناآشــنا بــود؛ «تــو
ِ
چتــه...؟ عزیــزم!» فــرخ پرســید« :كــی هســتی؟» پیرمــرد بــه ســادگی
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گفــت« :همســایه!» و فــرخ بــاور كــرد پاهــای پیرمــرد روی زمیــن
هســتند .پیرمــرد بــه راســتی یــك پیرمــرد بــود .امــا نــه آن انــدازه كــه فــرخ
بــر او كنجــكاو نشــود .عینــك كهنــهاش و كــت پــاك امــا كهنــهاش،
ب ـهروز نبــود .تنهــا آرایــش موهایــش كــه بیشــترش ســفید بــود ،ماننــد
همــه مــردان دیگــر بــود .كفشهایــش هــم بــرای ســن او ســنگینتر از
آن بــود كــه بتوانــد آســوده گام بــردارد؛ پتوپهــن .فــرخ پرســید« :مــرا
میشناســی؟» پیرمــرد پاســخ داد« :نــه! امــا بــه چشــم آشــنا میآیــی.
گمانــم بشناســمت ».چشــمهایش شــفافتر از شیشــههای عینكــش
بــود .فــرخ پرســید:
 چرا گمان؟ آخه وقتی ما آمدیم این محل ،تو نبودی ،اما اونا بودن. اونا؟ كیا؟ گمانم پدر و مادرت.فــرخ بلنــد شــد .پیرمــرد هــم .فــرخ پریشــان ،صــدای خــود را بــاال بــرد:
«گمــان ٬گمــان ،همـهاش گمــان ،چــرا گمــان؟» پیرمــرد خونســرد رفــت
در اتــاق ایســتاد و گفــت« :آخــه هنــوز نگفتــهای كــه كــی
جلــوی ِ
هســتی!» و درون اتــاق را نــگاه كــرد .فــرخ در درنــگ خــود مانــده بــود
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كــه پیرمــرد آغــاز كــرده بــود بــه گام زدن در راهــرو و اتاقهــای خالــی،
و گفــت:
 گمانم همان هستی كه اونا میگفتند. چه میگفتند؟ كه یك پسر دارند.برگشــت و یــك نــگاه بــه فــرخ انداخــت« :تــا حــاال كجــا بــودی؟»
ایســتاده نمانــد كــه فــرخ پاســخ دهــد .راه خــود را پــی گرفــت ،تــا اینكــه
جلــوی تاقچــه ایســتاد .بــاز پرســید« :گفتــم كجــا بــودی!» فــرخ پاســخ
نــداد ،گیــج بــود و دل دل میكــرد .پیرمــرد بــه كاله ســربازی روی
تاقچــه نــگاه میكــرد كــه فــرخ بخشــی از حــرف خــود را بــه دش ـواری
از میــان دو لــب بیــرون داد و گفــت« :مجــروح »...و دیگــر چیــزی
نتوانســت بگویــد ،تنهــا تــاش كــرد از آن پــس ،لنگیــدن پــای چــپ
خــود را پنهــان نگهــدارد .پیرمــرد كاله را در دســت داشــت ،آن را روی
تاقچــه ٬ســر جایــش گذاشــت و پرســید« :رزمنــدهای؟» و دســتمال
ســفیدی از جیــب كتــش بیــرون كشــید .فــرخ بــا دودلــی پاســخ داد:
«آره »...و نــگاه خــود را از او دزدیــد .هــر دو خامــوش بودنــد .پیرمــرد،
آرام بــا دســتمال خــود غبــار از آینــه میگرفــت .فــرخ چهــره خــود را
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در آینــه میدیــد و بــه پاســخی كــه داده بــود میاندیشــید .نــگاه از
آینــه هــم دزدیــد ،امــا ایــن نــگاه در نــگاه پیرمــرد گــره خــورد .پیرمــرد
آرام و خامــوش نــگاه میكــرد .گفــت« :خیلــی از تــو میگفتنــد ».و
بــه راه افتــاد .فــرخ در پــی او روان بــود .پرســید« :حــاال اونــا كجاینــد،
تــو میدانــی؟» پیرمــرد همانجــور راه میرفــت ،جلــوی در اتــاق
كــه رســید درنــگ كــرد و نگاهــی بــه راهــرو انداخــت .جلــوی پنجــره
رو بــه حیــاط هــم درنــگ كــرد .گفــت« :گفتــم بــاال ،دویــدی رفتــی
بــاال .گفتــم بگــرد ،شــروع كــردی بــه بههــم زدن درهــای اتاقهــا»...
برگشــت و نــگاه پرســان خــود را در چشــمان او نگهداشــت« :كــه
چــی؟ تــو كــه اینقــدر حرفشــنو هســتی »...نشســت لــب پنجــره.
الی پنجــره بــاز بــود ،بــا یــك دســت آن را جفــت كــرد و:
 همون روزی كه من آمدم اینجا ،...مادرت رفت سفر. كدام سفر؟ كجا؟ كدام سفر؟! نمیدانم. از كجا دانستی ...كه سفر… پدرت براش آینه قرآن گرفته بود.34
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فــرخ اندیشــید بــه ســفری كــه همیشــه آرزوی مــادر بــود .امــا مگــر یــك
ســفر میتوانســت خانــهای را چنیــن متــروك بــر جــای بگــذارد .پــس
پــدر چــه میكــرده؟ پرســید« :پــدرم؟» پیرمــرد گفــت« :تنهــا بــود ،مــا
بــه او ســر میزدیــم ».صــدای جیكجیــك پرنــدهای از راهــرو شــنیده
شــد .از راهــرو گذشــت و بــه اتــاق آمــد ،جوجــه بلدرچیــن بــود .میــان
اتــاق ایســتاد .پیرمــرد رفــت و جوجــه را میــان دسـتهای خــود گرفــت.
ســهراب در پــی پرنــده از راه رســید .همانجــا ایســتاد و نــگاه كــرد.
ـان دس ـتهای او جــاداد ،دســتی بــه پشــتش زد و
پیرمــرد جوجــه را میـ ِ
گفــت« :بــرو ،ببــرش ».ســهراب نــگاه بیگانـهاش را از فــرخ برداشــت و
رفــت .پیرمــرد گفــت« :وقتــی خبــر پســرم رو آوردنــد ،یــك چنــد روزی
غافــل بودیــم .بعــد ،دیگــه اونــو ندیدیــم ».فــرخ تنهــا توانســت بگویــد:
«هیــچ؟» و پیرمــرد گفــت« :هیــچ!» فــرخ پرســید« :دختــرت چــی؟ او
هــم»...
 او عــروس منــه .یــك ســاله كــه عــزاداره .تــوی ایــن یــك ســال خونــهمــن بــود ،تــا اینكــه آمدیــم اینجــا.

پیرمــرد میــان راهــرو بــود و داشــت پاكتهــای نامــه را از روی زمیــن
برمیداشــت .همانجــور كــه آنهــا را روی هــم میگذاشــت گفــت:
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«بگــردی پیــدا میكنــی ،همیــن دور و برهــا هســتند »...و نامههــا
را دســته كــرد و بــه فــرخ داد« :خــودت رو تــوی ایــن خونــه حبــس
نكــن ،بیــا بیــرون ».چنــد گام برداشــت و بــاز ایســتاد و كمــی اندیشــید و
گفــت« :مــن ،هــادوی هســتم .کاری داشــتی ...تــو هــم كه اســمت رو
نگفتــی! خداحافــظ ».و رفــت .فــرخ بــه نامههــا نــگاه میكــرد .آنهــا
را بــا روزهــا پشــت ســر هــم كــرد .نامــه آخــر را بــاز كــرد و ،بخشــی از
آن را خوانــد« :نوشــته بودیــد بیــام و تكلیــف را روشــن كنــم .تكلیــف
چــی ،خونــه رو؟ فعــا كــه مســالهای نیســت كــه نگــران باشــید ٬طــوری
بشــه میــام .فعــا كــه نمیتونــم بیــام ٬دیگــه نمیتونــم برگــردم .اونجــا
هــم كــه جنگــه حوصلــه نــدارم .شــاید یــه وقــت بیــام .تكلیــف خونــه
رو خودتــون میتونیــد روشــن كنیــد بــا دو ســه خــط ...ایــن نمیدونــم
نامــه چندمــه كــه بیج ـواب مونــده؛ شــماها چهتــون شــده »...ســرش
را بــاال گرفــت و كوشــید همــه روزهایــی را كــه بــر پــدر گذشــته بــود،
ـاز حیــاط ایســتاده بــود ،جوجـهاش
در بـ ِ
بــه یــاد آورد .ســهراب آنســوی ِ
در دســتش بــود و نــگاه میكــرد .فــرخ اندیشــید كــه ایــن نگاههــا
تمامــی نــدارد .او چــه میگفــت ،شــاید كاله خــود را میخواهــد،
در دوســتی را بگشــاید.
رفــت بــه اتــاق تــا كاله را بیــاورد .شــاید بتوانــد ِ
میاندیشــید كــه از كاله چنیــن برمیآیــد یــا نــه ،كــه بــه تاقچــه رســیده
بــود و جلــوی آن ایســتاده بــود و قــاب چوبــی كهن ـهای كــه بــه پشــت
روی تاقچــه بــود او را بــه خــود واداشــت .قــاب را برگردانــد ٬یكــه خورد؛
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نمیدانســت عكــس پــدر هنــوز در قــاب مانــده اســت .چهــره پــدرش
بــا ســبیلی كوچــك و ابروانــی پهــن بــا پیشــانی بلنــد ،او را نــگاه میكــرد.
پیراهنــی ســفید زیــر كــت مشــكیاش پوشــیده و كاله شــاپوی ســیاهی
بــا لبههــای پهــن بــر ســر داشــت.
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۴

«اوســتا مــراد ...اوســتا مــراد!» قهوهچــی ســرش را خارانــد و از پشــت
شیشــه بــه خیابــان نــگاه كــرد .گویــی چشــم بــه راه بــود كــه او همیــن
اكنــون پیدایــش بشــود تــا او را بهجــا بیــاورد .درنــگ او كمــی بــه درازا
كشــید؛ ماننــد اینكــه او را میبینــد كــه آنســوی خیابــان ســنگین
راه مــیرود ،از پهنــای خیابــان میگــذرد ،و از همــان لــب پیــادهروی
در قهوهخانــه را بــاز
ایــن ســوی خیابــان دســتش را دراز میكنــد تــا ِ
كنــد و از ســرما بــه درون پنــاه بیــاورد« :هــان ...حــاال یــادم آمــد ای
روزگار ...میبینــی؟ پــاك یــادم رفتــه بــود ...خــدا لعنتــم كنــه!» فــرخ
كمــی جابهجــا شــد .قهوهخانــه خالــی بــود .شــاید هــم ســوتوكور.
قهوهچــی گفــت« :یــك چنــد ماهــی هســت كــه ندیــدهام ...یــك روز،
یعنــی آخریــن بــاری كــه اونــو دیــدم ،ســرمای ناجــوری بــود .همانجــا
رو صندلــی نشســته بــود »...فــرخ برگشــت و بــه جایــی كــه قهوهچــی
اشــاره كــرده بــود نــگاه كــرد .یــك زیرســیگاری روی میــز بــود بــا
تهســیگاری كــه انــگار نیمهخامــوش باشــد؛ دود كمــی از آن بلنــد
میشــد .قهوهچــی بــاز گفــت« :یــك نفــر آمــد پــیاش .گفــت بــرا
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تعمیــر دی ـوار باغــش بنــا میخ ـواد .خــودش پــا شــد كــه بــره ...گفتــم
اوســتا ،بــذار یــك وقــت دیگــه ،ســیاه ســرماس ...گفــت صوابــه ...و
رفــت!» فــرخ گفــت« :او كــه دیگــه بنایــی نمیكــرد!» قهوهچــی آه
بلنــدی كشــید« :بعلــه ...ده تــا بنــا بــراش كار میكــردن! امــا خــب...
روزگاره دیگــه»...
فــرخ كمــی ســردش شــد .دس ـتها را در جیــب فشــرده و بــه اســتكان
ـط پیهــا
چــای ســردی كــه جلویــش بــود خیــره مانــد« .گــچ بریــز ٬خـ ِ
رو بكــش ،صــب اول وقــت بــده پیهــا رو بكنــن ،ایــن درختهــا
ریشهشــون مونــده ،...بــا كلنــگ در بیــارن ،میزنــن پیهــا رو نــاكار
میكنــن ».صــدای پــدر تــوی ســر فــرخ ماننــد كلنــگ نــوك م ـیزد.
نامههــا تــوی دســتش بــود و آنهــا را پسوپیــش میكــرد .گذاشتشــان
روی تاقچــه و گفــت« :میشــه گفــت همــون روزهایــی كــه پــای مــن
مجــروح شــد ،مــادر رفــت بــه ســفر .امــا پــدر چــرا نامههــا را بــاز
نكــرده؟» هــادوی گفــت« :گمانــم یــك روز دیدمــش »...و نگاهــش
را از عكــس اســتاد مــراد برداشــت ،و بــر زمیــن پهــن كــرد .از خــودش
پرســید« :كجــا بــود؟» فــرخ بــه ســوی او چرخیــد و هــادوی بــه یــاد
آورد« :آهــان! تــوی مطــب دكتــر ،دكتــر جاللــی ».فــرخ پرســید:
«مریــض بــود؟» هــادوی خیــره نــگاه میكــرد .فــرخ اندیشــید پرســش
در ایــن خانــه
بیجایــی كــرده اســت .هــادوی گفــت« :ولــی اون وقــت ِ
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بســته بــود ».فــرخ بــاز پرســید:
 مریض بود؟ -نه ...مریض كه نه ،سرفه میكرد.

در خانــه شــنیده شــد و پشــت آن صــدای مهتــاب در راهـــرو
صــدای ِ
پـیـچـــید« :مــن رفتــم پــدر ».هــر دو ســر برگرداندنــد« .ســهراب
خوابــه ».هــادوی داد كشــید« :خــدا بــه همراهــت!» و ســرش را بــه
ـوب در اتــاق یلــه داد .چیــزی گفــت زمزمـهوار« :امــا اگــر قــرار
چارچـ ِ
باشــد ...بــا ســرفه هــم »...خموشــی چــون غبــاری ســبك از اینســو
آمــد و از آنســو رفــت .فــرخ كــه نــگاه پرســانش روی هــادوی مانــده
بــود ،ســیگاری روشــن كــرد .پرســید« :چــی میخواهــی بگویــی؟
لــب پنجــره رو بــه حیــاط نشســت .انــگار حرفــی دارد
بگــو!» رفــت ِ
بگویــد .فقــط بگویــد؛ مهــم نبــود بــه چــه كســی .و بــه جــای فــرخ ،بــه
ـار دیـوار ،كــه
حیــاط نــگاه كــرد .بــه حــوض .بــه درخـ ِ
ـت انجیـ ِـر پیـ ِـر كنـ ِ
گاهــی ســهراب را بــه اینســو میكشــاند تــا میــوه رســیده و شــیرین و
نرمــش را كــف دســت بگیــرد و بــه آن نــگاه كنــد و دلــش نیایــد آن را
بخــورد .خــود را بــه میــان برگهــای انجیــر كشــید و گفــت« :خــودم را
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میگویــم؛ همیشــه ،م ـیروم تــو فكــر ...اگــر یــك وقــت مــن ســرم رو
بــذارم زمیــن و بمیــرم ...ایــن دختــر »...فــرخ ســیگار نیمـهاش را زیــر پا
لــه كــرد .هــادوی در فكـ ِـر كــف اتــاق بــود كــه فــرخ گفــت« :انشــاءالله
اینقــدر عمــر میكنــی تــا پســرش یــه مــرد بشــه »...هــادوی حــرف او
را كــه تنهــا یــك تعــارف میدانســت تمــام كــرد« :و بــره دنبــال زندگــی
خــودش!» فــرخ كوشــید تــا او را دلــداری بدهــد ،گفــت« :زندگــی
همیــن دلبستگیهاســت ،نبایــد هــم روی آنهــا حســاب بــاز كــرد».
و اندیشــید پــدر را چگونــه پیــدا كنــد .هــادوی نــگاه از حیــاط برگرفتــه
بــود و چرخیــده بــود بــه درون و دو كــف دســتش را بــر زانــو نهــاده بــود
و او را نــگاه میكــرد .پرســید:
 خودت چی؟ من؟هنــوز درماندگــی خــود را درنیافتــه بــود كــه هــادوی بــاز پرســید« :آمدی
اینجــا پــی چــه میگــردی...؟!»
پرســشها بــا همــه سادگیشــان بــر شــانه فــرخ ســنگینی میكردنــد.
چــون بیخــود میكوشــید پشــت خــود را راســت نگــه دارد .گفــت:
«مــن ،مــن آمــدم خانــه رو بفروشــم و برگــردم ».هــادوی برخاســت.
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نگاهــش میكــرد .نگاهــش هــم ســاده بــود ،امــا ســنگین .فــرخ شــاید
كمــی شــرمگین بــودِ ،من ِمنكنــان گام مــیزد و میگفــت« :مــن،
مــن فقــط ،میخواهــم ،مــن فقــط میخواهــم بدانــم ،میخواهــم
فقــط بدانــم پــدرم را تــوی كــدام مطــب دیــدی؟ همیــن!» هــادوی بــا
خونســردی گفــت« :مــن كــه گفتــم؛ تــوی مطــب دكتــر جاللــی!»
دكتــر جاللــی پرونــده را بســت و روی میــز گذاشــت و بــه فــرخ نــگاه
كــرد كــه كنــار میــز او نشســته بــود .گفــت« :چیــز مهمــی نبــود ،یــك
ســینهدرد مختصــر .البتــه مزمــن شــده بــود و مدتــی او را رنــج مـیداده».
فــرخ پرســید:
 معالجه شد؟ پیگیــری نمیكــرد .همیشــه بهانــه كار را داشــت ...میگفــتنمیشــه كار مــردم را نیمــهكاره گذاشــت.
فــرخ بــا شــگفتی گفــت« :كار مــردم!؟» و پرســید« :آخریــن بــار كــی
آمــد پیــش شــما آقــای دكتــر...؟»
 روزی بــود كــه بدجــوری ســرماخورده بــود .تــب داشــت .چنــان تبــیكــه هذیــان میگفــت .از باغــی میگفــت كــه تــوی اون قــدم زده
بــود .عجیــب اینكــه میگفــت درد از میــان رفتــه و ،آمــده بــود كــه
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مــژده بدهــد ،...پشــت ســر هــم از بــاغ میگفــت ،هــی میگفــت
بــاغ ...آن بــاغ»...
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۵

سرشــاخههای درختهــا از پشــت دیــوار بــه اینســو ســر خــم كــرده
بودنــد .دیـوار بــاغ دراز بــه دراز كنــار گــذرگاه كشــیده شــده بــود .فــرخ
در بســت ه بــاغ را كوبیــد؛ چوبــی بــود .آنگاه كــه ایســتاده بود بــادی وزید
ِ
بــرگ خشــك را تارانــد .از خشخــش برگهــا بــه خموشــی
و چنــد
ِ
ِ
آن گــذرگاه پیبــرد .بــاز بــر در كوبیــد .امــا گویــی صــدای شكســتن
ِ
خموشــی رســاتر از كوبیدنهــای او بــر در بــود .كســی در را بــاز نكــرد.
خواســت برگــردد ،اندیشــید اینجــا ،ایــن بــاغ از پــدر خبــر دارد .امــا
ندانســت چــرا .بــا خــود گفــت« :نكنــد خــودم را بــازی داده باشــم،
ایــن بــاغ رهــا شــدهتر از آن اســت كــه در آن كســی باشــد ».برگشــت،
چنــد گام بیشتــر بــر نداشــته بــود كــه صــدای خشــكی از در بــاغ
برخاســت و در بــر پاشــنه چرخیــد؛ از آن درهایــی بــود كــه هنــوز پاشــنه
داشــت .حــس كــرد كــه ایــن در ،هــزار ســال زیســته و هــزار ســال اســت
كــه بــاز نشــده اســت .امــا اگــر میخواســت ،هنــوز میتوانســت چنیــن
درهایــی را در كوچــه و خیابــان شــهر بــه یــاد بیــاورد .روی در ،شــماره
شــهرداری هــم چســبیده بــود ،امــا فــرخ آن را ندیــد .مــرد تنومنــدی در
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آســتانه در پیــدا شــد .بلنــد بــاال ،بــا ســبیلی آویختــه ،كــه چشــمان ریــز
و تیــز خــود را بــه او دوختــه بــود .تـ ِـه بیلــش را بــه زمیــن نهــاد و بــه آن
كمــی یلــه داد تــا فــرخ جلوتــر بیایــد .هنگامــی كــه رســید گفــت« :بلــه؟
بفرماییــد!» فــرخ پرســید« :شــما اینجــا »...مــرد نگذاشــت ،بیدرنــگ
گفــت« :باغبونــم ».ماننــد آن بــود كــه وقــت زیــادی نداشــته باشــد.
آن انــدازه كــه ســامی و پاســخ ســامی هــم در كار نباشــد .فــرخ كــه
حســاب كار را كــرده بــود رفــت ســر اصــل داســتان و پرســید« :شــما
اینجــا ،اســتاد مــراد را میشناســید؟»
مرد درنگ نكرد:
 نمیشناسم… ولی اسمش یادم است. غیر از اسمش چی ،چیز دیگهای به یاد ندارید؟ نه! ولی چرا ،یك روز آمد اینجا و دیوار باغ را ساخت و… همون روزی كه سرما بیداد میكرد؟!چشــمان تیــزش
مــرد بــه بیــل بیشــتر یلــه داد ،نگاهــش را باریــك ،و
ِ
را روی فــرخ چــون میــخ كوبیــد« :بلــه ،ســرمای ســختی بــود!» فــرخ
پرســید« :نگفتیــد تــوی ســرما »...باغبــان راســت ایســتاد:
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 كسی مجبورش نكرد! خودش آمد .خودشهم رفت! ولی به من گفتهاند كه آمدهاند دنبالش!باغبــان بــا نــوك بیــل ســنگی را بــه كنــار دیــوار انداخــت و گفــت:
«خــودش آمــد .میگفــت بــاد درختهــای بــاغ را میســوزاند .مــن
هــم دیــدم كــه درســت میگویــد .دیـوار پــاك ریختــه بــود پاییــن .گفتــم
دســتت درد نكنــد؛ دو ســه روزه تمامــش كــرد .مــزد روز ســوم مانــده
بــود .رفتــم پــول بــردارم ،گفــت مــن تــوی بــاغ یــك گشــتی میزنــم.
رفتــم و برگشــتم دیــدم نیســت .همــه جــای بــاغ را گشــتم و صدایــش
زدم؛ رفتــه بــود .مــزد روز ســوم را هــم نگرفــت ».نــگاه فــرخ از كنــار
باغبــان گذشــته و درون بــاغ رفتــه بــود .ماننــد آنكــه همیــن حــاال پــدر
درون بــاغ رفتــه باشــد و او نگاهــش میكنــد .شــاید بــرای نخســتین بــار
بــود كــه بــه دلــش آمــد بــا پــدر همــراه اســت ،پرســید« :میشــود یــك
گشــتی تــوی بــاغ بزنــم مــن؟» باغبــان خونســردی خــود را بیدرنــگ
از دســت داد« :ولــی قربانــت! قصــه یــك ســال پیــش! دنبــال چــی
میگــردی؟» فــرخ كوشــید گــردن و گوشهایــش را در برابــر بــادی
كــه گرفتــه بــود بپوشــاند ،یق ـهاش را بــاال كشــید ،امــا بــاد در گوشــش
پیچیــد .گفــت« :میدانــم میدانــم ،میخواهــم ببینــم ...،همیــن!»
بــودن فــرخ،
باغبــان راه را گشــود و كنــار رفــت و گفــت« :بفرمــا!»
ِ
پــس از نخســتین گامــی كــه بــه درون بــاغ گذاشــت ،بــاغ را برآشــفت.
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زیــر گوشهایــش گذشــته
گــذر همــان
شــاید
ِ
ِ
ســوز ســرمایی كــه از ِ
زرد بــه جــا مانــده بــر شــاخههای درختــان
بــود ،ایــن بــار برگهــای ِ
در چوبــی بــاغ را پشــت ســر او بــه هــم كوبیــد
انجیـ ِـر بــاغ را لرزانیــد .و ِ
و بســت.
ـت آب فشــرد و داد دســت هــادوی .هــادوی
مهتــاب ،حولــه را در تشـ ِ
بــا یــك دســت شــبنمهای پیشــانی فــرخ را بــا دســتمال برداشــت ،و بــا
دســت دیگــر حولــه خیــس را گذاشــت روی پیشــانی او .فــرخ ســرش را
بــه اینســو و آنســو میگردانــد .بیتابــی ،چــون جانــوری در درونــش
میتاخــت .امــا ایــن یــك تــب بــود؛ تنــد و گــذران .ســوز ســرما كار
خــود را كــرده بــود .هــادوی حولــه را روی پیشــانی فــرخ میفشــرد.
میكوشــید آن را در جایــش نگــه بــدارد .ایــن فــرخ بــود كه تب داشــت،
امــا هــادوی پشــت ســر هــم میگفــت« :كجــا رفتــی ،...نمیدانــم...
چــه بــر ســرت آمــد ،...نمیدانــم .تــو چ ـهات شــده ،نمیدانــم .كجــا
رفتــی ،نمیدانــم »...فــرخ نالیــد« :پاهــام ،پاهــام ،یــخ كــرده»...
مهتــاب زمزمــه كــرد« :از ســوز ســرما!» هــادوی گفــت« :خــدا
میدانــد ».و صــدای فــرخ بــا دش ـواری در گلــو میپیچــد« :بــاغ ،اون
بــاغ »...مهتــاب پرســید« :چــه بــر ســرش آمــده؟» و هــادوی گفــت:
«چــه میدانــم ،معلــوم نیســت كجــا میخوابــد ،چــه میخــورد»...
مهتــاب حولــه را فشــرد و بــه او داد« :از غربتــه!» و هــادوی حولــه را
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روی پیشــانی فــرخ گذاشــت و ســرش را بــاال گرفــت و گفــت« :خدایــا
مــا را ببخــش!» فــرخ كمــی آرام گرفــت .تنــش از َت ِنــش تــب تهــی شــد.
چنانكــه رویایــی هســتیاش را فراگرفتــه باشــد ،چیــزی ماننــد خ ـواب
بــر او چیــره شــد .هــادوی پــس كشــید و نشســت و بــر او خیــره مانــد.
مهتــاب پتــو آورد .هــادوی گفــت« :گرمــش نشــه!» مهتــاب پتــو را بــه
او داد و گفــت« :تبــش بریــده ،بینــداز رویــش».
هــادوی پتــو را روی پاهــای فــرخ كشــید .داشــت پاهــا را خــوب
میپوشــانید كــه دســتش ســختی ناآشــنایی را احســاس كــرد؛ گویــی
تندیســی از ســنگ زیــر پتــو خفتــه باشــد .دســت بــرد زیــر پتــو و بــر
ســاق پــای او كشــید .بــا نابــاوری بــه مهتــاب نــگاه كــرد .آهســته زیــر
لــب گفــت« :تــا حــاال بــه راه رفتنــش نــگاه نكــره بــودم!» پتــو را كنــار
زد .مهتــاب بــه پــای او ،ســپس بــه هــادوی نــگاه كــرد .فــرخ چشــم
گشــوده و آنهــا را نــگاه میكــرد .مهتــاب را در هالــهای از غبــار
میدیــد ،مهتــاب را كــه برخاســت و آب را برداشــت و چــون آهویــی ،كه
ســرگردان اســت بــاالی تپـهای پوشــیده در ِمــه ،كــه بــه اینســو و آنســو
مـیدود و كودكــش را كــه شــامهاش از ســرما نــاكار شــده جسـتوجو
در اتــاق بیــرون رفــت.
میكنــد .مهتــاب صــدا زد« :ســهراب!» و از ِ
فــرخ كوشــید بلنــد شــود و بنشــیند .هــادوی پرســید« :چــرا از پایــت هیچ
نگفتــی؟» فــرخ پتــو را كنــار زد كــه بلنــد شــود ،هــادوی گفــت« :صبــر
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داشــته بــاش ،تــو حالــت خــوب نیســت ،بایــد اســتراحت كنــی »...فــرخ
از جایــش بلنــد شــده ،گیــج و خوابآلــوده  ،بیآنكــه خوابــی كــرده
باشــد ،اتــاق را برانــداز كــرد .هـــادوی پـرسـیـــد« :تـــو چــهات شـــده،
كـجـــا رفـتـــه بـودی تـــوی ایـــن سـرمـــا!...؟» صدای زنگ در آمد .از
بیــرون گفتوگــوی ناآشــكار چنــد نفــر شــنیده میشــد.
دو مــرد جـوان بــا ســر و صــدا آمدنــد تــو .صــدای مهتــاب شــنیده شــد
كــه راهنماییشــان میكــرد .آنهــا بســتههای نــخ را آوردنــد و كنــار
دیـوار چیدنــد .جوجــه ســهراب در میــان گامهــای پــر شــتاب آنهــا بــه
اینســو و آنســو میدویــد .ســهراب گاه بــه دنبــال جوجــه ،و گاه بــه
كمــك آنهــا میرفــت .دو مــرد جــوان كــه لباسهــای شــبهنظامی در
بــر داشــتند ،دوكهــا را بســته بســته كنــار دیـوار راهــرو میچیدنــد .فــرخ
در اتــاق بیــرون آمــد .یكــی از آنهــا ایســتاد و ســام كــرد ،و دســت
از ِ
كشــید بــه ریــش تنــك و ســیاه خــود .فرخ با ســر پاســخی گیــج و گنگ
داد و در آســتانه در خانــه ایســتاد .آن یكــی دیگــر ،نــگاه كــرد .چهــره
خــود را خارانــد و انگشــتانش را شــانهوار بــر ریــش خــود كشــید كــه
پرپشــتتر از ریــش آن دیگــری بــود .همانجــور كــه نــگاه میكــرد،
ـگ لباســش بــود ،از تـ ِـه وانــت جلــو
دســته دوكهــای نــخ را كــه همرنـ ِ
كشــید و بغــل زد .وقتــی میخواســت بــرود تــو ،فــرخ رفتــه بــود.
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۶

میــان حیــاط ایســتاده بــود؛ بــا همــان كــت مشــكی .خــودش بــود:
اســتاد مــراد .پشــتش بــه اینســو بــود .فــرخ ،فقــط یــك كلمــه از میــان
لبهایــش بیــرون زد« :پــدر ».و چهــره یخكــردهاش گــر گرفــت.
هنگامــی كــه كلیــد را تــوی قفــل میگذاشــت تــا در را بــاز كنــد ،دیــده
بــود كــه در بــاز اســت .جاخــورده بــود ،امــا پــس از درنگــی كوتــاه ،در
را بــه جلــو هــل داده بــود .رفــت تــوی راهــرو و همانجــا ایســتاد .راهــرو
برایــش حفــرهای بــود ٬تنــگ .از همــان تـ ِـه راهــرو حیــاط را نــگاه كــرد
و او را دیــد .ایســتاده بــود؛ بــا همــان ریخــت همیشــگی .ســرش پاییــن
بــود و پشــت بــه او داشــت.
فــرخ در میــان راهــرو ایســتاده بــود هنــوز .بــا خــود میاندیشــید اگــر
رو بــه ایــن ســو میداشــت ،آیــا جلــو میآمــد و او را در آغــوش
میگرفــت ،یــا چــون گذشــته میبــود؛ ســرد و خشــك .اكنــون كــه او
را یافتــه ،هیــچ چیــز بهتــراز ایــن نیســت كــه بــدود و او را در آغوشــش
بگیــرد .ســر روی شــانهاش بگــذارد ،شــاید ایــن بــار او دســت خــود را
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بــاال بیــاورد و بــر موهایــش دســت بكشــد .بــا گامهــای پــر شــتاب امــا
ســنگین خــود چنــان بــه ســوی او رفــت كــه پــای ســنگین و ســاختگی
ِ
خــود را ،كــه هیـچگاه بــه آن خــو نگرفتــه بــود ،فرامــوش كــرد .حــوض
را كــه دور زد ،او نگاهــش را از روی كاغــذی كــه در آن یادداشــت
مینوشــت برداشــت و ســرش را بــاال آورد و چرخانــد .نــگاه در نــگاه
كــه شــدند ،فــرخ نتوانســت پلــك بزنــد .مــرد ،بیدرنــگ ،متــر بنایــی
را كــه بــه دســت داشــت بــه ســوی او گرفــت« :هــان ،ببینــم ،ســر ایــن
متــر را بگیــر!» فــرخ سـ ِـر متــر را گرفــت .مــرد ،درازا و پهنــای حیــاط
را ،و ســپس درازای راهــرو را انــدازه گرفــت .متــرش را پیچیــد ،در
جیــب گذاشــت و راه افتــاد .فــرخ دویــد ،و در میانــه راهــرو پیچیــد
جلــوی مــرد« :بایســت ببینــم! معلــوم اســت چــه كار میكنــی؟» مــرد
بــا شــگفتی ایســتاد و فــرخ را نــگاه كــرد:
 چی شد؟ تو دیگه كی هستی...؟ صاحبخانه! تا آنجایی كه خبر دارم ...صاحبخانهای تو كار نبود! یعنی چه؟ اینجا خانه من است!... مستاجری؟51
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 خانه پدر من است! خب من خریدمش حاال. از كی؟ همان دیگر؛ پدرت. كجاست؟ كی؟ پدرم. من چه میدانم! ِكی او را دیدی؟ كجا؟ من اصال ندیدمش. پس چه جور ،چه جور خانه را ازش خریدی؟مــرد كاله از ســر برداشــت ،كمــی بــه آن شــكل داد و گفــت« :او را
ندیــدم ،خانــه را دیــدم ،بــه بنــگاه ســپردم برایــم بخــرد ».كالهــش را بــر
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ســر گذاشــت و رفــت .از پشــت ســر هنــوز هــم شــبیه اســتاد مــراد بــود.

درخــت انجیــر ،روی حــوض
آفتــاب از الی شــاخههای برگریختــه
ِ
زرد روی آب نــوك میزدنــد.
ـرگ ِ
افتــاده بــود .دوتــا ماهــی قرمــز بــه بـ ِ
ـرد هوایــی دیــد كــه از الی
ـوران سـ ِ
فــرخ ســردش شــد .خــود را میــان كـ ِ
در خانــه بــه درون میآمــد ،راهــرو را میپیمــود ،و بــه حیــاط میرفــت.
ِ
یقــه كاپشــن خردلــی خــود را بــاال كشــید .مــادر نشســته در خنــكای
راهــرو .اســتاد مــراد بــا زیرپــوش ركابــی دراز كشــیده و بــه اخبــار رادیــو
كــه صدایــش از اتــاق پشــتی میآیــد گــوش میدهــد .زندگــی در
گرمــای تابســتان در خــود ایســتاده ،و ایــن پاهــای كوچــك فــرخ هســتند
كــه پلههــا را درمینوردنــد .همیشــه میــان اتاقهــای بــاال و اتاقهــای
پاییــن ســرگردان بــود .مــادر چشــمهایش ســنگین میشــود .او از
درخــت انجیــر بــاال م ـیرود ،و الی شــاخهها بــا خــود تنهــا میمانــد،
ـاد آرام ،كــه از الی برگهــای ســبز و پهــن راه بــاز میكنــد تــا بــر
و بـ ِ
گونههــای گداختــه او بنشــیند ،صدایــی چــون الالیــی دارد.

گاه
بنگاهــدار پشــت ســر هــم میگفــت .میــان درنگهــای گاه بــه ِ
53

هرمزد ناظمپور

روزگار فرخ

چــك تســبیح مــردی شــنیده میشــد كــه روبــهری فــرخ
او ،چك ِ
نشســته بــود .آرنجــش را روی رانــش گذاشــته بــود و دانههــای تســبیح
ِ
آویــزان را ،دانهدانــه رهــا میكــرد .انــگار كــه واژههــای بنگاهــدار
را میشــمرد .بنگاهــدار میگفــت« :خیلــی وقــت بــود ،زیــر بــار
نمیرفــت .میگفــت نمیفروشــم .مشــتری هــم چســبیده بــود ٬ول
نمیكــرد .میخواســت بكوبــه و دوبــاره بســازه .او هــم معمــار بــود.
میرفتــم و میآمــدم ،میگفــت نــه! حــق داشــت ...خیلــی وقــت بــود
تــو ایــن محــل بــود .امــا یــك روزی خــودش آمــد و گفــت میفروشــم!»
مــرد تســبیحش را در ُمشــتش ِگــرد كــرد و رهــا كــرد .چكچــك از
نــو آغــاز شــد .بنگاهــدار هــم در پــی آن آمــد« :اولــش جاخــوردم.
فكــر كــردم ســر بــه ســرم گذاشــته ...امــا نــه ...دیــدم رفتــه تــو فكــر.
ســاكت! ب ـیدل و دمــاغ ...فروخــت و رفــت ».فــرخ پرســید:
 كجا؟ نمیدانم ،ندیدمش دیگر .شما ازش خبری دارید؟ نه. چطور؟!فــرخ از روی صندلــی بلنــد شــد« :اینجــا نبــودم ».و هنگامــی كــه از در
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بیــرون میرفــت ،تســبیح مــرد گلولــه شــد و در جیــب جــا گرفــت.
بــوی آجرهــای كهنــه دی ـوار برایــش تازگــی داشــت؛ نــه اینكــه ندیــده
باشــد .پــس از چنــد ســال ،كمكــم چیزهــای پنهــان خودنمایــی
میكردنــد .هنگامــی كــه ایســتاد و بــه دی ـوار یلــه داد ،اگــر ســر خــود
را بــه آن نمیچســباند ،از ایــن بــو آ گاه نمیشــد .بــه ســرش زد كــه
ایــن بــوی ِگل پختــه اس ـت ،یــا غبــار خیابــان ،همیشــه ایــن دودلــی را
میداشــته .اكنــون دیگــر دلــش از خانــه رهــا بــود .ایســتاد و بــه خیابــان
نــگاه كــرد .امــا چــرا اینجــور خالــی؟ ایــن خیابــان هی ـچگاه اینجــور
نبــوده ،گذشــته از ایــن ،كمبــود ســنگینی كــه دیــده میشــد ،رفــت
و آمــد آدمهــا بــود ،كــه غبــار را هــم بــر كــف پیادهروهــا چســبانده
بــود .آســمان آبیتــر از آن بــود كــه تاكنــون در ایــن خیابــان دیــده بــود.
هنگامــی كــه یــك اتومبیــل بهتنــدی از آنجــا گذشــت ،بــه دلــش آمــد
كــه چــون همیشــه نیســت .مــردی در آن تــه ٬جلــوی دكانــش ایســتاده
بــود و دس ـتها را ســایبان چشــم كــرده ٬آســمان را میكاویــد .گفــت
بــروم ازش بپرســم كــه صــدای ســنگین و خفـهای همــراه موجــی از هـوا
كــه گونههایــش را لرزانــد ،در گوشــش تهنشســت .چنــد آن در كیــش
ـرد
و مــات بــود و آویختــه میــان وهــم و بیــم و بیتابــی ٬كــه دیــد آن مـ ِ
ـد آژیــر
تـ ِـه خیابــان هــم رفتــه و صــدای كشــیده و بیانجــام و زوزهماننـ ِ
ســفید را شــنید .بــه یــاد آن پگاهــی افتــاد كــه در فــرودگاه چشــم بــه راه
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ایســتاده بــود ،و همیــن صــدا ،تنهــا چیــزی بــود كــه بــه پیشــباز او آمــده
بــود .چنانكــه شــرطی شــده باشــد ،راه افتــاد تــا بــه خانــه بــرود.
پــا بــه درون كــه گذاشــت ،همانجــا ایســتاد .در را پشــت ســرش بســت و
بــه آن پشــت داد ،كنــار پلههــا .چشــمش بــه پلههــا افتــاد و آرام گرفــت.
زمزمــه و پچپچــی از بــاال شــنیده میشــد كــه آشــنا بــود .راهپلههــا را
گرفــت و بــاال رفــت.
قفــل در خرتخــرت كــرد و الی در بــاز شــد .مــرد مشــكیپوش كاله
ِ
شــاپو بــه ســر پــا بــه درون گذاشــت .پشــت ســرش دو مــرد ،كــه هــر
كــدام یــك بقچــه و یــك ســاك ،زیــر بغــل و آویــزان بــه شــانه داشــتند.
مــرد مشــكیپوش میــان راهــرو ایســتاد .چرخــی زد و دور و بــر را نــگاه
كــرد .گفــت« :فعــا تــو یكــی از اتاقهــا اطــراق كنیــد ،فــردا پسفــردا
شــروع میكنیــم .مــن رفتــم ،حواســتان باشــد ».و رفــت .آن دو مــرد،
سالنهســانه ،همانجــور كــه دور و بــر را نــگاه و بررســی میكردنــد،
در اتــاق
راهــرو را پیمودنــد .یكــی از آنهــا پیشتــر رفــت و جلــوی ِ
ایســتاد و درون را نــگاه كــرد… چمــدان فــرخ هنــوز روی كــف اتــاق
بــود ،گفــت« :اوســتا بنــا هــم آمــده »...آن یكــی از پشــت شــانهاش
در
گــردن كشــید و اتــاق را برانــداز كــرد .دیگــری رفــت تــوی اتــاق و ِ
ـربازی ســهراب در
گنجــه دیـواری را بــاز كــرد؛ تهــی بــود ،تنهــا كاله سـ ِ
َر ِف پاییــن آن دیــده میشــد .كاله را برداشــت ،آن را روی ســر خــود
56

هرمزد ناظمپور

روزگار فرخ

آزمایــش كــرد ،و گذاشــت ســر جایــش.
فــرخ بــه آخریــن پلــه رســیده بــود ،همانجــا ایســتاده و بــه نجــوای
در اتــاق بــه گــوش میرســید گــوش ســپرده بــود.
مــادر كــه از پشـ ِ
ـت ِ
همانجــا روی زمیــن نشســت ،هنگامــی كــه نشســت ،كودكــی بیــش
نبــود .مــادر ماننــد ســایهای گریــزان از اتــاق بیــرون میآیــد و بــه اتــاق
دیگــر مــیرود و در را میبنــدد .اســتاد مــراد بــه آســتانه در میآیــد.
در بســته« :حاجــی خاطــر زنــش ِره میخواهــد ...دو كلمــه
رو بــه ِ
بگویــد گــوش میكنــد ،آن بــاغ رســیدگی میخواهــد ،بــه دردش هــم
نمیخــورد ،بایــد بــه بــاغ رســید ...اگــر بفروشــد ،یــك ردیــف ســاختمان
ازش درمیآیــد ».مــراد پاســخی نمیشــنود .بــا همــه آرزویــی كــه
در بســته اتــاق نــگاه میكنــد.
از صدایــش برخاســته ،ایســتاده و بــه ِ
برمیگــردد و فــرخ را میبینــد .از حیــاط صــدای بــه هــم خــوردن آب
حــوض شــنیده میشــود .مــادر از تــوی اتــاق صــدا میزنــد« :فــرخ!...
نــری تــوی آب »...فــرخ از كنــار پلــه برخاســت و بــه ســوی پنجــره
رفــت و از بــاال حیــاط را نــگاه كــرد .صــدای آب حــوض را شــنید ،امــا
از آنجــا نتوانســت حــوض را ببینــد.
از پلــه كــه پاییــن آمــد ،از همــان تـ ِـه راهــرو حــوض را دیــد و آن دو مــرد
را كــه آبتنــی میكردنــد و بــر ســر و روی هــم آب میپاشــیدند.
یكــی از گونههایــش بــاال پریــد و دهانــش بــاز شــد« :آه »...ناچــار
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ـوت
بــود خشــمی را فــرو بنشــاند كــه از شــلنگاندازی بیگانـهای در خلـ ِ
كودكـیاش برآمــده بــود .خانــه فروختــه شــده بود و ســهم قانونی او ســر
خــم آوردن بــود .امــا نتوانســت نگــران ماهیهــا نشــود .یكــی از آن دو
مــرد ،قابلمـهای را كــه كنــار حــوض بــود برداشــت و از دســت دیگــری
گریخــت و آمــد تــوی راهــرو .نــور آفتــاب از پشــت ســرش میتابیــد و
او میلرزیــد؛ از ســرما .از جلــوی فــرخ بــه ســوی اتــاق چرخیــد و رفــت
تــو .نگاهــش چنــان بــه درون قابلمــه تــوی دســتش دوختــه شــده بــود
كــه فــرخ را ندیــد .آن دیگــری پــارچ را زیــر شــیر پــر كــرد و آمــد و
دویــد بــه ســوی اتــاق ،چنــان آب را نــگاه میكــرد كــه مبــادا بریــزد ،او
هــم فــرخ را ندیــد .آن یكــی آب قابلمــه را درون یــك تنــگ شیش ـهای
خالــی كــرد .ماهیهــا پــس از یــك شــیرجه ژرف ،گیــج و ســرگردان
در تنــگ آب گــردش كردنــد .فــرخ تنــگ را شــناخت .همــان بــود كــه
مــادر همیشــه آن را پــر از آب میكــرد و بــا یــك لی ـوان میگذاشــت دم
دســت .چگونــه تاكنــون آن را ندیــده بــود .بــا همــه بودنــش در یــاد او،
و اكنــون ماهیهــای حــوض ،همانهــا كــه چنــد روز پیــش كوشــید
آنهــا را بــا دســت بگیــرد و آنهــا گریختــه بودنــد ،در تنــگ بلــور پرســه
میزدنــد.
یكیشــان ســر و روی خــود را خشــك كــرد و موهایــش را شــانه زد.
دیگــری پیراهــن خــود را میپوشــید و هنــوز ســر از یقــه آن بیــرون نیاورده
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در اتــاق ایســتاده بــود و آنهــا را
بــود كــه از جلــوی فــرخ ،كــه در آســتانه ِ
نــگاه میكــرد ،گذشــت .آن دو نشســتند .شســته و آراســته ،در دو ســوی
چــراغ خوراكپــزی كــه قابلمــه روی آن بــود و از درز آن بخــار بیــرون
مـیزد .یكــی در قابلمــه را برداشــت و تــوی آن را نگاهــی كــرد ،دیگــری
هــم نــگاه كــرد و آب دهــان خــود را فــرو خــورد .فــرخ از نــگاه كــردن
خســته بــود .شــاید هــم از بیكنشــی خــود بــه ســتوه آمــده بــود .نج ـوا
كنــان پرســید« :كــی هســتید؟» ماننــد آن بــود كــه بــا خــودش اســت.
آن دو كــه چیــزی نفهمیــده بودنــد ،ســر برگرداندنــد و او را كــه دیدنــد،
چنــدی در جــای خــود درنــگ كردنــد ،یكــی گفــت« :بفرمــا!» فــرخ
دوبــاره و رســاتر پرســید« :شــما كــی هســتید؟» آن دو كوشــیدند كــه بــه
كار خــود برســند؛ اینجــور وانمــود كردنــد .یكــی گفــت:
 تو كی هستی؟ ما كارگریم… اینجا چه میكنید؟ خب آمدهایم بكوبیم!و نگاه كردند به هم .فرخ پرسید:
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 خب خانه را دیگر ...مگر چه را میكوبند...؟و خندیدند« :نمیبینی دارند همه شهر را میكوبند...؟»
 برای چی؟یكی گفت« :كه تو بسازی! مگر تو اوستا بنا نیستی؟»
 نه!فــرخ داشــت میگفــت نــه ،كــه آرواره پایینـیاش درد گرفــت .نتوانســت
بــه آن بیندیشــد .آن دیگــری گفــت« :پــس كــی هســتی ،كارگــری؟»
فــرخ بــه چارچــوب در یلــه داد و گفــت« :صاحبخان ـهام ».و دســت
دیگــرش را بــه آنســوی چارچــوب چســباند .آن یكــی بــا صــدای
كشــیدهای گفــت«ِ :ا ِا...؟» و برخاســت و رفــت كنــار تنــگ ایســتاد و
بــا گــردن كــج بــه ماهیهــای درون آن نــگاه كــرد .دیگــری در قابلمــه
را برداشــت .بخــار زد بیــرون ،گفــت« :حاضــره!» فــرخ دیــد چیــزی
نمانــده كــه ماهیهــا را تــوی آب جوشــان قابلمــه بیندازنــد ٬از خــود
بیخــود دویــد و ُتنــگ را َتنــگ در آغــوش گرفــت .آن دو هنــوز در
شــگفتی بودنــد كــه فــرخ قابلمــه را واژگــون كــرد و آنهــا خــود را بــه
دیــوار چســباندند؛ پیــش چشمشــان ســیبزمینیهای تــوی قابلمــه
كــف اتــاق غلتیدنــد .پیــش خزیدنــد تــا ســیبزمینیها را بردارنــد،
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فــرخ پریــد بــه آنهــا و آنهــا بــا لگدهایــی كــه یكــی در هـوا و دیگــری
بــر ســینهاش نشســت ،او را بــه آنســوی اتــاق پرتــاب كردنــد ...نیمــی از
آب تنــگ بیــرون ریخــت .ماهیهــای هراســان دور خــود میچرخیدنــد
و بالبــال میزدنــد .فــرخ ُتنــگ در بغــل ٬بیــخ دیـوار افتــاده بــود .یكــی
از آن دو ،یكــی از ســیبزمینیها را دنــدان زد و گفــت« :پختــه!»
صــدی آژیــر ماننــد زوزه ســگی زخمــی در كوچههــا خزیــد .آن دو
ســیبزمینیها را بهتنــدی در بشــقاب چیدنــد و پیــش خــود گذاشــتند
و بیجنبشــی نشســتند ،بــا گوشهــای ســپرده بــه آژیــر .فــرخ هــم
گــوش ســپرده بــود .چشــمهایش دو میــخ آهنــی زنــگزده بــود كــه
ِ
انــگار ســر او را بــه دی ـوار كوبیــده باشــند .اكنــون تنهــا ماهیهــا بودنــد
كــه آرام پرســه میزدنــد.
صــدای آژیــر خامــوش شــد و ایــن بــار خموشــی بــود كــه ســنگین
زردی
میآمــد .آن دو بشــقاب را پیــش كشــیدند و آســوده نشســتند.
ِ
همــه ســیبزمینیها از زیــر پوســت بــه در آمــد ،نگاهــی بــه فــرخ كردند.
هــردو بــا هــم گفتنــد« :بیــا بخــور!» فــرخ تنــگ ماهــی را كنار گذاشــت
و ماننــد انبوهــی از خشــم از زمیــن كنــده شــد و بــه آنهــا پریــد ،و بــوم
ـوم پدافندهــا او را همراهــی كردنــد .تــن پنجرههــا میلرزیــد .درخــت
بـ ِ
انجیــر تنهــا و بیبــرگ ،میــان تاریكــی حیــاط خ ـواب گــم كــرده بــود
ـد
و آب حــوض دیگــر نگــران ماهیهــا نبــود .آنچــه بــود ،مشــت و لگـ ِ
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درون اتــاق بــود و گرمبگرمبهــای پدافنــد در آســمان شــهر.
فــرخ از زیــر دســت و پایشــان گریخــت و ســینهخیز خــود را تــا جلــوی
در اتــاق رســاند .خواســت خــود را از اتــاق بیــرون بكشــد ،یكــی از آنهــا
ِ
پــای او را گرفتــه و دنــدان بــر آن نهــاده و میفشــرد .دیگــری او را
ماننــد كودكــی كــه پــدرش بــه جــان همســایه افتــاده تشــویق میكــرد
و از خنــده شــكم خــود را گرفتــه بــود و قهقهــه مــیزد .آن مــرد از
ســختی پــای فــرخ بــا شــگفتی ســر برداشــت .فــرخ رفتــه بــود و پایــش
ـت او جــا مانــده بــود .هــردو بــا شــگفتی بــه راهــرو دویدنــد.
در دسـ ِ
فــرخ دســت بــر دیــوار ،كشانكشــان میرفــت و میگریخــت .آن دو
گیــج ایســتادند و نــگاه كردنــد .پــای فــرخ بــه دســت یكیشــان بــود،
خموشــی راهــرو را آژیــر ســفید ژرفتــر كــرد .فــرخ از الی در بیــرون
رفــت و ،در را پشــت خــود بســت.
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۷

«بــرو پــدر و مــادر را پیــدا كــن ...بــدون آنهــا كه حقــی روی ایــن خانه
نــداری »...هــادوی ایــن را كــه گفــت ،روی چارپایــه نشســت .ســر در
گریبــان و دســت ســتون چانــه شــده بــود .فــرخ نــگاه نــگاه میكــرد.
دلــش میخواســت هــادوی چیــزی بگویــد بیشــتر ،امــا نگفــت .فــرخ
پرســید« :پــدر چــرا خانــه را فروخــت؟» هــادوی دسـتها را روی زانــو
قــاب كــرد و راســت نشســت و گفــت« :شــاید دلــش تنــگ بــوده...
شــاید دنبــال یــك جــای تــازه میگشــته »...فــرخ نــاگاه بــه زبــان آورد:
«بــاغ؟»
ـفید شســته در حیــاط آویختــه بــود؛ پشــت ســر فــرخ كــه روی
مالفـه سـ ِ
لبــه پنجــره تــوی اتــاق نشســته بــود .از ورای شیشـهها دیــده میشــد كــه
بــاد آرام در آن میپیچیــد و چیــن و شــكنهای نرمــی را كــه بــه رویــا
میمانســت پدیــد مــیآورد .هــادوی كــه هــوش خفتــهاش را بــاغ بــه
بــازی گرفتــه بــود ،پــس از خاموشــی كوتاهــی گفــت« :نمیدانــم...
بســتگی دارد .راســتش مــا همهمــان نمیدانیــم ».فــرخ پرســید« :تــو
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هــم؟»

 نمیدانــم ...امــا دیــر یــا زود ،هركــس خــودش میفهمــد ...مــن هــماگــر بدانــم ...تنهــا مــال خــودم را میدانــم.
فــرخ ســردرگم بــود .چیزهــا در ســرش در هــم گــره خــورده بودنــد.
نمیتوانســت آنهــا را بــه هــم پیونــد دهــد .تنهــا بریــده بریــده گفــت:
«خانــه ...بــاغ ...پــدر »...هــادوی خواســت حــرف آخــر را بزنــد،
گفــت« :بــرو ببیــن كجــا رفتــه ».ایــن را شــمرده و اســتوار گفــت .فــرخ
بــه پــای خــود نــگاه كــرد ،خندیــد« :م ـیروم امــا ،ایــن بــار ســختتر
اســت »...هــادوی گفــت« :چشــم كــه داری!» و از روی چارپایــه
بلنــد شــد .درختــی كــه بــر پــرده نقــش بســته بــود برآشــفت .آنگاه كــه
هــادوی آن را بــه كنــار م ـیزد انــگاری بــاد در شاخســارش درگرفــت.
هــادوی رفــت پشــت پــرده و درخــت آرام شــد؛ ماننــد خموشــی اتــاق.
فــرخ بــه حیــاط كــه نــگاه كــرد ،تنهــا ســفیدی بــود كــه میدیــد .مالفــه
آویختــه ،نرمنــرم پیــش میآمــد و پــس میرفــت ،خــود را ســپرده بــود
بــاد پنهــان و آرام و بازیگــوش كــه خــود را ماننــد گربــهای رام
بــه آن ِ
ُ ُ
بــر آن میمالیــد .صــدای خندههــای ســهراب بــا شرشــر آب ،ســایه
ســهراب بــود یــا خ ـواب؟! مهتــاب او را گرفــت و نشــاند میــان تشــت.
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صابــون از دســتش ســرید و از آنســوی مالفــه بــه اینســو آمــد تــا پیــش
چشــم فــرخ ،كــه پشــت پنجــره بــود .مهتــاب كوشــید آن را بــردارد؛
نتوانســت .تنهــا دســت او در پــی صابــون از زیــر مالفــه بیــرون آمــده
بــود و بــا دســت دیگــر ،ســهراب را گرفتــه بــود .بــه اینســو خــم شــده
بــود و نیمــی از ُرخــش در مالفــه برجســتگی پدیــد آورده بــود .دســتش
بــه صابــون نرســید ،نــاگاه از پــس آن پــرده ســفید و م ـواج ســر بیــرون
آورد .فــرخ را كــه دیــد ،بــا خشــمی نــه چنــدان برآمــده از كینــه فریــاد
زد« :نشســتهای مــرا نــگاه میكنــی كــه چــه...؟ پاشــو صابــون را بــده
مــن...؟» فــرخ دســتپاچه شــد ،برخاســت و لنگلنــگان بــه حیــاط
دویــد و صابــون را از كنــار علفهــای كوتــاه باغچــه برداشــت .ســهراب
سركشــید ،از پشــت مالفــه نــگاه كــرد و خندیــد .مهتــاب او را برگردانــد
و بــر ســرش آب ریخــت .صــدای آب و صــدای خندههــای ســهراب
درخــت ســبز روی پــرده را بــه جنبــش واداشــت .هــادوی از
انــگار
ِ
ـوب زیــر بغــل و در پــی فــرخ بــه
پشــت پــرده بیــرون آمــد ،بــا دو تــا چـ ِ
حیــاط رفــت كــه صابــون در دســت ایســتاده بــود جلــوی مالفــه ،بــا یــك
درخــت انجیــر آنســوی دیــوار نــگاه
بــرگ
پــا ،و بــه شــاخههای بی ِ
ِ
میكــرد .ایــن بــار صــدای ســهراب كــه در گرمابــه بــود ،بهراســتی از
درون ســاختمان بــه گــوش میرســید.
هــادوی داشــت چوبهــا را ورانــداز میكــرد ،گفــت« :آخریــن
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بــار كــه آمــد ،مجــروح بــود .یــك چنــد وقتــی میبایســت بــا اینهــا
راه میرفــت .پایــش كــه خــوب شــد ،بــاز رفــت ».چوبهــا را بــه
فــرخ داد« :بگیــر! بــا اینهــا راحتتــری ».فــرخ آنهــا را زیــر بغــل
گذاشــت .راســت ایســتاد .ســهراب از دســت مهتــاب گریختــه بــود كــه
ـت شیشــه پنجــره اتــاق پدیــدار شــد.
بــه حیــاط دویــد .مهتــاب در پشـ ِ
ســهراب دور فــرخ میدویــد كــه مهتــاب دلنگــران داد كشــید« :ســرما
ـگاه فــرخ پیچیــد
میخــوری ســهراب!» ســهراب ایســتاد و نگاهــش در نـ ِ
كــه ایســتاده بــود و نــگاه میكــرد ،بــا چوبهــا زیــر بغلــش .فــرخ چــه
بســیار نــگاه ســهراب برایــش آشــنا شــد.
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۸

ســوز ســرما از اینســو بــه آنســو شــلنگانداز
خیابــان خالــی بــود.
ِ
گذرنــدگان ســر در گریبــان كــه
و پرســهزن بــود .ســبك بــود امــا بــر
ِ
تكتــك میگذشــتند گــران میآمــد .فــرخ ســردش نبــود .چوبهــای
زیــر بغــل چنــان او را بــه كشــاكش كشــانده بودنــد كــه دانههــای عــرق
برخــورد پاشــنه چوبهــا بــر آجــر
بــر تنــش میســریدند .صــدای
ِ
پیــادهرو چنــان بــود كــه خیابــان خموشــی گرفتــه را دلخــوش میكــرد،
ـرد زمســتان ه ـمآوا نبــود.
ـاد سـ ِ
هرچنــد كــه بــا زوزه بـ ِ
در قهوهخانــه را بــه درون هــل داد .آنچنــان كــه
فــرخ درنــگ كــرد و ِ
ـوت قهوهخانــه را بــا ســرما پــر كــرد .قهوهچــی چشــم بــه او دوختــه
خلـ ِ
بــود ،بــا درنگــی كشــدار ،پلــك كــه زد گفــت« :آن بــار كــه آمــدی،
پــات اینجــور نبــود!» فــرخ پرســید« :آن مــرد ،كــه آمــد ســراغش،
كــی بــود؟» قهوهچــی كــه تاكنــون روی یــك صندلــی چنــدك زده بــود
كمــی جنبیــد .یكــی از پاهایــش را دراز كــرد ،كرختــی آن را گرفــت ،و
بــا آهســتگی از صندلــی جــدا شــد .چــای را كــه ریخــت گذاشــت روی
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یكــی از میزهــا و آرام پسپــس رفــت و لمیــد روی یــك صندلــی كــه
چرقچــرق آن ،جانــی بــه هــوای قهوهخانــه داد .گفــت« :نمیدانــم
واللــه ،چارشــانه ،بلنــد بــاال ...بــا یــك ســبیل َپــت و پهــن و آویــزان»...
ِ
كمــی جابهجــا شــد و چشــم دوخــت بــه فــرخ« :چشــمهای ریــز و
تیــزی داشــت ».فــرخ همانجــور مانــده بــود و نگاهــش میكــرد.
قهوهچــی گفــت« :تــو بگــی اوســتا مــراد را از پیــش میشــناخت.
همیــن كــه پــاش را از در گذاشــت تــو ،یكراســت رفــت ســراغ اوســتا
مــراد .مــن دیدمــش ».بلنــد شــد و ایســتاد و ســر تــا پــای فــرخ را ورانــداز
كــرد.
كنــار در ایســتاده بــود نــگاه میكــرد.
پزشــك ٬فــرخ را كــه همانجــا
ِ
فــرخ جادســتی چوبهــا را در مشــت میفشــرد و خــود را آوار چوبهــا
دهــان بــاز مانــده خــود را بســت و بیدرنــگ
كــرده بــود .پزشــك
ِ
گشــود« :چــی شــده...؟ پــات !...چــه كارش كــردی؟»
فرخ پرسید:
 مریضیاش چه بود ،دكتر؟ اصال مریض نبود ،مگرنه دكتر؟ كی؟ پـــدرم ...آخـریـــن بـــار كـــه آمـــد پـــیش شــما ،گفتیــد یــك68

هرمزد ناظمپور

روزگار فرخ

سـرماخـوردگـــی...
 خب بله ،مگر چی شده؟ اینكه از بیماری... خب من دیگر ندیدمش ،ازش اطالعی ندارم... آن تب ،و باغی كه میگفت؟ چی میخواهی بگی...؟ میگم كه میشه آن تب از پا درآورده باشدش؟ ندیده كه نمیتوانم نظر بدهم! من هم به آن باغ رفتم. اصال ربطی به آن باغ نداشت. من هم تب كردم. حاال چی ،ناراحتیتان چیست...؟69
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 میخواهم بدانم كه آن باغ ...آن باغ... آه شما كه حالتان خوب نیست...پزشــک تبســنج را برداشــت و بلنــد شــد .میــز را دور زد و آن را تــكان
داد .نگاهــی بــه آن انداخــت و بــه ســوی فــرخ برگشــت و گذاشــت
در دهــان او و بــه چوبهــای زیــر بغــل نــگاه كــرد .گفــت« :پــات
خــراب شــد كــه اینهــا را زدی زیــر بغلــت؟» فــرخ چیــزی نگفــت.
تنهــا كوشــید دنــدان روی تبســنج نگــذارد .چنــان خــود را روی
چوبهــا انداختــه بــود كــه انــگار از آســمان آویختــه شــده اســت .دیگــر
درد
نــه پزشــک را میدیــد و نــه تبســنج را در دهــان مییافــت و نــه ِ
ـار چوبهــا بــه شــانهاش را .آویــزان بــود .بــه چیــزی ناپیــدا كــه نــه
فشـ ِ
خــود آن را میدیــد و نــه دیگــران .آویختــه ،چــون تارتنكــی بــر تــار
ـف اتــاقِ .كرمــی بــر ســر قــاب بــرای فــرو
خــود .میــان ســقف و كـ ِ
شــدن بــه ژرفــای دریــا ،افتــادن بــه بیكرانگــی دریــا ،یــا بلعیــده شــدن،
در دهــان ماهــی خــرد و كوچكــی كــه بالبــال زنــان میگــذرد .امــا
آنچــه در ســرش آشــناتر مینمــود ،كودكــی بــود بــر تــاب ایســتاده،
بســته بــه شــاخه درخــت ،چشــم بــه راه دســتی ،تــا او را بــاد دهــد.
بــه در رســید و خــود را هـوار در كــرد و بــر آن كوبیــد .هادوی سراســیمه
بــه راهــرو دویــد و مهتــاب هــم پشــت ســر او .ســهراب در را بــاز كــرده
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بــود كــه فــرخ برآشــفته خــود را بــه درون انداخــت« :ایــن چوبهــای
لعنتــی كتفهــای مــرا از جــا كنــد!» و بــه دیــوار پشــت داد .مهتــاب
بــه درون آشــپزخانه پــس رفــت .هــادوی كــه چشــم بــه او دوختــه و
بــر جــای مانــده بــود ،بــه خــود آمــد و رفــت دســت بــر شــانهاش نهــاد
و گفــت« :بیــا بنشــین ،خســتهای ».و فــرخ همانجــا نشســت« .چــرا
اینجــا؟ پاشــو بیــا تــو!» فــرخ خشــم خــود را كــه هنــوز بــر او چیــره بــود
فــرو ریخــت« :خوبــه! همینجــا خوبــه!» و هــردو آرام گرفتنــد و بــر
جــای ماندنــد .هــادوی عینــك خــود را برداشــت و روبـهروی او چنــدك
زد و بــه دیـوار پشــت داد .عینــك را جلــوی نــور گرفــت و شیشـههای آن
را نــگاه كــرد .همــان دم دســتمال از جیــب بیــرون آورده بــود .از درون٬
صــدای چرخیــدن قاشــق در لیـوان شــنیده میشــد .هــادوی عینــك خــود
را بهآرامــی پــاك كــرد تــا خموشــی را بگذرانــد ،هرچنــد كــه صــدای
قاشــق و لی ـوان از ژرفــای آن میكاســت .بــاز خموشــی همهجــا را فــرا
گرفــت ،آنچنــان كــه جیكجیــك جوجه ســهراب شــنیده شــد .ســهراب
از آشــپزخانه بیــرون آمــد .جوجـهاش هــم در پـیاش بــود .لیـوان شــربت
در ســینی و ســینی را دو دســتی چســبیده بــود .ســینی را جلــوی فــرخ
گرفــت ،فــرخ مانــده بــود همانجــور كــه بــود .ســهراب هــم .هــادوی
هــم ،بــا آنكــه از گوشــه چشــم آنهــا را نــگاه میكرد .ســهراب كوشــید
بردبــار باشــد و بــود .همانجــور جلــوی فــرخ ایســتاده مانــده بــود .فــرخ
بــه یــاد آورد كــه چگونــه پــای بــه درون ایــن خانــه نهــاده بــود .لیـوان را
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برداشــت و ســهراب رهــا شــد .نوشــید و اندیشــید كــه چگونــه اســت.
زمانــی پیــش از ایــن ،بـیدرد امــا آویختــه چــون ُ
كارتنــك بــر تــار خــود.
ـان
و اكنــون افتــاده در كنــج دیـوار امــا بــا درد .شــربتی كــه نوشــید در نهـ ِ
ـان هســتی او ،آن هنــگام
جانــش فرونشســت .اندیشــید كــدام اســت جهـ ِ
ُ
كــه خــرد آویختــه بــود ،یــا ایــن دم كــه لهیــده بــر كنــج دی ـوار نشســته
ـگاه خود
اســت .تـ ِـه لیـوان را سركشــید و هــادوی را نــگاه كــرد .آنگاه نـ ِ
را دزدیــد و ســر فــرو بــرد .هنــوز شــربت در كامــش مزهمــزه میشــد
كــه دیگــر نتوانســت و گفــت« :مــن دروغ گفتــم!» هــادوی داشــت بــر
ـاد
پشــت جوجــه ســهراب دســت میكشــید ،بیآنكــه ســنگی بركــۀ یـ ِ
او را بــه هــم بریــزد ،پرســید:
 چی را دروغ گفتی؟ خودم را... از چی حرف میزنی؟ دروغ گفتم ،اینكه ،رزمنده هستم! میدانستم.فــرخ شــگفتزده نگاهــش كــرد .هــادوی جوجــه را كــه میــان
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دس ـتهایش بــود رهــا كــرد و گفــت« :دروغ كــه نــه ،فكــر و خیالــت
بــود »...و برگشــت فــرخ را نــگاه كــرد:
 پای تو چی شده؟ تیرخورده!نگاهشان روی یكدیگر ماند ،هادوی درنگ را كنار گذاشت:
 تو كه رزمنده نیستی. خب دیگه... كی هستی ،از كجا میآیی؟ از آمریكا! میدانی كجاست؟ خوب هم میدانم ،از پات بگو!در اتــاق نیمتنـهاش را بیــرون آورد و آرام گفت« :ســهراب
مهتــاب از الی ِ
خوابیــد ».و از الی در بــه راهــرو آمــد ،پیچیــده در چــادر ســیاهش ،در
ـك راهــرو گــم شــد« :مــن رفتــم پــدر »...هــادوی آرام چشــم
نیمهتاریـ ِ
فروبســت و ســر فــرود آورد .مهتــاب بیآنكــه پایــش صدایــی بدهــد،
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َ
در خانــه بیــرون خزیــد و در را آرام بســت.

ه
ـ
لت
دو
ـان
ـ
می
از
وار
ی
ـر
ـ
پ
ِ
ِ
فــرخ چوبهــا را تــوی دســتهای خــود فشــرد و بلنــد شــد .صــدای
ـورد پاشــنه چوبهــا بــا كــف راهــرو ،شــب را درهــم برهــم كــرد.
برخـ ِ
ـك در رو بــه حیــاط كــه رســید پرســید« :كجــا رفــت؟» هــادوی
نزدیـ ِ
گفــت« :بیمارســتان ».فــرخ برگشــت« :بــرای چــی؟» هــادوی گفــت:
«شــیفت شــب!» فــرخ گفــت« :چــه قــدر كار؟» و گونــه بــر شیشــه
ـرد در نهــاد تــا آرام گیــرد؛ از نــگاه هــادوی كــه اكنــون پشــت گردنش
سـ ِ
ُ
ُ
بــود و از گرگرفتگــی درونــش كــه بیشــتر دلشــوره بــود تــا گرگرفتگــی.
ـرگ انجیــر آن ســوی شیشــه
ـان چنــد تــك بـ ِ
نگاهــش در نیمهتاریـ ِ
ـك میـ ِ
پیچیــده بــود كــه زرد بودنــد و هنــوز بــر شــاخه مانــده.
هــادوی چــراغ راهــرو را روشــن كــرد و گفــت« :نگفتــی!» شــاخه نوری
تــا میــان شاخســار درخــت كشــیده شــده بــود .فــرخ همانجــور ســر
بــر شیشــۀ در نهــاده ،پشــت بــه راهــرو و هــادوی ،گفــت« :یــك شــب
بــرای پیــدا كــردن كاری ،میبایســت بــا اتوبــوس بــه جایــی میرفتــم.
چنــد دالر بیشــتر پــول برایــم نمانــده بــود .تــوی ایســتگاه اتوبــوس
ایســتاده بــودم ،كنــار میلــه تابلــو ،تنهــا .یكدفعــه دســتی بــا اســلحه ،تــوی
تاریكــی ،دیــدم كنــار صورتــم اســت .هنــوز درســت نفهمیــده بــودم
كــه گفــت برگــرد! دســتهایت را بگیــر بــاال! برگشــتم .چــرخ زد و
آمــد روب ـهرو ،بــا احتیــاط تنــم را وارســی كــرد و رفــت عقــب .گفــت
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جیبهایــت! و بــا ســر اشــاره كــرد ،اول نفهمیــدم ،گفــت رد كــن و
گرنــه ...گفتــم الزمــش دارم .داد كشــید گفــت زودبــاش! آمــد جلوتــر،
همانجــور اســلحه را گرفتــه بــود رو چش ـمهای مــن .گفــت رد كــن!
گفتــم الزمــش دارم ،بایــد بــروم و برگــردم .كارم را از دســت میدهــم.
عصبــی شــد .ســماجت میكــردم .آمــد جلوتــر و دســت دراز كــرد
بــه طــرف جیبهایــم ،نتوانســتم تــاب بیــاورم .وضــع خرابتــر از آن
بــود كــه بعــد از بــیكاری بتوانــم گدایــی كنــم .بــا یــك لگــد پرتــش
كــردم عقــب ،یكــه خــورده بــود .حــق داشــت .تنهــا شــنیدم كــه گفــت
احمــق! ماشــه را كشــیده بــود .مــن اول احســاس كــردم از لگــدی كــه
بــه او زدم زانویــم داغ شــد .صــدای پــای او را شــنیدم كــه فــرار كــرد.
چنــد لحظــه بعــد كــه كشانكشــان خــودم را از آنجــا دور میكــردم
فهمیــدم كــه پــام تیــر خــورده ...از درد ،از درد فهمیــدم».
فــرخ گون ـهاش هنــوز بــه شیشــه ســرد چســبیده بــود .اكنــون دیگــر یــخ
كــرده بــود .دیــد چوبهــا شــانههایش را كرخــت كــرده بودنــد ،آنهــا
را جابهجــا كــرد و آن پایــش را كــه روی زمیــن بــود كمــی آزاد كــرد،
گفــت« :از تــرس اداره مهاجــرت پیــش دكتــر نرفتــم .پنهــان بــودم و
گرســنه .پــام چــرك كــرده بــود و نمیدانســتم .یعنــی نمیتوانســتم كــه
بــه فكــرش باشــم .یــك روز خــودم را تــوی بیمارســتان دیــدم كــه تــازه
بــه هــوش آمــده بــودم .پــام را بریــده بودنــد .هــادوی بــه اتــاق رفــت
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و برگشــت .بــا یــك چارپایــه و آن را كنــار فــرخ گذاشــت و گفــت:
«بشــین!» و پــس از چنــدی درنــگ ،هنگامــی كــه فــرخ نشســته بــود،
گفــت:
 برای همین بود كه برگشتی ،مگرنه؟ برای این نبود.صدایشان در هم پیچید:
 نمیتوانستی دیگر بمانی... همانجور كه تا آن وقت مانده بودم ،باز هم میتوانستم... بعــدش هــم یــك پــای دیگـهات را مـیدادی ،بعــد هــم دســتت را ٬بعــدهــم یــك دســت دیگـهات راِ ،هــه! بــرای فتــح آمریــكا!
 آمریــكا فتــح الزم نــداره ،كافیسـت تنهـا انتخابــش كنــی ،همانجــوركــه مــن كــردم!
 و بعــد تیكهتیكــه خــودت را خرجــش كنــی ،همانجــور كــه بــا پــاتشــروع شد.
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فــرخ خامــوش مانــد .نــه اینكــه پاســخی نداشــته باشــد .شــاید هــم
پاســخش دســتكم بــرای خــودش پذیرفتــه نمیتوانســت باشــد.
خامــوش مانــد ،چــون پایــش بــه خ ـواب رفتــه بــود .شــانههایش هنــوز
در راهــرو مكیــده
درد داشــت ،و ســرمایی كــه بــا گون ـهاش از شیشــه ِ
بــود ،تــا ژرفــای تنــش رخنــه كــرده بــود .همانجــور كــه روی چارپایــه
نشســته بــود پــای خــود را خــم و راســت كــرد تــا بیــدار شــود .پشــت
بــه دیـوار داد .در درنــگ خــود مانــد و گفــت« :حــس میكنــم ،همــه
چــی ،مــن را بــازی میدهــد ...امــا مــن »...دیگــر چیــزی نگفــت ،و
بــاز پــای خــود را خــم و راســت كــرد .هــادوی بــا نــگاه خیــرهی خــود
بــه او ،درمانــده بــود.
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۹

بنگاهــدار قفــل دوم را كــه بــه كركــرۀ پایینكشــیده زد آژیــر ســفید هنــوز
داشــت زوزه میكشــید .آژیــر بــه پایــان رســید كــه او ســر بلنــد كــرد
ـان باریــك خالــی بــود .میشــد صــدای
و آســمان را نــگاه كــرد .خیابـ ِ
چوبهــای فــرخ را شــنید .قفــل را وارســی كــرد و رفــت بــه ســوی آن
قفــل دیگــر ،كــه چشــمش بــه فــرخ افتــاد .تنــد تنــد و َتق َتقكنــان پیــش
میآمــد .بنگاهــدار راســت ایســتاد و نگاهــش كــرد« :خــدا مرگــم
بدهــد ،پــات چــی شــده؟» فــرخ درنــگ نكــرد ،پرســید:
 آن باغ؟ تو برایش پیدا كردی؟ حرفــش را مـیزد ،ولــی نگفتــه بــود برایــش پیــدا كنــم ،ایــن موضــوعِ
بــاغ چــی هســت اصــا؟ ایــن پــات چــی شــده...؟
 میدانم ...حرف دیگری نزد كه...؟بنگاهدار نگاهش به پای فرخ بود كه نداشت .گفت:
78

هرمزد ناظمپور

روزگار فرخ

 این آژیرها كه مرتبه ،اما جایی را نزدهاند ...پای تو چی شد؟ ولش كن...پول خانه را كه گرفت همینجا نقد ٬پیچید تو دستمال.
 ِبنگاهــدار راه افتــاد ،فــرخ هــم در پـیاش .میكوشــید از او دور نمانــد.
َ
تنــد تنــد چوبهــا را از زمیــن میكنــد و بــر زمیــن میكوبیــد تــا بــه او
برســد .بنگاهــدار هــم پشــت ســر هــم میگفــت« :گفتــم كــی خالــی
میكنــی ،گفــت خالــی كــردهام .گفتــم بــه ایــن زودی؟ خونــه كجــا
گرفتــی؟! گفــت دیگــر الزم نــدارم .گفتــم شــب كجــا بیتوتــه میكنــی؟
جـواب نــداد .گفتــم نكنــد خیــال داری بروی مســافرخانه؟! گفــت دیگه
در بــه دری بســه! پیــش خــودم گفتــم خدایــا ایــن چــه میگویــد .گفتــم
اوســتا ،چــه میگویــی ،در بــه دری كــدام اســت ،ناســامتی خانــه و
زندگــی داشــتی ،اصــا خــودت صــد تــا خانــه ســاختی و فروختــی.
حــاال هــم كــه خــودت فروختــی .تــازه ...میتوانــی بــاز هــم بخــری.
گفــت بســه ...اول فكــر كــردم بــا مــن اســت ،گفــت بســه دیگــر وقتــش
ـت چــی ...گفــت بــاغ! نمیدانم چه ِســری بــود...
رســیده ...گفتــم وقـ ِ
بعــد از مــرگ آن خــدا بیامــرز ...زنــش را میگویــم »...چوبهــا زیــر
بغــل فــرخ خشــك شــدند .دیگــر راه نرفتنــد .فــرخ همانجــا ایســتاد.
بنگاهــدار از او دور میشــد« :خبــرش را برایــش آوردنــد ،انــگار كــه
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دیگــر تــوی آن خانــه نبــود .میخواســت بــرود .نمیدانــم كجــا...
همیــن اســت دیگــر ...زندگــی همیــن اســت اصــا»...
فــرخ پشــت بــه دی ـوار داده بــود .ســرش هــم چســبیده بــه دی ـوار ،دی ـو ِار
آنســوی خیابــان هــم گویــی روی ســینهاش بــود .بــا خــود بــه نجــوا
بســنده كــرد« :مــادر! كــی ...كجــا ...چگونــه!؟» اشــک نریخــت.
تنهــا لبهایــش میلرزیــد ،همــراه زانوهایــش ،ســرش پاییــن آمــد.
اكنــون بــه ســینهاش بــود .پروانــهای در ســرش َپ َ
رپــر مــیزد« :مــادر
مــرده!» نمیخواســت زانوانــش خــم شــود .شــاید دیگــر دیــر بــود.
در بســته خانــه بیــرون میآمــد.
یكــی میخوانــد .صدایــش از درزهــای ِ
ـت در آمــده بــود ،و اكنــون بــرای تورفتــن دودل بــود .بــه
فــرخ تــا پشـ ِ
صــدای آواز كارگرهــا كــه از درون خانــه میآمــد گــوش ســپرده بــود.
چنــدان برایــش روشــن نبــود ،امــا رنگی آشــنا داشــت« :بــه خانــه میروم
جنــگ اســت و بیــداد .بــه غربــت مـیروم جنــگ اســت و بیــداد .گپــی
دارم ز بیــداد زمانــه .بــه مــن دادنــد همــه دشــنام و دشــنه .بــه تیــرش تیــر
ـقف مــن برآمــد .بــه غربــت گــر چــه باشــی یــا كــه خانــه».
سـ ِ

بــه همــه جاهــای دولتــی ســر زده بــود .همــۀ روز را درگیــر ایــن كار بــود.
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و بــاز پــس از نیمــروز ســر از قهوهخانــه در آورده بــود ،و مطــب دكتــر ،و
دكان بنگاهــدار .گفتــه بودنــد خبــر میدهیــم .نشــانی از پــدر نداشــتند.
تنهــا شــهربانی مانــده بــود كــه گفتــه بودنــد بررســی بیشــتر میخواهــد،
بایــد صبــر كنــد .بــام كــه بــه جسـتوجوی پــدر رفــت ،شــام ،مــادر را
گــم كــرد .اكنــون ایســتاده پشــت در خانـهای كــه پــای او در آن اســت؛
بــا چوبهــای زیــر بغــل كــه از آن همســایه اســت.
در خانــه همســایه بــاز شــد .مهتــاب بــه كوچــه آمــد .فــرخ صــدای
ِ
در را نشــنید .بیرونآمــدن مهتــاب را هــم ندیــد .ایــن زن كــه ماننــد
پروانــه میرفــت و میآمــد ،بیصــدا ،ماننــد َپــر در هــوا ،و چهــرهاش
را گویــی هیـچگاه ندیــده بــود ،مگــر روز نخســت كــه او را دیــده بــود
ـد آرامبــادی از الی
امــا هیــچ انــگارهای از او در یــاد خــود نداشــت ،ماننـ ِ
در بیــرون آمــده بــود .بــا دیــدن فــرخ ،زمانــی كوتــاه ،بــر جــای مانــد ،و
ماننــد بــاد بــه درون رفــت .تنهــا صدایــش شــنیده شــد كــه كشــیده شــد:
«آقاجــان »!...در دوبــاره بــاز شــد و مهتــاب بــه كوچــه آمــد .هــادوی
هــم پشــت ســر او .آنگاه كــه هــادوی ،كــه بــر جــای مانــده بــود ،بــه
خــود آمــد ،مهتــاب رفتــه بــود .هــادوی رفــت پیــش فــرخ .اندوهــی را
كــه ســایه آن غربــت را میپوشــاند ،در چهــرهاش دیــد .پرســید« :چــی
شــده!؟» فــرخ برگشــت و هیــچ نگفــت .تنهــا نــگاه كــرد .هــادوی
دســت روی شــانه او گذاشــت« :بیــا تــو ببینــم!»
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ســهراب چنــدك زده بــود جلــوی جوجــه بلدرچیــن در آســتانه در ٬رو بــه
حیــاط .آب بــود و دانــه و خموشــی حیــاط و نســیم ســردی كــه گاهــی
ِ
راه گــم میكــرد و بــه درون میآمــد .فــرخ آمــد تــو و پرنــده پریــد بــه
كنــاری ٬فــرخ ایســتاد و نگاهــش كــرد .هــادوی گفــت:
 پسرم آورده... پسرت؟ یك چند روزی توی جبهه باهاش بوده... چطوری...؟ گلولــه خمپــاره كــه ســوت كشــید و خــورد بــه زمیــن ،دیگــر چیــزینفهمیــده بــود ،كســی هــم ندیــده بــودش .چنــد متــر دورتــر از ســنگر
بــه هــوش میآیــد .میگفــت ،اول فكــر كــردم رفتــهام ...تنــش را
حــس نمیكــرده .انــگاری ســبك شــده باشــد .خیلــی ســبك .خــودش
تعریــف میكــرد .فقــط دیــده پــر درآورده؛ یــك مشــت َپــر چســبیده
بــوده بــه تــن و لباســش .گــرد و خــاك كــه نشســته ،دیــده بــود كــه یــك
جوجــه ســرگردان ،شــاید هــم مــات ،كنــار یــك بتــه ایســتاده ،میگفــت
اول فكــر كــردم ٬خودمــم .دســت دراز كــردم ،تكــون نخــورد .خــودم
را كشــاندم پیشــش .نمیدانــم چــه جــوری آمــد تــو دســتام .خواســتم
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بلنــد بشــوم كــه درد ،گرفــت .از پــام تیــر كشــید تــا بــاال .فهمیــدم
جوجــه تنهــا مانــده .خــودم را كشانكشــان تــا ســنگر بــردم .میگفــت
وقتــی میبردنــش بیمارســتان ،جوجــه را نتوانســتند از تــو دســتش بیــرون
بیاورنــد؛ همانجــور بردنــش .وقتــی هــم بــه هــوش آمــد ،دیــده بــود
جفــت پاهــاش تــوی گــچ اســت ،یــك جوجــه هــم داره .همــراه خــودش
م ـیآورد اینجــا ،بــا چــه مكافاتــی!»
ُ
هــادوی همــه هــوا را بــه شــشهایش میكشــد و بــا آهــی كمصــدا
بیــرون میدهــد:
 بزرگ كه شد ،به همان بیابان برش میگردانیم... بعد از این همه وقت! آخرش چی...؟ دیگر خانگی شده. وقتش كه برسد... چه جوری؟ كی میبردش؟هــادوی كاســه آب را هــل داد جلــوی جوجــه ،گفــت« :وســیله
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میرســد ...خــدا بــزرگ اســت ».برگشــت و فــرخ را نــگاه كــرد .دیــد
تــری شــبنمی كــه
او ســرش را بــر دیــوار گذاشــته ،و چشــمهایش از ِ
زیــر ابــری گرفتــه ،كــه
انــگار از
ِ
پــگاه دلــش تراویــده میدرخشــدِ ،
آســمان چهــرهاش را میپوشــانید .پرســید« :تــو چـهات شــده »...فــرخ
در گلــو گرهــی داشــت كــه آن را بــاز نكــرد .تنهــا توانســت بگویــد:
«مــادر »...هــادوی جوجــه را میــان دســتهای خــود گرفــت ،پــس
از درنگــی كوتــاه ،آن را بــه ســهراب ســپرد« :ببــرش ســر جــاش ،دارد
شــب میشــود ».هــادوی ایــن را كــه میگفــت ،ســهراب را دیــد كــه
كنــار فــرخ ایســتاده بــود .ســر نهــاده بــه پهلــوی فــرخ .شــاید هــم بــه
چوبهــای زیــر بغــل او .از آنجایــی كــه هــادوی نشســته بــود ،درســت
دیــده نمیشــد .هــادوی بلنــد شــد كــه درســت ببینــد ،ازش گذشــت و
یكراســت و بیدرنــگ ،همانجــور كــه جوجــه در دس ـتهایش بــود،
پلههــا را گرفــت و بــاال رفــت.
وزش ســرد از حیــاط ،بــاز راه خــود را گــم كــرد و بــه درون راهــرو
ِ
شــتافت .شــاید ســهراب را بــه خــود آورد كــه ســر بــه ســرما ســپارد.
بــه حیــاط دویــد .صــدای پایــش شــنیده میشــد كــه جســتوخیز
میكــرد .گویــی گرمــای تــازهای در تــن خــود یافتــه كــه آن را نثــار
میكــرد بــه درخــت انجیــر و بــه باغچــه تنهــا مانــده در یخزدگــی خــود.
هــادوی صــدا كــرد« :بیــا بــاال!» و فــرخ برگشــت و گام برداشــت.
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ـتگاه بافندگــی مهتــاب مانــد ،كــه
در اتــاق ،نگاهــش روی دسـ ِ
جلــوی ِ
تــوی اتــاق در پــس پــردهای بــود و پــرده بــاال زده شــده بــود .در ســرش
بــود كــه آیــا تاكنــون همهمــه ایــن دســتگاه را شــنیده بــود یــا نــه .اگــر
شــنیده بــود میتوانســت مهتــاب را پشــت آن ببینــد .هــادوی داد كشــید:
«بیــا دیگــر! بیــا بــاال»...
ُ
تخــت لخــت نشســته بــود و بــه پرنــده نــگاه
هــادوی روی لبــه یــك
ِ
میكــرد .بــا صــدای چوبهــا گــردن كشــید تــا از میــان چارچــوب
در ببینــد كــه فــرخ بــه كجــای پلــه رســیده اســت .رســید و همانجــا
قــاب در ایســتاد .پرنــده هــم چرخــی زد و ایســتاد .شــاید فــرخ
در ِ
میپنداشــت كــه نكنــد هــادوی دارد بــا ایــن پرنــده او را ســر كار
میگــذارد .میكوشــید پیونــدی میــان او و پرنــده بنمایانــد .بیخــود
خندیــد ،امــا زودتــر از آن فهمیــد كــه ایــن خــود اوســت كــه همیــن
اكنــون چنیــن میانــگارد .خــود را ســرزنش كــرد ،امــا گفــت« :اینجــا
تنهاســت »...هــادوی گفــت« :آره ،تنهاســت ،ولــی برمیگــردد ،حــاال
تنهاســت »...فــرخ همانجــور كــه چشــم بــه پرنــده داشــت گفــت:
«مثــل مــن ،تــوی آن خانــه!» هــادوی تخــت را بــا فشــار پــا و نشــیمن بــه
ســوی دی ـوار فرســتاد و صــدای ناهنجــاری از كشــیده شــدن پایههــای
تخــت بــر كــف اتــاق ،غبــار ه ـوا را لرزانــد .پرســید« :تــو میترســی؟»
پرنــده كــه رمیــده بــود ایســتاد .فــرخ رفــت و لب تخــت نشســت و پایش
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را دراز كــرد .چوبهــا را كنــار گذاشــت ،گفــت« :تــوی آن خانــه ،از
تنهایــی ».هــادوی كــه چشــم بــر او دوختــه بــود گفــت:
 تنهایی ،توی خود آدمهاست. حاال من نه ،این مرغك كوچك چی؟هــادوی یــك آن اندیشــید ،آنگاه خــود را بــه جلــو كشــید و كاســه
آبخــوری پرنــده را برداشــت ،ایســتاد گفــت« :بــروم برایــش آب بیاورم».
اتــاق تهــی .همانجــور كــه پرنــده را
و رفــت .فــرخ مانــد و پرنــده و ِ
ـود اوســت كــه در ســر،
نــگاه میكــرد ،اندیشــید كــه بــاز هــم ایــن خـ ِ
در جســتوجوی پیونــدی میــان خــود و پرنــده اســت .بــه یــاد آورد
كنایههایــی را كــه در كتابهــا دیــده ،درســتتر اینكــه ،خوانــده
اســت .دســت كــم تــوی كتابهــای درســی .و بــه ایــن هــم اندیشــید
كــه دیگــر همــه ُركگــو شــدهاند .دریافتهانــد كنایــه آنهــا را هــزار ســال
در جــای خــود نگــه م ـیدارد .ایــن را هــم اندیشــید كــه مگــر میشــود
حقیقــت را دریافــت آنگاه كــه در اتاقــی رهــا شــده ،تنهــا نشســتهای ،بــا
تختــی بیبســتر ،بــا مرغــی كــه رفتهانــد برایــش آب بیاورنــد ،و شــب
ـاری شیش ـهها خــود را بــه درون میرســاند؟!
كــه از الی ِ
درز درهــا و تـ ِ
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اب كهنــه و فرســوده را اكنــون بســتری پوشــانیده و فــرخ
آن تختخ ـو ِ
ـكوب بــاالی خانــه هــادوی بــه روز آورده
شــب را در آن ،در همــان اشـ ِ
بــود .هنــوز در بســتر بــود كــه نــور خورشــید از پنجــره بــه چهــرهاش
افتــاده بــود .صــدای مهتــاب را شــنید كــه گفــت« :خورشــید »...و
خامــوش شــد .چشــم بــاز كــرد .از جنبشــی كــه بــه خــود داد ،جیرجیــر
جوجــه برخاســت ،بلنــد شــد و روی لبــه تخــت نشســت .جوجــه را نــگاه
كــرد كــه شــب پیــش بــا او بــوده اســت .صــدای مهتــاب بــاز شــنیده
شــد« :خورشــید ...از خــاور ...طلــوع ...میكنــد».
میــان پلههــا بــود كــه بــاز هــم شــنید .مهتــاب بــا صــدای بلنــد ،همــان
جملــه را میگفــت .فــرخ از راهــرو گذشــت و بــه حیــاط رســید و
كنــار شــیر آب ایســتاد .صــدای ســهراب را شــنید كــه گفــت« :جــا
انداختــی!» و مهتاب گفت« :درســته! خورشــید همیشــه ،از خــاور طلوع
میكنــد .همیشــه ،همیشــه ٬یــادت نــره »...ســهراب پرســید« :طلــوع
چــه جوریســت؟» فــرخ شــیر آب را بــاز كــرد ،دیــد بــدون چوبهــا تــا
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اینجــا آمــده اســت .كوشــید روی یــك پــا بایســتد .شــاخههای درخــت
در شیشــههای پنجــره ،بازتابیــده بودنــد و چهــره مهتــاب البــهالی
شــاخهها دیــده میشــد كــه پشــت شیشــهها بــود .فــرخ گرمایــی را
حــس كــرد كــه از كــف حیــاط نشــت كــرد و بــه هــم آمــد و او را
چــون شــمدی نــرم در برگرفــت .انــگار زمیــن زیــر پایــش َدم بــرآورده
بــود و چنــان نــرم بــود كــه خــود را ب ـیوزن یافــت .لتــه دیگــر پنجــره
نیمهبــاز بــود ،هــادوی را دیــد كــه دس ـتهایش میــان یــك كالف نــخ
فــرو شــده بــود ،انــگار بســته .مهتــاب بــرای ســهراب دیكتــه میگفــت
و نــخ را گلولــه میكــرد .بازتــاب شــاخهها در پنجــره خــم و راســت
میشــدند ،امــا بــادی نمیوزیــد .آن لتــه دیگــر هــم نیمهبــاز بــود.
ســرما كجــا رفتــه بــود .كاش میشــد چهــره مهتــاب را درســت دیــد .بــا
ـیاه افتــاده بــر شــانه« .چــه جــور بیچوبهــا روی یــك پــا
آن چــادر سـ ِ
ایســتادهام؟!» شــاخه خــم شــد و بــاال رفــت و از چهــره مهتاب گذشــت.
بــاز اندیشــید« :مگــر همینجــور نیامــدم ،بــا یــك پــا ،بیچــوب ،امــا
ایــن ســرما كجــا رفــت ،مگــر مــن چــه قــدر ...خوابیــدهام؟»
ســهراب چوبهــا را برایــش آورده بــود .دیــد دســت بــر شــاخه درخــت
دارد؛ آویختــه .هــادوی نگاهــش میكــرد ،گفــت« :مرغــت را تنهــا
گذاشــتی »!..فــرخ ســردرگم پرســید« :مــرغ مــن؟!» و بــه خــود آمــد و
ِ
خندیــد و گفــت« :یكخــرده بیتابــی دارد »...دیــد كســی لبــاس او را
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میكشــد .برگشــت؛ ســهراب را دیــد دفتــر بــه دســت كنــارش ایســتاده،
بــا خواهــش گفــت« :یــك گل بــرام بكــش »...فــرخ دســتپاچه دفتــر
را گرفــت و خــود را روی چوبهــا هــوار كــرد و یــك گل كشــید.
ســهراب بــه دلــش ننشســت ،بــا كمــی برافروختگــی گفــت:
 این چه گلی است! چهاش است؟ اصال شكل گل نیست ...گفتم یك گل بكش!فــرخ كوشــید گل بهتــری بكشــد ،ســهراب دیــد كار بدتــر شــده اســت،
گفت :
 این چیست؟ مثل اینكه تو گل بلد نیستی! چرا بلدم ،اما نمیدانم تو چی میخواهی! من یك گل میخواهم مثل گل توی باغچه ،آنجا ،آن گل!فــرخ گلــی در باغچــه ندیــد .بهراســتی در باغچــه چیــزی جــز علــف
نبــود .گفــت« :مــن كــه آنجــا گل نمیبینــم!» ســهراب او را بــه ســوی
باغچــه كشــاند .چیــزی را میــان علفهــا نشــان داد« :بیــا ،ایــن گل،
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ببیــن!» فــرخ بــر جــای مانــده بــود ،نابــاور گفــت« :مــن كــه چیــزی
ـت دسـتهایش
نمیبینــم!» ســهراب بــا دســت علفهــا را كنــار زد ،پشـ ِ
را روی علفهــا گذاشــت و آنهــا را خوابانــد .دســتها را بــه هــم
ـان كــف دسـتهایش بود،
نزدیــك و جفــت كــرد ،یــك گل آبــی ریــز میـ ِ
گفــت« :ایــن ،از ایــن گل بــرای مــن بكــش!» میتـوان گفــت فــرخ در
شــگفتی خــود مانــده بــود .دسـتهای كوچــك ســهراب ،چــون دشــتی
فــراخ ،آن گل آبــی ریزانــدام را در خــود گرفتــه بــود و چشــمان فــرخ
ماننــد دو پرســتو بــر فــراز آن ،در آبــی آســمانی گــم شــدند.
چهــرهاش را از میــان خنــكای چــادر گلــدار مــادر بیــرون آورد .بهــار
آمــده اســت .پنداشــت ،اگــر ســهراب نمیبــود...؟ چــادر مــادر را بــا
ـت مشــكی
همــان گلهــای ریــز آبــی ،روی جالباســی پایـهدار ،كنــار كـ ِ
اســتاد مــراد آویخــت« .چهجــور تــا اینجــا آمــدهام ،دوبــاره .بــا یــك پــا،
پلههــا را ...مگــر بــه دنبــال پــای خــود بــه ایــن خانــه برگشــته باشــم»!...
ـار باغچــه ،كــه اكنــون بــه چشــم او بــاغ
فــرخ بــه ســهراب اندیشــید ،و بهـ ِ
اســت ،یــك بــاغ بــزرگ.
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نخســت در شــگفت بــود .از تخــت و تشــك نــرم آن .نــه پــدر روی تخت
میخوابیــد و نــه مــادر .پــدر خــوش داشــت رختخ ـواب خــود را میــان
اتــاق پهــن كنــد و اینگونــه همــه خانــه را بــه خموشــی فــرا میخوانــد.
دیگــر كســی نمیتوانســت راه بــرود ،یــا حتــی بنشــیند .یــك ســالی از
یــك خانــه كلنگــی یــك تخــت آهنــی گیــر آورده بــود .داده بــود بــه
یكــی از كارگرهــا كــه بیــاورد .شــب كــه شــد بــاز رختخوابــش را پهــن
كــرد میــان اتــاق .تخــت بــه فــرخ رســید ،و اتــاق بــاال .نــه اینكــه اتــاق
شــخصی داشــته باشــد؛ تنهــا بــرای خـواب .شــاید از همــان روز بــود كــه
تخت
فــرخ خــود را بــزرگ شــده میدیــد .فــرخ اندیشــید كــه ایــن همــان ِ
روزهــای كودكــی یــا نوجوانــی اوســت ،میبایســت آن را در همــان نــگاه
نخســت میشــناخت .امــا آن را ندیــده بــود هــم .تخــت كنــار جالباســی
بــود .پــس از آنكــه چــادر مــادر را روی جالباســی رهــا كرده بــود ،روی
آن نشســته ،و اكنــون دراز كشــیده ،انگارههایــی از گذشــته تــا كنــون
در ســرش پرســه میزدنــد« :آنجــا یــك مهاجــر غیرقانونــی بــودم .تــوی
ـت در خانــه ...چــی
هواپیمــا ،یــك مســافر ...تــوی تاكســی هــم .پشـ ِ
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بــودم؟ تــوی خانــه ...چــی؟ حــاال اینجــا هســتم .هیــچ چیــز نیســتم.
كســی ج ـواب درســتی بــه مــن نمیدهــد .نمیتوانــد بدهــد .تــوی آن
اداره ،اســمش یــادم نیســت ،چــی بــود...؟ چــه فــرق میكنــد .از مــن
میپرســند كجــا گــم شــده .مــن چــه میدانــم .اگــر میدانســتم كــه.
میگویــم ٬همینجــا ،تهــران .میگویــد ،اوَ ...وه! چقــدر «او »...را
كشــید تــا وقتــی كــه گفــت َ
«وه!» میپرســید كــدام منطقــه .مــن چــه
میدانــم .میگویــد كــدام جبــه ،مــن كــه نمیدانــم .میگویــد بــرو
پیــش آن آقــا .معلــوم اســت دیگــر .دســت بــه دســت میكننــد .آن
یكــی داشــت نــگاه میكــرد؛ بــه گیجــی و نمیدانمهــای مــن .وقتــی
گفتــم شــصت ســاله ،تــوی تهــران ،تعجــب كــرد! او هــم گفــت ،او…
َوه! مــا هــزار تــا ج ـوان داریــم كــه تــو منطقــه مفقــود هســتند ،هــر روز
بایــد جـواب هــزار تــا كــس و كارشــان را بدهیــم .گفــت بــه مــا مربــوط
نیســت .از آن زن هــم پرســید كجــا؟ آن زن چــی گفــت؟» فــرخ پایــش
را جابهجــا كــرد .آنــی را كــه داشــت ٬بــه خـواب رفتــه بــود ،انداختــش
روی پایــی كــه نداشــت .كرختــی بدجــوری آزارش داد .آن زن گفــت،
منطقــهاش عــوض شــده بــود .بــه مــا خبــر نــداده بــود .خیــر ببینــی،
اآلن شــش مــاه اســت كــه بیخبریــم .آن كارمنــد گفــت خبرتــان
میكنیــم .زن پرســید كــی؟ بــاز گفــت خبرتــان میكنیــم .پــس چــه
اب هردومــان یكــی بــود .هیچكــدام از ایــن
فرقــی میكنــد ،هیــچ! ج ـو ِ
ادارههــا جــواب درســتی نــدادن .همهشــان میگوینــد ،پیــش از هــر
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ً
ً
چیــز ،پیــش از اینكــه حرفــی بزنــی ،كتبــا تقاضــا كــن .هــی ،كتبــا
تقاضــا كــن! تحقیــق بایــد بشــود! گزارشــی نرســیده! مثــل اینكــه بایــد
بــه هــزار ســال تاریــخ مراجعــه كننــد .تحقیــق! چــارهای ندارنــد ،بیــش
از ایــن ازشــان برنمیآیــد .امــا ایــن زن ،در همســایگی مــن...؟» فــرخ
چنــدی بــه ســقف خیــره مانــد.
ســیبهای ســرخ انــگار كــه در میــان یــخ بودنــد .كیسـ ه نایلونــی دیگــر
كنــار در ،روی
خــش نداشــت ،ماننــد تــوی راه .آن را همانجــا
ِخش ِ
ِ
زمیــن گذاشــته بــود .ماننــد چمدانــش در روز نخســت .ســرخی ســیبها
بــه ژرفــا كــه میرفــت ،در بیرنگــی یخگــون كیســه گــم میشــد.
ســیبها مانــده بودنــد؛ یخـواره .از ســرمای آخــر پاییــز تــا ســردخانه .و
اكنــون ســردی كیســه نایلــون در آغــاز بهــار.
هــادوی كنــار صندلــی ایســتاده بــود .تــوی ایـوان بــاال .شــاید اگــر فــرخ
آنجــا میبــود ،بــه ایــوان نمیآمــد .اكنــون هــم كــه آمــده ،پــس از
ســالها ،نمیدانــد چــرا .تنهــا چیــزی كــه در خــود مییافــت،
گرفتگــی دلــش بــود .در ســرش بــود «ســهراب ...ســهراب كجاســت؟»
و بــا خــود نج ـوا كــرد« :یــا خوابیــده ،یــا مدرســه ،ســاعت مگــر چنــد
اســت؟ امــروز »...خواســت از زن بپرســد كــه آن پاییــن تــوی حیــاط
بــود .چــه میكــرد؛ آشــكار نبــود .خــم شــد كــه بپرســد .در دل پرســید:
«امــروز چنــد شــنبه اســت؟ چنــدم اســت؟… چــه فــرق میكنــد».
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از آن گذشــت و دوبــاره راســت ایســتاد .آشــكار نبــود كجــا را نــگاه
میكنــد ،امــا چنــان برمیآمــد كــه جاییســت در دوردســتها« .ایــن
پســره ،آخــرش چــی ،چــرا ایــن جــوری كــرد .ســهراب چــی ...مــن
كــه رو دلــم یــك داغ هســت ...مثــل اینكــه بایــد بیــش از همــه تــوش
تلنبــار كنــم .چشــم كــه دیگــر ســویی نــدارد .پاهــام سســت شــده هــم.
همــه تكیهشــان بــه مــن اســت »...خــم شــد و پاییــن را نــگاه کــرد .چــه
میکنــد ایــن زن آنجــا؟
«هــی بــرو بیمارســتان .بعــد بیــا خانــه .لگــن بگــذار .بیا نــخ گلولــه كن.
گردگیــری كــن .بافندگــی .بــرو تزریــق كــن ،بیــا ببــاف .آنجــا نالــه،
رخــر دســتگاه .جــارو كــن .بــرو دوا بــده .بیــا ببــاف .شــبت
اینجــا ِخ ِ
بــا روزت ســاالد شــده تــو هــم .خــوب و بــدت ،هســت و نیســتتِ .هــی
ببــاف ،همــه را تــوی هــم .ایــن اســتوار تــوی ایــن قــاب لبخنــد میزنــد.
تنــش زیــر خــاك ،نــه شــاید هــم یـك جایــی ســرگردان باشــد .یــك جایــی
تــوی اســارت .تــوی ســنگ .دســت بــه ماشــه .عكســش لبخنــد میزند.
چــه فایــده هــی خاكــش را پــاك كنــم .بگــذار باشــد ببینــم هرچــی خــاك
قــاب لبخنــد ،تــا ِكــی لبخنــدش دیــده
كلفتتــر میشــود روی ایــن ِ
میشــود .مگــر مــن مغــز نــدارم كــه دل بــه ایــن قــاب خــوش كــردهام.
مگــر ســر مــن جــا نــدارد كــه گذاشــتهامش روی تاقچــه .آه خــدا .بــه
مــن همــه احتــرام میگذارنــد بــرای ایــن عكــس روی تاقچــه .میگوینــد
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بــرش دار ،اگــر بــرش دارم دیگــر كــی بــه مــن احتــرام میگــذارد؟!»
ـتمال گردگیــری را رهــا كــرد همانجــا روی تاقچــه .چــادر
مهتــاب دسـ ِ
ســیاهش را از ِگل میــخ برداشــت و بــه ســر انداخــت و رفــت جلــوی
آینــه .هــادوی گفــت« :بایــد بــروم پاییــن ».و ایـوان را رهــا كــرد .بلنــد
بلنــد بــا خــود حــرف مـیزد ،تــوی پلههــا بــود كــه گفــت« :ایــن همــه
احتــرام .تنهــا تــا وقتــی كــه عــزاداری هســت .همــه میگوینــد زندگــی
كــن .امــا اگــر عروســی باشــد ،...دیگــر احتــرام نیســت .هــزار تــا حرف
هــم روش .بــه حــرف مــردم گــوش كنــی بدبختــی ،گــوش نكنــی،
خوشــبختی؛ امــا رانــده .مگــر محلـهات را عــوض كنــی ...بــروی یــك
جــای دور ،خیلــی دور ،یــك بیابــان دور»...
مهتــاب از راهــروی نیمهتاریــك گذشــت و در را بــاز كــرد .بیــرون كــه
رفــت ســینه بــه ســینه فــرخ بــود و یكــه خــورد .فــرخ ســیب پیشــكش
كــرد .مهتــاب دســتپاچه شــد و بیدرنــگ یــك دانــه برداشــت .پیــش
از آنكــه ســرخی آن را ببینــد ،رفــت .چنــان تنــد چــون چلچلــه .فــرخ
صــدای هــادوی را شــنید كــه گفــت« :بیــا داخــل!» فــرخ رفــت تــو و در
را پشــت خــود بســت .چشــمهایش هــادوی را جســتوجو میكــرد
كــه دوبــاره شــنید« :دســت و روت را بشــور بــرو بــاال ،منــم آمــدم».
پرنــده دانــه میخــورد .فــرخ چهــرهاش را خشــك كــرد و نــگاه كــرد.
گفــت« :تنهــا میخــوری...؟ بیتعــارف!؟» هــادوی بــا ســینی خــوراك
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آمــد تــو .گفــت« :تــو او را غریبــه میدانــی ،پرنــده بیــش از شــكمش
نمیخواهــد .وقتــی دارد میخــورد ...یعنــی تــو هــم بفرمــا ...حــاال
بفرمــا!»
فــرخ بــا چیــزی در ســر خــود درگیــر بــود كــه نمیدانســت چیســت.
خــوراك را آرام میجویــد ،مــزه آن را نمیفهمیــد .هــادوی هــم گویــی
بــا چیــزی درافتــاده بــود ،آرام خــوراك را در دهــان ،بــا زبــان بــه اینســو
و آنســو میبــرد .آخــر همــه چیــز را فــرو داد و پرســید« :چــه كــردی؟»
فــرخ گفــت« :هیــچ!» هــادوی نگاهــی بــه او كــرد كــه چنــدی بیــش بــه
درازا كشــید .گفــت:
 یعنی چه هیچ؟ گفتند توی این منطقه كه گزارشی نرسیده… خب...؟ از مناطق دیگر هم تحقیق میكنند ،تا بعد… به امید خدا. پس سهراب؟96
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 مدرسه.لقمــه را فــرو داد« :ناهــارش را خــورد و رفــت ».خامــوش ،میخوردنــد.
گاه بــه گاه نگاههــا درهــم میرفــت .فــرخ یــك آن از جویــدن بــاز
ایســتاد ،كمــی اندیشــید ،آنچــه در دهــان داشــت فــرو داد و پرســید:
«مــن ...تــا ِكــی میتوانــم اینجــا بمانــم؟» هــادوی كمــی بیشــتر از
خــود شــور نشــان داد ،نانــی را كــه میجویــد بــه تنــدی فــرو داد و
گفــت:
 تو آنجا سرما خوردی ،آن تب كردن یادت رفت؟! خب آخرش چی؟هــادوی بــا آرامــش بــه خــوردن پرداخــت و گفــت« :غــذات را بخــور».
فــرخ چشــم دوخــت بــه ســینی ،و برگشــت بــه رفــت و آمدهایــی كــه
تاكنــون داشــت .یــادش آمــد :پــا تــوی اتــاق كــه گذاشــتم ،آن كارمنــد
بــه مــن چشــم دوختــه بــود .از همــان جلــوی در .هنگامــی هــم كــه
جلــو رفتــم و بــه او گفتــم كــه پــدرم گــم شــده ،او هنــوز همانجــور
نگاهــم میكــرد .نــه اینكــه چیــز غریبــی در مــن دیــده باشــد ،پاســخی
نداشــت .هنگامــی در جــا جنبیــد كــه ســر خــود را خارانــد و اشــاره
كــرد بــه آنســو ،گفــت بــرو پیــش آن آقــای ...یــادم رفتــه اســم او را ،و
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مــن ایســتاده بــودم جلــوی میـ ِـز آقــای ...چــی بــود اســمش ،...گفــت
بــه كارم رســیدگی میكنــد .روز دیگــر كــه رفتــه بــودم جـواب بگیــرم،
آقــای ...تــوی مرخصــی بــود .شــاید بــرای همیــن ،اســمش فرامــوش
شــده .كــس دیگــر هــم نمیتوانســت كار آقــای ...را بكنــد .شــاید
هــم نمیخواســت .مثــل ایــن بــود كــه روزهــا بــرای ســرگرمی بــه آنجــا
م ـیروم .شــاید بــرای فرامــوش كــردن .ناامیــدی .دیگــران هــم .دیگــر
بــه مــن خــو كردهانــد .هــم بــه اینكــه هیــچ چیــز بــه آخــر نمیرســد.
ـود كارهــای روزمــره بــود.
هیــچ شــاخهای بــه گل نمینشــیند .آرزو ،خـ ِ
كســی نمیتوانســت بیــش از ایــن باش ـد .مــن هــم همینجــور .رفــت
و آمدهــا بــه ادارههــا برایــم شــده هــدف ،نــه پیــدا كــردن پــدر .ایــن را
وقتــی كمكــم فهمیــدم كــه همــه چیــز برایــم شــد یــك ســفیدی گنــده،
كــه رو ســرم ســنگین شــده بــود .یــك ســفیدی بیتغییــر كــه لــك هــم
برنمیداشــت .گنــده و ســنگین و ویــران كننــده ،كه ویــران كنندگیاش
را هــم بــه ســادگی نمیشــد فهمیــد .تنهــا میبینــی كــه همچــو نهنگــی
همــه چیــز را بیگنــاه میبلعــد .مــن هیــچ ســر درنمــیآورم ،ولــش
كــن ،همــه چیــز را ،ول كــن...
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۱۲

درازای زمانــی را كــه چوبهــا را زیــر بغــل داشــت بــه یــاد نم ـیآورد.
روز ،یــا مــاه ،یــا ســال .میدیــد جایــی ایســتاده اســت كــه دانســته نیســت
كیســت .روزی كــه آمــد ،یــا صــد ســال پــس از آن .آن روز هــم آن
چوبهــا ،شــانهها و زیــر بغــل او را مــیآزرد .از پــگاه تــا اكنــون،
كجاهــا كــه نرفتــه؛ آ گاهــی ،شــهرداری و ،...كــی میتوانــد پاســخ او را
بدهــد .در ســرش بــود كــه آنهــا اگــر خودشــان بخواهنــد كســی را پیــدا
كننــد ،میداننــد چــه بكننــد .امــا اگــر تــو بخواهــی ،هرگــز نمیتواننــد.
خــود را جلــوی خانــه دیــد .ایــن پنجــره بــاز اســت ،هیـچگاه بــاز نبــوده
خــاك الی
خــاك كوچــه میآیــد تــو اتــاق.
اســت .مــادر میگفــت،
ِ
ِ
ـت كهنــه َور آمــده و پنجــره بــاز بــود .آن مــرد
درزهایــش ماننــد یــك ِخشـ ِ
كارگــر هــم همچنــان آوازش را زیــر لــب میخوانــد« :بــه خانــه مـیروم
جنگســت و »...او را دیــد كــه كنــار گنجــه بــود .چیزهــای فــرخ را
از تاقچــه برمیداشــت و تــوی گنجــه میگذاشــت .چشــمهای پــدر،
تــوی عكــس ،میــان قــاب ،روی یكــی از اشــکوبهای گنجــه ،نگاهــش
99

هرمزد ناظمپور

روزگار فرخ

ـت مشــكی پــدر ،گنجــه را
میكــرد .و چشـمهای خــودش ،در میــان كـ ِ
ِ
نــگاه میكــرد .پــای خــودش را دیــد كــه تــوی گنجــه جــا نمیرفــت.
كارگــر پــا را همانجــا كــف اتــاق گذاشــت و در گنجــه را بســت .فــرخ
در ســرش بــود كــه بــرود و پــای خــود را پــس بگیــرد .امــا ایــن كار را
نكــرد .نخواســت هــم بدانــد چــرا .ولــش كــن .پنجــره بــاز را هــم رهــا
در خانــه هــادوی .در بــاز كــه شــد ،ســهراب
كــرد و رفــت بــه ســوی
ِ
ُ
ُ
پریــد بــه میــان بــازوان او .فــرخ توانســت آن حســی را كــه خــرد خــرد در
هســتی او خــود مینمــود ،بــاز شناســد .شــاید ســهراب همــان روزنـهای
ـان آدموار دیگــری راه می ُبــرد .و همیــن بــود كــه فــرخ
بــود كــه بــه جهـ ِ
ُ
ـوه ابــری بــارانزا،
او را میــان دو دســت گرفــت و بــه ه ـوا بــرد ،در انبـ ِ
از خندههــا و از خــود بیخودیهــا .و آنگاه كــه او را بــر شــانههای
خــود تــا حیــاط بــردَ ،
ــر ســبك وگریزنــدهای را بــر شــانههای خــود
پ
ِ
میدیــد .ســهراب را بــر زمیــن گذاشــت .شــیر را بــاز كــرد و یــك مشــت
آب بــه چهــره خــود پاشــید .اندیشــید كــه چهجــور بــا چوبهــای زیــر
بغــل ،او را روی شــانه گذاشــته و تــا اینجــا آورده اســت .ســهراب صــدا
در بســته اتــاق بــر جــا مانــده
زد« :اگــر پیــدام كــردی »...فــرخ جلــوی ِ
گام او در ه ـوا رهــا مانــده باشــد .كســی تــوی اتــاق
بــود ،گویــی یــك ِ
نبــود ،و او در قــاب شیش ـههای آن ،در یكســو عكــس اســتوار را ،كــه
در قــاب لبخنــد مــیزد ،و در ســوی دیگــر یــك ســیب ســرخ را روی
تاقچــه دیــد .بیدرنــگ بــه حیــاط برگشــت .تنهــا صــدای خندههــای
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ســهراب بــود .او را میــان شــاخههای درخــت انجیــر یافــت ،كــه برگــی
از شــاخه چیــده و جلــوی چشــم گرفتــه ،خــود را پنهــان كــرده بــود:
«اگــر پیــدام كــردی »...ایــن را گفــت و پریــد پاییــن .فــرخ هــم برگــی
چیــد و پیــش چشــم گرفــت« :اگــر پیدام كــردی!» بــرگ را كــه از روی
چشــمهایش كنــار بــرد ،ســهراب رفتــه بــود .هــادوی صــدا زد« :بیــا
بــاال »!..بــه ســوی صــدا برگشــت ،هــادوی را دیــد كــه در ای ـو ِان بــاال
روی صندلــی نشســته بــود و او را نــگاه میكــرد .بــا لبخنــد ،گفــت:
«بیــا بــاال».
هنــگام گذشــتن از آن راهــروی دراز و باریــك و نیمهتاریــك ،بــاز جلــوی
قــاب شیشــهای ،چیــزی بــود كــه او را ایســتاند.
ِ
در اتــاق ایســتاد .در ِ
ـاب عكــس روی تاقچــه .و نــاگاه نیمــرخ
نــگاه كــرد؛ بــاز همــان بــود ،قـ ِ
مهتــاب بــاال آمــد .تكبیــر گفــت و خــم شــد و پاییــن رفــت .فــرخ هنــوز
در شــگفت بــود .از چــه؟ خــودش هــم نمیدانســت .مهتــاب بــاال آمــد.
ـاه ُپــر شــود و نگاهــی بــه او بكنــد؛ اگــر
ـاه نیمــه ،مـ ِ
آرزو كــرد كــه ایــن مـ ِ
تــاب مـیآورد .چهــر ه مهتــاب ،دوبــاره كــه پاییــن رفــت ،دیگــر برنیامــد.
چــه فــرودی بــر خــاك ،كــه بــه درازای یــك ســده فرامــوش شــده بــود.
ســهراب از پلــه پاییــن آمــد و ،رفــت .در پــیاش آن پرنــده كوچــك،
هــر پلــه را كــه جســت مـیزد ،چنــدی میایســتاد .هــادوی از ایـوان بــه
اتــاق آمــد .فــرخ آمــد تــو كــه ســهراب بــا بشــقاب ســیبهای ســرخ
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از راه رســید .هــادوی نشســت و یــك ســیب برداشــت .فــرخ كمــی پــا
بــه پــا كــرد و پرســید« :بهــش گفتــی؟» هــادوی گفــت« :بنشــین».
و كارد را بــر ســیب نهــاد .پوســتهای قرمــز ســیب را بــا آرامــش در
بشــقاب میگذاشــت .ســیب را كــه تكهتكــه كــرد ،فــرخ بــاز پرســید،
بــا دشــواری ،چنانكــه گویــی َدم نمیتوانــد بزنــد« :گفتــی بهــش؟»
هــادوی بــا ُنــك كارد یــك تكــه ســیب برداشــت ،بــه او داد و گفــت:
 نه! چی!؟ نه! چرا مخالفی؟ نه.هــردو خامــوش ماندنــد .صــدای دســتگاه بافندگــی مهتــاب آرامآرام بــاال
آمــد .فــرخ نشســت روی لبــه تخت ،پرســید« :پــس چرا بهــش نگفتی؟»
هــادوی كارد را در بشــقاب گذاشــت و بــا بــه هــم مالیــدن ،دس ـتها
را پــاك كــرد و گفــت« :جرأتــش را نداشــتم!» فــرخ ســر خــود را میــان
ســر او را در خــود میفشــردند.
دســتها گرفــت ،چنانكــه دســتها ِ
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دســتگاه بافندگــی و
برگشــت دســته
گفــت« :خــدای مــن!» رفــت و
ِ
ِ
دوك نــخ ،ماننــد موجــی ســتیهنده ،كــه پیدرپــی
خشخــش چرخـ
ـش ِ
ِ
ِ
ُ
میكوبــد ،ه ـوا را پركــرده بــود .آنگاه صــدا بــاال آمــد چــون دریــا ،و
آنب ـهآن پلههــا را در خــود فروبــرد .هــادوی انــگار كــه همیــن اكنــون
آب بــه زیــر پایــش برســد ،پابهپــا شــد ،و بــا دشـواری گفــت« :چــرا...
خــودت ...بهــش ،...چــرا خــودت بهــش نمیگویــی؟» فــرخ در
شــگفت مانــد ،نــگاه كــه كــرد ،هــادوی سـ ِـر خــود را پاییــن انداختــه
بــود ،خامــوش .خاموش ـی را فــرخ شكســت:
 خودم؟! بله... من!؟ عیبی دارد؟ تو ،تو بزرگتری... جرأتش را ندارم. جرأت؟… پس من چی؟103
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هــادوی هنــوز ســرش پاییــن بــود .گویــی چیــزی در ســرش بــه اینســو
و آنســو تلوتلــو میخــورد .فــرخ هــم .هــادوی ماننــد ایــن بــود كــه
دســتهایش بســته باشــند ،بــه آنهــا نــگاه میكــرد .در اندیشــه بــود
كــه آیــا تاكنــون دسـتهایش بهراســتی بــاز بودهانــد؟! اكنــون آیــا بســته
نیســتند؟ اندیشــید ،گوییــم بســته باشــند ،پاهــا چــی؟ اندیشــید راه كــه
میتوانســت بــرود .نــه ،پاهــا بســته نبــود ،فلــج بــوده و نمیتوانســته.
و بــه جــرأت اندیشــید ،و اینكــه چنیــن چیــزی هســت؟ امــا ســرانجام
ســرش را بــاال گرفــت و گفــت:
 مگر نگفتی عشق!؟ ... هان...؟ گفتم ،ولی... ولی ...،هان؟كنــار اتــاق را جســتوجو
فــرخ خامــوش مانــد .چشــمانش گوشــه
ِ
میكــرد .هــادوی او را زیــر نــگاه گرفتــه بــود و رهــا نمیكــرد ،گفــت:
«تــو هــم جرأتــش را نــداری!» فــرخ خندیــد .از خــود بیخــود خندیــد:
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«چــرا بــرای زندگــی كــردن ،جــرأت یــك چیــز ضــروری اســت...
یــك چیــز الزم بــرای یــك چیــز خیلــی ...طبیعــی »...انگشــتها
را در هــم كــرد و دســتها را کمنــد زانوهــا و در خــود فــرو رفــت.
واژه جــرأت همــه چیــز را در ســر او میشــكافت« :جــرأت! مگــر
پــدر بــه مــن نمیگفــت ،وقتــی میخواســتم كاری بــه میــل خــودم
بكنــم .مگــر پــدر بــه خــودش نمیگفــت ،وقتــی میخواســت كاری
بكنــد كــه دیگــران نمیكردنــد .مگــر پــدر بــه هــر كاری كــه دلــش
میخواســت نمیگفــت ،جــرأت! پــدر جــرأت زیــاد داشــت و همــه را
بــرای خــودش میخواســت .بــه خان ـواده چیــزی از آن نم ـیداد .حــاال
چــی »...هــادوی از خاموشــی در آمــد ،گفــت« :خــودت بایــد بهــش
بگویــی ».فــرخ بلنــد شــد ،چوبهــا را زد زیــر بغــل و ایســتاد .هــادوی
كارد را در بشــقاب رهــا كــرد .آنگاه كــه خامــوش بودنــد داشــت بــا
آن و پوس ـتهای ســیب بــازی میكــرد .فــرخ در جــا چرخیــد ،ماننــد
یــك ســرباز ســربهراه ،و بــه راه افتــاد .همانجــور كــه در ســیل صــدای
دســتگاه بافندگــی فــرو میرفــت ،از پلههــا پاییــن رفــت .چنانكــه
خــودش نفهمیــد چگونــه.
پیچیــد و روبــهروی در ایســتاد .در بــاز بــود .پــردهای نــازك جلــوی
دســتگاه بافندگــی بــود ،در پــس آن مهتــاب چنــان پــر ســر و صــدا در
بافتــن بــود كــه لرزشهــای ریــز تارهــای پــرده دیــده میشــد ،امــا فــرخ
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آن را نمیدیــد .تنهــا ،در آن غوغــای ســنگین دســتگاه ،جنبشهــای
ِ
ُ
ور
آهنگیــن مهتــاب را میدیــد .ماننـ ِ
ـد كرشــمهای برآمــده از الیههــای د ِ
َ
ناپیداســر ،اما بازداشــته .صــدا خوابید
زمــان .بــس دور ،كه از گذشــتهای
و خاموشــی اتــاق را دربرگرفــت .مهتــاب پشــت پــرده بــود و بافتههــای
خــود را ســامان مــیداد .فــرخ پابهپــا كــرد .مهتــاب او را نمیدیــد.
شــاید اگــر میدیــد واژ ه نخســت را او میگفــت؛ دشــوارترین واژه را.
فــرخ كــه بــه چــپ و راســت میرفــت و میآمــد ،ایســتاد در آســتانه
در اتــاق .مهتــاب هنــوز او را ندیــده بــود .آرنــج بــر دســتگاه نهــاده و
ِ
پیشــانی بــر دســت خوابانــده تــا شــاید خســتگی را بریــزد روی زمیــن ،بــه
زیــر پــای خــود ،بــه دور و بــر خــود .فــرخ همانجــور بــر جــای مانــده
بــود ،ماننــد نــگاره آن پرنــده شــكار شــده و آویختــه ،در قابــی كــه روی
دی ـو ِار اتــاق بــود ،بــاالی سـ ِـر مهتــاب و از بــاالی پــرده دیــده میشــد.
بــر جــای مانــده بــود ،ماننــد چوپانــی تنهــا و آذرخ ـشزده در بیابــان،
خشــكیده بــر جــای .جهــان ایســتاده بــود و صــدای َدم زدنهــای مهتاب
شــنیده میشــد ،انــگار خاموشــی جهــان را فراگرفتــه بــود .مهتــاب ســر
بلنــد كــرد .فــرخ در جــای خــود كمــی جنبیــد ،و خــود را كنــار كشــید
و پشــت بــه دیـوار داد .ایــن بــار صــدای دمزدنهــای خــود را میشــنید.
آرزوی پیشآمــدی را داشــت تــا همــه چیــز را بــه هــم بریــزد؛ هرچــه
باشــد .بــه ســرش زد چوبهــا را رهــا كنــد ،تــا شــاید بــدن ســنگینش
گرمــب بــه زمیــن بخــورد .بــا خــود گفــت شــاید نداشــتن جــرأت همیــن
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باشــد .همیــن خشــك بــودن .بدنــش خشــك بــود ،میبایســت بــه زمیــن
بخــورد تــا نــرم شــود .بــا همــه دندههایــش .صــدای كوبیــدن دســتی
بــه در خانــه در راهــرو پیچیــد دیگــر زمانــی بــرای زمینخــوردن نمانــده
بــود .ســهراب دویــد ،و مهتــاب از پــس آن پــرده نــازك در آمــده و
چــادر بــر ســرانداخته بــود .ســهراب در را بــاز كــرده بــود و مهتــاب بــه
ـرد كارگــر را ببینــد كــه
او رســیده بــود .فــرخ تنهــا توانســت چهــره آن مـ ِ
چیــزی گفــت و رفــت .فــرخ چیــزی نشــنید ،تنهــا دیــد كــه مهتــاب در
را بســت و برگشــت .پــای فــرخ در دســتش بــود ،پیــش رفــت و آن را بــه
او داد .تنهــا آرام گفــت« :بفرماییــد ».پــای را گذاشــت پیــش پــای فــرخ
و رفــت .ســهراب گفــت« :بیــا ببندیمــش بــه پــات ».و نشســت جلــوی
فــرخ .صــدای پــای هــادوی را شــنید كــه گــران و كنــد از پلههــا پاییــن
میآمــد.
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۱۳

ـاق بــاالی خانـه هــادوی گــرد آمــده بــود.
انــگار همــه جهــان در ایــن اتـ ِ
فــرخ داشــت پــای خــود را بــه تنــش میبســت .ســهراب گرداگــردش
كــف روبیــده اتــاق را جســتوجو
میدویــد .جوجــه بلدرچیــن هــم
ِ
میكــرد و هربــار كــه ســهراب بــه او میرســید پــر مــیزد و كمــی
بــه هــوا میپریــد و بــه زمیــن كــه میآمــد بــه جســتوجوی خــود
میپرداخــت.
كــت مشــكی اســتاد
فــرخ پــا را ســفت بســت و راســت نشســت .بــه ِ
مــراد بــه تنــش نــگاه كــرد و دســتی بــر آن كشــید .ندانســت چــرا آن را
پوشــیده ،شــاید آن كاپشــن هفترنــگ دیگــر گــرم بــود كــه ماننــد یــك
ُ
ـون كــرچ یــا مــرده در آن گوشــه افتــاده اســت .فــرخ بــار دیگــر آن
بوقلمـ ِ
ســفیدی گنــده را احســاس كــرد كــه داشــت چیــزی را میبلعیــد ،امــا
ایــن بــار عاشــقانه.
هــادوی آمــد .در چارچــوب در ایســتاد و نگاهــش كــرد .ســهراب از
دویــدن بــاز ایســتاد .رفــت پیــش جوجــه چنــدك زد و بــا بــه هــم زدن
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دو دســت او را كیــش داد .صــدای دســتگاه بافندگــی بلنــد شــد .شــب
ـد پیــاده
پشــت شیشــه بــود بــا خنكـ
ـی بهــار ،و ســر و صــدای رفــت و آمـ ِ
ِ
و ســواره در كوچــه .فــرخ از خــودش میپرســید ،بمبارانهــا ِكــی
دیگــر نشــدند .شــلوغی كوچــه او را بــه ایــن پرســش كشــاند .بــا خــود
گفــت شــاید بــا رفتــن ســرما .هــادوی از پشــت شیشــه بیــرون را تماشــا
میكــرد .فــرخ پرســید« :چــی شــد؟» هــادوی همانجــور كــه پشــت
بــه او داشــت ،نگاهــش گذشــتن كســی را در كوچــه پــی میگرفــت،
گفــت« :آقــای دكتــر! اآلن میبایســت تــو مطــب باشــه »...فــرخ
ایســتاد روی پــا ،آن را وارســی كــرد ،آســوده شــد ...رفــت كنــار هــادوی
پشــت شیشــه ایســتاد .مــرد بنگاهــدار هــم از ســوی دیگــر پیــدا شــد.
یــك خان ـواده پشــت ســرش بودنــد و او دم بــه دم ســر بــر میگردانــد و
چیــزی میگفــت .فــرخ در ســرش بــود كــه دارد از خان ـهای میگویــد
كــه میخواهــد نشانشــان بدهــد .و دیگــر تنهــا شیشــه را دیــد پیــش
چشــم خــود .پرســید:
 چی شد؟ گفت نه! آخر چرا؟109
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 نمیدانم ،از خودش بپرس. چــرا مــن؟ پــس تــو چــه كارهای ٬هــان؟ چــرا مــن ،آخــر چــرا مــن؟تــو هــم مثــل همــه .هیــچ كــس حــرف درســتی نمیزنــد .هیچكــس
جــواب نمیدهــد .هیچكــس كارش را نمیكنــد .تــو هــم ،همهتــان،
تــو! تــو چــه كارهای؟ مثــا بزرگتــری؟ چــرا مــن؟ چــرا مــن كار تــو را
بایــد بكنــم؟ مگــر شــما بزرگهــا همــه كاره نیســتید؟ چــرا چــرا...؟»
فــرخ آرام كــه شــد دیــد هــادوی ســرش را میــان دو دســت گرفتــه و
خامــوش اســت .فــرخ برگشــت و از ورای شیشــه بــه كوچــه نــگاه كــرد.
رفــت و آمدهــا كمتــر شــده بــود و شــب بیشــتر .هــادوی آهســته گفــت:
ُ
«خــب ...بــرای اینكــه اعتــراف كــردی!»
واژه اعتــراف در ســر فــرخ چــرخ مـیزد؛ ماننــد كبوتــری خاكســتری در
آســمانی خاكســتری ،و فــرخ میكوشــید آن را بگیــرد ،كــه هــادوی بــاز
گفــت« :تــو گفتــی رزمنــدهای ،بعــد گفتــی دروغ گفت ـهای »...فــرخ
دیگــر كبوتــری در ســر نداشــت .برگشــت و نــگاه كــرد .هــادوی چشــم
بــر كــف اتــاق داشــت ،گفــت:
 چــرا اعتــراف كــردی؟ اگــر ایــن كار را نمیكــردی ...حــاال همــهچیــز درســت بــود ...حــل بــود ...مشــكلی نبــود ،ولــی حــاال مســأله
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داری…
 خــب ،ایــن گنــاه مــن! پــس چــرا راهــم دادی؟ چــرا از خانـهات بیرونمنكــردی؟ چــرا راهــم دادی؟ اســیر میخواســتی؟
پیرمــرد گریــه میكــرد .چیــزی نگفــت .اشــك خــود را هــم از روی
گونــه پــاك نكــرد .روی خــود را هــم بــرای گریســتن بــه ســوی دی ـوار
برنگردانــد .همانجــور كــه بــه جایــی ناپیــدا نــگاه میكــرد ،گفــت:
«اینهــا همــهاش حرفــه ،تــو فكــر میكــردی ،خیــال میكــردی كــه
كســی كارهای اســت ».دســتمال را از جیب بیــرون كشــید ،آن را تكاند،
و اشــكهایش را زدود .دســتمال كــه روی چشــمهایش بــود ،گفــت:
«كار خــودت اســت ٬مختــاری!»
دیگــر صــدای دســتگاه بافندگــی مهتــاب شــنیده نمیشــد .فــرخ
ِ
ندانســت چگونــه بــا پیمــودن پلههــا در ایــن خاموشــی ژرف فــرو
در اتــاق ایســتاد .مهتــاب نشســته
رفــت .راهــرو را پیمــود ،و روب ـهروی ِ
بــود ،چنانكــه گویــی میدانســت او میآیــد .خــود را در چــادر
پیچانــده بــود ،و دس ـتهایش اندامــش را در خــود گرفتــه ،تــا اســتوار
بــر جــای باشــد .هرچــه فــرخ خموشــی شــنیده بــود ،او صــدای پــای
فــرخ را .مهتــاب ســرش را نیمچرخــی داده بــود ،آمیختــهای از آزرم و
ـیاه شــطرنج ،بــا هــم جابهجــا
گســتاخی .چشــمانش چــون دو مهــره سـ ِ
111

هرمزد ناظمپور

روزگار فرخ

شــدند و ایســتادند .لبهــای فــرخ جســتوخیز میكردنــد ،ماننــد
گنجشــكهای لــب حــوض آنگاه كــه حــوض نیمه ُپــر اســت و
راه گلــو بســته بــود ،صدایــش در نیامــد ،از
میخواهنــد آب بنوشــندِ .
ایــن سســتی دلــش لرزیــد ،و همیــن لــرزش گــره گلــو را بــاز كــرد،
گفــت:
 چرا؟ چرا نه! او زنده است .برمیگردد! مرا بازی نده... برمیگردد! پس حلوا درست كردن و سال گرفتنت برای چیست؟ نمیدانم ،نمیدانم ،دست و دلم با هم نیست... اگر زنده است ٬پس كجاست؟ مفقوده...فــرخ بــا شــگفتی بــه اینســو و آنســو میرفــت و میآمــد .مهتــاب
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در خــود فــرو رفتهتــر بــود ،در چــادر ســیاهش .انــگار مچالــه ،چــون
پرنــدهای كــه رفتــه و افتــاده در قیــری چســبنده و روان .فــرخ ایســتاد و
مهربانتــر از همیشــه گفــت« :چــرا زودتــر نگفتــی؟» مهتــاب خــود را
بــاال كشــید و راســت نشســت و فــرخ را نــگاه كــرد« :مــن چــه حرفــی
بــا تــو دارم!؟» فــرخ مــات مانــده بــود ،تنهــا نــگاه میكــرد .مهتــاب بــاز
برگشــت و تــوی روی او نــگاه كــرد ،پرســید:
 مرا برای چه میخواهی؟ هان ،برای چه!؟ وفاداری تو برایم غریب است! وفاداری؟ این درست در میآید؟ چرا نه؟ وفاداری من در تنهایی من است ،نه در كنار تو بودن!» اینكــه هــر روز بــا دســتمال ایـنور و آنور بــروی و خــاك از تاقچــه وقــاب عكــس اون پــاك كنــی ،...هــان؟
 خاك روفتن كار من است ...توی ذات من هست ...مگرندیده بودی تا حاال؟ این یك عادت است.
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مهتــاب صدایــش را هــر آن بلنــد و بلندتــر میكــرد .فــرخ تنهــا َپــر
َپــر م ـیزد .دیگــر صــدای مهتــاب فریــاد شــده بــود« :مگــر تــو مــادر
نداشــتهای؟ مگــر تــو خواهــر نداشــتهای...؟ حــاال كــه تــو هســتی! بــرو
خــاك از روی شیشــه قــاب عكــس پــدرت بــردار ...حــاال كــه مــادرت
نیســت ،تــو ایــن كار را بكــن »...صــدای زمیــن خــوردن فــرخ مهتــاب
را خامــوش كــرد .فــرخ زیــر بــار ســرزنشهای مهتــاب چنــان بــه دور
خــود چرخیــده بــود كــه پایــش تــاب نیــاورده و از زیر بــار او شــانه خالی
كــرده ،ســر پیچیــده و جــدا شــده بــود .هــادوی سراســیمه پاییــن آمــد.
فــرخ لنــگان راهــرو را پیمــود ،و از زیــر نگاههــای هــادوی گریخــت.
در خانــه را شــنید.
هــادوی پــای او را برداشــت كــه صــدای بســته شــدن ِ
فــرخ بیــرون رفتــه بــود .هــادوی روی چارپایـهای در گوشــه اتاق نشســت
و پــای فــرخ را بررســی كــرد ،گفــت« :تســمهاش پــاره شــده ...حتــم
از آن دفعــه اســت .ایــن پســره هــم كــه تــا یــك چیزیــش میشــود پــاش
از جــا در میآیــد ...مشــكل هــم بشــود درســتش كــرد ».هــادوی ســر
خــود را كــه بــاال گرفــت ،ســهراب را دیــد كــه در آســتانه در ایســتاده،
خ ـوابزده ،چش ـمهایش را میمالــد .مهتــاب ایســتاده بــود و نگاهــش
میكــرد .چوبهــای زیــر بغــل تــوی دســتهایش بــود.
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۱۴

ماهــی تــوی تنــگ چــرخ مـیزد .درنــگ میكــرد ،و بــاز چــرخ مـیزد.
فــرخ بــه آن چشــم دوختــه بــود .او را آرام كــرده بــود .كنار دیوار نشســته،
ـرد كارگــر پشــت او گذاشــته
یلــه داده بــود بــه رختخوابپیچــی كــه مـ ِ
بــود .دیگــر ایــن هــم در ســرش نبــود كــه چگونــه خــود را تــا اینجــا
كشــانده ،و چــرا اینجاســت .هرچــه باشــد ،روزی خانهاش بوده .خســته
بــود ،بــه یــاد مــادر افتــاد ،هنگامــی كــه بــه خانــه میآمــد اســتكان چــای
را جلــوی او میگذاشــت و اســتكان بــا نعلبكــی میگفــت تیلیــك! و
همیــن صــدا را شــنید .اســتكان چــای را هــم دیــد ،روی كــف اتــاق
جلــوی چشــم خــود .مــرد كارگــر گفــت« :دم كشــیده ،تــازه اســت...
چــای خشــك را آقــای معمــار برامــان آورده »...آن یــك كارگــر دیگــر
بــه رادیــوی موجكوتــاه ور میرفــت .بــا یــك گــوش كــه بــه رادیــو
ـدای آشــنایی را جس ـتوجو
چســبانده بــود ،در میــان قــار و قورهــا صـ ِ
میكــرد .چش ـمهایش دوختــه مانــده بــود بــه فــرخ .رادیــو را خامــوش
كــرد و گذاشــت كنــار خــود و گفــت« :مثــل شــما تــوی شــهرمان ُپــر
اســت ،آنقــدر كــه آدمهــای دوپــا غریبــی میكننــد ».شــاید بــه گــزاف
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گفتــه باشــد ،شــاید هــم چشــم و گــوش و دســت و پــا را ســر راســت
كــرده باشــد ،روی هــم .بــرای فــرخ روشــن نبــود او چــه میگویــد،
پرســید:
 مگر شهرتان كجاست؟ هــرات ،شــهر كــه نــه ،خــراب شــده ،نمیدانــم دیگــر ســر چــیجنــگ میكننــد ،مــن كــه نمیدانــم .كاری بــا خودمــان كردیــم كــه
تاتــار نكــرد…
چنــدی ســر تــا پــای فــرخ را نــگاه كــرد ،گفــت« :حــال میتانــی
راه ببــری؟ بــا یــك پــا؟» كســی در زد .آن یكــی بلنــد شــد .كســی
نمیبایســت بیایــد .بــه هــم نــگاه میكردنــد .شــب دیــر بــود .دیگــری
گفــت« :معمارســت ،شــاید كار دارد!» و از جایــش بلنــد شــد .آن یكــی
رفــت در را بــاز كنــد .همــه خامــوش ماندنــد .آنگاه كــه صدایــی از
پشــت در شــنیده شــد گــوش تیــز كردنــد؛ «میخواهــم خــودم ببــرم
در اتــاق
بدمــش ».تــا بیاینــد و بداننــد كیســت ،مهتــاب در آســتانه ِ
ایســتاده بــود .بــا چوبهــا كــه دســتش بــود .آن یــك كارگــر كــه تــوی
اتــاق بــود ،بــرای مهتــاب ســر خــود را پاییــن انداخــت و رفــت بیــرون.
فــرخ كــه ســرپا شــده بــود ،لنــگان بــه ســوی پنجــره رو بــه حیــاط
رفــت و نشســت روی لبــه آن .مهتــاب اتــاق را پیمــود تــا پیــش فــرخ،
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چوبهــا را بــه او داد و پرســید« :تــو ...كــی هســتی؟» فــرخ جاخــورد.
بیخــود از خــود گفــت« :مــن؟» برخاســت و چوبهــا را زیــر بغــل
زد و دســتپاچه گفــت« :برویــم خانــه ،اینجــا خــوب نیســت!» مهتــاب
دســت بــر شــانهاش گذاشــت .شــانه فــرخ لرزیــد .مهتــاب گفــت« :نــه!
آنجــا نــه »...فــرخ همانجــا نشســت .نتوانســت خــود را روی چوبهــا
نگــه دارد .پرســید« :تــو كــی هســتی؟» مهتــاب خامــوش مانــد ،چیــزی
نگفــت .ماهــی تــوی ُتنــگ ایســتاده بــود و بالههایــش نرمنــرم میجنبیــد.
دهانــش هــم .مهتــاب تلنگــری بــه ُتنــگ زد و ماهــی چرخیــد .پشــتش
بــه فــرخ بــود ،گفــت« :هنــوز پــدرت را پیــدا نكــردهایِ ...زن زندگیــت
را پیــدا میكنــی »...چــادرش افتــاده بــود روی شــانهاش .صــدای
پــای هــادوی را از راهــرو شــنید ...فــرخ از شیشــه پنجــره ســهراب را
نــگاه میكــرد كــه در پــی جوجــهاش بــه حیــاط دویــد .در ســرش
بــود كــه ایــن پرنــده چــه بــزرگ شــده ،دیگــر نــه جوجـهای لــرزان بــود
كــه بــا ُپرزهــای بــه جــا مانــدهاش او را بــه خنــده وامیداشــت .پرنــده
بــا َپرهــای آراســته و سایهروشــنهای قهــوهای خاكســتریاش ،دیگــر
جســتوخیز نمیكــرد ،خرامــان راه میرفــت .هــادوی چنــدكزده
و پشــت داده بــود بــه دیــوار راهــرو و بــا آن دو كارگــر هراتــی گــپ
مــیزد .مهتــاب انگشــت بــه شیشــه ُتنــگ مینواخــت و خموشــی را
میشكســت .گویــی كــه بــا ماهیهاســت ،گفــت:
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 برو توبه كن! برا چی؟ چه گناهی؟ هیچی ...برو جبهه... جبهه!؟ جبهه برا چی... برو ،برگرد ،خواستگاری كن...در اتــاق ســرش را جلــو كشــید و گفــت:
ـوب ِ
هــادوی از كنــار چارچـ ِ
«یــك جعبــه شــیرینی بگیــر دســتت ...جــوری كــه همــه اهــل محــل
ببیننــد ».فــرخ در اندیشــه بــود؛ در اندیشــه خانــهاش .اكنــون بــاز
آنجاســت؛ «حــاال كســانی هســتند كــه بــا مــن حــرف میزننــد .تاریــخ
ایــن خانــه همیشــه برایــم پــر از ســكوت بــوده اســت .هنــوز هم میپرســم
و ج ـواب نمیگیــرم كــه چــرا تنهــا بــودهام .آیــا خواهــری داشــتهام ،یــا
بــرادری داشــتهام كــه مــن سرنوشــت آنهــا را نمیدانــم ...جــز پچپــچ
َ
از الی درهــای اتاقهــا و در خــم راهروهــا چیــزی در یــاد نــدارم.
هــرگاه از مــادر میپرســیدم چــرا تنهایــم ،میگفــت خــدا خواســته،
چــرا نــدارد! كار خداســت .خــودت بــزرگ شــدی میفهمــی .مگــر
مــادر نمیدانســت كــه آدم بــزرگ میشــود تــا فرامــوش كنــد ،تــا
جــا بــاز كنــد بــرای پرس ـشهای تــازه .پــدر هــم همینجــور .از پــدر
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كــه میپرســیدم ،اول ســیگارش را از جیــب كتــش بیــرون م ـیآورد .بــا
آهســتگی ،یــك دانــه بــه لــب میگذاشــت .آنقــدر نــگاه میكــرد تــا
مــن از رو بــروم .و خامــوش ،خاموشــی بــرای مــن همیــن قــدر فایــده
داشــت كــه بدانــم پچپچهایــی در ایــن خانــه هســت .چــرا مــن تنهــا
بــودم؟ پــدر بعــد از مــن عقیــم شــد یــا مــادر بــا شــیر دادن مــن نــازا؟
حــاال ...اینجــا ...تــوی ایــن خانــه ،همــه بــا مــن حــرف میزننــد،
همــه غریبههــای آشــنای مــن »...نــگاه خــود را از حیــاط برگرفــت و بــه
مهتــاب انداخــت ،گفــت« :نمیخواهــی بــروی بیمارســتان؟» مهتــاب
گفــت« :خســتهام ».ســهراب دســت او را كشــید .بیمنــاك بــود .نگــران
بــود .چش ـمهایش چــون ماهــی ،ژرف .نــگاه میكــرد و دســت فــرخ
را میكشــید ،گفــت« :مــرغ مــن رفــت ،بیــا ،بیــا ببیــن ،رفــت!» فــرخ
بلنــد شــد .ســهراب او را كشــید در پــی خــود تــا حیــاط .ه ـوا روشــن
امــا هنــوز آفتــاب نــزده بــود .او را تــا جلــوی ســوراخ راهآب بــرد كــه
زیــر دیــوار بــود .همانكــه روزهــا پیــش از ایــن ،ســهراب از آن ســر
بــرآورده بــود .ســهراب ســوراخ را نشــان مـیداد« :رفــت ،از اینجــا ،از
اینجــا رفــت ،رفــت ایــن تــو »...و خــم شــد و گــردن كــج كــرد و تــوی
ســوراخ را نــگاه كــرد .فــرخ دور و بــر خــود را نگاهــی شــتابان كــرد.
ســهراب درســت گفتــه بــود .بلدرچیــن او رفتــه بــود .چوبهــا را زیــر
بغــل درســت جــا داد و جلوتــر رفــت .میخواســت تــوی ســوراخ را نــگاه
كنــد ،چوبهــا نمیگذاشــتند خــم بشــود .بــا خــود گفــت« :آنســوی
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دیـوار خانــه همســایه اســت .پرنــده ســهراب تــوی حیــاط آنســوی دیـوار
اســت ».گــوش تیــز كــرد تــا شــاید جیكجیــك او را بشــنود .نــه ،همهجــا
خامــوش بــود و از ســوراخ تنهــا ســیاهی آن را میدیــد ،و دیگــر هیــچ...
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۱۵

هـوا ســردتر بــود .بــاغ انــگار در یخزدگــی زمســتانی خــود وامانــده و تنها
در چوبــی آن بــود ،كــه
چیــزی كــه جنبــش داشــت ،لتههــای سـ
ـنگین ِ
ِ
ِ
گاهگاه وزشــی ناپیــدا آنهــا را بیــدار میكــرد و بــه بــازی میگرفــت.
صدایــش كــه از گران ـیاش بــر پاشــنه بــود ،خموشــی بــاغ را اســتوارتر
میكــرد.
در بــاغ ایســتاده بــود .بــا
فــرخ بــه درون رفتــه بــود .چنــد گام جلوتــر از ِ
آن چوبهــا در زیــر بغــل و كــت مشــكی و پهــن پــدر ،بــه مترســكی
میمانســت كــه انــگار سالهاســت آنجــا مانــده اســت .خــم شــدگی
ِ
ســنگین تنــهاش بــر چوبهــا ،نشــان از گامهایــی دارد كــه در خــود
ماندهانــد .خشخشــی از دورتــر ،ســرش را روی شــانه چرخاند .دانســت
باغبــان در بــاغ اســت .در َتـ ِـه بــاغ ،صــدای بیــل او بــود كــه گویــی خــاك
خــاك كنــار درختهــا را زیــر و
را جابهجــا میكــرد .شــاید داشــت
ِ
رو میكــرد بــرای بهــار .فــرخ درجــا برگشــت و از میــان درختهــا
گذشــت .شــاخهها هنــوز بیبــرگ بودنــد و پیــچ و تــاب آنهــا گاه راه
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را میبســت و راه رفتــن از البــهالی آنهــا دشــوار بــود .نمیدانســت
چــرا اینجــور پیگیــر شــده ،شــاید شــاخهها هــم ،كــه بــا داشــتن باغبــان
زمــان درازیســت هــرس نشــدهاند ،در رویــش خــود همــان پیگیــری
را داشــتند ،و اكنــون كــه بــاغ در یخوارگــی نشســته ،آن را بــه فــرخ
بخشــیده اســت.
خســته نشســت روی كنــدهای تــن داده بــه خاك .پرنــدهای پریــد و او آن
را ندیــد .صــدای بــال او را شــنید .نگاهــش را كــه بــه دور و بــر چرخاند،
دی ـوار تـ ِـه بــاغ را دیــد .اینســوتر ،روی شــاخه بریــده و كوتاهــی ،روی
تنــه یــك درخــت ،چیــزی دیــد ســیاهرنگ و آویختــه .بهتــر نــگاه كــرد،
از جــا برخاســت ،جلوتــر رفــت ،یــك كاله بــود؛ یــك كاله شــاپوی
مشــكی ،ماننــد كاله اســتاد مــراد .تــا آمــده بــود آن را بــه جــا بیــاورد ،بــه
آن رســیده بــودَ .
وجوی
ت
ـ
جس
در
ـید
ـ
كش
آن
ـر
ـ
ب
ـت
ـ
دس
ـت،
ـ
داش
ـرش
ـ
ب
ِ
نشــانی آشــنا و پنهــان .امــا چنــان غبــار بــر آن نشســته بــود كــه شــاید بــه
چشــم دیگــری خاكســتری مـیزد .آن را تكانــد .تارهــای نــور خورشــید
كــه از میــان شــاخهها گــذر كــرده بودنــد ،در غبــار ایســتاده بودنــد.
همــه بــاغ ایســتاده بــود .هــر چنــد گاهــی ،صــدای برخــورد بیــل بــا خاك
بــه گــوش میرســید ،كــه نــه تنهــا نمــودی نداشــت ،خموشــی بــاغ را
در بــاغ را شــنید ،دانســت تــا
همیشــگیتر میكــرد .فــرخ صــدای نالــۀ ِ
تـ ِـه بــاغ چــه راهــی آمــده اســت؛ صــدا انــگار تكـهای بــود از زمانهــای
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دور.
ایســتاد جلــوی ســاختمانی و آن را نــگاه كــرد .در جسـتوجوی باغبــان
از آنســوی بــاغ تــا اینســو آمــده بــود .بــا چوبهــای زیــر بغــل و آن
كــت مشــكی اســتاد مــراد ،بــاز هــم انــدامواره مترســكی را بــه خــود
گــردن كمــی كــج
گرفتــه بــود .كاله شــاپو را بــر ســر گذاشــته و بــا
ِ
كــرده بــه پهلــو ،ســاختمان را برانــداز میكــرد .انــگار صــدای كســانی
را از ســالهای گذشــته میشــنید كــه از اتاقهــای دو ســوی ایــوان
میآمــد .شاهنشــین بــا ســه پلــه از زمیــن بــاغ بلنــدی میگرفــت ،و
ِ
بــر پیشــانی آن ٬رو بــه بــاغ ،چامــهای روی كاشــیهای رنگــی دیــده
میشــد .فــرخ آنگاه كــه ســر خــود را بــاال گرفــت آن را دیــد .خوانــد:
«انــدر بهشــت »...دو كاشــی افتــاده بــود .پــاره دوم چامــه را خوانــد:
«بــاغ ...مــن »...چنــد كاشــی دیگــر افتــاده بــود .واژههــا را در ســر
جابهجــا میكــرد .لبهایــش هــم بــا اندیش ـهاش همراهــی میكردنــد:
«بهشــت ،بــاغ مــن ».كمــی درنــگ كــرد ،و «مــن بــاغ بهشــت ».بلنــد
ُ ِ
ـت
ـت مــن بــاغ ».و «بهشــت مــن بــاغ ،بـ
ـاغ بهشـ ِ
گفــت« :نــچ» و «بهشـ ِ
ِ
ِ
ـت بــاغ ،چنــد تــا كاشــی افتــاده...؟» و شــمرد .شــش تــا
مــن ،مــن بهشـ ِ
ـوش
از كاشـیها افتــاده بــود .پلههــا هــم كچــل بودنــد .آجرهــای چارگـ ِ
كــف آنهــا ،چنــد تاییشــان نبودنــد .صداهــا هــم .شكســته بودنــد.
تــو اتاقهــا ،تــو ایــوان ،تــو پســتو ،كســی چیــزی میگفــت و نیمــه
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میگذاشــت .صــدای پاهــا كــه بــر زمیــن و كــف ایـوان و پلههــا كشــیده
میشــدند ،درســت بودنــد ،امــا خســته .صــدای پایــی در پشــت ســر خود
شــنید كــه بســیار روش ـنتر بــود .ســر پاییــن انداخــت و خــوب گــوش
كــرد .دریافــت كــه صــدای پــای باغبــان را میشــنود .كــس دیگــری
در ایــن بــاغ نبــود .بــه یــاد آورد كــه در پــی باغبــان بــود تــا داســتان كاله
را از او جویــا شــود ،نــه كشــف رمــز چامـهای بــر ســر ایـوان .و صــدای
پــای باغبــان آرامتــر شــد ،كندتــر شــد ،و ایســتاد .صدایــی شــنید در
خاموشــی بــاغ .انــگار بیــل بــود كــه از دســت باغبــان رهــا شــد و بــر
زمیــن افتــاد .بــه درخــت پنــاه بــرده بــود .از پشــت آن ســرك میكشــید
تــا اســتاد مــراد را نــگاه كنــد .دانههــای عــرق روی پیشــانیاش كژمــژ از
چینهــای پوســت چهــرهاش میگذشــتند و بــه زمیــن میچكیدنــد.
ـت بــاغ راه آن را گشــوده بــود ،در بــاغ پیــچ و تــاب
آبــی كــه در باالدسـ ِ
خــورده و از میــان درختهــا گذشــته ،تــا زیــر پایــش رســید .آب از
پایــش گذشــت و او بــه خــود آمــد و كوشــید بــر هــراس خــود چیــره
شــود .از میــان آب و از پشــت درخــت بیــرون آمــد و بیدرنــگ بیــل را
برداشــت .اســتاد مــراد هنــوز ایســتاده بــود ،پشــت بــه او ،و اگــر آن كــت
مشــكی و آن كاله شــاپوی ســیاه بــر اندامــش نبــود ،نــه تنهــا او را بهجــا
نم ـیآورد كــه چنیــن هیبتــی هــم نمیداشــت.
باغبــان بــا پــای لــرزان چنــد گام جلــو رفــت .اســتاد مــراد كــه چیــزی
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نمیگفــت ،ســرش را هــم بلنــد نكــرد .پــس او میبایســت چیــزی
بگویــد .مهمــان آمــده و بایــد از او دلجویــی كــرد .پــس لبهایــی را
كــه در لرزیــدن ٬پاهایــش را تنهــا نگذاشــته بودنــد بــه راه آورد ،گفــت:
«اوســتا ...تــو اینجــا چــه میكنــی؟ نكنــد ...بــاز ...مــرا ببخــش
اوســتا ...بــد كــردم ...مــرا ببخــش میدانــم بــد كــردم ،زدم بــه پــات،
ناقصــت كــردم ،زدم تــو ســرت ...مــرا ببخش ...خدا شــاهد اســت»...
فــرخ دیگــر نتوانســت ســر بلنــد كنــد .آنچــه در ســر داشــت ،مهرههــای
گردنــش را در هــم خشــك كــرده بــود .باغبــان ایســتاد ،بــا البــه گفــت:
«آمــدی چــه كار ...چــرا دســت از ســرم برنم ـیداری...؟ بــد كــردم
امــا پولــت هنــوز دســت نخــورده اوســتا ،بــرو تــو برشــون دار ...مــرا
ببخــش»...
فــرخ دردی در شــانههایش داشــت .زمانــی بــود كــه همانجــور بــا
چوبهــا زیــر بغلــش ایســتاده بــود .ســر بلنــد كــرد و چرخیــد و باغبــان
را نــگاه كــرد .باغبــان كــه چشــمهایش بــه فــرخ میــخ شــده بــود،
دســتهایش بیــل را جســتوجو میكــرد .آنگاه كــه آن را یافــت،
راســت ایســتاد .بیــل را روی شــانه گذاشــت ،بــا كمــی دودلــی ،آهســته،
فــرخ را دور زد و بــه ای ـوان رســید .پریشــان ایســتاد و او را نــگاه كــرد.
فــرخ چیــزی نگفــت ،فقــط او را نــگاه كــرد .واژه بــاغ ماننــد زنبــور در
كنــدوی ســرش پرســه م ـیزد .باغبــان بیــل را بــه دی ـوار ای ـوان یلــه داد
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و بــاز ایســتاد .ایــن بــار دیگــر رام بــود .فــرخ همچنــان بیجنبشــی در
اندامــش ،نــگاه میكــرد .پــس از چنــد هنــگام ،فقــط بــرای بهتــر نــگاه
كــردن ،لبــه كاله را بــاال داد .چــه میتوانســت بگویــد ،باغبــان پیــش از
ایــن بیپاســخی پرسـشهای او را نشــان داده بــود .دیگــر تــاب نیــاورد و
پرخاشكنــان فریــاد كــرد« :بــس اســت دیگــر ...بــس اســت!» و دویــد
بــه درون پســتویی كــه درش بــه ایـوان بــاز میشــد .فــرخ در پـیاش راه
افتــاد .پاشــنه چوبهــای زیــر بغلــش چنــان بــه زمیــن كوبیــده میشــد
ـاق ایـوان آنهــا را دو چنــدان میكــرد .بــه ایـوان كــه رســید
كــه انــگار تـ ِ
ایســتاد .بلنــدی كــف ایـوان از زمیــن ،گویــی نمایشــی را آمــاده میكــرد
بــرای درختــان بــاغ كــه دیــر زمانــی خاموشــی ایــن تماشــاگه را دریافتــه
بودنــد .باغبــان برآشــفته همــه خــرت و پرتهــای همــه زندگـیاش را از
پســتو بــه بیــرون پرتــاب میكــرد .لباسه ـای كهنــه ،یــك بقچــه ،یــك
جعبــه كوچــك دردار ،یــك صندوقچــه حلبــی كــه هنــگام فــرود آمــدن
روی كــف ایـوان صــدای ترقتــرق ناهنجــاری داد ،و آینــه قابشــدهای
در پســتو ایســتاده
كــه جرینــگ پیــش پــای فــرخ شكســت كــه جلــوی ِ
رنــگ بستهشــدهای در دســت
دســتمال ســفید
بــود .ســرانجام بــا
ِ
ِ
از پســتو بیــرون آمــد .آن را جلــوی فــرخ گرفــت و بــا صــدای لــرزان
گفــت« :بیــا ،بیــا بگیــر ...دســت نخــورده ،هم ـهاش اینجاســت ،تــو
ایــن دســتمال!» فــرخ تنهــا گلــدوزی روی دســتمال را دیــد .همــان یــك
پایــش سســت شــد .چرخیــد بــه پهلــو تــا پناهــی بیابــد .رفــت بــه ســوی
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صندلــی راحتــی كهنــه و گــرد گرفت ـهای كــه كنــار دی ـوار ای ـوان بــود.
ِ
روی همــان غبــاری كــه از ســالها مانــده بــود ٬نشســت و صندلــی جرق!
ـتمال
صــدا كــرد .باغبــان بــا ایــن شكســت خاموشــی پیــش رفــت و دسـ ِ
بســته را جلــوی فــرخ گذاشــت و خــود را پــس كشــید .فــرخ گفــت:
«یــك كمــی آب بــده »...باغبــان بــا گیجــی پرســید:
 آب؟ آب برا چی...؟ گلوم خشكیده ،تشنهام!باغبــان كاســهای آب كــرد و جلــوی او گرفــت ،كاســه در دســتش
میلرزیــد .فــرخ كاســه را گرفــت ،و باغبــان روی یــك حلــب نشســت،
كــه آن هــم صــدا كــرد و خاموشــی بــاغ ســنگینتر شــد .فــرخ آب را كــه
نوشــید ،در ســرش بــود« :چــرا باغبــان ترســیده؟ بیگمــان او را كشــته،
بیبروبرگــرد!» كاســه را روی زمیــن گذاشــت ،باغبــان َدمــی بلنــد كشــید
و آســودهتر شــد .فــرخ پرســید« :چــی بــه ســرش آوردی؟» باغبــان بــاز
دســتپاچه شــد ،گفــت:
 من تقصیری نداشتم ،آخر میدانی كه ،باغ مال من نبود كه… چرا باغ؟127
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 آمده بودی باغ را بخری…فرخ چشم به گلدوزی روی دستمال داشت ،گفت:
 مادر ،مادر ...پاك از یادم رفته بود. آخــر بــاغ مــال مــردم اســت .صاحبــش گذاشــته رفتــه ،مــن فقــطَ
میكنــم ...آمــدی پــول را گذاشــتی جلــوی مــن.
تــوش جــان
 برای چه آمدی پیاش؟و بــه گلــدوزی نــگاه كــرد .باغبــان گفــت« :دیـوار ریختــه بــود ...امــا
نــه ،خــودت آمــدی ،درســت یــادم نیســت ،خــودت آمــدی».
فــرخ گلــدوزی را نــگاه میكــرد .یــك شــاخه گل ســرخ بــود و یــك
پرنــده كنــارش؛ شــاید بلبــل بــود .مــادر را دیــد نشســته و گلــدوزی
میكنــد .مــراد میآیــد و مــادر گلــدوزی را روی فــرش میگــذارد و
بلنــد میشــود .فــرخ مشــق خــود را رهــا میكنــد و مـیرود ســر گلدوزی
مــادر .نیمــی از گل ســرخ دوخته شــده اســت .باغبان گفــت ...« :دیوار
را كــه درســت كــردی ،محــو بــاغ شــدی »...مــراد میآیــد ،مــادر بلنــد
میشــود .فــرخ گلــدوزی را نــگاه میكنــد .گلســرخ درســت شــده،
شــكفته…
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  ...میگفتی ،حیف از این باغ…مــراد از خـواب بیــدار میشــود ،دهـندره میكنــد .مــادر بلنــد میشــود
و چــای میریــزد .مــراد فــرخ را نــگاه میكنــد كــه نیمخیــز شــده و
گلــدوزی را نــگاه میكنــد .پرنــده نیمــهكاره اســت .فــرخ دســتش روی
ـوب بیــل بــود كــه كنــار صندلــی بــه دیـوار چســبیده بــود .باغبــان بــه
چـ ِ
بــاغ نــگاه میكــرد ،گفــت« :گفتــی بایســت دســتی بهــش رســاند و
آبــادش كــرد ».فــرخ دســت از دســته بیل كشــید ،باغبــان خامــوش ماند.
فــرخ بــاز بــه گلــدوزی نــگاه كــرد .مــراد از در خانــه بیــرون م ـیرود.
مــادر پرنــده را بــه انجــام میرســاند .باغبــان آه كشــید ،گفــت« :خــدا
بیامــرز ،پــول را گذاشــته بــودی جلــوم و اصــرار میكــردی ».ســینهاش
بــاال و پاییــن میرفــت« .ســمج بــود .چــه اصــراری...؟ حرصــم را در
آوردی ...دیگــر چیــزی نفهمیــدم ،بــا بیــل زدم بــه پــات! كــه ول كنــی
ـته بیــل برگشــته بــود .گفــت« :حــاال
بــروی »...فــرخ دســتش روی دسـ ِ
تكلیــف بــا تــو چیســت؟» باغبــان آســوده نشســته بــود .خونســرد گفــت:
«خــدا رحمتــش كنــه ،مــن كــه كارهای نیســتم ».و هنگامــی كــه بــه
ســوی فــرخ برگشــت ،بیــل را در دســت او دیــد .چنــان خــود را بیگنــاه
میپنداشــت كــه بــا دهــان بــاز فــرخ را نــگاه میكــرد .فــرخ بیــل را
در دســت فشــرد و ،روی تــك پــای خــود بلنــد شــد .بیــل را بــاال بــرد
و بــر ســر باغبــان فــرود آورد .باغبــان جاخالــی كــرد و فــرخ نتوانســت
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خــود را نگــه دارد و زمیــن خــورد .بیــل از دســتش رهــا شــد ،باغبــان بــه
پســتو گریخــت .فــرخ چوبهــای زیــر بغــل را برداشــت و بــا شــتاب
در پــی او بــه پســتو رفــت .چش ـمهایش هنــوز بــا تاریكــی آشــنا نشــده
بــود كــه چــوب را در هـوا چرخانــد و در تاریكــی فــرود آورد .هنگامــی
كــه باغبــان از ایــن یــورش بــه پشــت ٬روی زمیــن پهــن شــد ،چشـمهای
فــرخ بــا ســیاهی پســتو آشــنا شــد .بیدرنــگ تـ ِـه چــوب زیــر بغــل را
بیــخ گلــوی او گذاشــت .در فشــردن ٬یــك آن دودل شــد .چش ـمهای
ترســیده باغبــان بیجنبشــی مــرگ را چشــم بــه راه بــود .دودلــی فــرخ
گذاشــت تــا از گلویــش صدایــی ماننــد ِخــر ِخــر بیــرون بیایــد ،باغبــان
بــا شــتاب گفــت« :بگــذار بهــت بگویــم! تــو كــوری .تــو كــری .بــرو
چش ـمهات را بــاز كــن .تــو كجــا بــودی وقتــی مــن مــرده بابــات را از
رو زمیــن برداشــتم؟ ایــن مــزد دســت مــن اســت!» فــرخ اندیشــید« :تــو
بهتریــن كار را كــردی .كار مــرا تــو كــردی ».و گفــت« :پــول مــال
خــودت ،مــزد دســتت!» و چــوب را روی نــای باغبــان فشــار داد .صدای
هیاهویــی در بــاغ ٬دســتهای او را سســت كــرد .صــدای مهتــاب را
شــنید كــه ســهراب را صــدا مـیزد .فــرخ از درون پســتو بیــرون را نــگاه
كــرد .خورشــید كــج میتابیــد و از میــان شــاخههای رهــا شــده و پیــچ
ـان انجیــر بــاغ ،چشــمانش را مـیزد .باغبــان را رهــا
و تــاب خــورده درختـ ِ
كــرد و بــه ای ـوان برگشــت .ســر و صــدای مهتــاب و ســهراب هنــوز بــه
گــوش میرســید .خــم شــد و دســتمال را برداشــت .آن را بــاز كــرد.
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ـف ای ـوان و دســتمال را تكانــد و رفــت درون
پولهــا را ریخــت روی كـ ِ
ریــز
بــاغ .از میــان بــاغ كــه میگذشــت ،میــان علفهــا ،گلهــای ِ
رنــگ تازهروییــده ،زیــر پــای او مــوج میزدنــد.
آبی
ِ
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۱۶

پرنــده روی شــاخه انجیــر بــود و ســهراب روی دی ـوار .مهتــاب بیتــاب
پــای دیـوار .ســهراب چشــم از پرنــدهاش بــر نمیداشــت ،پیــش پایــش را
هــم نــگاه نمیكــرد .مهتــاب تنــش میلرزیــد و داد و فریــاد میكــرد.
امــا هــادوی چشــم بــه كاله دوختــه بــود و آرام بــر آن دســت میكشــید.
ماننــد نــوازش پشــت گربــه ،و پشــت گربــه هــم بــه نوازشهــای او
پاســخ مـیداد .چیــزی در ســرش بیــدار شــد .گفــت« :بــه چشــمم آشــنا
میآیــد »...فــرخ پ ـا بــه پــا شــد ،امــا چیــزی نگفــت ،چشــم دوخــت
بــه دهــان هــادوی .هــادوی گفــت« :مثــل یــك خ ـواب »...ســرش را
در راهــرو ایســتاده بــود.
ـار ِ
بــاال گرفــت و بــه فــرخ نــگاه كــرد كــه كنـ ِ
پرســید« :گفتــی بــه شــاخه درخــت آویــزان بــود؟» فــرخ آب دهانــش را
فــرو داد و تنهــا ســر تــكان داد .هــادوی نــگاه بــه كاله كــرد و بــاز بــر آن
دســت كشــید ،در ســر در پــی چیــزی بــود گمشــده .بلنــد شــد ،چنــد
گام راهــرو را كــه پیمــود ،ایســتاد و برگشــت و گفــت« :بیــا!» و راه افتــاد
بــه ســوی پلههــا .فــرخ هــم در پـیاش .هــادوی از پلــه بــاال رفــت .بــاال
كــه رســید رفــت تــوی اتــاق .هنــگام گذشــتن از اتــاق پایــش خــورد بــه
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آب پرنــده ،آن را ندیــده بــود .نــگاه هــم نكــرد ،رفــت بــه ســوی
ظـ ِ
ـرف ِ
در آن را گشــود و رفــت تــوی ایـوان .صندلــی كهنـهای در ایـوان
ایـوان و ِ
ـاك روی صندلــی را دیــد و
بــود كــه غبــار آن را پوشــانده بــود .فــرخ خـ ِ
اندیشــید همیــن چنــد روز پیــش بــود كــه هــادوی روی همیــن صندلــی
نشســته بــود .صندلــی را رهــا كــرد و بــه هــادوی نــگاه كــرد .هــادوی
ـت
حیـ ِ
ـاط خانــه فــرخ را نــگاه میكــرد ،گفــت« :آن حــوض و آن درخـ ِ
كنــار حــوض»...درنــگ كــرد ،برگشــت بــه ســوی ایــوان ،گفــت:
ِ
«اینجــا ،روی ایــن صندلــی ،پــدر مــن نشســته بــود .حالــش خــوب
نبــود .چنــد ماهــی بــود بیمــار بــود .مــن آمــده بــودم دیدنــش»... اشــاره
ـار ایــن صندلــی ایســتاده
كــرد بــه صندلــی« :مــن اینجــا ،كنــارش ،كنـ ِ
ـاط خانــه فــرخ« :آنجــا یــك بــاغ بــود .پــدرم
بــودم ».اشــاره کــرد بــه حیـ ِ
داشــت بــاغ را تماشــا میكــرد ».هــادوی دســتمالش را از جیــب بیــرون
ـاك روی صندلــی را تكانــد .فــرخ احســاس كــرد در ِمــه
آورد و بــا آن خـ ِ
فــرو م ـیرود .چش ـمهایش كمــی تــار شــد .یــادش آمــد از دیــروز تــا
كنــون هیچچیــز نخــورده اســت .شــانهاش را چســباند بــه دیـوار و ســر بــر
دیـوار گذاشــت .هــادوی گفــت« :بنشــین!» و صندلــی را جلــو كشــید.
فــرخ نشســت و هــادوی بــاز حیــاط را نــگاه كــرد ،حــوض را و درخــت
را .فــرخ خــود را آســودهتر یافــت .هــادوی پــس از چنــدی خامــوش
مانــدن گفــت« :صــدای اره موتــوری از تـ ِـه بــاغ شــنیده میشــد .پــدر
گفــت دارنــد درختهــا را می ُبرنــد ...گفــت میخواهنــد خانهســازی
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كننــد .مــن اســتاد مــراد را دیــدم آمــد كنــار همیــن حــوض .ایســتاد،
نگاهــی بــه دور و بــر كــرد و ،كالهــش را بــه همیــن درخــت آویخــت و،
لــب حــوض نشســت و دســت و رو شســت ...صــدای افتــادن درخــت
آخــری كــه تــوی بــاغ پیچیــد ،همــه جــا خامــوش شــد .تنهــا صــدای
نفــس پــدرم بــود كــه خــوب بــه یــاد دارم ...پــدرم آن روز ُمــرد»...
فــرخ گویــی یكــه خــورده باشــد ،از روی صندلــی بلنــد شــد .دســت
بــر شــانه هــادوی گذاشــت ،هــادوی برگشــت و نگاهــش كــرد .فــرخ
گفــت« :بنشــین!» و هــادوی نشســت روی صندلــی .فــرخ بــه نــرده
درخــت خانــه خــود را بهتــر نــگاه
ایــوان نزدیكتــر شــد ،و حــوض و
ِ
كــرد .هرچــه بیشــتر نــگاه میكــرد كمتــر بهجــا مــیآورد .هــادوی
گفــت« :اســتاد مــراد ایــن قســمت بــاغ را بــرای خــودش خانــه ســاخت.
حــاال چهــل ســاله ...همیشــه مثــل یــك خـواب كالهــش را بــه درخــت
آویــزان میدیــدم ».فــرخ بــا شــگفتی برگشــت و پرســید« :میخواهــی
بگویــی ایــن همــان كاله اســت...؟» هــادوی خندیــد ،گفــت« :آن
بــاغ از بیــن رفــت .كاله پــدر تــو ،ایــن میــان ،چــه جــور میتوانــد
باقــی مانــده باشــد؟» هــادوی در خــود فــرو رفــت ،بــاز گفــت« :امــا
ایــن درخــت...؟» برگشــت بــه ســوی فــرخ ،چهــرهاش و آهنــگ
صدایــش هــم برگشــت ،پرســید« :ایــن باغــی كــه میگفتــی ،اصــا
كجاســت...؟» فــرخ خامــوش نگاهــش میكــرد .صــدای ســهراب در
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در ایـوان
ـوی ِ
راهپلــه پیچیــده بــود كــه در پــی پرنــدهاش بــود و پرنــده جلـ ِ
ایســتاده بــود و دودل بــود كــه بیــرون بیایــد .هــادوی بلنــد شــد ،كاله را
روی صندلــی رهــا كــرد و پرنــده را درون اتــاق كیــش داد .فــرخ كاله
را برداشــت و بــا تلنگــری ،غبــار كوچكــی را كــه بــر آن نشســته بــود٬
پرانــد.
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۱۷

باغبــان خامــوش نشســته بود و ســرش را پاییــن انداخته بود و چشـمهایش
رو بــه بــاال بــود .فــرخ هــم همینجــور .هــر دو ماننــد هــم چشمشــان
بــه كاله بــود كــه روی میــز مانــده بــود .اكنــون یــك ســاعت بــود كــه
آنجــا نشســته بودنــد .پرونــده را كــه آوردنــد ،جنــاب ســروان همینجــور
كــه آن را بــاز میكــرد ،پشــت میــز نشســت و پرونــده را جلــوی كاله
گذاشــت .او بهراســتی بــرای كاله دســتور داده بــود پرونــده را بیاورنــد.
گفــت« :بعلــه !..مــراد معمــارزاده .شناســنامهاش تــوی جیــب بــوده...
اینجاســت ،ضمیمـ ِـه پرونــده .باطــل شــده ...مــرگ بــه علــت ایســت
قلبــی! اینجــا نوشــته ...ایــن هــم گواهــی فــوت ».همانجــور كــه
ســرش روی پرونــده بــود چشـمهایش را بــاال داد و گفــت« :میخواهــی
آدرســش را بدهــم؟» فــرخ كمــی جابهجــا شــد .گفتــۀ جنــاب ســروان را
نفهمیــده بــود ،پرســید« :كــی تشــخیص داده ...كــه ایســت قلبــی»...
جنــاب ســروان درنــگ نكــرد ،گفــت« :قطعــه ...آره ایــن هــم گــزارش
باغبــان بــاغ محــل ،وقــوع واقعــه را بالفاصلــه بعــد از
صورتجلســه،
ِ ِ
وقــوع واقعــه ،گــزارش كــرده »...جنــاب ســروان پرونــده را رج زد و
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بــاز خوانــد« :پــس از بررس ـیها و معاینــات الزمــه ،پرونــده ،مختومــه
اعــام شــد ».فــرخ بــاز پرســید« :كــی تشــخیص داده »...جنــاب
ســروان پرونــده را بســت و گفــت« :البتــه متوفــی بــا باغبــان مشــاجرهای
هــم داشــته »...فــرخ گفــت« :زد و خــورد!» باغبــان هــاج و واج بــه دور
و بــر نــگاه كــرد و نگاهــش روی فــرخ مانــد ،پــس از چنــدی درنــگ و
خامــوش مانــدن گفــت« :ول نمیكــرد! مثــل دیوانههــا مــرا گرفتــه بــود
كــه بــاغ را بفروشــم بهــش !...مــال ،مــال مــن نبــود كــه !...فرخ پرســید:
«پــول را چــرا تحویــل نــدادی؟» باغبــان ماننــد آنكــه گیــر افتــاده باشــد،
نگاهــش روی جنــاب ســروان مانــد .آنگاه ســرش را پاییــن انداخــت
و زمزمــه كــرد« :پــای پــول كــه بــه میــان میآیــد ،همــه چیــز عــوض
میشــود ...خــدا بیامــرزدش ،...میخواســت بــاغ را آبــاد كنــد»...
جنــاب ســروان پرونــده را بــاز كــرد و بــه فــرخ گفــت« :بنویــس! قطعــه
ـف چهــل و پنــج ...شــماره ...ســی و ســه ».و پرونــده
هفتــاد ...،ردیـ ِ
را بســت.
در حیاط بــاز بود .كاله اســتاد مراد
در خانــه ایســتاد .دو لته ِ
ـوی ِ
فــرخ جلـ ِ
در دســتهای فــرخ بــود و صــدای كلنــگ از درون شــنیده میشــد.
گــرد و خــاك هـوای راهــرو را فــرا گرفتــه بــود .فــرخ درون خانــه رفــت و
از راهــرو گذشــت .از بــاال و از پلههــا خــاك بــود كــه فــرو میریخــت.
میــان راهــرو ایســتاد و كوشــید بهتــر ببینــد .صــدای كلنــگ ایســتاد .در
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در ٬رو
میــان غبــار دو ســیاهی دیــد؛ یكــی بــاالی پلههــا ،و یكــی جلــوی ِ
بــه حیــاط ،هــردو كلنــگ بــه دســت او را نــگاه میكردنــد .غبــار كمــی
فرونشســت و فــرخ كارگرهــا را بهجــا آورد .داشــتند خانــه را خــراب
میكردنــد .گفــت« :میشــود بیایــم تــو؟» یكــی از آنهــا كــه آشــكار
نبــود كــدام اســت ،صدایــش شــنیده شــد« :بفرمــا!» فــرخ گفــت:
«میخواهــم چیزهــام را بــردارم ».و شــنید كســی گفــت« :بفرمــا،
بفرمــا!» فــرخ بــه اتــاق رفــت .كارگــر بــاالی پلــه نگاهــش میكــرد.
دیگــری كلنــگ خــود را زمیــن انداخــت و در پــی فــرخ رفــت .فــرخ
ایســتاده بــود میــان اتــاق .اتــاق ســقف نداشــت و نــور خورشــید از بــاال
بــه درون میتابیــد و در گــرد و خــاك پخــش میشــد .كارگــر گفــت:
در
«اثاثــت تــو گنجــه اســت ».و گنجــه دیــواری را نشــان داد .فــرخ ِ
گنجــه را بــاز كــرد .چمدانــش روی كــف گنجــه بــود و چند چیــز دیگر
روی اشــکوب باالیــی گذاشــت و
روی اشــکوب میانــیِ .
كاله پــدر را ِ
ِ
چیزهــا را گــردآوری كــرد و در چمــدان گذاشــت .كارگــر دور و بــرش
را نــگاه كــرد و گفــت« :چــه خاكــی بــه پــا كردیــم ...میبایســت آب
در چمــدان را بســت
میپاشــیدیم ...صــدای مــردم در نیایــد!» فــرخ ِ
و او را نــگاه كــرد .چمــدان را از گنجــه بیــرون كشــید و دســت دراز
كاله ســهراب هنــوز آنجاســت؛ روی
كــرد كــه كاله را بــردارد .دیــد ِ
كاله اســتاد مــراد .دســتش در میــان دو كاله
اشــکوب باالیــی،
كنــار ِ
ِ
مانــد.
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۱۸

ســهراب زیــر درخــت انجیــر چنــدك زده و گونههایــش را تــوی كــف
دســتها گذاشــته و چشــم دوختــه بــود بــه بلدرچیــن تــوی قفــس.
ِ
دســتمال اســتاد مــراد بــا گل و پرنــدهاش ،شســته روی شــاخه درخــت
آویــزان بــود .مهتــاب آمــد و بــر آن دســت كشــید ،دیــد خشــك شــده،
آن را برداشــت و بــه اتــاق بــرد .هــادوی در راهــرو بافتههــای مهتــاب را
مــرد جــو ِان شــبهنظامی مــیداد .آنهــا گرمكنهــا را بستهبســته
بــه دو ِ
كنــار در ایســتاده
پشــت وانــت میگذاشــتند .فــرخ اینســوی راهــرو
ِ
بــود و شــانه داده بــود بــه در .هــر چــه در راهــرو ســر و صــدا بــود،
در حیــاط همــان انــدازه خاموشــی .فــرخ چوبهــا را كمــی زیــر بغــل
جابهجــا كــرد و بــه پرنــده تــوی قفــس نــگاه كــرد .اندیشــید بــه اینكــه
ـك ســهراب ٬پرنــده شــود؛
چــه روزهایــی بــه درازا كشــید تــا جوجــه كوچـ ِ
جـوان و بالنــده .اكنــون او بایــد آن را بــا خــود ببــرد .هــادوی میگفــت
میبــری بــه همــان بیابانهــای زادگاهــش ،امــا فــرخ میدانســت كــه او
را بــا خــود بــه جبهــه میبــرد .كاله ســهراب بــر ســرش بــود .و آن لبــاس
ـت
نظامــی .بــه یــاد كاپشــن خوشرنــگ خــود افتــاد كــه اكنــون كنــار كـ ِ
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مشــكی پــدر تپانــده شــده تــوی چمــدان .چمــدان تــوی راهرو بــود .همه
نامههــای بــاز نشــدهاش هــم تــوی چمــدان .پیــش خــود گفــت كجــا
میبــرد ایــن چمــدان را؟ چــه كار ابلهان ـهای! بــا خــود گفــت «آنچــه
تــو بــه آن میاندیشــی ،اكنــون دیریســت مــرده اســت .آنچــه آنهــا بــا
آن بــه ســر میبرنــد هــم .ســهراب را ببیــن كــه چگونــه گنــگ و ایســتا،
تنهــا نــگاه میكنــد .چگونــه هنــوز نشســته اســت ،در ایــن هنگامــۀ
آمــدن و رفتــن .انــگار دشــنهای كــه پهلــوی او را شــكافته ،سالهاســت
او را بــه زمیــن دوختــه .اگــر هنــوز مــن راه مـیروم ،از آنروســت ،كــه
هــزار دشــنه نــه بــه پهلــو ،كــه بــر پشــتم مــرا هــزار پــاره كــرده اســت.
هرچنــد ،دس ـتهایی كــه دشــنه فــرود میآورنــد ،دیریســت مردهانــد».
ســرش را پاییــن داد و لبــاس نظامــی را بــر تــن خــود برانــداز كــرد ٬آنگاه
ســهراب را كــه همانجــور بیجنبــش روی پاهــای خــود نشســته بــود.
ماننــد آنكــه او هــم بــا پرنــدهاش بــه قفــس رفتــه باشــد« .پــدر را كــی
معاینــه كــرده...؟ نمیشــود درســت نگرفتــه باشــد...؟ مگــر دكتــر
جاللــی معاینــهاش نمیكــرد ...یــك مریضــی مختصــر! مــادر چــی؟
بنگاهــی كــه خانــه را فروختــه ٬گفــت ُمــرد! مــن كــه ندیــدم .اصــا مگــر
كســی جوابــی داشــت...؟ هیچكــس نگفــت كــه جنــازه مــادر مــن
چــه شــد »...مهتــاب آمــد بــا دســتمال اتــو زده .آن را تــا كــرده بــود.
ایســتاد و آن را در جیــب فــرخ جــا داد .فــرخ گرمــای دســت مهتــاب را
روی پوســت ســینه خــود فهمیــد .اکنــون گل و پرنــدهای هــم در جیــب
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داشــت .بــوق وانــت بــه صــدا در آمــد .هــادوی تــوی راهــرو بــود كــه
گفــت« :خــب ،بــه ســامت ».و قفــس را برداشــت .ســهراب پریــد بــه
آغــوش فــرخ .فــرخ كمــی در جــای خــود شــناور شــد .آنگاه كــه چــون
موجــی ســرگردان ایســتاد ،او را بــه خــود فشــرد و بیدرنــگ بــر زمیــن
نهــاد .یكــی از دو مــرد جـوان پشــت فرمــان بــود و دیگــری پشــت وانــت
روی لباسهــا لــم داده بــود .صندلــی جلــو را گذاشــته بــود بــرای فــرخ.
فــرخ نشســت و هــادوی قفــس را گذاشــت تــوی بغــل او .وانــت راه
افتــاد ،تنهــا چهــره مهتــاب بــود كــه ماننــد یــك خـواب كمكــم ناپدیــد
در حیــاط بســته شــد و چشــم
میشــد .و خانههــا ،و جــای خان ـهاشِ .
ســهراب بــه چمــدان افتــاد؛ بیدرنــگ گفــت« :چمــدان ،چمــدان»!...
و لبخنــد زد؛ كمرنــگ .هــادوی گفــت« :بگــذار باشــد »...و مهتــاب
ایســتاده بــود در آســتانه در؛ رو بــه حیــاط .چــادر ســیاهش روی شــانه
ـوب در.
افتــاده بــود و شــانهاش را یلــه داده بــود بــه چارچـ ِ
وانــت پیچیــد بــه خیابــان اصلــی .هیاهــو او را بــه خــود آورد .امــا بــاز در
خــود فــرو رفــت .راننــده برگشــت و نگاهش كــرد ،گفت« :ســاكتی!؟»
فــرخ چیــزی نگفــت ،تنهــا لبخنــد زد؛ كمرنــگ .یــك هفتــه میشــد
كــه بــا نشــانی پــدر ،در خــود ور میرفــت .بــا خــود گفــت ،اگــر آن
روز كــه آن افســر نشــانی را میگفــت ،یادداشــت كــرده بــود ،اكنــون
میتوانســت آن را پــاره كنــد و دور بریــزد .اكنــون نشــانی تنهــا در ســرش
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بــود :قطع ـه هفتــاد ...ردیــف چهــل و پنــج ،...شــماره ســی و پنــج...
در ایــن اندیشــه بــود كــه چهجــور میشــود آن را پــاره كــرد .اندیشــید،
اندیشــید ،ایــن تنهــا چیــزی بــود كــه در ســرش بــر او میشــورید ،و
او نمیتوانســت كاری بكنــد« .ایــن پرنــده ،...چــرا مــن ببرمــش؟
چــرا خــودش نــرود »!...همــه اندیشـهاش پــرواز شــد .نــه بــرای پرنــده.
بیخــود از خــود گفــت« :بیزحمــت نگــه داریــد »...راننــده گفــت:
«چــی شــد؟!» فــرخ بــاز گفــت« :نگهداریــد »!...و وانــت ایســتاد.
كنــار آبنمــای آن میــدان كــه كنــارش پیــاده شــده بــود نشســت .همــه
آدمهــا ،پیــاده و سـواره ،بــر گــرد او میچرخیدنــد .دســت در آب بــرد و
مشــتی برداشــت و بــه چهــره خــود پاشــید .بــه لبــه ســیمانی آن آبنمــای
بــزرگ یلــه داد .نــگاه كــرد بــه پرنــده و قفــس« .شــما بروید ،مــن خودم
را میرســانم بــه ایســتگاه »...و بــه پــرواز اندیشــید« .بــا ایــن چوبهــا
در قفــس را بــاز كــرد و پرنــده
و ایــن قفــس ،چــه ســخته راه رفتــنِ »...
را میــان دو دســت گرفــت .ســر او را لــب آب گرفــت .پرنــده كمــی
ترســید .فــرخ كوشــید نــوك او را در آب فــرو كنــد .پرنــده بــه ناچــار
كمــی خــورد .امــا دســت و پــا م ـیزد .فــرخ گفــت« :چــرا مــن؟» و
رهایــش كــرد .پرنــده نخســت لــب آبنمــا ایســتاد .ماننــد آنكــه چشــم
راه بــاور باشــد .بــه فــرخ نــگاه كــرد ،و بــه آب هــم ،و پریــد.
بــه ِ
پرنــده نــه چنــدان بلنــد ،از میــان پیادههــا و ســوارهها گذشــت .فــرخ
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نگاهــش میكــرد .پرنــده كمــی دورتــر بــاال رفــت .فــرخ دســت بــه
كوچــك روی ســینهاش بــرد .پــس از وارســی آن برگههــای
جیــب
ِ
ِ
ِ
آبیرنــگ ،تنهــا بــه پــرواز اندیشــید.
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