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متولی
دیروز نعش کش آمد و هم اتاقیم را برد. پنجره ها را همین یک ساعت پیش 

بسته ام اما بوی الشه اش بیرون نرفته. بو در همه چیز رخنه کرده و انگار توی 

وجود اثاثیه ی خانه رفته. حتی روزنامه ی امروز صبح که کنار تختش روی کوهی 

از لباس های شسته افتاده همین بو را می دهد. شاید به خاطر این باشد که شاخه 

ی آفت زده و کلفت درخت توی باغچه که اولش تنها یک دسته علف هرز بود 

اتاق آفتاب بگیرد. وقتی به عادت معمول روزنامه ی صبح را  نمی گذارد

که آگهی مرگ او و تسلیت من به متولی این خانه که خودم باشم را چاپ کرده 

روی تخت او پرت می کردم این موضوع به فکرم رسید. می توانستم آن گیاه را 

منی گذارد گیاه آفت  زده را  بزنم ولی دلم نیامد. قبال فکر می کردم اوست که 

بیاندازم ولی دیدم مثل اینکه خودم هم دوستش دارم. شاید چون این گیاه ابهت 

دارد. آن علف های هرز در ابتدا این طور نبودند. کمی مزاحم به نظر می 

رسیدند ولی درعین حال کوچک و بی مقدار. فکر می کردم خودشان خشک می 

شوند و از بین می روند. ولی وقتی آفت به آن ها زد درهم تنیدند و هر روز 

قوی تر شدند. 
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انگار که آفت نه موجب نابودی بلکه غذا و مایه ی زیستشان بود. از آنجا رشد 

فزاینده شان رشوع شد و از آن ها غول ریشه دار و پرهیبتی ساخت که از قضا 

امروز ترسناک شده. آن علف های هرز قبلی همیشه بودند اما آفتی این چنینی 

نبود که بپروراندشان، آفتی که یک روز قصد کرده بود متام باغچه را که هیچ، من 

و او را هم از آن خودش کند. آفتی که متام درختان و گل های قبلی باغچه را 

کشت. تنها علف های هرز جدید را آزاد گذاشت که رشد کنند، علف هایی که 

یکی یکی به او پیوستند و تنومندش کردند، آخر او همه شان را تغذیه می کرد. 

من هر روز سعی می کنم کمرت به این گیاه فکر کنم ولی فراموشی خود خواسته 

ام گویا تاثیر معکوس دارد و در رشد عجیب و معجزه آسای آن تاثیرگذار است و 

باعث می شود شاخه های آفت زده ی تازه ای از تنه اش بیرون بزنند. حاال هامن 

آفت جزوی از زاد  و  رود این گیاه شده است. اگر از من بپرسید، نه به نظرم 

منی آید که چنین گیاهی روزی خواهد افتاد. درست برعکس تصور می کنم مرا 

نیز مثل او که صاحب خانه و هم اتاقی ام بود می کشد. حتی زیر بنای ساختامن 

هم ریشه دوانده و بی شک روزی یا شبی سبب ریزشش خواهد شد. این گیاه 

غلط نکنم تا هفت نسل بعد هم اینجا خواهد بود و ریشه های دونده اش 

گورهای ما را زیر و رو خواهد کرد. با این همه نگران نیستم، آن زمان که برسد 

دیگر منی در کار نیست. هم اتاقی گوربه گور شده ام هم که امروز رفت. 

یک روز به او گفته بودم: »دکرت گفته به نور احتیاج داری اگه این درخت توی 

باغچه رو بزنیم شاید چند ساعتی آفتاب روی تختت بیفته و بهرت شی. گفته بود: 

«نه منی خواد. دکرتا از این حرفا زیاد می زنن. من همه ی دلخوشیم اینه که 

وقتی صبح چشممو باز می کنم این شاخه رو ببینم. آفتاب به چه دردم 

می خوره؟ اون ساعتی که این درخت نباشه من هم دیگه نیستم.» بعد چشم 

هایش را روی هم گذاشته بود و خوابیده بود. فکر کرده بودم خوابش عمیق 

شده که دوباره گفته بود: «من خودم هممنی دونم چرا تو رو نگه داشتم و 
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خرج زندگی و خورد  و  خوراکت رو می دم. تو که دشمن همه ی چیزایی 

هستی که دوست دارم. بعضی وقتا فکر می کنم بهرته دنبال یه نفر دیگه بگردم. 

نگاه کن ببین توی همین روزنامه چقد تعداد کسایی که دنبال کار بی دردرسی مثل 

کار تو می گردن زیاده. یک کاری نکن بندازمت بیرون و یکی دیگه رو به جات 

بیارم.» راست  گفت. تعداد متقاضیان کار خیلی باال بود، آن هم  چنین کار بی 

دردرسی. ولی منی دانم چطور خرب داشت. هیچ وقت روزنامه  منی خواند. می گفت 

آنها را بگذارم پایین تختش روی کوه لباس ها و بعد هر دسته اش را یک جا پیدا  

می کردم: یک تعداد روی کتابخانه، یکرسی روی یخچال، یک دسته زیر میز، کوه 

روزنامه آنقدر باال می رفت تا روزی سنگینی می کرد و می ریخت پایین. 

هر وقت به فکر تغییر شغل افتاده بودم صفحهی آگهی ها را جدا کرده و می 

خواندم.  بله بیکار زیاد بود ولی در عوض کارهایی هم که به درد من می خورد کم 

نبود. حداقل تصور من این بود. من آخر با اینکه  مهارت خاصی نداشتم همه کاره 

اش بودم: نگهداری دامئی و کل کل مدام با او. در وقت های بیکاری روزنامه ها و 

کتاب هایش که بیشرتشان از زبان دیگری ترجمه شده بودند را می خواندم. با این 

همه به چند جایی برای کار تلفن کرده بودم. ولی برای مصاحبه نرفته بودم. لیست 

بلند باالیی درست کرده بودم که هر روز به آن اضافه می شد اما ستون مراجعه و 

نتیجه اش هیچ وقت پر نشد. تا اینکه  یک روز که میوه می خوردم تصمیم گرفتم 

دست از این بازی بردارم. پوست میوه ها را ریختم وسط روزنامه ای که جلویم باز 

بود و آن را مچاله کردم و بردم بیاندازم دور که صدایش تعقیبم کرد: «کی گفت 

منی دم که وسایل منو بیرون  اون روزنامه رو دور بندازی؟ من اینجا به تو پول 

بریزی!» 

     روزنامه ی مچاله شده را روی پیشخوان آشپزخانه باز کردم و اینجا و بذار کنار 

دستم، می خوام بخومنش.»پوست میوه ها را در سطل زباله ریختم. روزنامه را که 

صاف می کردم دیدم مال چند سال پیش همین روز است. از کار خودم خنده ام را 

که شنید گفت: «روزنامه رو بیار اینجا و بدار کنار دستم، می خوام بخومنش.»
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پنکه هوای مانده ای که بوی نعش او را می دهد در اتاق جا به جا می کند. هواکش 

اتاق می زند.  توی  تندی  بوی  باز می کنم.  را  در دستشویی  و  روشن  را  آشپزخانه 

بوی نعش اوست. حوله ام را بو می کنم. همان بو را می دهد. این حوله را فقط من 

استفاده می کردم. هواکش را روشن می کنم. چند دقیقه ای می گذرد. بو همراه جریان 

هوا دورم می چرخد. 

در رو به بالکن را باز می کنم. امسال پاییز هوا زود سرد شده. می لرزم. لباس های 

زمستانی را هنوز از چمدان در نیاورده ام ولی یک کاپشن دم دست دارم. می پوشمش 

و روی مبل می نشینم. بو کم نمی شود. زیر باسنم چیزی احساس می کنم. تشک مبل 

را برمی دارم. تعدادی از پیچ های یخچال قدیمی توی انبار را پیدا می کنم. صدایش 

توی گوشم می پیچد: »اینا رو یک جا نگه دار. یک روز می بینی به درد می خوره.«

پیچ ها را با احتیاط بو می کنم. همان بو پره های دماغم را می لرزاند. بویی که 

به نظر تازه می رسد.

در را می بندم و دست هایم را به هم می مالم. بعد به آن ها نگاه می کنم ولی 

می ترسم بوشان بکشم. دور اتاق می گردم و یکی یکی اثاثیه را امتحان می کنم. رسید 

خریدهایی که مال سی سال پیش به این طرف است و روی پیش بخاری انبار شده، 

گلدان های چینی با نقش فرشته ها که با دکمه ی افتاده ی لباس ها پر شده، بند دوربین 

عکاسی که از کنار کاناپه آویزان است، کتاب هایی که روی لبه ی پنجره مانده، چراغ 

مطالعه با المپی سوخته که توی دکور کنار یک ظرف کریستال بغل یک عروسک 

است، جعبه کفش هایی که روی دستگاه ضبط خرابمان است و خالصه وسایل زیادی 

که زیر تخت هایمان جا داده ایم. به میزها که می رسم دست هایم را عقب و سرم را 

جلو برده و بو می کشم تا جای دست هایم روی خاک چند ساله ی میز ها نماند.

یک روز چند ماهی بعد از استخدامم گفته بود: »جای این ضبط عوض شده.« 

گفته بودم: »اینجا قشنگ تره.«
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سرم داد کشیده بود: »من تو رو آورد م اینجا و کرایه نمی گیرم وغذات رو می دم 

که مراقب چیزها باشی نه اینکه جابه جاشون کنی.«

با هم کمک کرده بودیم و ضبط را در همان نقطه ی قبلی گذاشته بودیم. »اون 

وسایلی هم که زیرش بود اگه یادت مونده به همون ترتیب قبلی بچین.«

خم می شوم و وسایل زیر ضبط را بو می کشم. آچار، چند کاغذ باطله و چندین 

کارت پستال. آن ها هم بو می دهند. دوباره به دست هایم نگاه می کنم. بو نکرده هم 

می توانم احساس کنم چیزی به پوستم چسبیده. حتی احساس می کنم پاهایم از این بو 

لزج شده و ران هایم به شلوار و کف پاهایم به دمپایی راحتی ام سخت چسبیده اند.

سرم را از پنجره بیرون می کنم و نفس عمیقی می کشم. اما مزه ای که ته گلویم 

مانده و به پرزهای زبانم چسبیده عوض نمی شود فقط بیشتر می شود. به سرفه 

می افتم. برگ های مریض آن گیاه هرز هم که سرشان را از پنجره تو کرده اند همین 

بو را می دهند.

جوراب هایم را می پوشم و به حیاط می روم. می توانم خانه را عوض کنم. ولی 

کجا بروم؟ تازه اگر می شد خانه را با خود جا به جا کنم این کار خالف قراردادی است 

که پیش از مرگش با من امضا کرده بود. او زندگی مرا تا آخر عمر بیمه کرده تنها به 

این شرط که همه چیز را همان طور که بود نگه دارم. اما در آن قرارداد چیزی در 

مورد شاخه های بی شمار وغول آسای این گیاه هرز و مریض که مدت هاست چترش 

را روی گل های باغچه پهن کرده  نیست. 

حاال که او نیست حتی می توانم قرارداد را پاره کنم. کی می فهمد؟ روز اول که 

به عنوان هم اتاقی به این خانه آمدم تا چند ماهی اجاره می پرداختم. اتاق جدایی هم 

داشتم که می توانستم به میل خودم اثاثیه اش را جا به جا کنم. بعد خودش پیشنهاد داد 

که به شرط آنجا ماندنم حاضر است اجاره نگیرد و غذایم را بدهد. گفته بود پول 

مختصری هم می دهد. اتاق را اجاره می داد که تنها نباشد و دوست نداشت مرتب 
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هم خانه ای عوض کند. گفت مرا پسندیده چون بیشرت وقت ها خانه ام و او 

صدای نفس هایم را احساس کند. نفس های من پر از بوی نعش اوست می تواند

منیدانم چه کنم. بیرون باد رسدی می آید ولی بو جا به جا منی شود. از کنار  و 

باغچه که می گذرم یکی از گل هایم را که هفته ی پیش کاشته بودم و رسش روی 

سنگفرش کنار باغچه خمیده اشتباهی لگد میکنم. گل ها تا زمانی که در مغازه ی 

گلفروشی رس خیابان بودند، تازه و شاداب به نظر میرسیدند. گلربگ های 

مخملیشان از دور به آدم چشمک می زد. نزدیک تر که می شدی گرده ی زردی 

میان گلربگ ها بر رس دو پرچم برق می زد. همه ی گلهایی که تا به حال خریده 

بودم و توی باغچه کاشته بودم به همین رس نوشت دچار شده بودند. میدانستم به 

خاطر این گیاه هرزی است که یک روز بی هوا رس درآورد و عجیب قد کشید. این 

رشد غیر طبیعی از وجود آن آفت است. از آن چیزی که من به آن آفت می 

گویم. چیزی که وجود دارد ولی به چشم دیده منی شود. وگرنه این گیاه اولش یک 

مشت علف هرز بود. علف هرز هم که همه جا هست. به خودی خود منیتواند 

دنیا را بگیرد. من هم هرازگاهی به حساب علف ها می رسیدم که زیاد نشوند. 

      آفت را اما به این راحتی منی شود به حسابش رسید. آن هم آفتی که این چنین 

بپرورد. گیاهی که قدرت متام علف های هرز را در خود جمع کرده، گیاهی که 

یراند. حتی او را. او این گیاه را  اراده کرده بود همه چیز را از آن خود کند و ب

آنقدر دوست داشت که هر چه واقعیتش را برایش توضیح دادم نه آن را  دید نه 

قبول کرد. من هم با اینکه  واقعیت را می دیدم هیچ دانشی در مورد مبارزه با 

آفت نداشتم. او ولی خوشش می آمد رس آفت که حتی به وجودش باور نداشت 

مدام با من بحث کند. هامن قدر که عاشق قاتلش که ذره ذره  کشتش بود عاشق 

بحث و جدل و کل کل با من هم بود. کارمان از صبح تا شب شده بودهمین. 

بحث بی نتیجه با او تنها مهارت من محسوب میشد. آخر سال ها کار دیگری 

نداشتم. او اسم این بحث ها را گذاشته بود مراقبت از خود. 
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    برای همین از زمانی که به فکر افتادم کار دیگری پیدا کنم در معرفی خودم پای 

ن. تلفن می گفتم حرفه ام پرستاری و مراقبت است: از شما و خانه تا

 کلید داری خود را به من بسپارید. ولی به مصاحبه  ای نرفتم. چون خودم می 

دانستم حرفه ی واقعی ام بحث بیمثر با کسی است که حقیقت را با چشمش   

میدید و انکار می کرد. مهارت اضافی ام هم خواندن روزنامه ی باطله و کتاب های 

او بود. کتاب های ترجمه شده که گویا خریداران زیادی مانند او داشت. کاش من 

زبان واقعی او را می دانستم تا برایش حقیقت مرگ قریب الوقوعش را به دست 

گذارد نور  می گذاشت و منی این گیاه هرز ترجمه کنم. گیاهی با شاخه هایی که 

به موجودات دیگر برسد. شاید هم چون این گیاه انقدر بزرگ و پرهیبت شده بود 

او دیگر منیدیدش. دیدن حقایق بزرگ همان قدر سخت است که دیدن حقایق 

کوچک. یکی از این حقایق که برای من مثل روز روشن بود این که گیاهی با برگ 

های خنجرمانند که او به اندازه ی جانش دوستش  داشت نه تنها جان او را می 

گرفت بلکه بعد از او نیز نفس گلهای کوچک و نهال های جوان مرا میگرفت و 

خاک را هر روز فقیرتر می کرد. 

      بله حقیقت دارد که مرتب از من ایراد میگرفت و می گفت منیفهمم و در 

مناظره  توی رسم می زد و کوچکم می کرد. و باز هم حقیقت دارد که 

منیگذاشت حتی جای یک ناخن گیر را عوض کنم، با اینکه مدت ها بود هیچ کدام 

ناخن نگرفته بودیم. ولی در عوض به عالیقی که زندگی ام را در خانه ی او تشکیل 

می داد کاری نداشت، حتی پنهانی تشویقم میکرد که بیشرت روزنامهی باطله 

بخوانم. و خوشحال بود که کتاب های ترجمه ای اش را آنقدر خوانده ام که کلمه 

به کلمه حفظ شده ام و در بحث هایم با او از آن اصطالح های نامفهوم استفاده 

می کنم. می گفت: «باالخره داره حرف هام حالیت می شه، کمکم دارم بهت 

امیدوار میشم.»
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برای همین حرف هایش بود که انقدر دوستش داشتم، با وجودی که او همهی 

زندگیاش آن گیاه بود و چشم امیدش به آن سایه های خنجرین. تا بیدار میشد 

اول از همه دنبال شاخه ای می گشت که پنجره را پوشانده بود. این بود که آن 

گیاه را نزدم. او گفته بود زندگی ام را تامین می کند تا از چیزهایی که دوست 

دارد حفاظت کنم. اگر نمی کردم با همه ی نفرتی که از آن آفت در دل داشتم 

خیانت بود.

   من آخر همه دلخوشی ام به نهال ها و گل هایی بود که پنهانی کاشته بودم و 

منی رسید. او هیچ وقت آن ها  چون کوچک بودند و قدشان به رس پنجره 

را ندیده بود و زندگی من تهدید نشده بود.

متاشا می کنم. و بعد نهال هایم را.       حاال کنار باغچه می نشینم و گل هایم را 

خشکی حتی به جان آخرینشان که همین هفته ی پیش کاشته ام افتاده و حدس 

می زنم دارد به ریشه می رسد. فقط اگر می توانستم این گیاه هرز را بزنم! ولی 

من اینجایم که متولی باشم. ناسالمتی من کلید دار این خانه هستم. از این گذشته 

خودم امضا کرده ام که هیچ گونه تغییر اساسی در آن به وجود نیاورم. اصالحاتی 

از قبیل عوض کردن گاه گاهی جای وسایل که بعد باز رس جایشان خواهم 

گذاشت. یا قهر کردن و بحث نکردن گاه گاهی با خودم که باز با خود آشتی 

کرده و همه  چیز را نادیده خواهم گرفت. یا کاشتن گاهگاهی گلهایی که 

می دانمزود خواهند مرد ولی باز پنهان از روح او خواهم کاشت.به خودم قول 

داده ام هر وقت اصالحی کردم زود اصالحم را به شیوه ی او اصالح کنم تا آب از  

آب تکان نخورد. نکند خدای نکرده یک وقت آب توی دل مرده اش تکان 

بخورد. قول من به خودم قراردادی فسخ ناشدنی است. پیوندی قلبی و روحی 

است. 

         به خودم قول داده ام آخرین نصیحت او هرگز فراموشم نشود «بی عملی 

بزرگرتین فضیلت است.» 
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این جمله را از کتابی برداشته بود که تنها بعد از مرگ زیر بالشش یافتم. چطور 

من هیچ وقت این کتاب را ندیده بودم؟ کتابی که ترجمه نبود. مانند من که سال 

ها گل ها و نهال هایم را از او پنهان کرده بودم او هم سال ها این کتاب را از من 

پنهان کرده بود. ولی معلوم بود آن را بسیار خوانده است. کتاب را در نور 

ضعیفی که از پنجره می آمد که گرفتم تار موی او را میانش تشخیص دادم که 

نیمی از آن بیرون بود. کتاب را جایی که تارمویش بود باز کردم. اولین جمله اش 

همین نصیحتی بود که به من کرده بود.

      در همان حالی که به او و این جمله فکر و برگ های پژمرده ی نهال در حال 

مرگم را نوازش می کنم ناگهان روی تیره ی پشتم عبور جانور کوچکی را احساس 

می کنم. می لرزم. تنها برگ کوچکی که از نهامل شاداب مانده. وقتی روی خال 

های زرد کوچکی که به سیاهی می زنند دست می کشم احساس می کنم چیز 

لزجی به دستم می چسبد. دوباره می لرزم، جانور کوچکی که تصور می کنم بو 

از آن متصاعد می شود روی پشتم جا به جا می شود. فکر می کنم نکند بو نه  از 

نعش او بلکه از پوست من باشد. نکند من آفت زده ام. به اتاق بر می گردم و با 

کلید او که برایم به میراث گذاشته است در را پشت رسم قفل می کنم. غبار 

خاکسرتی  باالی تختی که یک سال متام بدن مریضش به آن چسبیده بود حلقه 

زده و گازی را در اتاق می پراکند که بوی نعش او را می دهد. لرزش ناگهانی 

برگ های غول آسای گیاه هرز پنجره را نیز با صدا بر من می بندد. نفسم را آزاد 

می کنم و غبار سیاهی را که دورم حلقه زده می بلعم. روی تخت او دراز می 

کشم و فکر می کنم دیگر پیرتر از آنم که دنبال کار جدیدی باشم. این زندگی بی 

دردرس به زحمت متولی این خانه بودن می ارزد. حتی اگر هر گوشه اش بوی 

نعش بدهد.
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هوای اتاق دم کرده. روی مبل خانه ای که قرار بود خانه ی تو و سعید شود نشسته ای 

و به روزنامه ای که روی دامنت پهن است زل زده ای. هنوز از خبری که کل صفحه ی 

خبر همچنان  می گردانی  روزنامه  از  را  نگاهت  وقتی  گیجی. حتی  گرفته  را  اول 

پاپی ات می شود.

کالفه از جا بلند می شوی و به سمت دیگر اتاق می روی. روی قاب عکس بر 

تاقچه الیه ای خاک نشسته. برش می داری و با گوشه ی آستین خاکش را می گیری. 

با  تسبیحی  قاب  پشت  می شوند.  خیره ات  بودی  جوان تر  وقتی  خودت  چشمان 

دانه های درشت دور خودش حلقه شده.

مادر که بر سجاده نشسته و تسبیح می گرداند یک دفعه می گوید: »تا تنور داغه باید 

نونو چسبوند. هیچ هم این طور نیست که ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه  باشه.«

با اینکه ابرو درهم می کشی ول نمی کند و لب های خشکش مرتب باز و بسته 
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می شوند. »باز که زل زدی به من. گوشت اصلن با منه؟«

به جای جواب می پرسی: »چایی هنوز داغه؟« مادر این بی اعتنایی را تاب نمی آورد. 

بلند می شود و قبل اینکه  به بهانه ی چای از اتاق خارج شوی جلویت را می گیرد. »واال 

پسره خوبه. قبول کن و بذار تمومش کنیم. بذار آخر عمری مادر پیرت خیالش راحت 

بشه که تو هم مثل اونای دیگه شب ها کنار جفتت سر به بالین می گذاری.«

دانه های سیاه و درشت تسبیح یکی یکی در دست های مادر می گردند. پس از 

لختی سکوت می گویی: »کاش نون بربری داشتیم. مثل اون وقت ها که سعید...« 

پیش از اینکه  ادامه بدهی نگاهت را از مادر می دزدی: »سعید بعد کارش سر راه 

خونه برا عصرونه مون می خرید.«

»سعید این دیگه آخه چیه می گیری دستت؟«

»تسبیح.«

»تو که اعتقاد نداری.«

»خوشت نمی یاد؟«

»خب آخه... نه.«

»چیز خوبیه. هر وقت می خوام از خودم فرار کنم دستم می گیرم. آرومم می کنه 

و منو باز به خودم می یاره. امتحان کن.«

دست سعید با تسبیح دانه قرمزی همچون قطرات خونی تازه میان شما در هوا 

مانده است. »من که از خودم فراری نیستم آخه!«

مادر می گوید: »هی مصیبت. هنوز هم اسم اونو می یاره. «

هنوز از رویای گذشته ات با سعید به خود نیامده ای که مادر تسبیحش را به دست 
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تو می دهد و خودش به طرف آشپزخانه می رود. سرراه رو به تو داد می کشد: »به 

خدا من عاقبت بخیریتو می خوام. این یکی رو دیگه نمی شه رد کنی.« 

بلند می گویی: »کاش بابا زنده بود بهتون می گفت انقدر زورم نکنین.« 

مادر از آشپزخانه می گوید: »همون خدابیامرز انقدر تو رو شیر کرد که اینطور 

سرخود شدی. ولی این بار من کوتاه نمی یام.«

با تسبیح و قاب عکس برمی گردی و باز روی مبل می نشینی. تسبیح را همان طور 

حلقه روی میز قرار می دهی. بی آنکه بدانی چرا قاب عکس را برمی گردانی و پشتش 

را نگاه می کنی. عکس شش در چهاری پشت و رو گوشه ی سمت چپ پایین پنهان 

شده. بیرونش می کشی و برش می گردانی. 

یک دفعه جوری جا می خوری که عکس از دستت می افتد. تصویر سعید است 

زمانی که تازه عاشقش شده بودی. 

فکر می کنی: االن چه شکلی شده؟ حتمن الغر و استخوانی و زجرکشیده. انگار نه 

چند سال بلکه عمری است ندیدیش. حاال چطور می توانی دوباره با او روبرو شوی؟ 

بعد از آن همه اتفاقی که نباید می افتاد. سعید هیچ وقت تو را نخواهد فهمید. با این 

همه باید با او حرف بزنی. می خواهی حرف بزنی و بگویی چرا. چرا آن طور شد. 

نه می ترسی.

فکر می کنی: ولی اگه حرفمو نزنم تا آخر عمر تو قلبم می مونه و دقم می ده.

ولی اگر نخواست به حرفهایت گوش کند چه؟ اگر پشتش را به تو کرد. می لرزی.

سعید می گذرد و پشتش را به تو می کند. 

از روی صندلیت برمی خیزی و فریاد می کشی: »نگه دارین.«
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کسی به حرفت گوش نمی کند. گفته بودند چنین درخواستی نکنید. 

سعید به رفتن ادامه می دهد. خودش است. در صف اسیران جنگی که از جلوی 

دوربین می گذرند. پای راستش را کج می گذارد.

پاهایت سست می شوند و روی صندلی ات میا فتی. دست زن بغل دستی ات را با 

رعشه می گیری و از عمق وجودت فریاد می زنی: »نگه دارین.«

فریادت همهمه ای در دل جمعیت می اندازد. اول آن هایی که در صندلی های 

کناری نشسته اند و بعد تعداد زیادی در سالن فریاد می کشند: »نگه دارین.«

فیلم متوقف می شود. 

این بار اما توجه جمعیت را نه تو بلکه صدای جیغ دلخراش زن دیگری به خود 

جلب می کند. 

چراغ ها که روشن می شوند زن را می بینی که به طرف پرده ای که جلوی اتاق 

نصب شده می دود و به تصویر محو یکی از اسیران اشاره می کند. هم زمان مردی 

مو سفید که قبل شروع فیلم شما را به سالن راه داده بود در را باز می کند و وارد 

می شود. قبل اینکه  مرد به او برسد زن سکندری می خورد و نقش زمین می شود. چند 

نفر همراه مرد او را از زمین بلند می کنند، زیر بغلش را می گیرند و بیرون می برند. 

وقتی مرد به سالن برمی گردد می پرسد: »کی گفت فیلم رو نگه داریم؟«

از جایت بلند می شوی و می گویی: »من. بگین فیلم رو ببرن عقب.«

مرد به جمعیت رو می کند و با تحکم می گوید: » فقط همین یک بار. چون فیلمو 

نگه داشتیم خیال برتون نداره باز هم تکرار می شه. اگه اسیرتونو دیدین به جای داد 

و فریاد دقیقه فیلم رو یادداشت کنید و بعد برین دفتر ستاد. اونا لیست اسامی رو 

دارن و نگاه می کنن ببینن درست دیدین یا نه.«

مرد باز چراغ ها را خاموش می کند و با واکی تاکی به کسی که در اتاق پروژکتور 

باالی سالن نشسته فرمان می دهد که فیلم را عقب ببرند. 

به پرده زل می زنی. صف اسیران در جهت عکس حرکت می کند. سعید تعادل 
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درستی ندارد. جوری قدم بر می دارد انگار به عقب هلش داده باشند و سعی کند 

نیافتد. فریاد می زنی: »همین جا نگه دارین.«

خیره به سعید که موهایش را تراشیده اند خشک می شوی. خیره به شقیقه هایش 

که مانند گرسنگی کشیدگان تو رفته. صدای مرد را می شنوی که بی حوصله می پرسد: 

»خودشه؟«

صدایت در گلو گیر کرده. مرد باز می پرسد: »تمومه؟ حاال بگم فیلمو ببرن جلو 

خانوم؟ مردم دیگه هم گمشده دارن.«

با التماس می گویی: »نه. بذارین بیشتر نگاهش کنم.«

وقتی مرد مکث می کند چند نفر غر می زنند. توجه نمی کنی. محو صورت تکیده ی 

سعیدی. چشم هایش آن قدر ریز شده اند که به سختی دیده می شوند. زجه می زنی: 

»سعید... بچه... بچه...«

هر چه ناله می کنی صدایت بیشتر دلت را می خراشد. می شنوی که داری بلند بلند 

گریه می کنی. در خودت گلوله می شوی. و بعد می شنوی عده ای رویت خم شده 

پچ پچ می کنند.

»بچه شه؟«

»فکر نکنم. خیلی جوونه.«

»قاطی کرده انگار.«

»باز خوش به حالش که گمشده ش پیدا شد. ما که دو ساله می آییم و فیلم می بینیم 

و هیچی به هیچی.«

اشک را که برگونه ات حس می کنی به زمان حال برمی گردی. نگاهت به عکس 

کوچک سعید سنجاق است. روی مبل مخمل خانه ای که پدرت در کودکی به نامت 

کرده و قرار بود خانه ی تو و سعید شود نشسته ای و دلت می خواهد سعید همین 
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حاال در را باز کند و وارد شود. 

نه دلت می خواهد گذشته میان شما پاک شود تا جرات کنی با او روبرو شوی. 

و او با تو.

دلت می خواهد نگاهش را از تو ندزدد وقتی برایش توضیح می دهی که چه شد 

که این طور شد. دلت می خواهد همدیگر را ببخشید.

نامه از طریق هالل احمر به دستت رسیده. با اینکه  دلهره داری بازش می کنی.  

کلمه به کلمه ی سعید، با آن خط کج و درشتش، همچون سیلی بر صورتت می خورد: 

»هر کار می کنم نمی تونم ببخشمت. این جا تو اسارت همه ی دلخوشیم این بود که  

هر وقت شده بیست سال دیگه برمی گردم و بچه مو می ببینم. چطور دلت اومد 

چنین کاری کنی؟«

فکر می کنی شاید بعدها، بعد از قطع رابطه با تو نظرش عوض شده باشد. مگر 

می شود وقت امضای وکالتنامه طالق غیابی تو دلش نلرزیده باشد؟ کاش قبل از اینکه  

به فکرت  برایش می فرستادی. هیچ وقت  را  بنویسی تسبیحش  برایش  را  حقیقت 

نرسید که تسبیح  انداختن شاید افکارش را جمع  و  جور کند. 

تو و پدر با یک چتر می روید. مادر خانه مانده.  گفته نمی خواهد خانواده ی 

سعید را ببیند. غروب سوت  و  کوری است و ذهن تو خالی. پدر خودش را در پالتویی 

پشمی پیچیده و تمام مدت سر به زیر دارد.

به خیابان دفترخانه که می رسید از دور پدر سعید و دو شاهدی را که با خود 
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آورده تا کار را تمام کند می بینی. بیرون منتظر ایستاده اند و سیگار می کشند.

قدم هایت کند و کندتر می شود و نفست تنگ تر. یک لحظه می ایستی و پدر را 

نگاه می کنی که هنوز متوجه نشده برای خودش جلوجلو می رود. 

برمی گردد، روسریت خیِس خیس است و رشته موهایت به صورتت چسبیده.

پدر زیر لب می گوید: »خوبیت نداره، بیا بریم.«

را  رویت  یک دفعه  و  می ایستی  باز  ولی  می شوی  همراه  او  با  قدمی  سه  دو 

برمی گردانی و پا می گذاری به فرار. پدر دنبالت می کند. تندتر می دوی ولی به تو 

می رسد. 

از مقاومت کردن خسته  ای. سرت را پایین می ا ندازی و می گذاری پدر زیر بغلت 

را  بگیرد و گام هایت را به مسیر قدم های خودش بکشاند. با هر گام هیکل های 

پالتوپوش دم در دفترخانه بزرگ و بزرگ تر می شوند. 

تا به آن ها می رسید بغضت می ترکد. به پدر التماس می کنی: »طالق نه... طالق 

نه«.

پدر لحظه ای از رفتن می ایستد تا مچ دستت را بگیرد، تکانت بدهد و بگوید: 

»به خودت بیا. کافیه هر چی توهین و تحقیر شنیدیم و حاال هم تهدید که شکایت 

می کنن. بیا بریم. بیشتر سر لجشون ننداز.«

با صدای زنگ در از جا می پری. 

ملوک خانم زن همسایه از همان دم در توی اتاق سرک می کشد. کاسه ای در 

دستانش است. با گردن کج سالم می کنی.

»سالم به روی ماهت خانوم خانوما.«

از تماشای هال خاک گرفته ی خانه ات که سیر می شود، یک دستش را از زیر کاسه 

آزاد کرده و با چادر دمپایی هایش را می پوشاند. »باز حواسم نبوده و لنگه به لنگه 



22

دو زن در میانه ی پل

پوشیدم. تو حاال چرا خیره شد ی به پای من؟« 

خرید  از  نشده  متوجه  و  است  تلفن  پای  می پیچد.  گوشت  در  مادر  صدای 

برگشته ای و دم در پذیرایی ایستاده ای. »واه ملوک جون رو دخترم عیب نذار. عروس 

از این بهتر کی دیده؟ تحصیلکرده ، خوشگل، سنگین  رنگین، اداری، ازخانواده ی اصیل. 

طالق گرفته س که باشه، مگه داماد دفعه اولشه؟  حاال گاهی یک دفعه مات می شه. 

از بس این دختر تو این سال ها مصیبت کشیده. با همه ی سختی ها ولی همچنان 

صبور، همچنان خوددار، همچنان خانوم. نگران نباش. بهش می گم جلوی خواستگار 

حواسش باشه زیاد تو خودش نره.«

ملوک خانم می گوید: »برات آش آوردم. نذریه.«

بی آنکه به داخل دعوتش کنی کاسه را از او می گیری. 

می گوید: »مبارک باشه.«

می گویی: »چی؟«

می گوید: »واه خوبه من باعث و بانیش بودم. مادرت گفت به سالمتی پسندیدی 

و قرار نامزدی رو گذاشتین. این یکی رو انشالله به هم نمی زنی.«

چپ چپ نگاهش می کنی: »مادرم گفت؟« 

زن به جای جواب دسته ای موی چرب را که از چادر سفید گلدارش بیرون زده 

مرتب می کند و با دستش که حاال آزاد شده از روی چادر سرش را می خاراند. »خدا  

به  دور، چرا این طوری نگام می کنی؟«

سرت را که زیر می اندازی، با دلسوزی اضافه می کند: »نگران نباش. چیزی به 

خانواده شون نگفتم. عروس شی این حالتت خوب می شه. اینا همه از بی شو...«.
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سرت را بلند می کنی تا از نگاه خیره ات بترسد و ساکت شود. ولی نمی شود. 

فقط موضوع را عوض می کند. »همین هفته پیش شیرينی دختر منم خوردیم.«

تعجب می کنی: »سعیده؟ اون که هنوز بچه س!«

می گوید: »نه قربونت برم. دختر رو مثل میوه تا رسید باید بدی بره وگرنه خراب 

می شه.«

بعد با خنده ی ریزی سر در گوشت می برد و نجوا می کند: »بر عکس تو که ساده  

و مظلومی دختر من خیلی شره. اگه می موند چند سال دیگه حتی آقاش جلودارش 

نبود. بعدشم شوهر وقتی هنوز جوونی مزه می ده. مثل اون دفعه ی تو.«

نفس ملوک بر صورتت پخش می شود و پست می زند. خودت را از او عقب 

می کشی و نگاهت را به راه پله می دوزی. یک لحظه انگار سعید را می بینی که از 

جلویت می گذرد و بعد پشتش را به تو کرده و از پله ها سرازیر می شود.

صدای ملوک اما زود تو را به خودت می  آورد. می گوید: »ای وای باز که خیره 

شدی دختر خوب.« 

زیر نگاهت چادرش را می چرخاند و از آن طرف سر می کند. »تا آش رو کشیدم 

پریدم چادرمو به سر کشیدم و برایت آوردم که سرد نشه. نگو چادر رو برعکس 

پوشیدم. االن از نگاه تو متوجه شدم.«

می گویی: »دستت درد نکنه.«  

می گوید: »برو بخور تا از دهن نیافتاده.« 

ملوک که از پله ها لخ لخ کنان باال می رود در را می بندی. آفتاب رفته و سایه ی 

اتاق پهن شده. کاسه ی آش را به آشپزخانه می بری و به هال جایی که  عصر در 

روزنامه ها روی مبل پخش اند برمی گردی. نمی توانی بنشینی. اضطراب داری. فکر 

می کنی تو که نگفتی پسندیده ای، پس چرا مادر این حرف را به ملوک زده؟ 

باید کاری کنی. ولی حوصله و توان دعوای دیگری را نداری.

این فکر همان طور که اتاق خاک گرفته  را دور می زنی در سرت تکرار می شود. 
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فقط وقتی ناگهان صدای خنده کودکی از جایی پایین ساختمان به داخل می آید رشته  

سوالی که مانند تسبیح در ذهنت رج می خورد پاره می شود. به سمت پنجره ی رو 

به حیاط می روی. انعکاس آن خنده ی شاد و آزاد اما زود از صدا می افتد و خاموش 

می شود.

حاال اتاق نیمه تاریک است. درست مثل اتاق پدر در روزی دور دو ماه بعد از 

جبهه رفتن سعید و ناپدید  شدنش. 

پدر همچون شبحی لب تخت یک نفره ی اتاق مهمان که مدتی  است شب ها آن جا 

می خوابد نشسته. وارد که می شوی و او را می بینی دلت به یک باره فرو می ریزد. 

می گوید: »چراغو روشن کن.« 

کلید برق را می زنی.

امر می کند: »بیا.«

که  بخواهد  تو  از  چیزی  است  قرار  پدر  می دانی  انگار  ندارد.  قوت  پاهایت 

نمی خواهی. با این همه نزد او می روی. آخر عاشق پدرت هستی. همه این را می دانند.  

بی مقدمه می پرسد: » دختر تو حامله ای؟«

به جای جواب پلک می زنی. نور المپ چشم هایت را آزار می دهد. تاریکی را 

بیشتر دوست داشتی.

بره جبهه چرا صبر نکرد؟ چرا صبر نکرد  »این مرد که می دونست می خواد 

برگرده و اول برین خونه خودتون بعد؟«

انگار با خودت حرف بزنی زیر لب می گویی: »ببخشید.«

پدر سرش را باال می گیرد و نگاهش را به تو که روبرویش ایستاده ای می دوزد. 

طاقت چشم های پراشکش را نداری. می گوید: »می دونی چی ازت می خوام؟«

تکان  آن  در  چیزی  است.  نیامده  باال  هنوز  می گذاری.  شکمت  بر  را  دستت 
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می خورد که می دانی بچه نیست. برای آن هنوز زود است. 

هرکار می کنی دهانت به گفتن باز نمی شود. نگاه پدر بر لب های لرزانت دوخته 

است. نفس عمیقی می کشی تا صدایت بیرون بیاید. می گویی: »ولی سعید عاشق 

بچه است.« 

صدایت اما زود قطع می شود. لب هایت همان طور و حتی بیشتر از قبل می لرزند.

پدر به اصرار ادامه می دهد. در حالی که روی هر جمله اش تاکید می گذارد. »بچه 

بی پدر مثل درخت بی ریشه ست.«

حرفش برآشفته ات می کند: »یک ریشه ش منم و پدر هم داره. پدرش اسیره.«

»مفقوده. تا پیدا نشده نچسبونش به اسرا. ممکنه هم که هیچ وقت...« 

زبانت را گاز می گیری. پدر ولی نه. در حالی که سر سفیدش را تکان می دهد، 

ادامه می دهد: »تو هنوز خیلی جوونی.«

صورت پدر بیشتر از همیشه چروکیده است. دستت را روی لب هایش می گذاری 

که بس کند. اما نمی کند و می گوید: »نمی خوام حروم بشی.«

 چنان از این حرف پدر بر آشفته می شوی که به او پشت می کنی. راه می افتی 

به سمت در. ولی نمی توانی از اتاق بیرون بروی. از درد دستگیره ی در را در چنگت 

می فشری.

برمی گردی طرف پدر. »شما پدرش بشین.«

»من دیگه هیچی نیستم. همین تو رو حفظ کنم که بدبخت نشی هنر کردم.«

برای اعالم این که دیگر حرفی باقی نمانده پدر دست دراز می کند و کلید برق را 

می زند. چراغ خاموش می  شود. 

صدای گام هایش که به سمت تخت می رود تا باز آن جا در تاریکی بنشیند چون 

آوار رویت خراب می شود. بی اختیار شروع می کنی به گریه کردن.
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صورتت خیس است. انگار باران آمده باشد و قطره هایش بر صورتت که از پنجره 

بیرون کرده ای نشسته باشد. آسمان گرفته ولی بی اشک است. یک بار دیگر پایین را 

نگاه می کنی. کودکی را که خنده اش خاموشی اتاق را به هم زده بود نمی بینی. به 

جایش در حیاط پیرزن طبقه اول را می بینی که بچه هایش خارج زندگی می کنند. 

به کندی به سمت در می رود، آن را باز می کند، پا به کوچه می گذارد و با احتیاط 

در را می بندد. 

شبیه مادرت است. همان قدر ناتوان و مریض. فکر می کنی: »نمی دونم چرا مادر 

حرف نامزدی رو تو دهن ملوک انداخته. فکر کرده می تونه این جور منو مجبور کنه. 

چه خیال خامی. حتی اگر پدر هم زنده می شد و ازم می خواست قبول نمی کردم.«

زنگ  ممتد تلفن رشته ی افکارت را قطع می کند. مادر است. می گوید: »باز رفتی 

اون خونه که چی؟«

»رسیدگی.«

»وظیفه تو االن اینه که پیش من باشی و به مادر علیلت رسیدگی کنی.«

»پس چرا آن قدر اصرار دارین شوهرم بدین؟«

»چون من مثل پدرت نیستم که تو رو واسه  خودم بخوام. نور به قبرش بباره 

پیرمرد عاشق تو دختر یکی یک دونه ش بود.« 

حرفش به جانت آتش می زند. مرگ پدر را هیچ وقت هضم نکردی. مردم گفتند 

از غصه ی تو دق کرد. همه جایش سالم بود ولی شش ماه پس از طالق تو یک شب 

خوابید و دیگر پا نشد. 

بعد مراسم ختم در مسجد، به خانه که می رسی هنوز دنبال پدر می گردی. به 

اتاق مهمان می دوی. خالی است. جا می خوری و خودت را روی تخت پدر می اندازی، 

بی پروای مادر و برادرهای کوچکت و زن و بچه ها و چند نفر دیگر از فامیل که با 
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شما به خانه آمده اند. بی خجالت زار می زنی. »سعید... سعید... کجایی که دلداریم 

بدی؟ بابام مرد. هیچ شدم. هیچ.«

و بعد شروع می کنی مشت زدن به متکای پدر. بی آن که مالحظه ی آبروی مادر را 

کنی که با عروس هایش سر می رسد تا آرامت کند. »بابا... بابا... برگرد و بچه مو پس 

بده. برگرد و طالقمو پس بگیر. برگرد و سعیدمو پس بده.«

صدای گریه ی مادر که در گوشی تلفن منعکس می شود تو را به خودت می آورد. 

می گویی: »مادرچیه؟ چرا گریه می کنی؟«

عالم  تو  و  زدی  زل  نقطه  یک  به  باز  حتمن  نمی دی.  گوش  حرفام  به  »چون 

هپروتی. باید چی کار کنم که خوب شی؟«

با اینکه حرف های مادر تکراری است عصبانی ات می کند. با پرخاش می گویی: 

»اون حرف نامزدی چی بود که به ملوک گفتی؟ هنوز که ما قراری نگذاشتیم.«

را  لجت  است.  نمایشی  گریه اش  می کند.  گریه  بلندتر  عذرخواهی  جای  به 

درمی آورد. می گویی: »بس کن دیگه، زشته.«

اولین باری است که با مادر این طور حرف می زنی. حرفت گویا شوکه اش می کند 

چون گریه اش را یک دفعه قطع می کند و به تو می پرد: »خوبه خوبه، حاال واسه من 

شیر شدی؟ واقعن که.«

تو هم کوتاه نمی آیی: »من شوهر بکن نیستم. اینو بکنین تو گوشتون! راحت 

می شین.«

می دانی که االن چشم های مادر به دو دو افتاده. صدایش خش دار است. می نالد: 

»باباتم از غصه  دق دادی. اونای دیگه خدارو شکر...«

منفجر می شوی و به مادر فرصت نمی دهی حرفش را تمام کند. »آره پسرات 

همینم.  همینم.  همینم.  چی؟  که  حاال  خفته.  مایه ی  دخترت  فقط  خوبن،  همه 



28

دو زن در میانه ی پل

نمی تونی عوضم کنی.«

چیزی در وجودت باال می زند. مانند رودخانه ای که مدت مدیدی آرام بوده و 

طغیان کرده باشد و سنگریزه ها و گل و الی بستر را باال بیاورد. »آخه منم به خدا 

آدمم! ببین چه به روزم اومده. دارم از تنهایی دق می کنم. زیر پای بابا نشستی که 

منو راضی کنه طالق بگیرم.«

صدای مادر آرام شده. می گوید: »بله من ازش خواستم و درست ترین کار همین 

بود. خودت می دونی چرا. انصاف داشته باش.«

شوی.  ساکت  نمی توانی  همه  این  با  می دهی.  حق  مادر  به  و  چرا  می دانی 

چیزهایی که مدت ها درونت نگه داشته بودی بیرون می ریزند. »نه تو انصاف داشته 

باش. یادت رفته چقدر گفتم طالق نمی خوام و بابا پاپی شد؟ تو هم دم به دمش 

دادی. گفتی مردی که بهت شک کرده که زیر سرت بلند شده به دردت نمی خوره. 

گفتی پرده بین ما و خانواده ی سعید افتاده و دیگه حرمتی باقی نمونده. به من 

سرکوفت زدی که در زمان عقد حامله شدم. گفتی حماقت کردم راستشو به سعید 

نوشتم. گفتی اگه بالیی سر پدر بیاد...«

نفست که بند می آید مادر از فرصت استفاده می کند و شروع می کند: »دروغ 

 گفتم؟ یادت رفته هر وقت نامه ش میومد آتیش می گرفتی؟«

بود.  به خاطر موقعیتش  االن فکر می کنم  نوشته هاش می سوزوندم. ولی  »بله 

سعید فکر و خیال به سرش زده بود. با خودش فکر کرده بود حتمن  دلیلی پشت بچه 

 انداختن من بوده. همون قدر که من از حال اون در غربت و اسارت خبر نداشتم اون 

هم نمی دونست به من چی می گذره. فکر می کرد ما اینجا خوشیم. نمی دونست ما 

هم مثل اون اسیر و بی خبریم از اینکه جنگ باالخره کی تموم می شه. هیچ چیز بدتر 

از اسارت نیست. بازم به زندانی. حداقل می دونه کی قراره آزاد  شه که روزشماری 

کنه.«

تمام که می کنی با دست آزادت شقیقه ات را که تیر می کشد می مالی. دیگر خراب تر 
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از آنی که چیزی بگویی. سکوت بدی برقرار می شود. حس می کنی نه تنها چند خیابان 

بلکه قاره ها از مادر فاصله داری. فاصله ای که هیچ کدام از شما نمی تواند پر کند. 

ولی بعد فکر می کنی مگر تو نبودی که همین فاصله پرنشدنی را بین خودت 

و سعید احساس می کردی ولی حاال بعد دیدن خبری که امروز تیتر درشت  همه ی 

روزنامه هاست به نظرت می رسد فاصله ای در کار نبوده. هرچه بوده ساخته ذهن تو 

و سعید بوده و اگر تصمیم بگیرید می توانید همدیگر را بفهمید و به زندگی با هم 

برگردید. 

مادر سکوت را می شکند: »چاره ی دیگه ای نبود. اگر شکایت می کردن پای باباتم 

مثل تو گیر بود. اون خدا بیامرز البته به فکر خودش نبود و اگه من زورش نمی کردم 

تو رو سر عقل بیاره به جای خونه ی خودش تو زندون جون می داد. همه ش به خاطر 

حماقت تو. چند بار بهت گفتم تو نامه هات کلمه ای در مورد بچه ننویس! اگه نگفته 

بودی سعید چه می دونست حامله  ای. توی احمق وجدان درد گرفته بودی. فکرشو 

نمی کردی سعید باهات این طور کنه.«

»مادر نمی دونم چرا دوست دارین برای هر تصمیمی که من گرفتم و شما باهاش 

موافق نبودین تو سرم بزنین.«

انداختن  دیگران  گردن  رو  تقصیرها  رفته.  یادت  خودت  حال  و  روزها  »اون 

آسونه.«

»نه همه  چی جلوی چشممه.«

»من و بابات که با سعید پدرکشتگی نداشتیم.«

این جا  امشب  من  کنین.  استراحت  برین  حاال  خوبین.  شما  مادر.  »می دونم 

می مونم.«

خسته خودت را روی مبل می اندازی. باید مدتی تنها باشی و افکارت را و خودت 
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را برای روبروشدن با سعید آماده کنی. باید باز توانا شوی، نه مثل حاال که بعد 

صبحت با مادر از نفس افتاده ای.

چشم هایت کم کم سنگین می شوند و به هم می آیند. حس می کنی نفس تب دار 

کسی روی صورتت پخش می شود.

روی مادر خم می شوی. نفسش داغ است، انگار تب داشته باشد. همان طور که 

به پشتی تکیه داده رو به قبله خوابش برده است. دست هایش به دو طرف چنان 

بازند انگار به سرنوشت تسلیم شده.

برایش آورده ای می گذاری و خودت کنارش دراز  نازبالشی که  را روی  سرش 

می کشی. دلت می سوزد. مژه هایش ریخته و لب های خشکش پوسته پوسته شده. 

هنوز بیداری که مادر از خواب می پرد و با چشم های رک زده نگاهت می کند. 

می پرسد: »همه رفتن؟«

سرش را در بغل می گیری موهایش را که خیلی کم شده نوازش می کنی. »آره. 

فقط ما موندیم. حاال هر دوتامون بیوه شدیم.«

مادر سرش را کنار می کشد. دستش را می گیری و دلت گر می گیرد. 

می پرسد: »چی کار می کنی؟«

انگشتر عروسی اش که سعی داری از انگشتش بیرون بکشی در آن گیر کرده. 

»می خوام درش بیارم. مثل مال خودم که درآوردم.«

سرجاش  هستم  تا  نیست.  درآوردنی  من  مال  »نه  می کشد:  پس  را  دستش 

می مونه.«

اتاق خواب می روی و روی تخت  به  تاریک است. کورمال  کورمال  هال حاال 
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دونفره ا ی که تنها یک بار و آن هم پنهانی روی آن خوابیدید می خوابی.

سعید با دهان باز جوری نفس  می کشد انگار خواب بدی می بیند. طاق باز 

خوابیده و دستش را روی پیشانی  بلندش گذشته. تسبیحش از روزی که یک 

دفعه تصمیم گرفت عروسی تان را عقب بیاندازد و به جبهه برود، دور مچش 

پیچیده. به چهره لجبازش با ابروهای گره خورده نگاه می کنی. هیچ کس حتی 

خانواده  اش تصمیم ناگهانی اش را منی فهمیدند و راضی نبودند برود. خدمت 

رسبازی اش را قبل انقالب رفته بود و مشمول نبود. فقط وقتی گفت »داریم 

جنگ رو می بازیم و مملکت به ما احتیاج داره« قبول کردی برود. حامیتت از 

سعید حتی خودت را هم متعجب می کرد. فکر می کنی خوب توانستی چنین 

مرد لجبازی را به خانه ای که منتظرش بود بکشانی. به بهانه نشان دادن جهیزیه. 

ملحفه  ی اضافه ای که زیرتان انداخته اید خونی شده. نگاهت را از آن می گیری 

و دستت را می اندازی دور سینه ی سعید. کار بدی نکرده بودید. عقد کرده ی 

هم  بودید.

ساعت چنده؟ من عجب خوابم برد. پاشو  سعید چشم باز می کند و می پرسد: »

بریم. االن مادرت این ها فکر می کنن یک خرید کوچولو چقدر طول کشید.«

می گویی: «آره خوابت برد. نگران نباش. بهشون می گیم شام بیرون خوردیم.» به 

پهلو رو به تو می چرخد. چهره اش استخوانی است.  زیر چشم ها بدجور گود 

افتاده. همان طور که روی خواب موهای سینه اش دست می کشی می گویی: 

«انگارخواب آشفته می دیدی. همه ش غلت می زدی.» «آره همه ش خواب می 

دیدم »کسی منیتونه منویک عده  اومدن تو رو بربن. میخواستن از تو جدا کنه.» 

ازم جدات کنن. دست های منو بسته »نه منی تونه.«بودن به تخت. من التماس 

منیکردن.» میکردم ولت کنن ولی 
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بغلش می کنی و او تو را. لب هایتان مثل دو دانه تسبیح تنگ هم جفت می شوند.

می جهی.  پایین  تخت  روی  از  پریده.  کل  به  اضطرابت  می کنی  باز  که  چشم 

قدم هایت سبک و پرنشاطند. کلید چراغ هال را می زنی و یکراست می روی سراغ 

تسبیح دانه  قرمز سعید. حس می کنی لپ هایت به رنگ مهره ها گل انداخته. 

ولی چرا مهره هایش نمی گردند؟ می بینی گره کوری جلوی حرکتشان را گرفته. 

در مدتی که تو ملحفه ی خونی را می شستی، سعید لباس پوشیده و آمده وسط 

فرش هال پشت به تو نشسته است. قسمتی از تسبیح روی زانویش. می پرسی: »داری 

چی کار می کنی؟«

برمی گردد: »اومدم تسبیحم رو از دستم در بیارم پاره شد. دارم درستش می کنم.«

باالی سرش که می رسی می گویی: »حکایت اینه که من رشته ی محبت تو پاره 

می کنم شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم؟«

تسبیح را باال می گیرد و می گوید. »نه. حکایته اینه که چون رشته گسست می توان 

بست لیکن گره یش در میان هست.«

حتمن  حاال  بریم.  بپوش  کردم.  »شوخی  می خندد.  می کشی  درهم  ابرو  تا 

خونواده ها دارن دنبالمون می گردن.«

قبل از رفتن تسبیحش را به تو می دهد. »اون طور که باید درست نشد. بگذار تو 

کیفت. بعدن ازت می گیرم.«

تسبیحش اما پیش تو می ماند. چند روز بعد رفتنش آن را به پدر می دهی تا 
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درست کند. پدر اما هر چه تالش می کند گره سعید کورتر می شود. با این همه آن 

را تا روز طالق زیر متکایت در خانه پدرنگه می داری. عصر آن روز به بهانه ی هوا 

خوردن از خانه خارج می شوی و تسبیح را با خودت به این خانه که هیچ وقت خانه ی 

تو و سعید نشد می آوری تا همراه  عکس روز عقدتان که هنوز در قاب عکس روی 

طاقچه است در آشغال بیاندازی. اما بعد از آن که عکس دوتایی تان را پاره و با 

عکسی از خودت جایگزین کردی پشیمان می شوی. عکس را چنان ریز ریز کرده ای 

که دیگر درست شدنی نیست. تسبیح را پشت عکس خودت می گذاری و به خانه ی 

پدر برمی گردی. 

حاال ولی هر چه فکر می کنی نمی دانی آن عکس کوچک سعید از کجا آمده و کی 

آن را پشت قاب عکس جا  داده بودی. عکسی که حاال روی میز است. تنها عکسی 

که از او داری.

نگاهت را در حالی که شماره ی مادر را می گیری به آن می دوزی. به سعید خودت.

نگفتی  مگه  پروندیم؟  خواب  از  زدی  زنگ  باز  »چیه  می گوید:  معترض  مادر 

امشب نمی یای«

می گویی: »نه نمی یام. ولی نظرمو در مورد چیز دیگه ای عوض کردم و گفتم 

همین امشب بهت بگم.«

چند ثانیه ای مادر را در انتظار می گذاری. »تصمیم گرفتم دوباره ازدواج کنم.«

مادر از خوشحالی لکنت می گیرد، بریده  بریده می گوید: »خیر از جوونیت ببینی 

که دل مادرتو شاد کردی. فردا صبح به خانواده ی پسره زنگ می زنم وعده روز 

شیرینی خورون رو می گذارم.«

با خنده و صدایی هیجان زده می گویی: »با اون نه. با سعید. اگه قبول کنه. انگار 

قبل این هم رو نمی شناختیم. می خوام برم خواستگاریش.«
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لحن مادر نشان می دهد کارد بزنی خونش درنمی یاد. می گوید: »چی؟ دیوونه 

شدی؟ سعید کجا بود؟«

تا بیشتر ادامه ندهد وسط حرفش می پری: »مگه خبر رو نشنیدی؟«

»کدوم خبر؟«

»تیتر اول روزنامه ها. گفتم حتمن در تلویزیون هم گفتن.«

»امروز حوصله ی تلویزیون نداشتم. انقدر که فکرم به  خاطر تو مغشوشه.«

»پس االن برو بگیر اخبار شبو ببین. من هم می رم. خداحافظ.«

گوشی را که می گذاری به اتاق خواب می روی و جعبه ی نخ و سوزن را می آوری 

و به جایت روی مبل برمی گردی. روزنامه را دوباره روی دامنت پهن می کنی. خبر 

اول را برای صدمین بار می خوانی. هفته ی دیگر مبادله ی اسرای ایران و عراق آغاز 

می شود. 

تسبیح سعید را برمی داری، گره کور را قیچی می کنی و می گذاری مهره های 

قرمزش مانند دانه های انار بر روزنامه بریزند. بعد سوزنی مناسب که از مهره ها تو 

رود و نخی که ضخامتش  مناسب باشد پیدا می کنی. قبل اینکه  شروع کنی نفس 

عمیقی می کشی. به  مهره های رهاشده بر خبِر بر دامنت که نگاه می کنی دلت غنج 

می زند. صبر نداری تا آن ها را یک بار دیگر به نخ بکشی.



آن روز باد سختی می آمد و آذین آمده بود دختر جوان را ببیند. اما چشمش که 

به آرمان سابق خودش افتاده بود  نتوانسته بود نگاه از او بردارد. زن چند قدم 

نور  آبشار  زیر  مرد  بود و صورت  ایستاده  راهنمایی  آن ها پشت چراغ  از  دورتر 

قرمزی که بر آن می ریخت تمام حجم چشمانش را پر کرده بود. خوب که نگاه کرد 

سایه  روشن لبخند و شیطنت را توی چشم های آرمان تشخیص داد. آرمانی که حاال 

لب هایش داشتند به آرامی تکان می خوردند و کلمات شیرینی را در گوش زن جوانی 

که شانه به شانه اش ایستاده بود زمزمه می کردند. قدمی پیش گذاشت، سر را کمی 

جلو برد و نفس مرد را حتی زودتر از آن دختر که دست در دست او داشت فرو 

کشید. گرم و تازه بود.

بعد طوفان غرید. آذین لحظه ای سرباال کرد و به آسمان سیاه چشم غره رفت. 

نکند ببارد و نگاه او را تیره کند. مرد این جا بود؛ زنده و می خندید. عکسش اما 

مدت ها بود که نخندیده بود. انگار مرده باشد هر چه تماشایش می کرد زنده نمی شد. 

آرمان و سایه  زردپوش
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باز کمی بیشتر به طرف شانه ی زن جوان و  وقتی متوجه شد صورت آرمان 

رو به عقب چرخیده کمی جا به جا شد و طوری ایستاد که اگر نگاهش کمی دیگر 

می چرخید می توانست او را از کنار شانه ی رهگذری که بین آن ها ایستاده بود ببیند. 

آن وقت او چه می کرد؟ 

  به خودش گفته بود اگر نگاهشان یک بار دیگر در زندگی به هم بیافتد دست 

بلند می کند و... 

و حاال نزدیک بود این طور شود... آرمان سابقش فقط چند قدم جلوتر میان 

رهگذرانی که به انتظار سبزشدن چراغ این پا آن پا می کردند ایستاده بود و آذین  

انداخته بود و گودی گونه هایش برق  تیغ  ببیند که تمیز  را  می توانست صورتش 

می زد.

قبل اینکه چراغ عوض شود تاریکی آسمان جای انگشتان آذین را از صورت آرمان 

پاک کرده بود. آذین انگشتان یخ زده اش را در جیب به کف دستش مالید. باد تندتر 

شده بود و لحظه ای بعد طوفان سبزرنگی آرمان سابقش را همراه آن دختر جوان 

با خود برد.

آذین اما سنگین تر از آن بود که با همه ی آن ها که به سبکی همراه باد خطوط 

سفید عابر پیاده را قطع می کردند برود. پس ماند و همان طور که بانگاهش گام های 

این آرمان جدید را دنبال می کرد به خاطر آورد که آمده بود زن جوان و درخشش 

از دنباله ی مرد برداشت و لحظه ای میان طوفان  را  ببیند. نگاهش  را  افسانه ایش 

سایه ای زردپوش را دید که شانه  به  شانه سایه ای دیگر می رفت.

آبشار نور قرمز چراغ که باز فرو ریخت، طوفان درونش فرو نشسته بود. آذین 

روبرگرداند و پشت به عابرانی که به انتظار سبزشدن دوباره ی آن راهنمای همیشگی 

رهگذران بودند چهره اش را زیر باران از آن ها پنهان کرد.



والدینم رویم  را که  اسمی  است.  نمی دانم. ولی می دانم خوِد من  را  نامم  معنی 

گذاشته بودند فراموش کرده ام. شاید هم اگر خوب فکر کنم آن را به خاطر بیاورم 

ولی انگیزه ای برای جستجوی ذهنم ندارم. نام من مانند همه ی چیزهایی که در 

زندگی گم کرده ام یا از دست داده ام در بی شکلی رها شده. به نام جدیدم اما خود 

شکل می دهم. او ابتدا گرده ای است مایل به من که میان هزاران ذره ی دیگر شناور 

در هوا ماد گی را می جویند. من برای این یکی دست تکان می دهم و آن گرده دعوتم 

را قبول می کند. به من می پیوندد و می گوید: »فقط یادت نره هر روز گیاه وجودت 

رو آب بدی!«

اوایل نامم را که صدا می زنند گیج می شوم. با منند؟ این به راستی نام من است؟ 

پس آن دیگری که نامی بر او گذاشته بودند که بود؟ می شود من هیچ کدام نباشم؟ 

یا شاید هر دو باشم. 

با تعجب رو به پرسشگر می کنم: »بله؟« 

کسی نام مرا صدا می زند: خودنگاری تغزلی



38

دو زن در میانه ی پل

تعجبم پرسشگر را گیج می کند و باعث می شود به پرسش خود شک کند. »شما... 

خودتون هستین؟«

اسم جدیدم در جایی که به آن مهاجرت کرده ام تا خود را پیدا کنم آشناست. زود 

به آن خو می کنم. مثل اسم سابقم نیست که موجب پرسش ها و حرف   و  نقل های 

پیاپی شود.

»بله؟«

»می شه خواهش کنم هجی کنین؟«

»اسم تون تو زبون خودتون معنی هم داره؟« 

»چی؟ می شه تکرار کنین.«

»هوم...«

»به نظر اسم قشنگیه.«

»امیدوارم تلفظم غلط نباشه!«

همین سؤال ها و اظهار نظرها مرا که آمده بودم تا بی دغدغه زندگی کنم و توی 

الک خودم باشم هراسان می کرد. برای همین نامم را عوض کردم.

حاال اما می بینم چند سالی است کسی پاپی ام نشده. شاید چون خودم را از همه 

غریبه ها پنهان کرده ام. خیلی هم ولی خوب نیست. بدجور به کسالت بی پرسشی 

عادت کرده ام. اسم جدیدم را بارها عوض می کنم. هر بار اسم های نا آشناتر پیدا کرده 

و روی خودم می گذارم. 

روش کارم این است که برای گرده های غریبه دست تکان بدهم تا به من پیوسته 

و بارورم کنند. گرچه همه ی نام هایم در حقیقت یک نامند. مانند ماده ی سیالی که 

از ظرفی به ظرف دیگر ریخته شود تنها شکل شان عوض می شود. 

همکالسی ام در کالس زبان روزی از من می پرسد: »اسمت تو فرهنگ شما چه 
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معنایی داره؟«

نمی توانم جوابش را بدهم. کدام فرهنگ؟ آن که از همه آشناتر است یا آن که 

از همه نا آشناتر؟ 

می پرسم برای چه سوال می کند. ما با هم رابطه ای نداریم. او تنها همکالسی 

من است.

یادم  به  فرهنگ خودم  از  رو  داستانی  و  قشنگه  آوایی  لحاظ  از  خیلی  »آخه 

می آره.«

منتظر شنیدن داستان می مانم. 

»قصه ای خیلی قدیمی که نسل به نسل منتقل شده. در مورد زنی بولهوس و 

بی پروا به همین نام تو. زن صاحب سخن و قدرتمندی که سراپا شور بوده... می گن 

خاطرخواه های زیادی هم داشته و با پول دلداده هاش قمار می کرده.«

همکالسی ام به من خیره می شود و سعی می کند تصویر آن زن را در آینه ی 

چشمانم ببیند. 

تالش او اما تا جذب نگاهش نشده ام به ثمر نمی رسد. تا آن تصویر که جایی 

درونم پنهان بوده در کالبدم حلول نکرده. اتفاق اما می افتاد و سرم را تابی می دهم 

و موهایم را که یک باره بلند شده  از شانه ای به شانه ی دیگر می اندازم و با خنده ای 

زیرکانه می گویم: »فکر نمی کنی خودم باشم؟«

پسر حیرت زده قدمی عقب می گذارد و می گوید: »زنی که با تاب موهاش دل 

خیلی رو برده.« و به زانو می افتد و تسلیمم می شود. 

قهقهه ام که به هوا می رود طوفانی برمی خیزد و آن وقت خاموشی مطلق حاکم 

می شود.

چند لحظه بعد اما نسیم خردی شروع به وزیدن می کند و زندگی نو شده و 

از کتف هایم هزاران دست  حرکت دوباره آغاز می شود. موهایم موج بر می دارد 

جوانه زده و رقص کنان می رویند و مرا از ریشه هایم جدا و از زمین بلند می کنند. 
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پاهایم چو بالچه ی ماهی ها نرم نرمک می جنبند و به سمت آسمان شنا می کنم. 

اوج  و  کرده  پرواز  باهم  مرغ  سی  همچون  بال زنان  و  شده  یله  هوا  بر  موهایم 

می گیرند. حاال این منم با هزار ذره ی جنبنده، سوزان و سیال، خورشیدی که طلوع 

کرده است بر آستانه ایی که پسر در آن حیران و مشتاق به خاک افتاده. 

روزی دیگر کتابداری که چند باری کتاب از او به امانت گرفتم مرا میان دو قفسه 

غافلگیر می کند و می پرسد: »بیا بیا اینو ببین. باالخره یک کتاب در مورد اسمت پیدا 

کردم. قسم می خورم باورت نمی شه که اسمت جنبه ی تاریخی داشته باشه و نام 

مجسمه ای باشه بر سر در معبدی چندین و چند هزار ساله ایستاده.« 

من ایستاده ام. شاید چندین هزار قرن باشد نه چندین هزار سال یا همین چند 

لحظه که به حرف های این مرد گوش می کنم. کتابدار آستینم را می کشد و می گوید: 

نگاه  من  به  تاریخ  پشت  از  انگار  شدی  خیره  یکجوری  زده؟  چرا خشکت  »چیه 

می کنی.«

هنوزحرفش تمام نشده که به زمین می خورد. از آن جا شگفت زده نگاهم می کند. 

ناگهان تا اوجی که به مخیله اش هم خطور نمی کرد سرکشیده ام: اوجی بس بلند تر از 

بلندای کتاب های تاریخی چنانچه همه را روی هم بچینی.

تنم را از سنگ تراشیده اند. چشم ها و گونه ها سخت و صلب؛ لب ها دو قلوه ی 

سنگ. دستهایم به سینه قالبند و پاهایم راِه رفتن ندارند. نسیم که هیچ، طوفان هم 

اگر به پا شود، حلقه ی موهای بر پیشانی ام و برتخته ی ستبر گردنم حتی تکان کوچکی 

نمی خورد. 

با همه ی این دگرگون شدن ها هنوز نمی دانم چه هستم. دنبال یافتن تعریفی 

مشخص برای خود اما نیستم. به جایش بازی می کنم. در این بازی برای گرده های 

رهگذر دست تکان می دهم. برای به دنیا آوردن نام تازه ام پیدا کردن داوطلبی که با 
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من جفت شود گرچه ضروری است کافی نیست. آبیاری نباید فراموشم شود. 

با زادن نامم من نیز دوباره زاده می شوم. در حقیقت من چیزی جز شکلی روشن 

و ملموس از اسمی که هر دم با نفسم آبیاری اش می کنم نیستم.  نامی که تا ابدیت 

چون نامه بازش می کنم و خود را فرامی خوانم.  

می خواهد یکی بگوید این نام در زبان آن ها نام یک گل است روییده بر سایه سار 

سینه ی دیواری متروک یا آن دیگری یاد گربه ای بیافتد که زیر آفتاب ظهر کش  و 

 قوس می رود.

باز هم کسی دارد به نام صدایم می زند. همین نامی که خود من است: منی که 

در ماده گی این لحظه دارد بارور می شود ـ  نامی که به حس بودن پیوند خورده است 

ـ نامی که میان سرما و گرما، بی رنگی و رنگ، پرسش و پاسخ، آزادی و بند چرخ 

می خورد و میالدی دیگر را انتظار می کشد. 





پناهنده، تبعیدی، مهاجر و سیتیزن اصطالحات رایج میان ایرانیان کاناداست. در این 

طبقه بندی، من مهاجر قانونی محسوب می شوم چون با پاسپورت ایرانی از کشور 

خارج و با برگه مهاجرت وارد  کانادا شده بودم. اما انگار باز هم قسمت این بود که 

با تبعیدی ها ُبر بخورم. چرامی گویم: »بازهم؟« چون در دوره ی تحصیل در دانشگاه 

اخراج شده ولی  از دانشگاه  انقالب فرهنگی  با گروهی می گشتم که در دوره ی 

دوباره برگشته بودند و بعد از چند سال داشتند ادامه تحصیل می دادند. چندتایی 

حتی گویا در این فاصله زندانی بودند. »تبعیدی-پناهنده ها« اسمی بود که روی این 

دوستان  گذاشته بودم.

من که حدود ده سالی از آن ها جوان تر بودم بعد از دیپلم و سه سالی مانده به 

پایان جنگ وارد دانشکده ساختمان شدم.  بر خالف پدرم که از قبولی دخترش در 

یک رشته فنی به خود می بالید من همیشه متاسف بودم که چرا عالقه ی اصلی ام 

بازیگری را دنبال نکرده بودم. ازدواج غلط و بارداری زود هنگام بیش از پیش راهم 

دو زن در میانه ی پلی با دو شیر و یک خورشید
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تئاتر سد کرده بود. شاید همین میل سرکوب شده مرا به سوی دوستان به  را به 

اصطالح تبعیدی  کشید. آخر چند تاشان دستی در هنر داشتند.

سال آخر تحصیلم کاملن با آن ها ُبرخورده بودم. آن زمان جنگ تمام شده بود و 

تعداد دانشجویان جبهه رفته که به آن ها  »دانشجوی رزمنده« می گفتند زیاد شده 

بود.  یک روز بعد از پایان یکی از کالس ها یکی از آن ها که از اعضای رده باالی 

انجمن اسالمی بود مرا به کناری کشید و گفت چند کلمه ای حرف دارد . مهدی 

قد بلند بود و پیراهن مشکی اش را روی شلوار انداخته بود. در تمام مدتی که با 

من صحبت می کرد چشم هایش را پایین انداخته بود. عادت به صحبت با مردهای 

سربه زیر با چشم های مشکوک را نداشتم و نمی دانستم باید کجا را نگاه کنم. عاقبت 

سرم را با ناراحتی به زیر انداختم و دستم را روی شکمم که در آن موجودی در حال 

بالیدن بود گذاشتم.

مهدی آرام و شمرده صحبت می کرد: »خواهر مشاهده شده که در دانشگاه با 

افراد مشکوک ارتباط دارید. افرادی که خودتان به خوبی از سابقه ی آن ها اطالع 

دارید. ما این ها را دوباره به دانشگاه راه دادیم ولی حرکاتشان را زیر نظر داریم. 

برای شما خوب نیست با آن ها مراوده داشته باشید.« 

یادم نمی آید چه جوابی دادم، شاید در این مایه ها که رابطه ی من با آن ها   

در حد تبادل جزوه درسی بود. ولی جواب مرد را به تمامی به یاد دارم. در حالی که به 

شکم برآمده ی من نگاه می کرد گفت: »به آینده خودتان فکر کنید. اگه ما نخواهیم 

شما مدرک نخواهید گرفت. اگر ما نخواهیم کسی به شما کار نخواهد داد.«

تهدید مهدی جدی بود ولی من هم خودم را می شناختم. من به این آسانی در 

با آن ها دوست ماندم.  انتخابشان کرده بودم وا نمی دادم.   با کسانی که  دوستی  

دوستی مان با بعضی در حدی شده بود که وقتی شنیدند می خواهم از پدر بچه ام 

جدا شوم پیشنهاد دادند با او صحبت کنند اما قبول نکردم. بعد از آن تذکر بیش از 

پیش حس کردم حضور من نیز در دانشگاه مشروط و شکننده است، من هم مانند 
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فرق کانادا با ایران اما در این بود که به طور اتفاقی و ناخواسته با پناهنده ها 

ُبر خورده بودم. در خارج ایران بخصوص آن اوایلش، با هر ایرانی که ببینید دوست 

می شوید. بعد می بینی ای دل غافل با کسانی رفیق گرمابه و گلستان شده ای که هیچ 

به هم نمی خورید.

بعد  را  ماجرایش  چنانچه  اولش  بود.  احمد  پسرم  دوست   افراد  این  از جمله 

خواهم گفت، از سر بی جایی و بی  پولی با او هم خانه شدم و چندی بعد هم گرمابه 

البته  و بعدترش که با هم در مجامع حاضر شدیم هم گلستان. منظور از گلستان 

سخنرانی های سیاسی اجتماعی  یا برنامه های فرهنگی است که سیاسی ها برگزار 

می کردند. خالصه هم خانگی با احمد سبب شد باز با تبعیدی ها ُبر بخورم و حتی 

عضو انجمن پناهندگان شوم. 

در همین انجمن پناهندگان بود که نام عزت را برای اولین بار شنیدم. همه با 

احترام از او سخن می گفتند. همسر یک اعدامی بود و از جمله کسانی که هر سال 

در مراسم یادمان جان باختگان سال شصت  و  هفت سخنرانی می کرد. شهرتش را 

نمی دانم. همه او را با نام شوهر قهرمانش محمود می شناختند. 

جالب اما اینکه  در تمام مدتی که با احمد بودم هیچ وقت عزت را  ندیدم. عزت 

از سه مراسمی که انجمن پناهندگان برگزار کرد غایب بود. به مراسم عید نوروز هم 

که در آن من و عده  ای دیگر نمایشی کمدی اجرا کردیم نیامد. او را درپاییز همان 

سال دیدم، زمانی که از احمد جدا شده بودم و در خانه ای مجردی در محوطه ی 

دانشگاه زندگی می کردم. آن روزها ولی هنوز با احمد بیرون می رفتیم و همچنان 

فکرم درگیر او بود. 

)"نورت  اول من و عزت در عصر یک روز یکشنبه در ونکوور شمالی  دیدار 

ونکوور"( رخ داد. با احمد به اسکله ی "النزدل-کی" رفته بودیم و قدم می زدیم که به 

او برخوردیم. من که نمی شناختمش. خودش آشنایی داد: »سالم احمد. ِنجسن؟« بعد 
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که خودش را معرفی کرد معلوم شد عزت است. ظاهرش هیچ با توصیفاتی که از او 

شنیده بودم هماهنگی نداشت. گیج پرسیدم: »عزت محمود؟«

عزت خندید و گفت: »نه دیگه. عزت تنها هستم.«

بعد او از من پرسید: »و شما باید شقایق احمد باشید.«

من هم گفتم: »نه شقایق تنها هستم.« 

همین معرفی ما از خودمان احمد را به شدت عصبانی کرد و در راه برگشت در 

ماشین دعوا راه انداخت. حاصل  اما خوب بود. اول عزت گفت می خواهد پیاده شود 

و بقیه راه را خودش برود و کمی جلوتر من. و در نهایت من و عزت در میانه ی پل 

شیرنشان "الینزگیت" هم را پیدا کردیم و دوست شدیم، درست زمانی که خورشید 

باالی پل قرار گرفته بود. آن زمان من دانشجوی تئاتر شده بودم.

سه سال قبل از اولین دیدارم با عزت وقتی که تازه پا به خاک کانادا گذاشتم فکر 

تئاتر را هم نمی کردم. در ایران چندسالی کار مهندسی کرده بودم و تصمیم داشتم 

این ور و آن ور فرستادم که در وضعیت  ادامه بدهم. مدتی رزومه  کار قبلی ام را 

خراب اقتصادی ۱۹۹۸ نتیجه نداد. مهندس های به-در-بسته خورده مثل من می گفتند 

باید کورسی در یک کالج فنی برداشت. این شد که رفتم سراغ دوره ی مدیریت 

پروژه های ساختمانی برای پیدا کردن کار. سودای بازیگری ولی همچنان در سرم 

بود. به کسی چیزی نگفته بودم چون خودم فکر می کردم بازیگری من در کانادا 

غیر ممکن است. نه سطح زبانم باال بود نه کسی را می شناختم که این راه را رفته 

باشد و راهنمایی ام کند. لهجه ام هم افتضاح بود. حتی مردم عادی در موقعیت های 

روزمره حرفم را درست نمی فهمیدند. 

دوره ی مدیریت ساختمان را نه ماه بعد تمام کردم و شروع کردم دنبال کار 

گشتن. فکر تئاتر اما هنوز از سرم بیرون نرفته بود. فکر کردم اگر بخواهم در این 

زمینه وارد شوم باید از اول شروع کنم. باید بروم دانشگاه. این بود که هم زمان برای 
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ورود به رشته ی هنرهای زیبا اقدام کردم. گفتم سنگ مفت گنجشک مفت، ببینم 

چطور می شود. اگر زد و کار خوبی پیدا کردم  بی خیال بازیگری می شوم. بی خیال 

که نه. شاید می شد در جامعه ایرانی ها کارهای هنری کرد. دیگر که آقا باالسر و 

سرخری نداشتم که سد راهم شود. پسرم را هم که شوهر سابقم از من گرفته بود و 

خودش بزرگ می کرد. می توانستم صبح ها کار کنم و عصرها تمرین نمایش. حتمن 

بین ایرانی ها افراد هنرمندی پیدا می شدند. فکر کردم پیدایشان می کنم و با آن ها 

شروع به کار خواهم کرد.

دراین حین که باید مدارکم را برای ورود به دانشگاه جور و هم زمان برای کار 

رزومه درست می کردم، با هم خانه ام که دختری هندی بود و آپارتمان را از شخص 

دیگری اجاره کرده و اتاقی به من اجاره داده بود دعوایم شد و او گفت باید سر ماه 

اتاق را تخلیه کنم. همین سبب شد که با احمد ُبر بخورم. کاملن اتفاقی. در روزنامه ی 

محلی فارسی زبان آگهی داده بود و دنبال هم خانه می گشت.

احمد هم مانند دختر هندی زیر پرداخت کرایه ی آپارتمان اجاره ای  مانده بود 

و داشت دنبال یک نفر می گشت که اتاق خواب اضافه اش را اجاره کند. آپارتمانش 

در "نورت ونکوور" بود که به محله ی ایرانی ها شهرت داشت. فکر کردم شاید بتوانم  

آن جا با  بچه هایی که در کار تئاتر بودند دوست شوم. به شماره ای که پایین آگهی بود 

زنگ زدم. طرف معامله مرد بود. به خودم گفتم اگر آدم خوبی باشد اشکال ندارد. 

قرار گذاشتم خانه را ببینم و البته هم خانه ای را. 

احمد پسر آرام و سر به زیری به نظر می رسید. لهجه ترکی داشت. گفت بچه ی 

تبریز است و مشغول تکمیل دوره ی زبان در "کاپیالنو" کالج. هم چنین گفت عشقش 

موسیقی است و کمانچه می نوازند و سازش را به من نشان داد. اضافه کرد هدفش 

ورود به رشته ی موسیقی درمانی ا ست. الزم نبود سوال کنم از وجناتش معلوم بود 

با پناهندگی وارد کانادا شده.

ساختمان محل زندگی احمد نزدیک خیابان معروف "النزدل" بود که در طولش 
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چندین بقالی، شیرینی فروشی و رستوران ایرانی قرار داشت. جایش خوب بود. 

خود آپارمتان هم بزرگ و دلباز بود.  زمانی که برای بازدید رفتم آفتاب بعد از 

ظهر اتاق پذیرایی را که قرار بود اتاق احمد شود پر کرده بود و به گل های 

درشت روکش کاناپه و به مبل یغور و سنگین احمد رنگ  و  رویی داده بود. 

مبلمان دیگر اتاق شامل میز قهوه ، میز تلویزیون و ضبط صوت قدیمی بود. 

احمد بلد نبود خانه به مشرتی نشان بدهد. یک گوشه ایستاده بود و بیتفاوت 

مرا نگاه میکرد. پرسیدم: «می تونم اتاق خوابو ببینم؟» در اتاق خواب یک 

تخت سنگین دو نفره قرار داشت و یک پاتختی با آباژوری که پارچهی المپش 

شبیه روکش مبل بود. گلهایش اما چون در اتاق آفتاب نمیافتاد و آباژور هم 

خاموش بود رنگ  و  رو  رفته به نظر میرسید. بعدها که به خانه های دوستان 

پناهنده ی احمد رفتم شبیه این مبلامن را همه جا دیدم و متوجه شدم این

.

 وسایل را دولت به پناهندگان جدید می دهد. زمانی که مدت اقامتشان در اتاق 

های مجانی "ولکام هاوس" به رس میرسد باید برای خودشان با ماهیانه ای که از 

دولت میگیرند خانه دست  و  پا کنند. با پول کمی که دولت به مجردهای بی 

درآمد میداد اجاره ی آپارتمان به تنهایی میرس نبود مگر اینکه  با شخص دیگری 

هم خانه می شدند. احمد با پناهنده ی دیگری معروف به خرسو مکانیک 

آپارتمان را اجاره کرده بود. بعدها خرسو که همرس و پرسش ایران بودند درآمد 

خوبی پیدا کرده بود. پس برای خودش  خانه ای مستقل  گرفته بود تا بتواند آنجا 

با زن همسایه رس و رسی داشته باشد . در خفا 

   روزی که برای دیدن آپارتمان رفتم من نیز با کمک های دولتی زندگی می 

گذراندم.  یک سال و اندی از مهاجرتم گذشته بود و چون نتوانسته بودم کاری 

پیدا کنم نصف پولی را که با خودم آورده بودم خرج کرده بودم. نصف دیگرش 

را هم در صندوق امنی در بانک برای روز مبادا گذاشته بودم. برای روزی که از 

همه جا رانده  و  مانده مجبور شوم بساطم را جمع کنم و دست  از  پا درازتر به 

ایران برگردم. 
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به دولت البته گفته بودم که پولم تمام شده. کارم تقلب بود ولی اگر نمی کردم 

امنیت روانی ام در خطر می افتاد. نمی دانستم آن سفیدپوست هایی که در اداره ی 

بیمه های اجتماعی دیده بودم و تمام هستی شان به چک سیصد  و پنجاه دالری که 

هر ماه دستشان می دادند بند بود چطور از ترس سکته نمی کردند. 

کمک ماهیانه  آن قدر کم بود که به سختی کفاف خرج روزانه مان را می داد. 

حاال بیا و در این شرایط مریض شو. یک قرص سرماخوردگی آن قدر گران بود که 

می ترسیدم سرما بخورم. دولت از ما خواسته بود هر چه زودتر کار پیدا کنیم و از زیر 

خدمات  دولتی بیرون بیاییم. خود ناتوانی مالی اما کار پیدا کردن را دشوار می کرد. 

هزینه ی اتوبوس آن قدر باال بود که اگر چند مصاحبه در محل های دور می گرفتی آخر 

ماه کم می آوردی. 

تنگنای مالی هزار جور نگرانی فکری برایم ایجاد کرده بود. اگر یک دفعه دندانم 

پیدا نمی کردم و  تا چند سال کار  اگر همین طور  باید چه می کردم؟  خالی می شد 

تصمیم می گرفتم به کلگری یا تورنتو که آن سر دنیا بود بروم چه؟ اگر یک دفعه 

می گفتند مشکلی برای پسرم پیش آمده یا پدر و مادرم فوت کرده اند و می خواستم 

به ایران بروم چه؟ باز خوب بود آن چندر غاز را در صندوق امن بانک داشتم.

از احمد پرسیدم تخت که در اتاق من است پس خودش کجا می خوابد؟ گفت 

رختخواب دارد و روی زمین خوابیدن را ترجیج می دهد. و در گذشته هم خسرو 

هم خانه ی قبلی اش روی تخت می خوابیده. خالصه اتاق خواب شد مال من و میز 

تحریر و کامپیوتری که به تازگی خریده بودم را به آن جا منتقل کردم. احمد گفت اگر 

بخواهم می توانم درطی روز در اتاق پذیرایی باشم و از تلویزیون و ضبط استفاده 

کنم. او بیشتر کابینت های آشپزخانه و قفسه های یخچال را هم به من داد. خودش 

خیلی کم غذا می خورد و بسیار الغر بود.  به جایش سیگار می کشید. از بوی سیگارش 

خوشم نمی آمد ولی من که قرار نبود دوست  دختر او باشم. بعد دو ماه البته دوست 

دخترش شدم و آغاز دردسری تازه. باید اقرار کنم که با اقدام خودم شروع شد. 
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نمی دانم آن روزها چه فکر می کردم. فشار غربت بود یا آوای خوش کمانچه ی احمد 

که شب ها قبل خواب می زد. 

یک شب باالخره طاقت نیاوردم. به اتاق پذیرایی رفتم و آهسته زیر پتوی احمد 

لغزیدم. او هنوز نخوابیده بود، کمی کنار رفت تا برایم جا باز کند. طاقباز خوابیده 

بود و به من دست نزد. چشم هایش که در نور سبز می شد حاال در تاریکی به سقف 

دوخته شده بود. ابتدا من هم طاقباز خوابیدم و به همان نقطه ای که او نگاه می کرد 

چشم دوختم.  دو دقیقه اما بیشتر نکشید که به پهلو شدم و دستم را روی سینه اش 

بود.  بور  ندارد.  زیادی  تنش موی  ولی می دانستم  بود  پوشیده  تی شرت  گذاشتم. 

بازهم عکس العملی نشان نداد. فقط سیب آدمش تکانی خورد. دستم را از روی 

سیبش به سمت بناگوش لغزاندم و شروع به نوازشش کردم. از لرزش جزئی سبیلش، 

قورت  دادن آب دهان و تکان سیب آدمش معلوم بود هم خوشش می آید و هم 

معذب است. گونه هایش را لمس کردم و موهای پشت سرش را که هنوز نریخته 

بود. آن قدر که طاقت نیاورد، به پهلو شد و سبیلش به لب هایم سایید. ُبر خوردیم.

از همان اول ولی ُبرخوردن من و احمد مسأله دار بود. از همان زمانی که احمد 

در خانه می خوابید و به کالس زبان ترم آخرش نمی رفت. در دو ماه اول رابطه  

احمد درسش را جدی می گرفت، بعد نمی دانم چه  شد. اگر زبانش را تکمیل نمی کرد 

نمی توانست کارشناسی موسیقی-درمانی بگیرد. خیلی روزها به کالس نمی رفت. 

انگلیسی  از  بود  معلوم  کمانچه می زد.  یا  و سیگار می کشید  در خانه می نشست 

خواندن دلسرد شده است. شروع به اخم  و  تخم کردم. بی اثر هم نبود. تا امتحان 

نهایی کشیدمش. خوشبختانه در حد قبولی نمره گرفت و وارد دوره ی موسیقی -

 درمانی شد. همچنان اما به روش های مختلف بازی در می آورد. معلوم بود دلش به 

درس خواندن گرم نیست. دلش به هیچ کاری گرم نبود. وقتی از جلسه ی معارفه ی 

برنامه ی موسیقی برگشت گفت در یکی از اتاق های تنگ و خفه دختری با چهره ای 

رنگ پریده دیده که ساعت ها خود را حبس و پیانو تمرین می کرده. گفت در را که 
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باز کرده و رفته تو انگار روح دیده. گفت مطمئن نیست می خواهد مثل این دختر 

شبیه ارواح شود. نه احمد اهل کار جدی و چسبیدن به درس نبود. عاقبت هم به 

جنس کاهلی و دلمردگی خودش برگشت و با دیگرانی جوش خورد که بیشترشان 

مثل او بودند.

که  بودند  موسیقی  گروه  بچه های  دسته  یک  بودند.  دسته  چند  دیگران  این 

آن ها  از  برایم  می رفت  تمرین ها  سر  احمد  که  بار  هر  می شناختمشان.  دورادور 

می گفت. هرچند چیزی نگذشت که به خاطر شل بازی و غیبت های مکررش از آن 

گروه هم جدا شد. بهانه اش این بود که برخالف دیگر اعضای گروه وارسته است 

و نمی خواهد اجرای عمومی داشته باشد و معروف شود. تیپ احمد را می شناختم 

مردهایی مانند او همیشه حرف هایی عرفانی را بهانه ی وادادن  می کنند. احمد گفته 

بود در ایران دانشجوی روانشناسی و مرید یونگ و آدلر بوده ولی درسش را تمام 

نکرده. من که زیاد حرف هایش را نمی فهمیدم، بیشتر به این خاطر که احمد به 

خوبی نمی توانست افکارش را به فارسی که زبان مادری اش نبود بیان کند.

جمله  از  آمنه  همسرش  و  رضا  رضا.  مانند  بودند  آدم هایی  دیگر  دسته ای 

کم سوادترین پناهندگان ایرانی ونکوور بودند. آن ها در بدو ورودشان به کانادا دو بچه 

داشتند و در  کلگری ساکن بودند. آن جا رضا کار ایرانش رفوی فرش را انجام می داد 

و درآمد بدی هم نداشت. ونکوور آمدن به روز سیاهشان نشانده بود. با این همه در 

این شهر دو بچه ی دیگر هم به زندگی درب  و  داغانشان اضافه شده بود. مهارت باالیی 

که نداشتند، درگیری بچه هم اضافه شده بود و نتوانسته بودند خودشان را باال بکشند 

و بعد سال ها هنوز تحت کمک های دولتی بودند. رضا در ونکوور کار نمی کرد. به 

جایش مواد می کشید و مشروب می خورد. هرچند یک وقت هم نعش کتک خورده و 

خراب از موادش را در خیابان "هیستینگز" پیدا می کردند و تحویل همسرش می دادند. 

آمنه حتی در این شرایط هم رضا را تحمل می کرد چون به نعشش تا نفس می کشید 

وخاک نشده بود حقوقی تعلق می گرفت. حقوقی که با آن می توانست قسمتی از نیاز 
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بچه هایش را که دو تاشان نوجوانانی مسأله دار بودند تامین کند. 

 رضا و آمنه مثل خیلی های دیگر سر دولت را کاله گذاشته بودند و دو حقوق 

دریافت می کردند. به این شکل که روی کاغذ از هم طالق گرفته بودند ولی پنهانی 

در یک خانه زندگی می کردند. رضا آدرس خسرو مکانیک هم خانه ی قبلی احمد را 

به جای آدرس خودش داده بود و خسرو از صاحب خانه خواسته بود نام رضا را به 

اجاره نامه اضافه کند. سر هر ماه رضا برای گرفتن چک حقوقش به خانه ی خسرو 

می رفت. رضا به معمول دیر وقت شب یا ساعت های اولیه بامداد زنگ می زد و 

از احمد می خواست با او بیرون برود. آن ها گاهی تا صبح در خیابان قدم و حرف 

می زدند. این مسأله مزید بر علت شد و صدای مرا درآورد. آن زمان احمد درسش 

را ول کرده بود و در برای یک پیتزایی به شکل زیرمیزی دلیوری می کرد. همان کار 

را هم  با دیررفتن و غیبت هایش به گند کشید. هربار که صاحب کارش زنگ می زد 

من گوشی را برمی داشتم و به جای او معذرت می خواستم. تا باالخره بیرونش کرد. 

بی کاری اش به کنار، وضعیتش به جایی رسید که می رفت دستشویی و ماری جوآنا 

می کشید. فکر می کرد هواکش را بزند من نمی فهمم، منی که بویایی قوی ترین حسم 

بود. منی که فاجعه را از همان اول بو کشیده بودم. امروز ماری جوآنا و فردا حتمن 

هرویین و کوکایین و پس فردا نعشش را برای من می آوردند.

دسته ی آخر که احمد با آن ها هم گرمابه  بود بچه های پناهنده بودند. همان هایی 

که تا اقامت دائم نگرفته بودند شماره ی کارت بیمه ی اجتماعی شان با رقم پنج شروع 

می شد و به سختی به آن ها کار می دادند. بعضی ها بعد سال ها زبان انگلیسی شان 

همچنان ابتدایی بود و درکارهای بازار سیاه گیر کرده بودند و بعضی مرتب رشته  

تحصیلی عوض می کردند و مادام العمر دنبال کار می گشتند. همه این ها آدم هایی 

بودند که زندگی موقتی داشتند. من هم یکی از آن ها شده بودم. به مهمانی هایشان 

میرفتم در خانه مان دوره می گرفتم و دعوتشان می کردم، در سخنرانی ها و برنامه های 

سیاسی شان شرکت می کردم. غربت یا اسمش را هر چه که بگذاری، مهاجرت یا 
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تبعید، فاصله های طبقاتی و اجتماعی و فرهنگی را برداشته بود و افراد به صرف 

ایرانی بودن به هم چسبیده بودند. حتی کسانی را که زبان مادری شان یکی نبود. 

نزدیکی ما به خاطر دوری مساوی مان از زبان و فرهنگ و ادبیات کشوری که در آن 

ساکن بودیم. وقتی احمد در بحث های اجتماعی و فرهنگی حتی در روانشناسی که 

رشته ی سابقش بود در فارسی حرف زدن کم می آورد یاد انگلیسی حرف زدن خودم 

می افتادم. همین رنج مشترک بود که آدم هایی را که ربط زیادی نداشتند مثل سریش 

به هم می چسباند. وقتی به هم می رسیدند حداقل می توانستند با هم از این رنج ها 

حرف بزنند و از کانادا و شرایطش گله کنند. تا آن که عده ای باالخره تا حدی در 

محیط جا می افتادند و از گروه رنجبران پا  در هوای شاکی جدا می شدند. کسانی ولی 

بعد از کار و زندگی ثابت باز هم با این گروه ها می پلکیدند. زبان را می شد یاد گرفت 

ولی فرهنگ به جان ما نمی رفت. شمار خیلی کمی به لحاظ فرهنگی جا می افتادند و 

در جامعه پذیرفته می شدند و به کل از جماعت ایرانی می بریدند. اگر هم با ایرانی ها 

تماس داشتند او هم مانند خودشان متعلق به گروه کوچک از ما بهتران بود که با هم 

به فارسی صحبت نمی کردند. 

افرادی مانند من مهاجر و با تحصیالت کارشناسی یا باالتر و سابقه ی کار تخصصی 

در انجمن پناهندگان نادر بودند. مهندس و دکتر و در کل نیروی متخصص که هم زمان با 

من به کانادا آمده بودند تا آن زمان یعنی نزدیک دو سال بعد از ورودم کاری پیدا کرده 

بودند و اگر هم در ابتدا با پناهنده ها در ارتباط بودند کم کم از آن ها جدا شده و دار  و 

 دسته ی خودشان را تشکیل داده بودند، گروهی که سخت در تالش ترقی شغلی، خرید 

خانه، عوض کردن ماشین و این قبیل امور بودند. البته در میان این دار  و  دسته هم زنی 

مثل من که به تنهایی مهاجرت کرده باشد کم بود. 

دلیل اصلی هم گلستانی من با پناهنده ها هم گرمابه گی ام با احمد بود. شنیده 

بودم به شقایق احمد معروف ام. هم چنین شنیده بودم خیلی ها از دور به زندگی 

من و احمد و رابطه ی عاشقانه مان غبطه می خورند. چرا هیچ کدام از وضعیت وخیم 
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احمد آگاه نبودند؟ به یاد می آورم درمراسم شب یلدای آن سال خانم میانسالی با 

ما سر میز نشسته بود و جوری با حسرت به من و احمد نگاه می  کرد که نزدیک 

بود باورم شود عاشق و معشوقیم. وقتی به اصرار من بلند شدیم و در جمع با هم 

رقصیدیم نگاهش ما را دنبال می کرد. اسم زن یادم رفته ولی چهره اش در خاطرم 

است. موهای خرمایی اش را که نه بلند بود و نه کوتاِه کوتاه زیبا و ساده درست کرده 

بود. این آرایش مو شخصیت جدی اش را برجسته می کرد. لباسش هم ساده و رسمی  

بود. کت و دامن طوسی با  بلوز زرشکی که معمولن در جلسات کاری می پوشند. 

آراستگی اش اما این حقیقت را پنهان نمی کرد که داشت میانسالی را رد می کرد. 

با اینکه  هیکل متناسبی داشت که برای من نشانه ی نزاییدن بود، آرایش مالیمش 

چین های دور چشم را نمی پوشاند. گردنش هم نشان می داد در آستانه ی پیری است. 

رقص که تمام شد یکی از دوستان احمد آمد تا او را برای کشیدن سیگار بیرون 

انداخت و رفت. زن در غیاب احمد  از خدا خواسته سرش را  او هم  ببرد.  سالن 

موقعیت را مناسب دید و سر صحبت و درد دل را با من باز کرد. گفت: »چقدر خوبه 

شما همدیگه رو دارید. سعادتیه که آدم تنها نباشه.«

زیر لب گفتم: »مگه شما کسی رو ندارین؟«

زن آه کشید: »نه، ولی تقصیر خودمه.«

بلندتر گفتم: »چطور؟«

گفت: »انقدر سخت گرفتم و همه رو رد کردم که آخرش تنها موندم.«

ابرویم را باال بردم.

ادامه داد: »ولی حاال هر کی باشه حاضرم. فقط از تنهایی دربیام. قد کوتاه باشه. 

کچل. چه می دونم. بیکار. فقط یکی باشه حاضرم.« و باز آه کشید. »ولی کسی نیست.«

آن وقت نومیدانه نگاهش را دور سالن گرداند. قبل اینکه  برگردد طرف من و آه 

سوم را بکشد و بگوید: »خوش به حالتون. جوون هستین. یکی رو دارین. خوشبختین.«

با تاکید گفتم: »شما هم هنوز جوان و خیلی هم جذابین. مردها از خداشونم 
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باشه خانمی زیبا و آراسته و با شخصیت مثل شما رو کنار خودشون داشته باشن.«

خنده ی تلخی کرد و کنار چشمش چین افتاد.

تاکید صدایم را بیشتر کردم: »مطمئنم  که شما در برنامه ی نوروزی که انجمن 

برگزار خواهد کرد تنها نخواهید بود و ما چهار تایی سر همین میز خواهیم نشست.«

گفت: »امیدوارم ولی فکر نکنم. این نوروز هم خواهد آمد و من باز تنها خواهم 

بود.«

دیگر نمی توانستم نگاهش را تاب بیاورم. بلند شدم و معذرت خواستم: »ببخشید 

برم ببینم احمد چی شد.«

خندید، با حسرت. » به همین زودی دلتون واسش تنگ شد؟«

چیزی نگفتم. رویم را برگرداندم و قدم هایم را تند کردم. طنین خنده اش ولی 

دنبالم کرد و آزارم داد.

آن زن را دیگر ندیدم. در برنامه ی عید نیامده بود. یا هنوز یاری پیدا نکرده بود 

و یا پیدا کرده بود و با هم بودند. آرزو کردم مورد دوم باشد. 

شب عید عزت هم که نامش میان پناهندگان نقل زبان ها بود نیامده بود. احترامی 

که به او می گذاشتند هیچ وقت ندیده بودم به زن دیگری بگذارند. البته احترام جمع 

احترام به وفاداری او به شوهرش در آن سال ها بود یعنی به تجردش بعد مرگ محمود 

که نشکسته بود. این تجرد در واقع تجرد نبود. عزت تجردی را که آن زن دیگر داشت 

نمی توانست داشته باشد حتی اگر خودش خواهان آن بود. تجردی که برای هیچ کس 

احترام برانگیز نبود ولی سرشار از امکان بود: امکان آه کشیدن، امکان نارضایتی از 

تنهایی، امکان طلبی دیگر. تجردی که امکان بودن و تجربه با خیلی ها را در خودش 

داشت. امکان آشنایی و بعد در دو راهی خواستن یا نخواستن درنگ کردن. امکان 

رها کردن یا گم کردن آن که یافته  بود. امکان بسیار اتفاق های خوب و بد دیگر. او در 

مرگ هم زن محمود بود. تا ابد بند کفنی که احمد نداشت. 
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عزت از همان شب یلدا از جمع  پناهندگان و سیاسی ها غیب شد. آن شب چندین 

بار شنیدم که صحبتش را می کردند و می گفتند گویا کسالت دارد. عذر خواسته و 

گفته در سرمای شب یلدا نمی خواهد از خانه بیرون بیاید. حاال ولی در مراسم نوروز 

هم نیامده بود. و باز هم همه جا صحبتش بود. این بار گفته بود حالش خوب است 

ولی برای خودش برنامه ی مستقلی دارد. پچ پچ ها ولی چیز دیگری می گفت. می گفت 

عزت عوض شده و تازگی ها خودش را از هم رزمان محمود کنار می کشد. هیچ کس 

نمی دانست چرا. دراین میانه اما کسی نگران عزت نبود. همه نگران این بودند که 

محمود بی عزت را چه کنند. بی اسوه ی وفاداری اش که به محمود عزتی دوچندان 

می بخشید. حاال در غربت بی یاد محمودها، بی یاد دلیل دوری شان از وطن که بی  کفنان 

خاوران زیر سنگ قبرهای دسته جمعی اش خفته اند، سال را چگونه نو کنند؟

غیبت عزت درمراسم نوروز آن قدر عجیب نبود که غیبت چند ماه بعدش در 

برنامه ی تابستانی یادمان محمود. عزت دیگر جواب تلفن  بچه ها را هم یکی  در  میان 

می داد. برگزار کنندگان پیام های بی شماری برایش گذاشته بودند و باور داشتند حتمن 

می آید. عکس محمود را اول قطار عکس های اعدامی ها گذاشته بودند. من هم که 

عزت را هیچ وقت ندیده بودم محمود را می شناختم. در شروع برنامه ها اعالم شد که 

عزت بعد از تنفس چند دقیقه صحبت می کند. من روی صندلی نزدیک به در نشسته 

بودم. آن روز دلم به طرز عجیبی درد می کرد. احمد برایم چای و شیرینی آورد. از 

او خواستم به خانه برگردیم. گفتم دیگر نمی توانم بنشینم. گفت این ها را بخور و 

کمی تحمل کن. بعد سخنرانی عزت می رویم. االن برویم بی احترامی است. تازه باید 

حرف هایش را بشنوی. کاش داستان دیدار آخرشان در زندان را بگوید. بعد کنارم 

نشست و در گوشم گفت: »از بچه ها شنیده م وقتی می گیرنش حامله بوده و همون 

روزهای اول در زندان... این حرفو ولی جایی نزن. من از یکی از قدیمی ها شنید م و 

گفت کسی غیر اون نمی دونه و گویا عزت نمی خواد کسی بدونه. تا حاال در حرفاش 

از بچه حرفی نزده. فقط از محمود گفته... باید بشنوی.«
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چشم برگزارکنندگان به در خشک شد و عزت نیامد. وقتی به خانه برگشتیم دل 

 دردم بدتر شد.

آن تابستان همچنان در جستجوی کار بودم و دو مصاحبه گرفتم که به جایی 

نرسید اما بعد اتفاقی افتاد که کاریابی ام را به کل تعطیل کرد. دو روز بعد از مراسم 

یادمان، صبح زود یک دفعه افتادم به خونریزی. طرف های ظهر وقتی درد شدید شد 

زمین را چنگ می زدم. احمد را بیدار کردم که مرا به بیمارستان "الینز گیت" برساند. 

زود معلوم شد خارج از رحم حامله ام. دکتر متخصصی که باالی سرم آوردند گفت 

باید سریع عمل شوم، لوله ی چپ را باز کنند و نطفه را که در آن گیر کرده بود 

بیرون بکشند. تاکید کرد که جای تعلل نیست چون رشد نطفه می تواند عرض چند 

ساعت به زندگی من و خودش پایان دهد. دکتر گفت عمل ریسک دارد و ممکن 

است دیگر هیچ وقت بچه دار نشوم. از دکتر پرسیدم آیا راه دیگری غیر جراحی وجود 

دارد؟ جوابش مثبت بود. گفت می توانند ماده ای تزریق کنند که نطفه را دفع کنم، 

اما قطعی نبود. یعنی باید تا سه هفته هر دو روز یک بار به آزمایش خون می رفتم تا 

معلوم می شد نطفه دفع شده است. 

احمد که باالی سرم ایستاده بود چیزی نگفت. راه تزریق را انتخاب کردم اگر 

چه دکتر اضافه کرد: »این راه هم همون ریسک عمل رو داره و ممکنه دیگه نتونی 

باردار بشی. چون ممکنه لوله ی سمت چپت صدمه ببینه. ولی ریسکش پایین تره. به 

هر حال در هر دو صورت لوله ی سمت راستت هنوز هست.«

حس کردم دوباره رنگم پرید. فکر کردم اگر این اتفاق برایم بیافتد دیگر هیچ کس 

نخواهد توانست پایم را در زمین سفت کانادا که هنوز در آن ریشه نداشتم بند و مرا 

آنجایی کند. آینده ام به شکل جدی تهدید شده بود. به شکلی بسیار جدی تر از آن بار 

در ایران که مهدی سرش را باال آورد و در چشم هایم خیره شد و عقوبت معدومم 

را اعالم کرد. نفس عمیقی کشیدم و فکر کردم نترس اگر تویی از پا نخواهی افتاد با 

همین تخمدان و لوله ی سمت راستت برای آینده خواهی جنگید. 
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خوشبختانه تزریق اثر کرد و یک هفته بعد روزی که روی کاسه ی توالت نشسته 

بودم چیزی به تمامی از من جدا شد و تاالپی فرو افتاد. صدایش هنوز توی گوشم 

است. صدای آینده ای که هرگز به دنیا نیامد. چند دقیقه ای  نتوانستم از جایم تکان 

بخورم. ولی باالخره ناخن هایم را در گوشت دست ها  فرو و تمام توانم را جمع کردم 

و از جا برخاستم. تا پاشدم گردنم سریع چرخید سمت کاسه ی دستشویی و نگاهم 

خیره ماند به لخته خون منعقد  شده ای که درونش معلق بود. دستم نمی رفت ولی 

باالخره سیفون را کشیدم و پاره ای از تنم در گردابی چرخید و در چاه فرو رفت. 

به اتاق خواب برگشتم و دراز کشیدم. فکر کردم اگر در زندگی با احمد بمانم 

و دوباره حامله شوم چه؟ آینده ی من و آن بچه با احمد تباه خواهد شد. تباه تر از 

آینده ی آن یکی که در چاه توالت افتاد. به احمد نگفتم اما همان روز تصمیم گرفتم 

از او ببرم. در اولین فرصتی که پیش بیاید. 

مقدمات این در همان ماه آماده شد چرا که سرنوشت من با رسیدن نامه ای 

عوض شد. درست زمانی که خیلی نومید بودم نامه ای از دانشگاه "بریتیش کلمبیا" 

رسید. نامه ی پذیرش در رشته ی تئاتر که برایش زمستان قبل اقدام کرده بودم. البته 

باید تحصیالت کارشناسی را از نو شروع می کردم، مانند کسی که تازه دیپلم گرفته 

در  بارها  را   کردن  از صفر شروع  که  من  بودم.  کرد. خوشحال  می شد  بود. چه 

زندگی تجربه کرده بودم. برگشت به وضعیت صفر پناهنده ام کرده بود و حاال دیگر 

ازپناهندگی هراسی نداشتم. حداقل این راهی بود که برایش ذوق داشتم. راهی که 

ناخواسته از سر اتفاق، از اجبار یا به خاطر دنباله روی از دیگران انتخابش نکرده بودم. 

مانند آن زمانی که به پیروی از دوستان دوران راهنمایی رشته ی ریاضی و فیزیک 

را انتخاب کرده بودم. یا زمانی که رشته ی مهندسی را از روی حرف های کلیشه ای 

مثل اینکه  کدام رشته باالتر و کدام پایین تر انتخاب کرده بودم. یا زمانی که با شوهر 

سابقم از سر اتفاق آشنا شده و سریع و به اشتباه ازدواج کرده بودم. یا آن دو باری 

که حامله شده بودم، هر دو بار ناخواسته. این بار خودم راهم را انتخاب کرده بودم و 
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کاری نداشتم  کسی بگوید آینده اش بد است. به این حرف ها هم که  باید مبلغ باالیی 

وام تحصیلی بگیرم و بعد شغل مناسبی پیدا نخواهم کرد بی اعتنا بودم.

نامه را احمد آورد و در رختخواب به دستم داد. تا آدرس فرستنده را دیدم کتابی 

را که می خواندم کنار گذاشتم و آن را باز کردم. گفتم: »قبول شدم. قبولم کردن 

دانشگاه.«

احمد باالی سرم کنار تخت ایستاده بود. گفت: »مبارک باشه.« ولی لحن صدایش 

مثل همیشه بی تفاوت بود.

سرم را باال آوردم و نگاهمان با هم تالقی کرد. چشم های گرم از شادی من با 

چشم های کوچک و سبز و سرد او. فکر کردم می روم خوابگاه. باالخره راحت شدم. 

دیگر نمی خواستم با مردی که نه دنبال تحصیل بود و نه کار داشت و به تازگی 

داشت یکی یکی وسایلش مانند یک بانجو را هم می فروخت هم گرمابه باشم. دیگر 

نمی خواستم با دوستانش مانند رضا و آمنه که مثل خودش پناهنده ی دائمی بودند 

هم گلستان باشم. به خودم گفتم می روم خوابگاه و راهی نو را شروع می کنم تا 

پیشرفت کنم. پناهندگی که دائمی شود اگر آدمی را نکشد بی شک به هرز می برد و 

تفاله می کند.  احمد هم خودش می دانست ماندنی نیستم. تقصیر خودش بود. این 

همه فرصت داشت و امکانش بود با هم بمانیم ولی تالشی در جهت حفظ شقایق 

خودش نکرد. نامه را باز در پاکت گذاشتم، سرم را باال آوردم و به احمد لبخند زدم. 

جوابش لبخندی ماسیده بود و بیرون رفتن از اتاق.

فردای آن روز برای وام دانشجویی اقدام کردم که تایید شد و امیدوار شدم که 

پولی دستم را خواهد گرفت و از کمک های اندک دولتی که مرا مجبور به زندگی با 

احمد کرده بود خالص می شوم. وام به اندازه ای بود که بتوانم هم هزینه ی دانشگاه 

را بپردازم و هم برای خودم نزدیک یا در محوطه ی دانشگاه اتاقی کرایه کنم. 

اواخر ماه اوت درد کمرم خوب شد و به راه افتادم. اولین کاری که کردم این بود 

که به دانشگاه بروم و برای خوابگاه  یا خانه  اقدام کنم. مسؤول مسکن دانشجویی 
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نگاهی به لیست سويیت هایی که برای دانشجویان سن باال مثل من در نظر گرفته بودند 

انداخت و گفت همه پرند. اضافه کرد: »اگه می خوای می ذارمت تو لیست انتظار.«

با ناامیدی پرسیدم: »هیچ راهی نیست؟ من از سپتامبر که شروع کنم هر روز 

کالس دارم و باید از "نورت ونکوور" بکوبم بیایم اینجا.«

زن مدتی مکث کرد و گفت در یکی از خوابگاه های مخصوص دانشجویان جوان 

اتاق موجود است. آشپزخانه البته مشترک است با سه دختر و چهار پسر. دستشویی 

و حمام هم با دخترها مشترک است. از خدا خواسته قبول کردم.

زن گفت: »اتاق هاش خیلی کوچکن ها! از اول گفته باشم.«

سریع گفتم: »هیچ اشکالی نداره. همین که اتاق مستقل خودم رو داشته باشم 

و به کالس هام نزدیک باشه خوبه.« در عین حال از زن خواستم اسمم را در لیست 

انتظار سوییت ها هم بنویسد. 

آن روز عصر که به خانه برگشتم به احمد اعالم کردم از سپتامبر به خوابگاه نقل 

مکان خواهم کرد. گفتم باید به فکر هم خانه ای باشد. بق کرد و چیزی نگفت. گفتم: 

»اتاقی که به من می دن کوچکه و تختش یک نفره ست.« 

با شنیدن این حرف بیشتر بق کرد. دلم برایش  سوخت. گفتم: »تا تو یک همخونه 

پیدا کنی من بعضی اثاثم رو اگه بخوای اینجا می گذارم و روزهای تعطیل می یام 

خونه . تا اون زمان هم از وام دانشجویی مثل قبل نصف اجاره رو می دم.«

با این حرف چهره اش کمی باز شد. زود اضافه کردم: »ولی برای مدت طوالنی 

نه. پس دست دست نکن. از همین االن توی روزنامه های ایرانی برای هم خونه آگهی 

کن. من حقیقتش در این خوابگاه موقتی هستم و برای گرفتن سوییت در لیست 

انتظارم.«

احمد آگهی دادن را هم مثل کارهای دیگر پشت گوش انداخت و جدی نگرفت. 

باالخره خودم خسته شدم. فکر  تا  او گوشزد کردم  به  آن قدر  آینده  ماه  در چند 

کردم من که مسؤول زندگی او و پرداخت اجاره اش نیستم. کس دیگری هم اگر 
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هم خانه اش بود ممکن بود روزی بخواهد جا  به جا شود. البته می دانستم من فقط 

هم خانه  او نبودم، هم گرمابه و هم گلستانش هم شده بودم. خودم هم نیمی از دلم 

آن جا بود، در بند او به عنوان کسی که مانند من سرگردان بود، در بند پناهنده ها که 

با آن ها ُبر خورده بودم و در بند محل سکونت آن ها "نورت ونکوور". این وابستگی 

ازعاشق بودن متفاوت بود. خواسته بودم عاشق احمد بشوم، اگرچه کار سختی بود.

باالخره سپتامبر آمد و خوابگاه را گرفتم و مقداری از لباس ها و کتاب هایم را 

به آن جا انتقال دادم. ترم اول چهار کالس هر کدام سه واحد ادبیات انگلیسی که 

برداشتم که خیلی کار می برد. در طول هفته  بود  اجباری  تئاتر  برای دانشجویان 

فرصت نمی کردم به "نورت ونکوور" بروم و آخر هفته ها هم باید مقاله می خواندم 

اتاق  باز دلم در  انگلیسی ضعیفم خیلی وقت می گرفت. ولی  با  یا می نوشتم که 

کوچکم با دیوارهای سیمانی که شبیه سلول زندان بود می گرفت و کتاب هایم را کول 

می کردم و به خانه احمد می رفتم. به این امید که شاید تغییر کرده باشد. ولی همان 

بود که بود. هنوز هم مثل جغد شب ها زندگی اش شروع می شد و موضوعی به میان 

می انداخت و چون می دانست اهلش هستم مرا به بحث می کشید و وقت و انرژی ام 

را هدر می داد. متوجه شرایط جدید من نبود و اینکه مقاالت وقت می برد. بعد از 

چند هفته دیدم که واقعن مرا از درس و زندگی عقب می انداخت. 

چند هفته ی دیگر هم به این شکل گذشت و نیمه های اکتبر موعد مقاله های 

وسط ترم بود که دیدم آن طور نمی شود و دیگر آخر هفته ها را در خوابگاه می ماندم. 

نیمی از وسایلم ولی هنوز در خانه بود و به پرداخت نصف اجاره ادامه می دادم. 

همین موضوع باعث شد وضع مالی ام باز بد شود و در تنگنا باشم. این بود که برای 

خودم و احمد ضرب العجلی گذاشتم، گفتم تا شروع ترم آینده یعنی زمستان دیگر 

نصف کرایه را نخواهم پرداخت و احمد باید برای خودش هم خانه بیاورد. فکر کردم 

حتی اگر سوییت را در آغاز سال میالدی آینده نگرفته باشم و در لیست انتظار بمانم 
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آن چند تکه وسایلم شامل قالیچه ای که از ایران آورده بودم و تابلوها و گلدان 

هایم را می آورم و در اتاق کوچکم جایی برایشان پیدا می کنم. بعد هم دائم در 

خوابگاه می مانم حتی اگر  آخر هفته ها مثل قبل سوت و کور باشد، آخر هفته 

هایی که هامن دانشجویان جوانی هم که نتوانسته بودم با آن ها بُر بخورم غیب 

می شدند.   

   روزها  گذشت و احمد آگهی دادن را به تعویق  انداخت. آخر اکترب باالخره 

همت کردم و متام وسایلم را از خانه اش بیرون کشیدم و خرب دادم وسط دسامرب 

سوییتی را که تقاضا کرده بودم تحویلم می دهند. احمد مستقیم منیگفت ولی 

می دانستم امید دارد خانه را که گرفتم او را به زندگی با خودم دعوت کنم. 

احتاملن فکر می کرد خانه که خالی منی شود، به وسیله احتیاج دارد، مبلی که 

رویش بشینی و من او را به خاطر مبلامن پناهندگی اش با خودم خواهم برد. و 

بله به خاطر نیازم به او و به پناهنده بودنش که هر روز در آن بیشرت فرو می 

رفت. نیازم به اینکه  کمکش کنم، نگرانش باشم، ستونی باشم برایش از رس 

دلسوزی و محبت مادرانه. منی دانم چه ارصاری داشتم باالیش بکشم و از او 

مردی قابل اعتامد که پریشان و افرسده و گیج نباشد بسازم. حتمن می خواستم 

تنها نباشم، زوج یک مرد آینده دار باشم که خودم ساخته بودم. شاید این مرد 

روزی از روزها در یک  آینده ی موعود خیالی مرا بارور می کرد. می خواستم 

احمد را بسازم تا تخم در آینده بارور  شده ام به جایگاه درستش برسد و در 

رحمم پرورش پیدا کند و سامل به دنیا بیاید. به دنیایی که در آن حداقل او بر 

خالف مادر و پدرش پناهنده نباشد. 

بعضی آخر هفته ها احمد برای دیدن من به خوابگاه می آمد ولی شب منی 

ماند. همچنان معتاد سیگار بود و بسته پشت بسته دود می کرد. می دانستم 

منتظر است سوییت را تحویل بگیرم و بیاورمش پیش خودم، برایش غذا درست 

کنم، تا کله ی سحر با او بحث روانشناسی و عرفان کنم، رختخوابش را گرم کنم، 

غصه اش را بخورم. منتظر بود خودم را دوباره فراموش کنم و به او برسم. 

زمانی که رفتم سوییت را ببینم پرس دانشجویی که قرار بود خانه را خالی کند 

گفت به کشورش باز می گردد و به وسایلش نیاز ندارد. 
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گفتم آن ها را از او می خرم. تخت دو نفره ای که در کنجی که حکم اتاق خواب 

را داشت گذاشته بود، تلویزیون و ضبط، مبل و میز جلویش، وسایل آشپزخانه، 

میز ناهارخوری چوبی گرد و چهار صندلی اش. با میز تحریر و گلدان ها و 

قالیچه ی خودم که اندازه اش  به سایز سوییت می خورد زندگی ام تکمیل  شد. 

به احمد خرب دادم و گفتم چیزی کم و کرس ندارم.  

  چیزی نگفت. گویا می دانست هنوز وابسته ی عاطفی او هستم و در واقع 

چیزی کم دارم. ماه دسامرب به سوییتم نقل مکان کردم. احمد تا آن زمان چند 

آلت موسیقی اش را فروخته بود ولی ماشین را همچنان داشت و آوردش تا 

چمدان ها و وسایل مرا از خوابگاه که این رس محوطه ی وسیع دانشگاه بود به 

خانه ی جدیدم که آن رس دیگر بود بربیم. میز تحریرم را هم روی صندلی عقب 

گذاشت و با خودش آورد. با هم وارد خانه شدیم. شب هم ماند و ب اهم روی 

تخت که برای دو نفر به اندازه ی کافی جا نداشت خوابیدیم. صبح تا ماشین 

بدرقه اش کردم و از او تشکر کردم. وقتی صورتش را می بوسیدم  دیدم روی 

شیشه ی جلوی ماشین برگ جریمه گذاشته اند. احمد برگه را مچاله کرد و بر 

زمین انداخت. آن را از روی زمین برداشتم و گفتم: «این جریمه پای منه.» و 

اضافه کردم: »این جا کسی آشغال روی زمین منی ندازه.« هامن طور که در 

تویوتای قدیمی مدل ۱۹۸۲ اش را که خودش "اسب طالیی من" صدا می زد باز 

می کرد گفت:«ماشینم رو منی خوام اشغال توش باشه.»

  چند هفته ای از روز اسباب کشی گذشت و احمد همچنان امید داشت بگویم 

بیا و با من زندگی کن ولی من هیچی نگفتم. به خصوص که دانشجوی "کوآپ" 

هم شده بودم که کار و تحصیل با هم بود. به تازگی به خاطر سابقه ی کار 

مهندسی  در ایران، کاری اداری در دفرت دانشکده ی مهندسی ساختامن پیدا کرده 

بودم. با وجود درآمد اضافه حرف کمک مالی به احمد را منی زدم، با اینکه می 

دانستم وضع دخل و خرجش خراب است. سیگارش همچنان برجا بود و در 
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هامن آپارمتان زندگی می کرد و ماشین را هم که بیمه اش حداقل صد و پنجاه 

دالر در ماه بود نگه داشته بود و درش بنزین می ریخت و به دیدار من می آمد. 

تا آن زمان که می شد بهار سال ۲۰۰۰ سه تا برگه ی جریمه ی تازه گرفته بود. 

دفعه ی آخر به این خاطر که صبحش دیر از خواب بیدار شده و از مهلت بلیط 

پارکینگش ساعت هفت و نیم گذشته بود. من از ساعت پنج صبح از نگرانی چند 

بار بیدار شده بودم و به احمد نهیب زده بودم برود و بلیط جدیدی بخرد. ولی او 

حال نداشت از جایش تکان بخورد. من هم منی خواستم باز از جیب خودم خرج 

شب  ماندنش را بدهم. اگرچه می دانستم تا زمانی که با او هستم دردرسهای 

احمد و خرج اسب طالیی اش مال من بود. 

 عرص یک روز شنبه زمانی که انجمن پناهندگان برنامه ی سخرنانی گذاشته بود و 

قرار بود برویم، طبق معمول بحثی بی مثر و طوالنی بر رس با فایده یا بی فایده 

بودن اشعار موالنا در زمانه ی ما بینامن درگرفت. آن هم ساعت شش و نیم، نیم 

ساعت مانده به رشوع برنامه. بعد بحث به پارکینگ رفتم و دیدیم ماشین احمد 

نیست. اولش شوکه شدم و نفهمیدم چه اتفاقی افتاده. در پارکینگ وسیع پشت 

مجموعه ساختامن های ما جز یک گلف سورمه ای ماشین دیگری نبود. بعد مدتی 

گشنت دور محوطه دوزاری ام افتاد و آه از نهادم بلند شد. «ای داد ماشین رو 

بردن. تو که گفتی بلیط خریده بودی. حتمن تعداد جریمه های نپرداخته ت از 

حد گذشته.«» کارمان درآمده بود. حاال باید می گشتیم پیدایش می کردیم. برای 

این کار برگشتیم خانه  من تا شامره  پارکینگ های اطرافامن را از روی اینرتنت 

پیدا کنیم. من البته کناری روی مبل نشستم با کفش  درنیاورده و کیفم دربغل، 

آن قدر عصبانی بودم که ترجیح می دادم حرف نزنم. گذاشتم احمد شامره ها را 

پیدا کند و تلفن بزند. گفت: «خوشبختانه جای دور نربدنش. تو همین محوطه 

دانشگاهه. اگه رسیع بریم به سخرنانی هم می رسیم. بچه ها همیشه برنامه ها 

رو با تاخیر رشوع می کنن.» با اکراه بلند شدم و راه افتادیم. باید پیاده تا آن رس 

دانشگاه می رفتیم تا به جایی برسیم که اسب طالیی احمد را خوابانده بودند. 
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برای برداشتنش باید هزینه  چهار جریمه ی قبلی و هزینه  انتقال ماشین به 

پارکینگ را که به تنهایی صد و ده دالر می شد می پرداختیم. من کناری ایستادم. 

احمد کارت بانکش را داد که زود معلوم شد موجودی کافی ندارد. مسؤول 

پارکینگ نگاهی به من انداخت که داشتم با حرص به فارسی می گفتم: »تو هم 

و برنامه ی پناهنده ها هم  مثل این آقا بیخود منو نگاه نکن. من منی دم

منی خوام برم.»

مرد گفت: «به ازای هر شب که ماشین اینجا بخوابه صد دالر اضافه افتادین.» 

دیگر تحمل احمد را نداشتم و می خواستم هامن شب از رشش خالص شوم.  ولی 

می دانستم اگر ماشین شب آن جا مباند باز ماجرای ما کش پیدا می کند. کیف 

پومل را بیرون آوردم و کارت اعتباری ام را دادم

سوار ماشین که شدیم احمد گفت: »اگه بخوای به نصف برنامه می رسیم.«

گفتم: »نه برسونم خونه و خودت هم به سالمت. قرض منم یادت نره بدی.«

از زمانی که درمحوطه ی دانشگاه زندگی می کردم رفت  و  آمدم به برنامه های 

پناهنده ها کم شده بود. برنامه ها مطابق معمول در "نورت ونکوور" برگزار می شد 

که به من خیلی دور بود و اتوبوس هم روزهای تعطیل دیر می آمد. برای رفت  و  آمد 

به ماشین نیاز بود. یعنی به احمد احتیاج داشتم و دیگر نمی خواستم هیچ نیازی به او 

داشته باشم. این بود که بعد آن شب به تمامی رابطه ام با انجمن پناهندگان قطع شد. 

آن شنبه شب را به تنهایی شام خوردم و جلوی تلویزیون نشستم. یکشنبه تنهاتر 

شدم. مجموعه مان سوت و کور بود و بیرون هم تنابنده ای نبود. متوجه شدم هنوز 

انگار به پناهنده ها نیاز دارم. چون آپارتمانم به  دانشکده های مهندسی نزدیک بود 

ایرانی های زیادی البته دور  و  برم زندگی می کردند. ولی من با آن ها ُبر نمی خوردم. 

تا می گفتم در ایران مهندس بودم و اینجا از صفر شروع کرده ام و هنر می خوانم 

چهره درهم می کشیدند. حتی یک بار یکی از دخترها نصیحتم کرده بود که مگر 
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دیوانه ای؟ برگرد به رشته ی خودت. داری آینده ات را با دست خودت خراب می کنی. 

فکر خودت و آینده ات نیستی، حداقل به فکر خانواده ات در ایران باش. 

احمد چند روز بعدش تلفن کرد. هر چه میان صحبت ها مکث کرد لب به هم 

دوختم و نپرسیدم که آیا آخر هفته برنامه ای دارد؟ با این همه همچنان گاهی زنگ 

می زد. لب به هم می دوختم و اشتیاقی نشان نمی دادم. درسم هم سنگین شده بود 

و داشتم به آخر ترم بهار نزدیک می شدم. 

جریان  دیگر  زمان  آن  دارد.  مهمی  خبر  کرد  اعالم  احمد  که  بود  ماه  خرداد 

پارکینگ یادم رفته بود و دلم نرم شده بود. گفتم: »پاشو بیا اینجا حضوری بگو.« 

آمد و آخر هفته را ماند. خبرش این بود که اداره ی اسکان بی بضاعتان بریتیش 

کلمبیا باالخره به احمد سوییتی در ونکوور شرقی داده. سوییتش بسیار کوچکتر از 

مال من بود ولی بالکنی با  صفا داشت. قرار گذاشتیم حاال که هوا دارد گرم می شود 

آخر هفته ها که خانه ی او جمع می شویم روی بالکن بنشینیم و "باربکیو" کنیم. 

روز نقل مکان داوطلب شدم و به احمد کمک کردم. برایش سنگ تمام گذاشتم، 

را چون  پناهندگی اش  مبل های  کنم.  زندگی  او  با  دوباره  باشم  داشته  قصد  انگار 

برایشان جا نبود دادیم رفت. فقط تخت را نگه داشتیم و میز بغلش و آباژور با  

گل های سبز بزرگ  را. کمانچه ی احمد را مثل بچه ی خودم بغل کردم و به خانه اش 

بردم. فکر کردم چه خوب که این یکی را نفروخته.

احمد خبر دیگری هم داشت: اینکه قصد دارد برای تحصیل در طب سوزنی وارد 

کالج چینی ها شود. گفت این رشته عالقه ی واقعی اش است نه موسیقی که صبح تا 

شب مجبور باشد در یک اتاق حبس شود و تمرین کند. خیلی به حرف های احمد  در 

مورد آینده اطمینان نداشتم. هنوز یادم نرفته بود برای هر کاری اولش اشتیاق زیاد 

نشان می داد ولی زود  سرد می شد و از آن دست می کشید. 

این وضعیت ادامه داشت تا آن بعد ازظهری که برای گردش به "نورت ونکوور" 
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رفته بودیم و به طور اتفاقی به عزت برخوردیم. آن جمعه اوقات دوتایمان تلخ بود 

چون من گفته بودم شب برمی گردم خانه ی خودم و آخر هفته ی دیگر را هم نیستم.

تمام  نتیجه در  بودنم و در  را درهم کشید. من هم عصبانی  احمد چهره اش 

مدتی که دور و  بر "النزدل کی" قدم می زدیم، دستم را دور بازویش نیانداختم. فقط 

یک لحظه که احساس کردم دارد نفسم از غصه بند می آید و نیاز دارم توقفی کنم 

بازویش را کشیدم که به سمت نرده ی  لب اسکله هدایتش کنم. گفتم: »بیا احمد، بیا 

"دان تاون" رو از این ور آب تماشا کنیم. قشنگه. بیا. قهر نکن.«

همان جا بود که عزت را دیدیم. با دست راست نرده را سفت گرفته بود، انگار 

خطر پرت شدن وجود داشته باشد که به هیچ وجه نداشت. با اینکه چشم هایش به 

دور نگاه می کرد نگاهش جایی در سرش گم بود. من که نمی شناختمش. او برایم 

فقط یک زن بود، زنی تنها کنار نرده ها که من دست احمد را به سمتشان می کشیدم. 

زن صدای قدم های ما را روی تخته ی چوبی شنید و سرش را برگرداند و یک دفعه 

گفت: »سالم احمد. ِنجسن؟ خوبی؟«

احمد که قصد داشت راهش را از من جدا کند از دیدن زن جا خورد و بعد مکث 

کوتاهی گفت: »سالم. نشناختم.« زن دستش را جلو آورد تا با احمد دست بدهد. 

احمد باز مکث کرد و بعد با  اکراه دستش را جلو آورد. هم زمان زن به سمت من 

برگشت و دستش را جلو آورد: »عزت هستم.« 

با شنیدن نامش به شدت جا خوردم. آیا این عزت همان عزت محمود بود؟ پس 

چرا احمد با او سرد رفتار کرد؟ عزت با آن تصوری که از او داشتم بسیار متفاوت بود. 

پوست سفید و موهای روشن مش کرده داشت. نمی دانم چرا او را سیه چرده و مو 

مشکی، بسیار الغر و نزار و کمی عصبی تصور کرده بودم. فکر می کردم عینکی باشد 

که نبود. صورتی کشیده و خوش طرح و گونه هایی برجسته داشت. لباس پوشیدنش 

هم زمین تا آسمان با تیپی که گذشته اش به ذهن متبادر می کرد فرق داشت. هیچ 

به زن های چپی به خصوص به زندان رفته ها و همسران اعدامی ها نمی خورد. تاپ 
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گل بهی به تن داشت و شلوارک مشکی تنگ به پا و رویش کمربندی حلقه دار بسته 

بود. بسیار خوش هیکل بود، شبیه زن هایی که نصف روزشان را به ورزش می پردازند. 

موهایش را هم به مد روز کوتاه کرده بود، طرف گوش راست بلندتراز گوش چپ 

و نوک تیز آن را به سمت گردن بلندش خوابانده بود. مدلی که دخترهای جوان 

به اصطالح "هیپ" درست می کردند. آرایش مالیمی کرده بود که چشمان جذاب 

سرباالیش را جذاب تر نشان می داد و گونه های برجسته اش را برجسته تر می کرد. 

نگاهش ولی حالتی داشت که همه ی آن ظاهر شاد و آراسته و مطمئن را بر باد 

می داد. نگاهی که قبل از دیدن ما به لرزش نور در دریا خیره شده بود، لرزشی که 

انگار انعکاس آخرین تالش های غریقی باشد که هر لحظه بیشتر فرو می رود. عزت 

که با یک دستش نرده را گرفته بود دست دیگرش را از بین نرده ها به سمت آن 

غریق خیالی دراز کرده بود، گویی بخواهد نجاتش بدهد. این نگاه نگاِه همان عزتی 

بود که تعریفش را شنیده بودم. با این حال پرسیدم: »کدوم عزت؟ عزت محمود؟«

بر لب های قلوه ای زن لبخند تلخی نشست. گفت: »نه دیگه، عزت تنها.«

از گوشه ی چشم احمد را نگاه کردم. چهره اش گرفته بود.

عزت پرسید: »و شما باید شقایق باشین. شقایق احمد.« و نگاهی به احمد کرد 

که چهره اش را سوال او باز کرده بود.

ِمن ِمن کردم: »من هم مثل شما نه دیگه. شقایق تنها هستم.« 

حرفم باز احمد را تلخ کرد.

عزت گفت: »نه. نشد دیگه. شما که ظاهرن تنها نیستین.«

سریع نه گذاشتم و نه برداشتم و جواب دادم: »ظاهرن نه. احمد هست. ولی تنها 

زندگی می کنم. نمی دونم خبر دارین یا نه ولی "یو بی سی" رشته ی تئاتر قبول شد م 

و از شروع سال نقل مکان کرد م به مجموعه مسکونی دانشگاه. البته احمد هم دیگه 

"نورت َون" نیست و توی ونکوور جایی گرفته.«

قبل اینکه عزت چیزی بگوید احمد با حالتی معترض او را خطاب قرار داد: »شما 
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هم که خیلی تنها نیستین. بچه ها خبرشو دارن.«

در صورت عزت دیدم که تکان مختصری خورد ولی زود خودش را کنترل کرد. 

گفت: »اون خبر قدیمی شده. خبر جدید اینه که تنهام. تنهای تنها. بچه ها چطورن؟ 

خودت ِکف احوال؟«

احمد رویش را از عزت به طرف دریا برگرداند و گفت: »بچه ها خوبن. مثل 

سابق. بر خالف شما سر جاشونن.« و سیگاری بیرون آورد.

این اولین بار بود که احمد با یک آذری که با او به زبان خودشان حرف زده بود 

به فارسی جواب داده بود. دیدم اوضاع انگار خیلی وخیم است و گفتم: »من می رم 

دستشویی. عزت خانم شما هم می خواین بیاین؟«

عزت گفت: »چه خوب فهمیدین که من هم تنگم گرفته.«

از جوابش خنده ام گرفت. او هم به خنده ی من خندید و با  هم خنده کنان احمد 

را تنها گذاشتیم و روانه ی دستشویی "مک دونالد" شدیم که پشت اسکله بود. در راه 

از عزت پرسیدم: »برنامه ی امروزتون چیه؟«

»برنامه ی خاصی نداشتم. منتظر کسی بودم.«

گفتم:» قرار داشتین؟ پس ما مزاحمتون شدیم. حاال تا ما می ریم دستشویی نیان 

دوستتون.«

عزت خندید: »نه قرار اونطوری نداشتم. اومدم برای هواخوری و قدم زدن. 

گفتم شاید یک نفری رو هم ببینیم.«

جوابش به نظرم عجیب آمد و معنایش را نفهمیدم. با این همه برایم جالب و 

ناگذاشته که خودش  اسرارآمیز بود. گفتم: »چه جادویی تعریف می کنین. قراری 

اتفاق می افته.«

گفت: »قراری مثل اظهار روح.«

جا خوردم و زبانم یک لحظه بند آمد. به سختی گفتم: »با محمود قرار داشتین؟«

خندید: »با محمود سال ها قبل قرار داشتم که هیچ وقت نیومد. چون دستگیرش 
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کرده بودن. بعدشم منو دستگیر کردن. منو چند وقت بعد آزاد کردن. ولی اون رو 

هیچ وقت... از اون زمان دیگه منتظرش نیستم. چون کار ما دیگه از قرار گذشته، 

اینطوری شده که خودش هر وقت بخواد می یاد و بهم سرمی زنه.«

به "مک دونالد" رسیده بودیم. ناراحت که خاطره های تلخ را زنده کرده بودم 

گفتم: »ببخشید فضولی کردم.«

»نه اصلن. قرارهای من در زندگیم گویا همیشه اینطوری بوده. من می رم و 

طرفم یا می یاد یا نه. ولی من می رم. مثل قرارم با خودم. طرفم هم که خودم باشم 

گاهی پیداش می شه و گاهی نه.«

فکر کردم آن عزتی را که تعریف می کردند که هیچ وقت ندیده بودم ولی از 

این عزت خیلی خوشم آمده بود. هر کدام به یک دستشویی وارد شدیم و صحبتمان 

قطع شد.

من زودتر بیرون آمدم و داخل مغازه منتظرش شدم. تا رسید پرسیدم: »اهل 

بستنی هستین؟ "مک دونالد" قیفی هاش خیلی مشتیه.«

گفت: »چرا که نه؟ دلم یه چیز شیرین می خواست.«

من برای احمد هم سفارش دادم و از عزت پرسیدم: »برای دوستتون نمی خواین؟«

»نه دیگه اینجا منتظرش نمی شم. می رم یه جای دیگه و تا به اون جا برسم، تازه 

اگه بیاد، بستنیش آب می شه.«

نمی دانستم در مقابل این یکی حرف جادویی چه بگویم. این عزت تنها واقعن 

معرکه بود.

از مغازه که بیرون آمدیم همان  طور که بستنی ام را لیس می زدم پرسیدم: »هنوز 

"نورت" زندگی می کنین؟«

»بله.«

»همون خیابون دوم؟«

گفت: »نه. رفتم "لین ولی". اون جا آروم تره. خلوت خودمو دارم.«
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پرسیدم: »بعد قدم زدن دم اسکله می رین خونه؟«

گفت: »نه. هوا خوبه و می خوام بیرون باشم. فکر کردم کشتی بگیرم برم "دان 

تاون" و اون طرف آب منتظر باشم. شاید اون جا سر  و  کله ش پیدا شه.«

بلند خندیدم. این دفعه حتم داشتم قراری در کار نیست و عزت شوخی می کند.

فکر کردم ولی چه زن جالبی است. دوست داشتم بیشتر با او باشم. برای همین 

پیشنهاد دادم: »اگر بخواین می تونیم شما را ببریم اونور آب. من باید برگردم خونه 

و احمد می رسوندم. "دان تاون" تو مسیر خونه ی منه. اون جا پیاده تون می کنیم.«

کشتی  از  سریعتر  »زمینی  کردم:  اضافه  شوخی  به  و  کند  مخالفت  نگذاشتم 

می رسین و ما هم گازش رو می گیرم که قرارتون دیر نشه.«

خنده ی زیبایی کرد: »نه خیلی هم تند نرین. بذارین کمی منتظر بمونه. انتظار 

گاهی خوب چیزیه.«

ما که برگشتیم احمد هنوز داشت سیگار می کشید و تا سیگارش را تمام نکرد 

بستنی اش را که داشت آب می شد از من نگرفت. لجبازی هایش کالفه ام می کرد. به او 

اطالع دادم که عزت با ما می آید. کاری دارد و می خواهد برود "دان تاون". چاره ای 

جز قبول نداشت در صورتی که از حالتش فهمیدم راضی نیست. سرش را بدون اینکه 

چیزی بگوید انداخت و رفت بستنی اش را در سطل آشغال پرت کرد و سیگار دیگری 

بیرون آورد. از دم سطل آشغال داد زد: »پس چرا وایستادین؟ بریم دیگه.«

تا توی ماشین نشستیم عزت انگار یک دفعه یادش افتاده باشد گفت: »احمد آقا 

راستی بچه ها رو دیدین سالم منو برسونین و معذرت بخواین که برنامه ی یادمان رو 

نتونستم بیام. خیلی به هم ریخته بودم. سال دیگه حتمن می یام.«

من برگشتم رو به عقب که او نشسته بود و لبخند زدم و بعد برگشتم رو به 

احمد که ساکت و چشم های سبزش تیره بود. نمی دانستم آن روز چرا آن قدر عصبانی 

است. باالخره گفت: »بچه ها هنوز گیجن که شما چی شد که اینطوری شدین؟ چرا 

بریدین؟ جاتون رو تخم چشم همه بود. حاال بچه ها هیچ، بیچاره محمود.« 
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جرات نکردم برگردم عقب. یک تکه یخ شده بودم. از گوشه ی چشم چهره ی 

عزت را در آینه ی راننده دیدم. این بار انگار صورت آن عزت سابق را که حرفش  نقل 

تمام مجالس بود می دیدم. حالت غرق شدگی نگاهش کنار اسکله حاال به سطح آمده 

و مثل نعشی روی آن ایستاده بود.

عزت بعد از مکث کوتاهی گفت: »محمود هیچ وقت بیچاره نبود. چون زندگیش 

رو خودش انتخاب کرده بود. مرگش رو هم. این رو هم شما و هم همه ی بچه ها 

می دونین. من هم از محمود و از بچه ها نبریدم. هیچ وقت نبریدم. اون ها اشتباه 

می کنن.«

احمد سکوت کرد و بعد سیگاری آتش زد. باالخره صدایم درآمد: »احمد تو 

ماشین سیگار نکش.«

احمد توجه ای نکرد و به پک زدن و دودش را به سمت تصویر چهره ی عزت در 

آینه فوت کردن ادامه داد. فکر کردم خوب است داریم به پل "الینز گیت" نزدیک 

می شویم و آن را که رد کنیم "دان تاون" است.

همان موقع عزت ناگهان گفت: »احمد آقا اگه می شه لطف کنید همین کنار 

نگه دارین پیاده می شم. دوست دارم پل رو پیاده برم. این یکی از کارهایی است که 

همیشه می خواستم بکنم و نکردم. االن فرصت خوبیه.«

احمد از خدا خواسته پیچید توی پمپ بنزین سِر "مارین درایو" و نگه داشت. 

عزت پیاده شد و به دنبالش من برای خداحافظی از او. احمد ولی پیاده نشد. همچنان 

به سیگار کشیدن ادامه می داد و حاال از شیشه ی بغل فوت می کرد بیرون جایی که 

عزت داشت به سمتش برای خداحافظی با او می رفت. نزدیک شیشه که رسید خم 

شد، چهره به چهره با احمد. »ممنون که تا اینجا منو رسوندین. یادتون نره به بچه ها 

سالم برسونین و چیزهایی رو که گفتم بگین.« 

احمد سرش را تکان داد: »خوش گلدین.« 

عزت گفت: »یاشاسین« و راست شد و آمد طرف من. به من که رسید گفت: 
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»شقایق خانوم از بستنی ممنون. خوب شیرین بود و دلم حال اومد.« 

گفتم: »خواهش می کنم.« و بغلش کردم و در گوشش گفتم: »ببخشید.« 

در گوشم گفت: »برای چی؟« 

»هیچ چی.«

دوباره که در ماشین نشستم شروع به دعوا کردن با احمد کردم: »این چه رفتاری 

بود با این زن کردی؟ مگه چی کار کرده که بچه ها انقدر از دستش شکارن؟« 

»چی کار نکرده؟ خیانت به محمود.« همان موقع داشتیم از کنار عزت که داشت 

از حاشیه ی "مارین درایو" به سمت پل می رفت می گذشتیم. 

گفتم: »حرف از این مسخره تر نمی شه. استخوون های محمود هم االن خاک 

شده. این زن حق داره بره دنبال زندگیش، مگه جرمه؟« 

احمد این بار دود سیگارش را به صورت من فوت کرد. »بره دنبال زندگیش. ولی 

آخه چرا با دولتی ها؟« 

عصبانی گفتم: »چی می گی؟ نمی فهمم. دولتی ها کین؟« »اون بابایی که عزت 

باهاش دوست شده مرتب می ره ایران و برمی گرده. حتمن این هم می خواد بره 

ایران.« 

از این جواب عصبانی تر شدم. گفتم: »هر کی که می ره ایران و می یاد که دولتی 

نیست. خب منم می رم. کسی که مهاجر اومده که ممنوعیت نداره.« 

»بچه ها خبرشو دارن که مردک صادرات واردات می کنه. پولداره. حتمن دولتیه.« 

احمد  به  این طوری  میان.«  و  می رن  پناهنده  خیلی   االن  تازه  نمی شه.  »دلیل 

انداختم چون گاهی می گفت شاید برگردد ایران. و چون جوابی نداد اضافه کردم: 

»تازه وضع مالی خوب هم جرم نیست. به نظر من این رفقای سبیل  کلفتت قضیه رو 

بد متوجه شدن. فقیر و بدبخت بودن که ارزش نیست. مسأله سر غنی کردن همه در 

حد نسبی بدون لطمه به دیگران و به طبیعته. نه سر دشمن خوندن و نابود کردن 

هر کی سرمایه ای  داره و فقیرکردن دولتی همگان.« 
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احمد به جای جواب بحثی که درانداخته بودم گفت: »اون شقایق تنها چی بود 

گفتی؟«

تازه فهمیدم دلش از کجا پر است. گفتم: »ببین امشب اومده بودم باهات تموم 

کنم. قصد هم داشتم خودم با کشتی یا اتوبوس برگردم. چون قرار شد عزت رو 

بیاریم با تو اومدم.« 

باز دود را به صورت من فوت کرد. »شما زن ها همه تون واسه اینکه کارهای 

خرابتون رو پیش ببرین تقصیر رو می اندازین گردن مردها. اون از عزت که کی باور 

می کرد. اینم از تو.« 

با اینکه می دانستم اشاره اش به چیست اولش فکر کردم اشتباه شنیده ام. داد 

کشیدم »کارهای خراب؟«  آخر قبل نقل مکان به دانشگاه با دو نفر که از روی سایتی 

اینترنتی پیدا کرده بودم قرار گذاشته بودم تا به خودم و او ثابت کنم رابطه ی ما 

تمام است. برای همین به او گفته بودم کجا و برای چه می روم. بعد از قرار دوم 

که در حد دیدار کوتاهی در یک قهوه خانه بود اما به بیهودگی کار خود که از عمق 

بیچارگی ناشی از وابستگی عاطفی شدیدم به احمد خبر می داد پی بردم و از آن نوع 

دوست یابی دست برداشتم.

تا ته وجودم داشت می سوخت. باورم نمی شد احمد خطایم را در این لحظه و 

این  چنین به رویم بیاورد. با بغض گفتم: »خراب کار تو و وضع اون رضاست.« 

سبزی سرد چشمهایش باز گر گرفته بود: »بیخود پای رضا رو به میون نکش. من 

از وقتی اومدم این خونه دیگه زیاد نمی بینمش.« 

گفتم: »با این همه هنوز همونی که بودی. معلوم نیست می خوای چه کار کنی. 

من که می گم برگرد ایران.« 

قالی رفو  یه مغازه ی فرش فروشی که  با  رفته  تازگی  و  بهتر شده  »رضا هم 

می کنن کار می کنه. زن خوبی داره. آمنه پای رضا وایستاد و نرفت.« 

گفتم: »آمنه حق انتخاب نداره. به خاطر بچه هاش و تحصیالت پایین. نمی تونی 
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با دیگران مقایسه ش کنی. باید دید روزی که قدرت انتخاب و استقالل مالی پیدا کنه 

چه کار می کنه.« 

»نه آمنه خودشو مثل تو و عزت گم نخواهد کرد. اون زنی است که برخالف 

بعضی  ها پای بچه هاش وایستاده.« 

با حرص از متلکی که احمد سر بچه به من انداخته بود گفتم: »من که فکر 

می کنم عزت تازه داره خودشو پیدا می کنه.« 

احمد به اعتراض گفت: »تو همین امروز عزتو دیدی. آخه چه می دونی.« 

باز داد کشیدم: »گفتم اون سیگارت رو خاموش کن.«

احمد توجه ای نکرد. میانه ی پل "الینز گیت" را رد کرده بودیم و داشتیم به 

سرازیری که به "دان تاون" ختم می شد می رسیدیم. ترافیک اما سنگین بود و آهسته 

حرکت می کردیم. فکر کردم آن قدر جر و بحث کردیم که دو مجسمه ی شیری را که 

در ابتدای پل روی سکویی سنگی قرار داشتند و همیشه نگاهشان می کردم ندیدم. 

احساس  و  افتادم  قبلش  دقیقه  یاد حرف های یک  بود.  احمد سرد  چشم های 

خفگی کردم. انگار یکی با دو دست گلویم را فشار می داد. بغض کرده بودم. برای 

اینکه  احمد گریه ام را نبیند یک دفعه گفتم: »نگه دار. من از اینجا رو خودم می رم.« 

نگه داشت. ماشین پشت سری بوق زد. سریع خودم را بیرون انداختم. احمد 

هنوز داشت سیگار می کشید و بی توجه به بوق ها حرکت نکرده بود. فکر کردم اگر 

به سمت "دان تاون" بروم با او هم مسیر خواهم بود. راهم کج کردم و به سمت 

"نورت ونکوور" رفتم.

به نفس نفس  تند می رفتم و  بودم  از شدت عصبانیت و بغضی که فرو داده 

افتادم. در همان حال زیر لب به احمد، به خودم، به مهاجرت، به پناهندگی، به 

مسببشان، خالصه به زمین و زمان بد و  بیراه می گفتم. بعد که به خودم آمدم و 

قدم هایم را کند و سرم را باال کردم، زنی را دیدم که در میانه ی پل به طرف نرده ها 

خم شده بود. پشت زن به من بود ولی او را از دور شناختم. عزت بود.
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نگاه  او  به  بی استثنا  رد می شدند  کنار عزت  از  که  ماشین هایی  تمام  راننده ی 

می کردند. فکر کردم االن است که یکی شان به پلیس زنگ بزند. تا به حال چندین 

نفر از جمله یک ایرانی خودشان را از پل پرت کرده بودند پایین. برای این کار البته 

فرد باید از نرده ها باال برود. حالت عزت می توانست این شبهه را ایجاد کند که در 

حال آخرین فکرهایش قبل از دست زدن به عمل است. دوباره قدم هایم را تند کردم 

و با سرعت خودم را به او رساندم. چنان غرق خودش بود که صدای پایم را نشنید. 

به پشتش زدم. برگشت. چشم هایش روی صورتم سرگردان ماند. »شما اینجا چی کار 

می کنین؟« 

پرسیدم: »شما اینجا چی کار می کنین؟ جوری که خم شدین خیلی خطرناکه.« 

گفت: »ای بابا. آب از سر من خیلی وقته گذشته. مرگ یه روز تا یک قدمی ام 

اومد ولی ازم ترسید و خودش برگشت.« 

از حرفش تکان خوردم و لرزشی را در پشتم احساس کردم. 

پرسید: »احمد چی شد؟« 

»هیچ چی. االن باید پل رو رد کرده باشه و از کنار شیرهای اونور پل هم گذشته 

باشه. خدا بیامرزدش.« 

از حرفم خنده اش گرفت ولی لب هایش را جمع کرد که معلوم نشود. 

گفتم: »دعوامون شد و من هم مثل شما پیاده  شدم.« 

»اوقاتش به نظر تلخ می رسید.« 

گفتم: »حرف مفت می زد.« 

ابروهای خوش تراشش را باال برد.

اضافه کردم: »فکر کنم خودتون می دونین چه حرف هایی پشت سرتون می زنن. 

چو افتاده که شما با یه آقایی که می ره ایران و برمی گرده و از خودی ها نیست، 

می دونین که منظورم چیه، دوست شدین و قصد دارین برین ایران.« 

پرسید: »شما باور کردین؟« 
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بعد از لحظه ای سکوت جواب دادم: »به نظر من خوب کاری کردین اگه خواستین 

زندگی جدیدی برای خودتون شروع کنین. حق شماست و به معنای فراموش کردن یا 

بی قدر کردن محمود نیست. یار شما انتخاب شماست و به شخص دیگه ای ربط نداره. 

همه که با پناهندگی از ایران نیومدن. یکی ش خود من. خب می رن و برمی گردن 

دیگه. در مورد اینکه  برین ایران هم مسأله ش از نظر من محمود نیست. اینه که شما 

رو رژیم روزی زندان کرده و پناهنده ی سیاسی ...« 

میان حرفم پرید: »این رو باور کردین که می خوام برگردم؟« 

بار  اولین  برای  قبل  ساعت  چند  همین  نمی شناسم.  رو  شما  که  »من  گفتم: 

دیدمتون، ولی راستش نه.« 

با قاطعیت گفت: »درست فکر کردین. البته وسوسه شدم. باید راستشو بگم. 

خیلی دلم تنگ شده. همه چیزم اون جا خاک شده. پدر و مادرم، بچگیم، نوجوونی، 

جوونی، محمود، بچه ای که تو زندان...« 

لرزشی دیگر سر تا پایم را در نوردید و تصویر لخته خونی که از من جدا شده 

بود و با صدا در کاسه ی توالت افتاده بود را زنده کرد. بغض فروخورده ام باال آمد 

و باالخره ترکید.

عزت گفت: »گریه نکنین.« و ادامه داد: »به نفع اون بچه شد که به دنیا نیومد 

اعدام  آزادیش  به  ماه مونده  یعنی دو  اگه محمود رو سال شصت و هفت  حتی 

نمی کردن. می دونین می ترسیدم ما همدیگر رو در آزادی انتخاب نکنیم. آخه ما هم 

مثل خیلی های دیگه تو سازمان با هم آشنا شده و ازدواج کرده بودیم. خیلی هم رو 

نمی شناختیم و تازه زندگی رو شروع کرده بودیم که دستگیر شدیم. از کسایی که 

مثل ما به زندان افتادن و جون سالم به در بردن خیلی هاشون بعد آزادی از هم جدا 

شدن. چه تو ایران چه این ور آب. می ترسیدم کار ما هم به اینجا بکشه. حداقل االن 

محمود همسر ابدی منه با اینکه  دیگه عزت محمود نیستم.« 

برای اینکه از دردش بکاهم و موضوع را عوض کنم گفتم: »اوقات تلخی احمد 
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واسه  این نبود که شما گفتین عزت تنها هستین. واسه ی این بود که من خودمو 

شقایق تنها معرفی کردم. نمی خواد واقعیت رو قبول کنه که ما از هم جدا شده ایم 

و برگشتمون دیگه ممکن نیست.« 

سرش را تکان داد: »می دونم. پذیرش واقعیت گاهی سخت ترین کار دنیاست.« 

با این حرف هر دو پایین آن سوی نرده ها را نگاه کردیم. اقیانوس را که چون 

بیکرانه ای از آب، بیکرانه ای از بزرگترین واقعیت ها، از مرگ، زیر پایمان نشسته بود. 

فقط کافی بود بپریم.

اقیانوس زیر نور آفتاب می درخشید و به سوی خود دعوتمان می کرد. عمقش که 

از دیدمان پنهان بود اما در گوشمان زنگ خطر می زد و به کنشی متفاوت  ترغیبمان 

می کرد: به ماندن در بیکرانه ی زندگی و نفس کشیدن در عمق لحظه ها، لحظه هایی 

هر چند بس دشوار.

در این عمق یک دفعه صدای عزت مانند صدای موج  در گوشم ریخت. زمزمه 

می کرد: »اون آقا از من خواست که باهاش برم ایران. یعنی بریم و بیایم. می گفت 

مشکلی برام پیش نخواهد آمد. زمانه عوض شده و من هم که سال هاست فعالیتی 

نکردم. می گفت خیلی ها مثل تو که زندان بودن برگشتن و چیزی نشده. حتی اگه 

بخوای می تونیم کسایی رو هم پیدا کنیم که چک کنن ببینن دردسری برات پیش 

نخواهد اومد. می گفت به خاطر کارش نمی تونه مدام اینجا ساکن باشه. ولی در عین 

حال نمی تونه حتی یک روز بی من زندگی کنه ...« 

تمام مدتی که عزت حرف می زد سرم پایین بود و نگاهم به عمق تیره ی اقیانوس 

که حتی بلندترین شعاع های نور را به خود می کشید و پس نمی داد.

در پایان عزت خنده ی ناگهانی و بلند و بی مهابا سر داد، خنده ای که در آن نشانی 

ادامه داد: »دوستم داشت. من هم دوباره عاشق شده بودم. بعد  نبود.  تیرگی  از 

بیست سال. مثل اون زمانی که با محمود به کوهنوردی می رفتیم انگار باالی بلندترین 

قله ها ایستاده بودم. دوباره جوون شده بودم و سینه م پر از هوای تازه. قبول کردم 
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که برم. اون گفت پاسپورت نمی خواد، اون جا می گیری، بلیطمون را هم خریده بود. 

و حلقه هایی که قرار بود صبح پرواز دست هم کنیم. ولی من در آخرین لحظه ها...« 

این بار لرزه نبود که در نوردیدم. به رعشه افتادم. سرم را از عمق باال آوردم و 

نفس عمیقی کشیدم.

نبودیم. ما شناگرانی بودیم که موفق  نه ما هیچ کدام اهل غرق کردن خود 

شده بودیم خود را حتی در بی نفس ترین لحظه ها روی اقیانوس  متالطم نگه داریم، 

توانسته بودیم در طوفانی ترین شرایط دست  و  پا بزنیم و وقتی دریا آرام تر شده 

بود ساحلی پیدا کنیم و در آن دمی بیاساییم. پیش از اینکه  دوباره به آب برگردیم. 

وسط آب جایگاه پناهندگان دنیا هر جایش که بودند، در وطن خویش یا در غربت.

همین فکرها گویا هم زمان از ذهن عزت نیز می گذشت. درست در یک لحظه 

سرمان را باال و به هم نگاه کردیم و با لبخندی مشترک چهره هایمان گشاده شد: 

لبخند شناسایی. شناسایی خود در دیگری و دیگری در خود. پرسیدم: »اینجا منتظر 

قرارتون بودین؟« 

دست بر شانه ام گذاشت: »آره. چیزی در دلم گفت اینجا جایی است که باید 

باید. شما.« حرفش  اومد. درست زمانی که  بود.  باشم. و فکرم درست  منتظرش 

رعشه ی دیگری در تنم انداخت. به دوردست ها چشم دوختم. چندین کشتی باری و 

قایق بادبانی بر آب بودند.

گفت: »اومدید درست در زمانی که خورشید باالی این پل قرار می گیره. باالی 

سر ما.« 

باال را نگاه کردم. خورشید را که سازه ای بس عظیم تر از پلی بود که اینور آب را 

به آنورش وصل می کرد. با ریسمان هایی طالیی که زمین را به بیکرانگی کهکشان  ها، 

به بیگرانگی کل جهان وصل می کردند. گفتم: »دلم برای خورشید ایران تنگ شده. با 

اینکه همین خورشیده ولی در اون خاک یک حس بسیار متفاوتی به آدم می ده.« و 

بعد اضافه کردم: »برای همین هم روی پرچممون قبلن خورشید داشت. من راستش 
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خورشید پرچممونو خیلی دوست داشتم.« 

گفت: »همینطوره. اینجا از سرزمین های سرد شمالیه. ایران کشور آفتابه. باید 

هم روی پرچمش خورشید باشه. شیر رو ولی نمی دونم.« 

گفتم: »چرا. شیر از حیوانات بومی ایرانه و معنا می ده. با این همه من اون شیر 

تاج به سر و شمشیر به دست پرچمو دوست نداشتم.« و بعد به شوخی پرسیدم: 

»شما چی؟ پرچمی سرخ و سفید و سبز با خورشید و شیری بی تاج و بی شمشیر 

می خواین یا پرچمی سرخ با داس و چکش؟« 

خندید و گفت: »رنگارنگ رو ترجیح می دم. شیر هم حیوون بدی نیست. خودشو 

دوست دارم. ولی شمشیرشو نه.« 

گفتم: »درست می گین. من راستش پرچمی با شیر ماده می خوام.« 

عزت بلند خندید: »با شیرزن؟« 

من هم بلند خندیدم و به شوخی گفتم: » شیر زن مثل ما. بذار یک کم از خودمون 

تعریف کنیم. چرا که نه. اول ما باید خودمونو قبول کنیم و تحویل بگیریم. اینکه  

مردا بگن شیرزن هندونه ی الکیه که هر وقت به نفعشونه زیر بغلمون می ذارن.« 

گفتم:  آزادن.«  بازوهامون  نمی ره.  بغلمون  زیر  هندونه  شیرزن ها  »ما  گفت: 

»پرچمی با یک خورشید و هزاران شیرزن. شیرزنانی با دستایی آزاد. وای چه شود!« 

و بازوهایم را از شانه به شکلی دایره وار حرکت دادم.

عزت هم مرا دنبال کرد. گفت: »یاشاسین. معلومه اهل ورزشی.« 

گفتم: »اهل تئاترم. شما به نظر ورزشی می یاین. هیکلتون. روحیه. همه چی.« 

»درست حدس زدی. مربی ورزشم.« 

»چه جالب. نمی دونستم. فکر می کردم در "سیو آن فود" کار می کنین. احمد 

گفته بود صندوقدار هستین.« 

»درسته. کار می کردم. قبل اینکه زندگیم رو تغییر بدم. من تو نوجوونی عضو 

تیم والیبال مدرسه بودم و خیلی به ورزش عالقه داشتم. دیدم دارم پشت صندوق از 
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پا در میام. افسردگی گرفته بودم، وزنم هم باال رفته بود و انقدر از صبح تا شب سر 

پا یک جا وامی ایستادم بدنم خشک شده بود. ولی چون چاره ای نداشتم چند سالی 

ادامه دادم و پول پس انداز کردم. ولی بعدش از اون کار اومدم بیرون و دوره های 

مربی گری ورزش برداشتم. االن هم در مجموعه ورزشی محله مون "لین ولی" و چند 

جای دیگه تمرین می دم. دوستم... منظورم اون آقایی است که بهتون گفتم هم تا بود 

مشوقم بود و حمایت می کرد.« 

»اون آقا خودش چی به ایران واردات می کرد؟« 

»وسایل ورزشی و پزشکی.« 

»پس مثل شما هم اهل دل بوده هم اهل ورزش. حیف که سیاسی نبوده.« 

»اوایل انقالب بوده. مثل بقیه. ولی در کل دل مشغولی اصلیش ورزش و سالمتیه.« 

گفتم: »عالیه. یکی رقص و یکی ورزش آدم رو جوون و شاد می کنه. من هم 

راستش خیلی نیاز دارم. مخصوصن االن که با احمد تموم کردم و دیگه نمی خوام از 

روی تنهایی و افسردگی بهش برگردم. اگه جایی که درس می دادین بهم نزدیک بود 

کالس هاتون ثبت نام می کردم.« 

گفت: »من هم به رقص خیلی عالقه دارم ولی پا ندارم. حاال که شما پیدا شدین 

می تونیم شب های تعطیل با هم بریم برقصیم.« 

ذوق زده گفتم: »وای آره، من هم دنبال یک پا می گشتم.« 

پلیس  ماشین  ناگهان  که  تلفن  شماره  مبادله ی  به  کردیم  شروع  که  شد  این 

فالش زنان از کنارمان نگه داشت و یک نفر از آن پیاده شد.

افسر پلیس زن با موهای بلوند دم  اسبی به سمتمان آمد. »خانم ها. به ما گزارش 

دادن که شما روی نرده های پل خم شده بودید. می دونین که خطرناکه.« 

عزت گفت: »بله بله متوجه ایم. ولی خم نشده بودیم. مشغول صحبت بودیم و 

مدت طوالنی گذشت. ببخشید. االن داشتیم می رفتیم.« 

زن گفت: »خوبه.« و رو به افسر مردی که در ماشین نشسته بود عالمت داد که 
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اوضاع رو به راه است و خودش به آن سمت شروع به حرکت کرد.

وقتی قطار اتومبیل ها که متوقف شده بود دوباره روان شد از عزت پرسیدم: 

»االن چی کار می کنین؟ می یاین بریم "دان تاون"؟« 

گفت: »امشب نه. آخرهفته ی دیگه می یام و با هم می ریم "کالب". امروز که 

یکشنبه ست و من هم دیگه باید برگردم خونه.«

همدیگر را بغل کردیم. خورشید داشت پایین می آمد. قایق های بادبانی در دور 

دیده می شدند. همان جا در میانه ی پل از هم جدا شدیم و هر کدام به یک سمت 

شروع به حرکت کردیم. من به سمت "دان تاون" این ور آب و او به سمت "نورت 

ونکوور" آن ور آب.

به پایین پل که رسیدم احساس سبکی و آرامش عجیبی  کردم. پس تصمیم گرفتم 

لحظه ای کنار مجمسه ی شیری که بر ستونی سنگی قرار داشت بایستم. در همان حال 

به شیر دیگر که روبرویم سمتی که ماشین ها به "نورت" می رفتند قرار داشت نگاه 

کردم و عزت را تصور کردم که کنار یکی از شیرهای آن سوی پل ایستاده و به شیر 

دیگر روبرویش نگاه می کند. از تصور این تصویر قرینه ی او و من لبخند زدم. 

بعد فکر کردم چقدر حالم از چند ساعت قبل عوض شده. دیگر احساس تنهایی 

نمی کنم، احساسی که بخواهد مرا از روی ناچاری به سمت احمد بکشد. یک دفعه 

متوجه شدم که آزادم. که باالخره بریده ام. فکر کردم دفعه ی دیگری که عزت را 

ببینم به او خواهم گفت ما خودمون را اشتباه معرفی می کنیم. درستش این است 

که به جای عزت و شقایق تنها بگوییم عزت و شقایق مستقل. با این فکر باال را نگاه 

کردم: خورشید سرخ و سوزان غروب را که انگار آن پاره ی خونین تنم بود که روزی 

از من جدا شده بود ولی حاال از قعر بیرون آمده بود و در آسمان می درخشید.
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خواهرم صبح زود به وقت ما زنگ  زد و بیدارم کرد: »یه خبر بد.«

چشمهایم را می مالم: »باز کی تو فامیل مرده؟«

مطمئنم اگر خبر مرگ خانواه ی درجه اولمان بود این طوری نمی گفت.

»علیرضا.«

»علیرضا؟«

»پسر خاله ایران.«

منظورش خاله ی بزرگ مادرم است که می توانست خواهر بزرگ مادرم باشد. از 

بس مادربزرگم را زود شوهر داده بودند. و بعد مادِر مادربزرگم خانم جان شوهر 

سوم کرده بود. خاله ایران و دو خاله ی دیگر از این شوهر بودند. 

علیرضا کوچکترین فرزند خاله ایران بود. پسر ته تغاری . دو سه سالی کوچکتر از 

من. فامیل می گفتند این یکی از دست خاله ایران و شوهرش در  رفته. چون تفاوت 

سنی اش با بچه ی اولشان مهدخت و برادرهایش خیلی زیاد است.
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می پرسم: »چرا؟ خیلی جوون بود که.«

جواب می دهد: »مریض بود.«

منی دانم خواهرم داستان من و علیرضا را می داند یا نه. خاطره ای که آن قدر 

جاذبه دارد که همیشه برایم تازه است. پنج سامل بود و برای شام خانه ی خاله 

ایران دعوت بودیم. وقتی رسیدیم من طبق معمول در ماشین خوابم برده بود. 

. یادم می آید پدرم بغلم کرد و بردم تو

گیج خواب بودم و از الی چشم هایم نگاه می کردم. تلویزیون روشن بود و شو 

نشان می داد. «بذارینش اینجا بخوابه.» خاله ایران چادر سفیدی رس کرده بود و 

با اینکه صورتش لک و پیس داشت بسیار زیبا بود. مانند مادربزرگم و خاله های 

دیگر مادرم.  لک و پیس صورتش به زندگی متفاوت و سختش در مقایسه با 

خواهرهای کوچکرت و امروزی اش برمی گشت. خواهرهای رسلختش که 

شوهرهای کارخانه دار داشتند. مادرم مرا از دست پدر گرفت و روی پشته ی 

رختخواب ها کنار اتاق پذیرایی گذاشت. منوچهرخان شوهر خوش چشم و  ابرو 

و سبیلوی خاله ایران که موهای پرپشت موجداری داشت متکای کوچک و 

شمدی آورد.  به ستاره های سینام می ماند و به خاله ایران که مایه هایی از ایرِن 

هرنپیشه داشت می آمد. منوچهرخان با اینکه کارش تعمیرات وسایل برقی بود و 

پول  و پله  ای نداشت از لحاظ تیپ و منش دست  کمی از مردهای تحصیل 

کرده و مقام دار خانواده نداشت. اسمش هم شیک بود. سال ها بعد که نامه 

های دوست  دخرتهای پدرم به او را در ساکی در خانه ی عمویم  پیدا کردم 

متوجه شدم زمان مجردی  خودش را منوچهر معرفی می کرده.

خاله ایران گفت: »طفلک بچه. غذا نخورده خوابید.«

مادرم گفت: »اشکال نداره، براش یک کم نگه می دارم و بلند شد بهش می دم.«

»حاال شاید تا شام بیدار شد. فعلن تا مردا عرقشونو بخورن وقت هست.«
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می گفتند منوچهرخان شب ها می رفته الله زار و دم صبح  می  آمده و خانم  بازی 

هم می کرده و خاله ایران از دستش شکار بوده. می گفتند وقتی مست بوده دست 

روی او بلند می کرده و فردا صبحش به غلط   کردن می افتاده. ولی خاله ایران با پنج 

بچه  ی قد و نیم  قد باهاش می ساخت. می گفتند غیر زمان  سیاه مستی و عربده کشی، 

منوچهرخان لوطی و خوش  اخالق بوده.

نمی  دانم این ها را آن موقع در بچگی شنیده بودم یا بعدها که معنی زن و مرد 

و این جور چیزها را  فهمیدم.

خاله ایران متکا را زیرسرم گذاشت، شمد را رویم کشید و موهایم را ناز کرد. 

»ماشالله مثل قرص ماه می مونه.«

چشم هایم خواب بود  و فقط صداها را می شنیدم: صدای احوال پرسی بچه های 

بزرگ تر خاله ایران با پدر و مادرم، به هم خوردن پیک ها، صدای هایده و گلپا در 

تلویزیون، خنده های گاه گاهی مادرم و رفت  و  آمد خاله ایران بین آشپزخانه و اتاق.

تا دوباره گیج خواب چشم باز کردم و آن دو چشم قهوه ای خیره را دیدم.

پسر بچه ای با ابروهای به  هم  پیوسته مانند مال خودم باالی سرم ایستاده و مات 

من شده بود. 

بزرگترها هنوز در عالم خودشان بودند. مدتی طول کشید تا متوجه  ما شوند.

خاله ایران اولین نفر بود. صدا کرد: »علیرضا بیا اینور. بچه رو بیدار نکن.«

علیرضا ولی جذب من بود و همچنان مرا سیر می کرد. 

همان طور باالی سرم ایستاد تا مادرش آمد. »بیدار شده؟«

علیرضا از جلوی من کنار نرفت. فقط وقتی خاله ایران دستش را کشید یک دفعه 

گفت: »خیلی خوشگله. بزرگ شدم می خوام باهاش عروسی کنم.«

حرفش نگاه ها را به سمت ما کشاند. کوچک و بزرگ از خنده ترکید. منوچهرخان 

از همه بلندتر. با اینکه  نمی دیدمش می توانستم سبیل بزرگش را تصور کنم که تکان 

می خورد. 
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علیرضا ولی نمی خندید و اخم کرده بود. با آن قدش که فقط کمی بلندتر از 

پشته ی رختخواب  ها بود همچنان آن جا ایستاده بود و مژه هم نمی زد.

تا آن روز، عروسی برای من معنای لباس سفید پوشیدن و تور به سر زدن می داد. 

داماد در آن جایی نداشت.

به خواهرم می گویم: » طفلک. مریض بود؟ این پسر در زندگی شانس نداشت.«

از آن روز مهمانی یادم نمی آید دیگر علیرضا را دیده باشم. ولی اشتباه می کنم. 

مگر می شود دیگر خانه شان نرفته باشیم؟ می دانم هم بازی نبودیم. ولی مگر می شود 

مثلن در مراسم ختم منوچهرخان چند سال بعد از انقالب ندیده باشمش؟ حتی یادم 

می آید مهیار پسر بزرگ منوچهرخان اوایل انقالب حزب اللهی شده بود. می گفتند 

حرکاتش واکنش به کافه بازی های پدر است. خودش سر عقل می آید و دست از ریش 

و تسبیح و مسجد برمی دارد.

را  تنها همان پسربچه ی سه چهارساله  یاد نمی آورم.  به  را هیچ  ولی علیرضا 

به خاطر دارم که با چشم های خیره   مرا با حس تازه ا ی، حس جاذبه داشتن، جاذبه 

داشتن برای دیگری که کنار لباس عروس ایستاده و من او را نمی دیدم آشنا کرده بود.  

با اینکه بعد از آن روز او را به یاد نمی آورم از اتفاقات مهم زندگی  او اطالع 

دارم. علیرضا خبرساز بود. 

به احتمال قوی فامیل در مورد من هم بسیار می دانند. خبرها یک جا نمی ماند. 

همان طور که خبرهای منوچهرخان از کافه های الله زار به گوش دختربچه ی پنج 

ساله  ی خواب آلود رسیده بود. 

البته مرگ زودهنگام منوچهرخان که خاله ایران را با یک دختر و چهار پسر 

تنها گذاشت لکه های ننگ را از اسم منوچهرخان  به تمامی و یک شبه پاک کرد. بعد 

مرگش خدابیامرز شد و دیگر هیچ کس پشت سرش حرف نزد. به جایش همه جا 
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حرف  خاله ایران بود که ماشاالله برای خودش یک پا مرد است و به شوهر نیاز ندارد. 

شیرزنی خوش  اخالق و یار فامیل و گره گشای کار دیگران. 

تنها فرق خاله ایران بعد منوچهرخان این بود که لک  و پیس روی پوستش شروع 

کرد به زیاد شدن تا اینکه  باالخره تمام بدنش را گرفت و به قول معروف خرابی 

چون که از حد بگذرد آباد می گردد، االن اگر ببینی اش صورتش و دست هایش که در 

معرض دیدند یک دست سفید شده اند انگار پیسی رنگ طبیعی پوستش باشد. با یک 

ته مایه صورتی که تازه زیباترش هم کرده.

علیرضا در خیلی جوانی عاشق مریم دختردایی مادرم شد. پدر مریم که به او 

داداش ضیا می گفتیم مانند منوچهرخان خوش  چشم و ابرو ولی برخالف او قد کوتاه 

و خپل بود. داستان ها می گفتند که ضیا هم درجوانی که در آبادان کارگر شرکت 

نفت بوده کارهای منوچهرخانی می کرده. اگر چه مهری خانم زن سومش او را به راه 

آورده و بعد از تهران آمدن دست از شیطنت برداشته بود. همان مهری خانمی که 

کسی نمی دانست با این زشتی و موهای ِوز چطور ضیا را تور کرده بود که آن ضیای 

سن و سال دار حاال صبح تا شب در خانه بغل دستش باشد. 

براساس حرف ها زن های قبلی ضیا بسیار زیبا بودند. مثال پدرم برای ملکه ی 

وجاهت دختر بزرگ ضیا از زن  اولش افسانه بود. مادرم می گفت: »ببین مادرش چه 

لعبتی بوده.« و لب هایش را برای پدرم غنچه می کرد. 

با اینکه خانواده ها اولش با ازدواج پسرعمه ودختر دایی مخالف بودند ولی 

سر آخر این دو با هم ازدواج کرده بودند. یک سال بعدش ولی علیرضا و مریم زده 

بودند به تیپ و تاپ هم و طالق. خبرها می گفت دو خانواده از آن زمان با هم قطع 

ارتباط کرده بودند. هم چنین می گفتند ایران و ضیا خواسته اند آشتی کنند ولی مهری 

خانم نگذاشته. بیچاره مهری خانم زشتش که کرده بودند کافی نبود، همیشه هم 

همه ی کاسه کوزه ها را سر او می شکستند. انگار کار خطایی کرده ضیا را از شر  و  شور 



88

دو زن در میانه ی پل

انداخته و مرد زندگی کرده بود. می دانستم که رسم این بود که عروس های خانواده 

حتی سال ها بعد وقتی خودشان عروس داشتند غریبه می ماندند. 

داماد ها هم غریبه می ماندند. ولی حداقل فامیل در مورد امثال منوچهرخان  که 

آتش هم می سوزاندند بخشش بیشتری داشتند، با عزت و احترام در موردشان حرف 

می زدند و به جای اینکه  بگویند »اون« اسمشان را می بردند. 

خبرها هم چنین می گفت جدایی به علیرضا خیلی ضربه زده و افسرده اش کرده. 

علیرضا پسر حساسی است و مریم را خیلی دوست داشته. آخرین خبر هم اینکه  

مریم مو ِوزوزی که از زشتی به مهری خانم رفته و لنگه ی »اون« خیلی هم زرنگ 

تشریف دارد هنوز مرکب سند طالقش خشک نشده دوباره شوهر کرده. 

یک سال بعد ولی خبر آمد که خانواده ها باز رفت  و  آمد می کنند اگر چه  هنوز 

سرسنگینند. خالصه می گفتند بزرگترها آخرش با هم کنار آمده و قضیه را جمع  و 

 جور کرده بودند تا حرف ها بیشتر یک کالغ چهل کالغ نشود و خبرها از خانواده به 

بیرون و غریبه ها درز نکند.

بیش از این از زندگی مریم اطالعی ندارم. خودش نشانه ی خوبی است: یعنی 

زندگی اش روبراه است. بر خالف آن دختر دیگر مهری خانم فریبا، همان که از پدرش 

مایه هایی گرفته و خوشگل شده بود. او سال هاست زندگی اش خبرساز شده. بیخود 

نمی گویند خوشگلی به درد نمی خوره، خدا یک جو شانس بده. 

در فامیل ولی کسی نمی داند فریبا چه مرگش است که این طور افسردگی گرفته. 

زنی که یک شوهر بّره و دو دختر دسته  گل دارد. آخرین خبر این است که خودش 

را از طبقه ی سوم ساختمان پرت کرده پایین و با اینکه  خدا رحم کرده و نمرده، 

استخوان سالم در تنش باقی نمانده.

از زندگی علیرضا بعد مریم تنها خبری که دارم اینکه ازدواج مجدد کرده. از 

خواهرم ولی نمی پرسم. فکر می کنم حاال که از دنیا رفته چه فرق می کند زندگی اش 

چطور بوده و بچه داشته یا نه. 
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تنها چیزی که به فکرم می رسد این است که بگویم: »طفلک مادرش. طفلک خاله 

ایران.« این را از ته دل می گویم. آخر درد جدایی از فرزند را چشیده ام. باز از درد 

مرگ فرزند آسان تر است. 

آخرین باری که ایران بودم دخترم به مهمانی خداحافظی من که مادرم ترتیب 

داده بود نیامد. نمی دانم پدرش اجازه نداده بود یا خودش دل خداحافظی نداشت.

خواهرم می گوید: »آره واقعن. خاله ایران بدبخت داشت خودش رو تو مراسم 

ختم می کشت. می گفت دنیا به این بچه مثل منوچهر من وفا نداشت.«

می پرسم: »مگه رفتی ختم؟« 

برایم عجیب است. آخر خواهرم بر خالف من فامیلی نیست، منی که از دور هم 

خبرها را از طریق مادرم می گیرم. 

مادرم همیشه می گوید: »همه بهت سالم می رسونن و هر وقت منو می بینن از 

تو می پرسن. انگار من فقط یک بچه دارم.« خواهرم هم همیشه می گوید: »نمی دونم 

چطوره که فامیل تو رو که نیستی بیشتر می شناسن و به یاد دارن تا منو.« 

شاید چون من بچه ی اول بودم و قبل انقالب هنوز رفت  و  آمدها حتی با بستگان 

دور برقرار بود یا شاید زندگی من حداقل تا زمانی که ایران بودم خبرساز بود. 

مثل  و  بیافتد.  زبان ها  از سر  زندگی ام  که  بود  مهاجرتم همین  از دالیل  یکی 

خواهرم شوم که این همه اتفاق در زندگی اش افتاده، دندانپزشک شده، ازدواج کرده 

و دو پسر دارد ولی هیچ خبری از او بر سر زبان ها نیست. 

یک خوبی دیگر خارج بودن این است که هر بالیی اینجا سر آدم بیاید کسی 

خبردار نمی شود.

خواهرم می گوید: »آره رفتم. آخه من و علیرضا هم بازی بودیم. اون بین من و 

تو بود دیگه. یادته که؟ ازش خاطره دارم و خیلی دلم سوخت که جوونمرگ شد.«

راست می گوید. االن زمان رفتن زن های نسل خاله ایران و بعد مادرم و زن  عمو ها 



90

دو زن در میانه ی پل

و زن  دایی هاست ولی نمی خواهم تصورش را در مورد مادرم بکنم. همان رفتن پدرم و 

نصفه یتیم  شدن کافی است. گرچه مرگ این حرف ها سرش نمی شود. تا حاال مردهای 

نسل پدرم و حتی نسل های کم سن تر را برده است. چه لوطی ها و چه نالوطی ها را. 

خبرها می گویند: »فقط داداش ضیا همچنان ور دل مهری خانم مانده.«

این اولین باری است که می شنوم خواهرم و علیرضا همبازی بوده اند. آخر با آن 

ازدواج زودرس خیلی زود از خانواده خارج شدم و کودکی و نوجوانی خواهرم را از 

نزدیک ندیدم که بخواهم خاطره ای داشته باشم. 

باز خوب است که خبرها هستند تا جای خاطره های نداشته را پر کنند. 

با این همه از حرفش جا می خورم. آخر تا امروز فکر می کردم فقط خودم هستم 

که از علیرضا خاطره دارم. آن هم از زمانی که فقط یک وجب قد داشت. 

که   علیرضا  به  و  هستم  رختخواب  در  هنوز  می کنم.  خداحافظی  خواهرم  با 

خاطره ی دیگری  از او ندارم فکر می کنم. می گفتند از لحاظ قیافه بیشتر از پسرهای 

دیگر خاله ایران شبیه منوچهرخان است ولی از لحاظ اخالق شبیه مادرش شده و 

با وفا. بعد فکر می کنم ما چقدر به هم می خوردیم و اگربه قول او با هم عروسی 

کرده بودیم شاید زندگی هیچ کداممان خبرساز نمی شد. و شاید او االن زنده بود و 

وقتی می خندید سبیل بزرگش مثل مال پدر مرحومش تکان می خورد. فقط کافی بود 

خواهرم اول به دنیا می آمد و من به جایش ته تغاری می شدم.

از این افکار عجیب خنده ام می گیرد. چشم هایم را می بندم. هنوز ثانیه ای نگذشته 

که علیرضا را می بینم. باالی سرم ایستاده و مرا سیر می کند. جوری که مژه نمی زند.

نگاهش سراسر جذبه است. جذبه ای که در آن خود را کشف می کنم. جذبه ای که در 

من است و در اوست و در تمام ذرات هستی ست. جذبه ای که سرچشمه ی زندگی ست.

می ترسم چشم باز کنم و بزرگترها بیایند و او را از جلوی پشته ی رختخواب ها 

اینکه بزرگترها به حرف بچه بخندند و از خنده شان خیلی  از ترس  کنار بکشند. 
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چیزها یاد بگیرم چشم هایم را بسته نگه می دارم. چیزهای هولناکی که قرار است 

خیلی سال بعد متوجه شوم. 

می خواهم همان کودک پنج ساله با ابروهای پیوسته شبیه علیرضا بمانم و بیدار 

نشوم. تا هیچ وقت نفهمم معنی زن و مردی چیست و معنی لک  و  پیس و معنی 

خیلی چیزهای دیگر. معنی خداحافظی و جدایی از فرزند، افسردگی و مهاجرت، 

افتادن و شکستگی و خبر مرگ. 

می خواهم این ور آب  و در این بستر برای همیشه بی خبر زیبای خفته بمانم.





اتاق گریه

سینام "ریج"را قرار است بازسازی کنند و از آن به بعد فیلم های متفاوتی نشان 

دهند. فیلم های هالیوودی که مشرتی دارند و پول در می آورند. البته از همین 

امشب منایش فیلم های مشرتی جمع   کن رشوع شده و قرار است بهرتین آگهی 

های تبلیغی سال ۲۰۱۵ را منایش  دهند. تالششان هم موفق بوده. جمعیت زیادی 

ی مستقلم و  در صف خرید بلیط ایستاده اند. من هم هستم با اینکه  اهل سینما

چنین فیلم هایی برایم جذاب نیست. من برای آمدنم دلیل خودم را دارم. در 

این یکشنبه  آخر سال که باد آن قدر شدید است که گویا دارد درخت ها را

از ریشه می کند آمده ام تا باد »اتاق گریه«ام را با خودش نربده برای آخرین بار 

ساعتی را در آن بگذارنم. آمده ام تا دمی با خودم تنها باشم و اتاقم را با اشک 

هایم سیراب کنم. برای من فیلم مهم نیست، اتاق است که اهمیت دارد. دوستی 

می گفت به احتمال قوی در آینده کل سینام را خراب کنند. این همه زمین با 

پارکینگ جلویش بی مرصف افتاده. همه اش هزینه است، درآمدی هم که ندارد. 
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میخواهند به جایش مرکز خرید بسازند. آن وقت هر مرت مربعش پر از فایده 

خواهد شد. برای من تبعیدی اما در این سال ها هر گوشه ی اتاق گریه فایده بود. به 

سینما که وارد میشدم یواشکی میرفتم آن جا. به آن تکه زمینی که مال من بود.

انگار که در وطن باشم. در خانه ام. جایی خودمانی که هر چقدر بخواهم از دست 

دارد این فضا، این تکه زمین، را از  روزگار گریه میکنم. حاال این بازسازی سینام 

من میگیرد. تا امروز برای وضعیت خودم گریه کرده بودم. اما امشب برای 

وضعیت دنیا در این سال در حال احتضار و به حال دنیای بی اتاق گریه گریه می 

کنم. 
 چقدر ساده بودم که تصور می کردم هیچ چیز حتی زلزله من ی تواند این فضا 

را تکان دهد. در این فکرهایم که باالخره نوبت بلیط خریدن من می شود. 

فروشنده ی پشت گیشه را می شناسم. می پرسد آیا می دانم چه اتفاقی دارد برای 

سینام می افتد؟ رسم را به تایید تکان می دهم و چند قطره باران از موهایم که باد 

امیدوارم از این  آن را به هم ریخته ُرس می خورد روی صورتم. می گوید: «

آخرین فیلم قبل از بازسازی  لذت بربی.» 

  نه او و نه کارکنان دیگر که برایشان چهره ای آشنا هستم از راز من خرب دارند. 

از اینکه در طول اکران فیلم ها کجا می رفتم. آخر همیشه جوری عمل می کردم 

که کسی شک نکند. امروز هم هامن روش را به کار می برم. بعد از ورود بلیطم 

را به پرس جوانی که جلوی در می ایستد نشان می دهم و به سالن سینام می روم 

که سمت راست تاالر بعد از بوفه ی تنقالت است. اتاق گریه باالی پله هاست. 

من هیچ وقت به محض ورود یکراست به آن جا منی روم و همیشه حواسم 

هست که اگر رد گم نکنم باالخره روزی ماموران سینام متوجه خواهند شد و از 

فضای خودم بیرونم خواهند کرد. به سالن سینام وارد می شوم و طبق معمول در 

یکی از ردیف های کناری چیزی از خودم روی صندلی می گذارم. این بار شال 

گردنم را. یعنی این جای من است و برخواهم گشت.
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اتاق گریه

سالن سینام آن قدر بزرگ است که نگران پرشدنش و اینکه  کسی جایم را بگیرد 

نیستم. بیرون می آیم و مثل همیشه قهوه سفارش می دهم. دخرت فروشنده  می 

داند قهوه تلخ می خواهم. به او لبخند می زنم. می پرسد: «خرب داری؟» اول 

موهایم را مرتب می کنم و بعد رس تکان می دهم. می گوید: «گفته اند ما را نگه 

می دارند. امیدوارم حرفشان درست باشد.» بعد می پرسد: «بعد بازسازی هم  

میآیی فیلم  ببینی؟ امیدوارم بیایی.»

به او می گویم: «ببینم چه می شود.» و به خودم در ذهنم: فقط در صورتی که 

اتاق گریه رس جایش باشد. با قهوه ام به سالن سینام برمی گردم. هنوز تا رشوع 

فیلم یک ربع مانده. در "ریج" برخالف سینامهای که فیلم های هالیوودی نشان 

ی کنند. طنز تلخ قضیه  امشب  می دهند قبل منایش آگهی تبلیغاتی پخش من

همین است که فیلمی که نشان خواهند داد رستاپایش آگهی است. من اگر به 

خاطر اتاق گریه نبود هیچ وقت در طوفان و باران سنگین برای دیدن آگهی ـ 

پشت آگهی به اینجا منیآمدم. هر جا که رس بچرخانی دنیا پر از تبلیغ است که 

تعجبآور و غم انگیز است. 

ولی از آن فاجعه بارتر اینکه  این همه آدم برای متاشای چیزی که تا حد اشباع 

همه جا هست آمده اند. در حالی که جرعه ای از قهوه ام مینوشم صندلیها

 یکی یکی پر میشوند. صندلی ها زهوار در رفته و قدیمی اند. بعضی حتی 

شکسته اند یا سوارخی در پارچه شان دارند. میدانم که خیلی راحت نیستند.

جای قهوه هم کنار دست ندارند. ولی این سینام چیزی دارد که سینام های جدید 

ندارند. چیزی که آدم های معلق میان دنیاها، آدمهایی مثل من بسیار نیاز دارند: 

اتاق گریه. فضایی برای خودشان که در آن راحت باشند.  آنقدر راحت که انگار

دوباره بچه شده اند. فضایی خارج دنیای آدم هایی که مانند فیلم های تبلیغاتی 

همه یک جوری شبیه هم شده اند. آدم هایی که بازیچه شده اند.
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حاال اگر بادی که می وزد واقعن باد بازسازی باشد و نه باد خرابی، به زودی  

صندلی های قدیمی را برخواهند داشت و به جایشان صندلی هایی با پشتی های بلند 

خواهند گذاشت. صندلی هایی با روکش مخمل سرخ با جایی برای قهوه یا نوشابه 

که می توانی تویشان فرو بروی و به عقب هم خم می  شوند. آن وقت چراغ ها که 

خاموش  شوند حدود نیم ساعت تبلیغ پخش خواهند کرد. با کیفیت تصویر و صدای 

عالی. چرا که در آن زمان این سینما به سیستم صوتی تصویری پیشرفته  سینماهای 

مرکز شهر مجهز خواهد شد.

در حالی که قهوه به  دست آخر سالن ایستاده ام افراد جدیدی از راه می رسند و جا 

می گیرند. دسته ای از جوان ها ردیف وسط را که اولش پیرمردی نشسته می گیرند و 

بلند بلند صحبت می کنند و می خندند. مرد که از قدیمی هاست کالفه عقب را نگاه 

می کند و تا مرا می بیند اخم هایش را در هم می کشد. انگار شروع  فیلم به نشستن 

من بند است. 

تا چراغ ها را خاموش نکرده اند از سالن بیرون می آیم. اگر وقتی به اتاق گریه 

می روم کسی در راهرو نباشد، کارکنان سینما متوجه خواهند شد زنی به طبقه ی 

باال رفت و تا نزدیک آخرهای فیلم پایین نیامد. در حالی که قلپ قلپ قهوه ی تلخ 

را فرو می دهم از کنار گروهی که با سر  و  صدا وارد سالن می شوند رد می شوم. 

جلوی بوفه شلوغ است و فروشنده متوجه عبور من نمی شود. دو خانم دیگر و 

یک پیرمرد همراه من از پله ها به طبقه ی دوم می  آیند. مرد و ما زن ها هر کدام به 

دستشویی مخصوص خود می رویم. قبل از ورود از گوشه ی چشم نگاهی به تابلوی 

درب روبه روی دستشویی زنانه می کنم: »اتاق گریه«.

آن قدر در اتاقک دستشویی می مانم تا آخرین افراد بروند. اولین بار وقتی در 

دستشویی بودم در مورد  اتاق گریه شنیدم. آن شب اصلن حالم خوب نبود. آن قدر از 

مشکالت به هم ریخته بودم و ذهنم درگیر بود که تصمیم گرفته بودم به سینما بیایم 

تا دو ساعتی خودم را با داستان زندگی سخت دیگران مشغول کنم و شاید حالم بهتر 
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شود. ولی آن قدر افسرده بودم که حس نداشتم از توالت بلند شوم. افکار زیادی در 

ذهنم چرخ می زدند: اینکه  به تازگی از دخترم در ایران خبری ندارم، اینکه مادرم 

سرطان گرفته و سینه اش را برداشته اند، اینکه اجاره ی اتاق های دانشجویی را از ماه 

دیگر باال می برند، اینکه وام دانشجویی ام سر به فلک کشیده، اینکه نهایتش فرار 

می کنم می روم ایران یعنی  به همان جایی که ازش فرار کرده بودم، اینکه آن جا هم 

کار ندارم، اینکه دیگر در ایران خانه ای ندارم و باید با مادرم زندگی کنم، اینکه و 

اینکه و اینکه... تا صدای دو زن را از بیرون محوطه ی دستشویی شنیدم. 

یکی فریاد کوتاهی کشید و گفت: »این دیگه چیه؟ تا حاال دیده بودی؟ اتاق گریه 

یعنی چی؟« 

دیگری گفت: »این رو خیلی وقت پیش دهه ی شصت ساختن. "ریج" آخه خیلی 

قدیمیه. این اتاق رو برای زن هایی که بچه ی کوچیک داشتن درست کرده بودن که 

اونا هم بتونن بیان سینما و فیلم ببینن. در این اتاق هر چقدر هم که بچه هاشون 

گریه  می کردن مردم تو سالن پایین نمی شنیدن.«

برام  اسمش  اما هنوزم  گریه.  اتاق  گذاشتن  اسمشو  فهمیدم چرا  »آهان. حاال 

عجیبه. بیا بریم ببینیم توش چه خبره.«

»باشه ولی زود باش. فیلم داره شروع می شه.«

موضوع برایم آن قدر جالب بود که همه ی »اینکه و اینکه هایم« یادم رفت. وقتی 

صدای قدم زن ها که از پله ها پایین می رفتند محو شد از جایم جهیدم و خودم را به 

اتاق گریه رساندم. تا وارد شدم فیلم شروع شد. هم زمان هم اشک های من روان. 

بهتر از این نمی شد. حاال می توانستم هم فیلم ببینم و هم یک دل  سیر گریه کنم.

از آن شب به بعد اتاق گریه پاتوق من شد. اتاقی که در آن آینده وجود نداشت 

که بخواهم نگرانش باشم. فقط حال بود و گریه. حالی که خودم بودم و اشک ها و 

لبخندهایی که میزبانم بودند. 

امروز هم در را باز می کنم و برای آخرین بار خودم را در "اتاقم" می اندازم. این 



98

دو زن در میانه ی پل

بار برای خداحافظی. خداحافظی با فضایی که از همان بدو ورود متوجه شدم جایی 

است که خیلی به آن احتیاج دارم. جایی که می شد بچه شد و اشک ریخت. یادم 

می آید هر بار که برای چیزی گریه می کردم مادرم می گفت: »نگاه کن چطور اشک 

می ریزه! یکی ندونه فکر می کنه مادرش مرده.« 

تصور مرگ مادر آن چنان فجیع بود که گریه ام را فرو می دادم و ساکت می شدم. 

این تصور از زمانی که مهاجرت کرده ام تصور اصلی ام شده. تصور مرگ مادرم یا یکی 

از اعضای خانواده هزاران کیلومتر دورتر. از همه مهیب تر اما تصور این است که به 

سر بچه ام دور از من بالیی بیاید. ترسی که چنین واقعه ی خانمانسوزی به دل آدم 

خانه-در-هوایی مثل من می اندازد به مراتب بزرگتر از ترسی است که در کودکی از 

گفته ی مادرم به من دست می داد. 

فضای من اتاق کوچکی است سه متر در سه متر با سقف کوتاه اکوستیک، جایی 

که از هفت دنیا آزادی و هر چقدر بخواهی می توانی فریاد بزنی، اشک بریزی و یا 

حتی اگر دلت خواست بخندی. درست بر عکس دنیایی که با تولد درش پرت شده ایم. 

در این اتاق حتی می توانی بلند بلند بخندی، ورجه وورجه کنی یا غلت بزنی. خب 

بچه ها که همه اش گریه نمی کنند. آن ها پر از زندگی اند. زندگی واقعی. آن ها تنها 

آدمیانی هستند که به راستی زندگی می کنند. در اتاق گریه می توانی مثل آن ها باشی 

بی   آنکه کسی مزاحمت شود. می توانی بازی کنی بی  آنکه بازیچه ی دست دنیا شوی.

یک سمت اتاق پنجره ای بزرگ است که رو به پرده ی سینما باز می شود. اینجا 

باالی دنیای نمایش است، نه تنها باالی سالن سینما و تماشاگران بلکه باالی پرژکتوری 

که تصاویر را بر پرده می افکند.

یکی از بزرگترین امتیازات اینجا این است که کسی از وجود تو اطالع ندارد. فقط 

تویی که  مردم را می بینی که چطور غرق نمایشند. 

در مقابل پنجره سه صندلی قرار دارد. روی یکی شان می نشینم. تا حاال روی 

صندلی ها  پشت  زمین  روی  هم  گاهی  زده ام.  چرت  حتی  و  نشسته ام  همه شان 
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دراز کشیده ام و به خود پیچیده ام، از دردهای خودم و دیگران. برای مثال درد آن 

خانواده ی بهایی که چون پسر نوجوانشان در کانادا به دسته ی بچه های شرور پیوسته 

بود به ایران برگشتند. یا آن خانواده ی دیگر که پسر نوجوانشان را که برادر کوچک 

و مادرش را کتک می زد به خانه ی بچه های بی سرپرست "فاستر هوم" فرستاده بود. 

در حالی که از ناراحتی بر دیوارها مشت می کوبیدم فکر می کردم کاش می شد این 

بچه ها را آورد اینجا به اتاق گریه. کاش می شد دختر من را هم آورد. 

باری هم  چند  کرده ام.  خالی  را  من هر طور خواسته ام خودم  گریه  اتاق  در 

پشت به پرده نشسته ام و عبور تصاویر متحرکی را که پروژکتور ذهنم بر دیوارهای 

چوب پنبه ای می انداخت تماشا کرده ام. در این فیلم ها باالخره من قهرمان زندگی  

بودم و توانستم کارهای خارق العاده بکنم. برای نمونه توانستم در مرگ پدرم حاضر 

شوم یا بچه ی دیگری که آرزویش را دارم به دنیا آورم. حتی در فیلمی به وطن 

بازگشتم و موهایم را در آفتاب سرزمین خودم تاب دادم. در این فیلم ها توانسته ام 

خودم باشم. خودم باشم و کسی نباشد که بازرسی ام کند بازخواستم کند، شماتتم 

کند و تنم را بلرزاند.

بهترین  نمایشی من خبر نداشت. حتی  از دنیای  بنی  بشری  اتاق گریه  بله در 

دوستم، حتی مادرم که از راه دور از روی صدایم می تواند بفهمد درچه حالی هستم. 

در این حالت خیالم آسوده بوده که دست هیچ ماموری به من نمی رسد: از ماموران 

اداره ی مهاجرت گرفته تا ماموران اعاده ی قرض های نپرداخته ی کارت های اعتباری. 

تا ماموران امنیتی  از مامور جریمه برای نپرداختن پول پارکینگ در کانادا گرفته 

ایران. از ماموران شرکت های مختلف تا دوست  پسر سابقم که ماموریتش تا مدت ها  

تعقیب من بود. و باالخره از دست شوهر سابقم که آخرین بار که صدایش را پای 

تلفن شنیدم گفته بود: »فقط اگه یه روز پیدات کنم با دست  خودم خفه ات می کنم.« 

در اتاق گریه، در غیاب همه ی ماموران ریز  و  درشت زمین توانستم بدون اینکه  

بفهمند دلم را خنک کنم. 
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اینجا تو در حال هستی، در حال خودت نه در گذشته یا آینده . خودت 

هستی و حتی دست تبعید هم به تو منی رسد تا باز به رست بزند به کشور 

دیگری پناهنده شوی. تا زمانی که در اتاق گریه هستی الزم نیست به جایی 

پناهنده شوی. تو در جای خودت هستی و ازهفت دنیا آزاد. بگذار اهالی منایش 

آن پایین فیلمشان را ببینند. آن پایین پخش آگهی های تبلیغاتی رشوع شده. گفتم 

که امروز آمده ام وقایع سالی را که در حال مردن است مرور کنم و گریه کنم که 

کار دنیا خراب تر شده است و هر روز دارد فضای نفس کشیدن برایامن تنگ تر 

می شود. حاال با بازسازی "ریج" و یا کوبیدن احتمالیش منیخواهند اتاق گریه  

باقی مباند. پس حاال بچه های دنیا چه کار کنند؟در حالی که به بچه ها فکر می 

کنم می بینم بیشرت بازیگران فیلمی که در حال پخش است بزرگساالنند و بیشرت 

بزرگساالن سفید پوست . ولی نه هر سفید پوستی. از آن بی  غم هایشان که 

برای آن هایی که آخرهفته هایشان را در مراکز خرید کار می کنند رشک 

برانگیزند. سفید پوستانی که تصویرشان می تواند دست در جیبتان کند و پول 

هایتان را بیرون آورد و به دست فروشنده بدهد. برای مثال تصویر این زن که 

طراوت مثل رسیش به پوست صورتش چسبیده و کرم تبلیغ می کند  و من گریه 

ام می گیرد برای همه ی آن هایی که بیچار گی مثل رسیش به وجودشان 

چسبیده. بر پرده ی ذهن من آخر دارند دخرت بچه ی یتیمی را نشان می دهند 

که پدرخوانده اش می خواهد با او ازدواج کند و دارند به پوست گل بهی اش 

پودر می مالند و بعد تور را روی صورتش می اندازند.

    نه، مشکل بیچارگی ما مثل مشکل این دخرت مو  بور با کش رفتن تیغ دوست 

پرسمان حل نمی شوند. مایی که شهروندی ممالک غرب را در پاسپورت هایمان 

کش رفته ایم ولی همچنان ساکن محل تولدمان هستیم. کار ما با ژیلت پنج تیغه 

ی جدید هم حل نمی شود هر چقدر هم که موهای زائد و یا نام زائدمان را 

برتاشیم. مانند این خانم کمرباریک که با ناز تیغ را بر ساق پایش می لغزاند.  
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 آی از غریبی. این جاست که از درد العالج جوش نخوردن که سال هاست با رگ و  

ریشه ام عجین شده از روی صندلی ام بلند می شوم و فریاد می زنم.
   در همان حال در ذهنم تصویر قایقی بر آب های خروشان بین ترکیه و یونان 

باال و پایین میرود. روی پرده ی سینام اما مردی در آشپزخانه ی لوکس خانه اش 

قوطی ساردینی را باز میکند. هم زمان قایقی که به آن فکر میکنم واژگون می 

شود اما رسنشینانش برخالف ساردینها که در آب ریخته و باز از آب به قوطی 

منیگردند. اشک های من برای آن هاست که مانند سیل  برمیگردند، به قایق بر 

رسازیر میشود و تصویر روی پرده را جلوی چشمم تار میکند. جمعیت در 

سالن اما از خنده ریسه می روند. 

ی   صدای خنده شان بیشرت در اندوه غرقم می کند. دیگر طاقت نشسنت جلو

. پرده ی نقره ای را ندارم. بلند میشوم و بی قرار دور اتاق گریه  قدم می زنم

 حال کسانی را دارم که به ساحلی در یونان رسیده اند و دنبال عزیزشان 

میگردند ولی پیدایشان منیکند. رسم را به دیوارهای اتاق میکوبم. 

از گوشه ی چشم اما هنوز میبینم که در آگهی جدیدی که تازه رشوع شده چند 

خود به خود  از پوست بیرون آمده و در هوا باالی رسشان  پخش میشوند. بچهها 

خوشحالند و میخندند و به هم اعالم می کنند  که کارشان درست است

 در حالی که متاشاگران برای این بچه ها دست می زنند من برای آن بچه های دیگر 

رس به دیوار می کوبم، برای بچه هایی که در جنگ گیر کرده اند. دمل میخواهد 

رسم را از پنجره تو کنم و رو به مردم فریاد بکشم که برگردند و اینجا را نگاه کنند. 

ولی میدانم هر چه هم فریاد بزنم صدایم به متاشاچیان منی رسد و رویشان را 

از تبلیغات بر منی گردانند.
 رس اهل منایش همواره رو به پرده است و حاال تصاویر متحرک و مهیجی از 

جنگ ستارگان بر آن افکنده می شود و خانواده ای برنده اش می شود. ناگهان 

صحنه تغییر می کند خانواده خود را در فروشگاهی چند طبقه می یابد و صدایی 

می گوید  اینجا بهرتین جا برای کشف کهکشان هاست. با این صدا پرده ی سینام 

تاریک می شود.
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فرصتی برای متاشاگران که رسشان را به سمت اتاق گریه بگردانند و بر 

پنجره اش تصاویری از جنگ های واقعی را که در ذهن من می  گذرد ببینند. 

ولی کسی آن پایین به فکر استفاده از این فرصتی که خاموشی پرده در 

اختیارشان گذاشته نیست تا پیکرهای بی جان بچه هایی را ببیند که برخالف 

. یا بدن های سوخته ی کارگرانی که در آتش  جسد آیالن کُرد به ساحل منی آید

سوزی کارخانهی بنگالدش جان می بازند. بدن هایی که از فیلم های تبلیغاتی 

غایبند. مانند این آگهی که رشوع می شود و در آن مردی جوان، سفید، مو قهوه 

ای، خوش تیپ و خوش لباس با ته ریشی که جذاب ترش می کند در اتومبیل 

شیکش نشسته و هر بار حادثه ای در خیابان در رشف اتفاق است  پایش را 

روی ترمز می کوبد و از وقوع فاجعه جلوگیری می کند. 

بعد قهرمان مرد ناپدید می شود و فقط تصویر اتومبیلش بر پرده می ماند. در 

پرده ی ذهن من که وقایع امسال را مرور می کند اما بچه ها می افتند و زن ها 

زیر گرفته می شوند و کسی کاری نمی کند. عده ای مرد به جان فرخنده  

می زنندش و کشته که شد جسدش را می سوزانند. با این که هم زمان  می افتند.

جمعیت زیادی از مردها در صحنه حارضند هیچ کدام جلوی قاتالن را نمی گیرد. 

متاشا می کنند یا با موبایل  فیلم می گیرند. جسد فرخنده دود می شود و  فقط 

منی افتد.  یکی از این ها حتی به رصافت نجات مرده اش 

هم زمان تماشاگران سالن پایین مجذوب زنی سکسی شده اند که در تالش نجات 

عکس های تلفن همراهش است.

بعد از این عملیات نجات باز آگهی عوض می شود. اما فکر نجات دست از رس 

من برمنی دارد. نجات کسانی که بی صدا می میرند. 

متاشاگران آن طرف پنجره را هم به این اتاق آورد  فکر می کنم کاش می شد 
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تا آن ها هم نجات یابند. بر پنجره ضربه می زنم تا مردم را برای نجات از دست 

خودشان به اتاق گریه بیاورم یا برای نجات از آگهی بعدی که می خواهد بگوید در 

دنیای واقعی هیچ فاصله ای بین آدم  ها و هوس هایش وجود ندارد و برای اثبات آن 

زن مو شرابی و نیمه لختی را بازیچه کرده. 

نه هر چه در طول آگهی بر پنجره ی اتاق گریه ضربه می زنم کسی صدای مرا 

نمی شنود. اشک هایم را قورت می دهم. اشک هایی که در دنیای وارونه ی آن ها جایی 

ندارند، دنیایی که همه چیز غیر آنچه طبیعی است طبیعی خوانده می شود. آخر 

طبیعی تر از اینکه انسان به فکر نجات باشد چیست؟ برای نمونه نجات زنانی که 

صورتشان را اسید سوزانده یا زنانی که به آن ها تجاوز گروهی  شده. 

از این نمونه ها زیاد است. از زن و مرد و بچه. در حالی که این نمونه ها و همه ی 

زندگی های برباد رفته  سال ۲۰۱۵ را مرور می کنم آگهی بعدی اعالم می کند: »اکنون 

زمان پاسخ گفتن است.«

مانده ام چه جوابی بدهم. چطور تا دیر نشده فاجعه دیدگان این سال سرطانی 

رو  به  موت را  برای شام غربیان یا برای اینکه با هم فکری به حال دنیا کنیم به اتاق 

گریه بیاورم؟

بی پاسخ و کالفه چند بار اتاق را دور می زنم تا جلوی پنجره که به سالن نمایش 

باز می شود می ایستم. جلوی پنجره ای که به دنیای دروغین آگهی های تبلیغاتی باز 

گریه های  و  فریاد  دلم  در  و  گیج می رود  نگاه می کنم سرم  که  را  پایین  می شود. 

فاجعه دیدگان و بی پناهان آن قدر می جوشد که اشکم می ریزد و  اتاق را پر می کند. 

تا جا دارد در این آخرین دقایق برای این سال فاجعه بار که آخرین نفس هایش را 

می کشد گریه می کنم. و نیز برای سال ۲۰۱۶ که بی اتاق گریه یتیم خواهد شد.     

با  وقتی سراپا در سیل گریه  غرق می شوم پرده ی سینما هم تاریک می شود. 

صدای برخاستن مردم چراغ های سالن روشن می شوند. از اتاق گریه خارج می شوم. 

در اتاق گریه را اما پشت سر باز می گذارم.
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باز می گذارم برای همه ی کسانی که به جایی خارج از دنیای نمایش نیاز دارند. 

برای همه ی آن ها که می خواهند دمی با خود راحت باشند. برای آن ها که جای 

دیگری غیر این اتاق پناهشان نخواهند داد. برای آن ها که می خواهند طبیعی باشند 

و زندگی شان سرشار از سالمت و طراوت.

و برای همه ی بچه های دنیا که هنوز بازیچه نشده اند و بازی خود را می کنند. 

بچه هایی که هنوز آن قدر بزرگ نشده اند که بزرگساالن فریبشان دهند. 

پناهند گان دائمی، بی خانمانان ها و جا به جا  تا  باز می گذارم  را پشت سرم  در 

شده ها در سالی که قرار است بیاید، بیایند و اتاق گریه را پر کنند. 

آری تا هنوز فرصت هست درش را برای همه باز می گذارم. 
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هفته ی پیش یک روز عصر یک دفعه تصمیم گرفتم موهایم را کوتاه کنم. کفش و 

کاله کردم و به شوهرم گفتم یک سلمانی در خیابان "دیوی" سراغ دارم که چند سال 

قبل رفته بودم و یکی از آرایشگرهایش ایرانی بود،  ارزان هم هست. آرایشگاه های 

ارزان آسیایی  محله ی ما بسیار گرانند و من به سلمانی هایی می روم که کارکنان 

دارند، برای مثال  چینی هایی که تازه مهاجرت کرده اند و بیش از چند کلمه انگلیسی 

بلد نیستند. نه تنها قیمت نازل است بلکه کلی هم از من و زیبایی ام تعریف می کنند. 

این زن ها مثل آرایشگرهای محله ی ما سفید و بور و جوان نیستند که تا یکی مثل من 

ببینند کم توجهی نشان دهند، ایرانی هم نیستند که به ابرو و پوست و هزار چیزم 

بند کنند و مدام ایراد بگیرند و دستور خوشگلی بدهند. 

حتی دوست داشتم سلمانی مردانه بروم، سریع و قشنگ و راحت بدون حرف 

و نقل. تازه از صدای قیچی زدن مردها خیلی خوشم می آید. قبل از انقالب همیشه 

پیش پرویز سلمانی پدرم در خیابان پالیزی می رفتم که موهایم را گوگوشی می زد. 
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قبل  از ترک خانه از شوهرم پرسیدم که آیا سلامنی که او می رود موی زن 

ها را کوتاه می کند؟ شوهرم که مثل هر شب پشت کامپیوترش نشسته بود به 

زور رسش را از منودار بازار به طرف من کرد و گفت: «نه.»

داشت دیر می شد. ساعت نزدیک شش عرص بود. رسد بود و نم نم باران می 

زد. خیابان را با قدم های تند گز کردم. اتفاقن یک سلامنی مردانه دیدم و رفتم 

تو. 

پرسیدم: «فقط موی مردها رو کوتاه می کنین؟» پرسی که زیر دست سلمانی 

سبیلو نشسته بود هم زمان با او رسش را به طرف من چرخاند و نگاهم کرد. بله 

درازتر بیرون آمدم و غرولند   فقط موی مردها را کوتاه می کرد. دست  از  پا

منی فهمم چرا سلمانی باید زنانه مردانه داشته باشد. به جز رستوران ها  کردم. 

بقیه ی مغازه ها کم کم داشتند می بستند. وقتی به جایی رسیدم که چند سال 

مورد نظرم بود دیدم آرایشگاهی در کار نیست و به جایش  پیش سلمانی

بقالی زده اند که حاال بسته شده بود. به خودم گفتم بخشکی شانس. ولی از تقال 

نیافتادم. تصمیم داشتم آن شب موهایم را کوتاه کنم. فکر کردم چند چهارراه 

دیگر هم می روم.  اتفاقن دویست مرت آن طرف تر یک آرایشگاه پیدا کردم که 

در پیاده رو تابلو گذاشته بود و قیمت  های خوبی داشت. درب آرایشگاه باالی 

چند پله در مدخل یک پاساژ کوچک بود. از بیرون معلوم بود مغازه  محقری 

است و باید آسیایی باشد. گرچه درب میله دارش مانع دید بود فکر کردم بد 

نیست، به خصوص برای من که فقط می خواستم نوک موهایم را کوتاه کنم و تنها 

معیارم کار خوب است. با شنیدن صدای خوش قیچی آرایشگر رفتم تو. صاحب 

مغازه زن آسیایی مسنی بود. یک تِل پالستیکی زده بود و سفیدی موهایش در 

آمده بود. نگاهی به دور  و  برم انداختم. چنین آرایشگاهی منی دانم در این 

محله چه می کرد. مناسب تر بود در"چاینا تاون" یا محالت  فقیرنشین کشورهای 
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آسیای جنوب شرقی باشد نه در مرکز شهر ونکوور. اگر در یکی از این مکان ها بود 

همه چیز جای خودش بود: تصاویر مدل   با زن های چشم  درشت موهای پوش داده و 

شانه های لخت؛ خرده  موهای مشتری ها کف زمین دور صندلی ها؛ قیچی و یک برس 

پالستیکی روی میز؛ یک نوار گل کاغذی بنفش باالی آینه و در آن چهره ی پیرمردی 

سفید با حلقه های کبود زیر چشم که نشان از مصرف باالی الکل داشت. زن آرایشگر 

خانم کوآنگ که هنگام خداحافظی اسمش را یاد گرفتم تا صدای در را شنید به سمت 

من برگشت. دیگر وقت تغییر عقیده نبود.  

پرسیدم: »وقت دارین؟« و به مویم اشاره کردم: »برای کوتاه کردن.« در همین 

حال اطراف را نگاه کردم تا ببینم مشتری دیگری هست یا نه. سمت راست روی  

بود. پوست سفید و  نه چندان مسنی نشسته  از صندلی های پالستیکی، زن  یکی 

شفافی داشت و بر موهایش رنگ شرابی گذاشته بود. خانم کوآنگ به او اشاره کرد 

و با انگلیسی شکسته بسته گفت: »این خانم...« بعد به شیوه ی آسیایی ها دستش را 

چند بار به سمت صندلی ها حرکت داد، یعنی برو بشین. و خودش مشغول مرد مسن 

سفید  پوست شد که انگار به زحمت چشم هایش را باز نگاه داشته بود.

نشستم کنار مشتری دیگر و فکر کردم این تنها آرایشگاه این محله است که تا 

دیر وقت کار می کند. ته مغازه دو روشویی بود که جلوی یکی شان  یک صندلی برای 

شستشوی مو قرار داشت. روی روشویی دیگر را تخته چوبی گذاشته بودند و رویش 

یک تلویزیون فیلیپس مدل بیست سال قبل. طبقه ی پایین میز یک دستگاه ویدیوی 

وی-اچ-اس روشن بود.

تلویزیون فیلم تایتانیک را نشان می داد. رویم را برگرداندم و دنبال وسیله ی 

وقت تلف کنی دیگری گشتم. سمت دیگر صندلی ام یک میز کوچک قرار داشت که 

رویش روزنامه های محلی به طرز نامرتبی ریخته شده بود. کتابی با خودم نیاورده 

بودم. فکر نمی کردم این موقع عصر هم باید منتظر شد. میلی به خواندن روزنامه 

نداشتم. داخل مغازه سرد بود. دکمه ی کتم را که به محض ورود باز کرده بودم 
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دوباره بستم و شانه هایم را مالیدم. زن کنار دستی ام که به تلویزیون نزدیک تر 

نشسته بود ساکت بود. تنها گزینه ام متاشای تایتانیک بود. با بی میلی به صفحه 

تلویزیون چشم دوختم. حوصله ی فیلم عشقی نداشتم. برای این جوان بازی ها 

دیگر پیر بودم. ناسالمتی مادر یک دخرت بیست  و  چند ساله در ایران بودم. 

گرچه هیچ خوش نداشتم به او و به مادری خود فکر کنم. چه مادری؟ بچه ای را 

که خودت بزرگ نکنی که مادرت منی کند. منی خواستم باز درگیر این جدال 

ذهنی شوم که مادر هستم یا نه یا چه نوع مادری. پس تصمیم گرفتم به جای این 

فکرهای تکراری آزاردهنده و بی نتیجه ببینم از کار خانم کوآنگ باقی مانده.      

دست خانم کوآنگ تند بود. جوری که قیچی می زد نشان می داد کار بلد است.      

با دقت کار می کرد. موها را میان انگشتانش می گرفت و نوکشان را می زد و 

بعد با قسمت های دیگر مقایسه می کرد که بلندی اش مناسب باشد. درست 

هامن طور که مادر من وقتی موهای ما را می زد حوصله به خرج می داد. البته 

او مانند خانم کوآنگ آرایشگر حرفه ای نبود. خانم کوآنگ ظاهرش بیشرت به 

ماهی  فروش ها یا کارگران مغازه یک دالری می خورد. روی پلیور قرمزش یک 

کت پالستیکی بی آستین پوشیده بود. شلوارش پارچه ای و گشاد بود و کفش 

کتان رنگ و رو رفته ای به پا داشت. زنی استخوانی بود و کمی قوز داشت، 

بدون هیچ آرایشی. بهرتین صفتی که برای توصیفش به ذهنم  رسید زمخت بود. 

زنی که فکر می کردی هیچ وقت مثل آن ستارگانی که تصاویرشان بر دیوار بود 

جوانی نکرده. در زندگی اش ناز و دلربایی نکرده، تنها کار کرده. کار کارگری. 

من هم که زمختی برایم جذاب بود. هیچ وقت از زن های عشوه ای خوشم 

نیامده بود. زن هایی که مثل شکالت خود را در زرورقی براق می پیچند. با آن 

که از زندگی خانم کوآنگ هیچ چیز منی دانستم به نظرم زنی توامنند آمد که می 

تواند از سخت ترین رشایط جان سامل به  در بربد. در مقایسه با او منی دانستم 

باید در مورد خودم چه قضاوتی کنم.
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پیشینه ی  نبودم.  هم  محروم  خانواده ای  از  بودم.  کرده  جوانی ها  بعضی  من 

روستایی هم نداشتم. و برخالف خانم کوآنگ زنی با ظرافت های خاص شهری بودم. 

با این همه نازک نارنجی نبودم. سختی زیاد کشیده بودم و در طول زندگی از خیلی 

چیزها جان سالم به  در برده بودم، مثلن از طالق و جدایی از فرزند. بگذارید خیالتان 

را راحت کنم و یک دفعه بگویم از آن وضع ایران و روابط زن و مردش که به من 

نمی خورد. بهایی که پرداختم ولی خیلی سنگین بود: دخترم. 

این فکرها باز داشت پریشانم می کرد. فکر سختی هایی که می گفتم از آن ها جسته ام. 

از خودم پرسیدم: واقعن جسته ام؟ و اضافه کردم: من می دانم چرا اجازه می دهی این 

فکرها به سراغت بیایند؟ چرا ایران را طالق نمی دهی و زندگی  االنت را نمی چسبی؟

کالفه از خانم کوآنگ رو برگرداندم و دوباره به تلویزیون چشم دوختم. فیلم 

به آن جا رسیده بود که مسافرین کشتی در صدد نجات جان خود بودند و هر 

کس می خواست از دیگری پیشی بگیرد و از کشتی خارج و سوار قایقی بادی شود. 

پس  را  فرزندش  با  مادری  اتوکشیده  و  گران  لباس های  با  جنتلمن هایی  زرنگ ها، 

می زدند و خودشان را جلو می انداختند. در این میان قهرمان فیلم "جک" هم به فکر 

نجات عشقش از مهلکه بود و می خواست او را بین فراریان جا کند. 

در عمرم چنین مرد نازنینی، چنین عاشق واقعی ندیده بودم. یادم افتاد چند 

ماهی پس از تولد دخترم در یک دعوا پدرش به من گفته بود او بچه مان را مثل یک 

مادر دوست دارد ولی مادرها هم در شرایط خیلی سخت برای نجات خود بچه شان 

را فدا می کنند. بعد هم داستانی را که خواهرش یادش داده بود نقل کرده بود که 

میمونی را با بچه اش در یک حمام داغ انداخته بودند که هر لحظه داغ تر می شد تا 

جایی که مادر بچه  اش را زیر خودش گذاشته بود که نسوزد. 

شوهر سابقم جوری حرف می زد انگار اوست که از طالق سوخته نه من.  اویی 

که نه بچه را ُنه ماه در شکمش پرورانده و نه رنج به دنیا  آوردنش را تحمل کرده 

بود و نه به او یک سال شیر داده بود. صد البته در بزرگ کردن بچه هم مایه  نگذاشته 
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بود. همان طور که در طی زندگی مشترکمان تمام وظایف را روی دوش من انداخته 

بود و خودش فقط به فکر مغازه اش بود. بعد من هم وظیفه ی مادری را بر دوش 

زن جدیدش گذاشت. 

التماس می کرد که بگذارند بچه اش سوار شود. وگرنه  مادر در فیلم همچنان 

خودش نمی رود و می ماند تا با او غرق شود. به اینجا که رسید زنی که کنارم نشسته 

بود نفس بلندی کشید و گفت که تحمل دیدن چنین صحنه هایی را ندارد. 

خوشحال چشمم را از سمت مادر ملتمس به سمت او برگرداندم. گفتم: »اینکه  

چیزی نیست. مگر خبرها را نخونده ای؟«  اشاره ام به زلزله ای بود که به تازگی در 

فیلیپین رخ داده بود.

تا بیاید جواب بدهد اضافه کردم: »اینکه  فقط یه فیلمه، می دونی چند نفر همین 

حاال در فیلیپین بی خانمان شدن؟ چند تا بچه؟« 

گفت: »بله خیلی وحشتناکه.«

گفتم: »ولی خیلی عجیبه. از چند روز قبلش اطالعات کافی داشتند که قراره 

چه بالیی نازل شه. ولی دولتشون هیچ کاری نکرد. مردمش رو به شهرهای دیگه و 

جاهای امن منتقل نکرد.«

گفت: »خیلی ها هم خودشون نمی رن.«

گفتم: »این دیگه خیلی خیلی عجیبه.«

گفت: »خیلی سال قبل در کشور من یک سد ریخت و چنان سیلی اومد که 

خونه هایی رو که در دره ی پایین سد بودند خراب کرد و خیلی ها رو کشت. جای 

امنی نبود و دولت گفته بود مردم دیگه نباید اون جا زندگی کنن و اگه بخوان بمونن 

پولی برای ساخت دوباره ی خونه هاشون نمی گیرن. با این وجود هم بیشتر افراد 

برگشتن و در همون خرابه ها زندگی کردن.«

پرسیدم: »کدوم کشور؟« از روی قیافه ی زن که شبیه شمالی های خودمان بود و 

لهجه اروپای شرقی اش حدس زدم لهستانی باشد.
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گفت: »صربستان.« و لب هایش را روی هم فشرد و ادامه داد: »ما همیشه از 

باال به اون خرابه ها نگاه می کردیم و فکر می کردیم اون ها که تصمیم گرفتن بمونن  

چطور اون جا زندگی می کنن.«

گفتم: »بیشتر افراد براشون سخته زندگی جدیدی رو شروع کنن. ترجیح می دن 

تو خرابه های زندگی قبلیشون تا آخر عمر بمونن.«

گفت: »هنوز هم همان طور خرابه ست.« و باز لب هایش را به شیوه ی مادرم 

روی هم فشار داد و سرش را تکان داد. 

دلم برای مادرم تنگ شده بود. این اواخر خیلی پیر شده بود. تا همین چند سال 

پیش همان طور زیبا و جوان به نظر می رسید: با پوستی شفاف و صورتی پر. مثل این 

زن رنگ شرابی به پوستش خیلی می آمد. 

همان طور که به زن نگاه می کردم پرسشی به ذهنم رسید: چطور کسی که اهل 

صربستان است برای نمونه آوردن از یک فاجعه ی انسانی از سیل حرف می زند نه 

از جنگ؟ یعنی می شود که این زن جنگ یوگوسالوی را تجربه نکرده باشد؟ 

همچنان در تالش یافتن پاسخ قانع کننده ای بودم که صدای زنگ باالی در توجه 

مرا از زن گرفت. مرد مسن سلمانی را ترک می کرد. خانم کوآنگ بدون اینکه  موهای 

کف زمین را جارو کند به سمت ما آمد و به زن صرب اشاره کرد که روی صندلی 

کنار دستشویی بنشیند تا موهایش را بشوید.

مشغول تماشای مراسم شستشو شدم که آرایشگر با کمال صبر اجرا می کرد. در 

همان حال هم شروع کرد به صحبت کردن. جمله های انگلیسی اش بریده  بریده بود 

و بینشان اصواتی متعلق به زبان های آسیای جنوب شرقی می آورد که فهم آن ها را 

سخت تر می کرد. با این حال حرف هایش را می فهمیدم. از زنی که داشت سرش را 

می شست تعریف می کرد. گویا مشتری قدیمی اش بود و سیر  تا  پیاز زندگی اش را 

می دانست. کلمات خانم کوآنگ را کنار هم گذاشتم تا داستان زندگی زن مو شرابی 

را بازسازی کنم: تحصیالت خیلی خوب، کار خوب، وکیل، شوهرش نه، پول خودش، 



112

دو زن در میانه ی پل

عالی، بچه نه. او تحصیلکرده بود، برای خودش کار و درآمد داشت، شوهرش خرجش 

را نمی داد و مستقل بود و از این استقالل راضی و بچه هم نداشت. خانم کوآنگ در 

حال داستان سرایی موهای زن را چنگ می زد و آب می کشید. هم زمان زن دستش را 

به عالمت اینکه او مبالغه می کند تکان می داد، به خصوص وقتی خانم کوآنگ گفت 

وکیل است. 

به نظر نمی رسید وکیل باشد. شاید در یک دفتر حقوقی کار می کرد. ولی تحصیل 

کرده بودنش و استقاللش از نوع رفتار و کالمش مشخص بود. از شنیدن اینکه  بچه ای 

ندارد در ذهنم آهی از سر راحتی کشیدم. آخیش چه خوب. در کشوری جنگ زده 

بچه می خواهی چه کار؟ که جنگ ازت بگیرد و داغش به دلت بماند؟ حتی در ایران 

همان بهتر که بچه ای در کار نباشد تا بعد پدر یا قانون از مادر بگیردش که تمام عمر 

حسرتش را بکشد و درد بی درمان بگیرد. 

بعد از شستشو و خشک  کردن موها با حوله، خانم کوآنگ از زن صرب خواست 

زیر سشوار بنشیند و دکمه را زد و کالهک آن را پایین کشید که دور صورت زن را  

گرفت. 

او حتی زمانی که مرا به سمت صندلی جلوی آینه هدایت می کرد به تعریف از 

زن مو شرابی ادامه داد. من اما همه ی حواسم  به این بود که روی خرده  موهای 

مشتری های قبلی دور صندلی پا نگذارم. 

همین که نشستم به سمت زن مو شرابی برگشتم که زیر کالهک سشوار پنهان 

شده بود. صدایش از آن زیر خوب نمی آمد ولی از حرکت دستش معلوم بود که باز 

به نظر او خانم کوآنگ داشت در تعریف  از او مبالغه می کرد. حاال این تعریف ها 

مبالغه بودند یا نه چیزی که مشخص بود اینکه  خانم کوآنگ برای چه خصوصیاتی در 

یک زن ارزش زیادی قائل بود تحصیالت و کارکردن یعنی  استقالل از مرد. 

خانم کوآنگ بند پیشبندی بزرگ و پالستیکی را دور گردنم انداخت. حاال در 

آینه می توانستم او را بهتر ببینم و در ذهنم مطالعه کنم. باالی شصت سال داشت. با 
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اینکه  کمی می لنگید فرز بود. راه رفتنش حالت جهش داشت. وقتی از سمت راستم 

به سمت چپم رفت تا موهایم را برانداز کند، با هر قدم سرش کمی باال و پایین 

می رفت. گفتم فقط نوک موهایم را بزند. کار خاصی نمی خواهم بکند. مکالمه ی 

انگلیسی با او دشوار بود.

قیچی را که دست گرفت و شروع کرد فهمیدم حدسم درست بوده. کاربلد است. 

معلوم بود سال هاست شغلش این بود. نشانه ی دیگر اینکه  مثل سلمانی های قدیمی 

شروع کرد به صبحت و پرس  و   جو. اول با انگلیسی خرابش توجیهم کرد که موهایم 

رنگ احتیاج دارد و سفید ها زده بیرون. 

خانم کوآنگ مرتب می گفت: »بیست و پنج دالر رنگ می کنم. رنگ رو بیاری 

دوازده دالر.«

بعد شروع کرد زندگی نامه ا م را در آوردن. یعنی از همان رنگ مو شروع شد. 

پرسید: »شوهر داری؟« 

گفتم: »دارم.« 

به سرم اشاره کرد و گفت: »موی سفید ... شوهر ... رنگ...«

موضوع رنگ که تمام شد،  مانند همه ی آرایشگرهایی که تا آن روز زیر دستشان 

نشسته بودم به موی فرم بند کرد و پرسید: »طبیعی یه؟«

فکر کردم خوب است در کانادا و به خصوص بین آسیایی ها موی فرفری زیبا دیده 

می شود. می گویند »اگزوتیک« است. خانم کوآنگ اما این اصطالح را به کار نبرد 

فقط با تحسین به مویم نگاه  کرد و گفت: »طبیعی... فرفری.« 

بعد از شوهر نوبت بچه شد. پرسید دارم یا نه. یک لحظه مکث کردم و بعد که 

دهنم باز شد گفتم نه و با همین نه خود را خالص کردم. حوصله ی توضیح ماجرا را 

نداشتم. تازه می ترسیدم زن مو شرابی هم از زیر سشوار صبحت هایمان را بشنود.  

را می آورد بغل گوشم و  با تعجب خانم کوآنگ روبرو شد. مرتب سرش  جوابم 

می گفت: »جوان... شوهر...  یک بچه... باید.«
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گفتم: »برای من دیگه دیر شده.«

با تعجب در آینه به من زل زد. »نه. جوان. تو سی سال.« 

بلند خندیدم و در آینه به خودم نگاهی کردم. فکر کردم نمی داند دخترم هفت 

سال دیگر سی سالش می شود. 

گفتم: »نه اصلن. کجام جوونه؟ موهام نمی بینی چقدر سفید شده.« 

نه...  داد. »مو، سفید، مهم  تکان  اعتراض  به  بار  را چند  خانم کوآنگ دستش 

پوست، مهم، جوون« و به صورتم اشاره کرد. باورش نمی شد که از بچه آوردنم 

گذشته باشد. 

بعد از موضوع شوهر و بچه نوبت موشکافی در وضعیت اشتغال شد. خانم 

کوآنگ پرسید کار می کنم یا نه.

جواب دادم: »ای ... همچین.«

مانده بودم وضعیتم را چطور توضیح دهم. چطور بگویم هنوز دانشجویم. این 

هم یکی دیگر از نتایج مهاجرت. اینجا که می رسی مدرک دانشگاهی و سابقه کارت 

را که بر اساس آن به تو مهاجرت داده بودند دیگر قبول ندارند و باید از اول شروع 

پناه  آن ها  ندارند که در  قبلی ات وجود  زندگی  اینجا دیگر حتی خرابه های  کنی. 

بگیری. گفتم: »پاره وقت کار می کنم که به شوهرم وابسته ی مالی نباشم.«

پرسید: »شوهر کار.«

گفتم: »بله شوهرم کار خوبی داره.«

گفت: »تو... خونه... چرا بچه نه؟«

سوال های پی درپی اش آزارم می داد. گفتم: »آخه شوهرم بچه نمی خواد.« 

ابرویش را درهم کشید. 

اضافه کردم: »بچه دوست نداره.«  

باز هم باورش نمی شد. گفت: »بچه خوب. تو جوون. تو خونه. شوهرت کار 

خوب... بچه باید.«
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با دلخوری گفتم: »شوهرم آدم خاصیه. تحمل سر  و  صدا نداره. بعدش هم می گه 

برای ما دیر شده.«

با تعجب گفت: »تو جوون. او نه؟«

خندیدم و گفتم: »چرا جوونه. دو سال از من بزرگتره. ولی می گه چهل و پنج 

سال دیره. اصلن تحمل بچه و وق  و  ووق نداره. چون تو خونه کار می کنه و حواسش 

باید صد در صد روی کارش متمرکز باشه.«

که  گفت  چیزهایی  خودش  زبان  به  لب  زیر  و  داد  تکان  سری  کوآنگ  خانم 

نفهمیدم. 

هر چه دست خانم کوآنگ تندتر می شد چانه اش هم گرم تر می شد. جمالت 

زیر لبی و مسلسل وار روی سر من می ریخت. بسیاری از کلمات انگلیسی نبودند. به 

هیچ زبانی نبودند. صوت بودند. مثل صدای قیچی. با چشم بسته به آن صوت خوش 

گوش سپردم.

صدای قیچی که ساکت شد چشمم را باز کردم و دیدم خانم گوانگ دارد کوتاهی 

موی دو طرف سرم  را با هم مقایسه می کند. گاهی هم دستی به صورتم می کشید به 

نشانه ی اینکه جوان و زیبایم.  بعد انگار یادش افتاده باشد اطالعاتی که از من گرفته 

کامل نیست سوال کرد کجایی ام و شوهرم کجایی است. 

گفتم: »خودم ایرانی و شوهرم مال اروپاست.« 

گفت: »اروپا... هوم... بچه دوست نداره؟... ایران... برای زن... بد... خیلی بد.«

کارش که تمام شد گفت سرم را خم کنم تا پشت گردنم را ماشین کند. دیدم در 

این مدت او سیر تا پیاز زندگی مرا درآورده جز موضوع دخترم که لو نداده بودم، 

ولی من چیزی از او نمی دانم. با وجودی که می دانستم آرایشگرها دوست ندارند از 

خودشان اطالعات بدهند شروع کردم از زندگی اش سوال کردن. 

خانم کوآنگ هم مثل بقیه بود و خوشش نیامد ولی من سوالم را کرده بودم: 

»کجایی هستی؟« 
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فکر می کردم چینی باشد ولی گفت: »ویتنامی.« و اضافه کرد: »ویتنام جنوبی، 

سایگون.« 

با سر پایین یک لحظه زیر چشمی تو آینه نگاهش کردم. گفت که خیلی سال 

است کاناداست. 

پشت گردنم را که تمام کرد و سر باال کردم و پرسیدم: »شوهرت چی؟ کار 

می کنه؟«

به زبان الکن چیزهایی گفت که ازشان فهمیدم شوهرش تصادف سختی داشته 

و معلول است و کار نمی کند. در مورد معلولیتش صفت »منتال« را به کار می برد 

که اشاره به اختالل روانی دارد. گفت او خانه نشین است و به جایش خانم کوآنگ 

کار می کند. 

حاال داستان شوهرش را می دانستم به استثنای اینکه تصادفش کی رخ داده و 

کجا. در ویتنام یا در کانادا؟ 

خانم کوآنگ آخر حرف های نامفهومش اشاره کرد که شوهرش وقتی کار داشته 

ارتشی بوده. در ارتش ویتنام.

بعد این اشاره اعالم کرد کارش تمام شده و با یک برس خرده موهای پشت 

گردنم را تکاند و پیشبند پالستیکی را از دور گردنم برداشت.

از هوای سرد مغازه ناگهان لرزه ای خفیف بر تنم افتاد. مویم هنوز کمی خیس 

بود. سرم را چرخاندم و نگاهی به خانم صرب انداختم که انگشت هایش را در  هم 

حلقه کرده بود و از زیر کالهک سشوار تلویزیون تماشا می کرد. سر برگرداندم. 

آخرهای تایتانیک بود، آن جا که پسر مدت هاست غرق شده و دختر روی قایق بادی 

بیدار می شود و سوتی که کنارش است را برمی دارد و می زند تا زنده بماند.

نگاهم را که برگرداندم خانم کوآنگ داشت سشواری را به پریز می زد تا موهایم 

را خشک کند و حالت بدهد. از باد گرمی که به پشت سرم خورد به رعشه ی کوتاه 

دیگری افتادم. دست هایم را به هم مالیدم و یادم افتاد در مورد بچه از خانم کوآنگ 
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سوال نکرده ام. با توجه به سن و سالش بچه هایش باید بزرگ می بودند و مستقل. 

پس برای کی آن قدر کار می کرد؟

پرسیدم: »شما چی؟ بچه داری؟ چند تا؟«

خانم کوآنگ گفت: »چی؟«

باز پرسیدم: »بچه؟ شما؟« و نگاهم را توی آینه به نگاهش گره زدم.

گفت: »من؟«

سر تکان دادم.

گفت: »یک پسر... ولی مرده.« 

صدایش در هوهوی سشوار تکرار شد... مرده مرده مرده... 

ذهن من اما نمی توانست معنی مردن را درک کند. یعنی چی؟ چطور می شود 

بچه ی آدم یک دفعه بمیرد؟ 

در سکوت معنادار من، دست خانم کوآنگ همچنان البالی موهایم می چرخید 

تا خشک شوند.

سشوار را که یک لحظه خاموش کرد تا برس را بردارد باز با سماجت نگاهم را 

به نگاهش در آینه گره زدم و سوال کردم: »مرده؟ چطور؟«

بی حوصله جواب داد: »جنگ ...سایگون...«

اضافه کرد:  تاریخ کشورش است  ندانستن  از  بعد چون فکر کرد بهت من  و 

»ویتنام ... ویتنام جنوبی ...جنگ ...«

موهایم که حاال با باد سشوار باال رفته بود سرم را به شکل غریبی بزرگ نشان 

می داد. انگار باد کرده باشد.

صدایم را شنیدم که از ته گلو بیرون آمد: »جنگ ویتنام؟« 

انگار داستان بچه ی زن دیگری را تعریف کند گفت: »هفت سالش بود ...ویتنام...«

بعد در حالی که موهایم را یک بار به سمت چپ پیشانی و یک بار به سمت راست 

متمایل کرد پرسید: »به کدوم  طرف شونه کنم؟« 
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من هنوز در بهت بودم. با اینکه  به معمول موهایم را به راست شانه می کردم 

گفتم: »به چپ.« آخر ذهنم همچنان درگیر بود. درگیر بچه.

خانم کوآنگ حاال داشت از ظرفی روغن نارگیل در می آورد و به کف دست هایش 

می مالید. گفت: »روغن نارگیل... مو فرفری... خوب.«

همان طور که دسته دسته موهایم را در چنگ می گرفت و روغن مالی می کرد، 

واگویه ی دیگری را با اصواتی که حال می دانستم در زبان ویتنامی معنادار است 

شروع کرد: »سایگون... کشته شد... خیلی ها... خیلی سال قبل... شوهرم... منتال.« 

در پایان این واگویه خانم کوآنگ دستش را انگار همه چیز تمام شده است  تکان 

داد و باز شروع کرد در مورد من حرف زدن با این قصد که مرا به مشتری دائمی اش 

تبدیل کند. باز داشت تبلیغ رنگ مویش را می کرد: »مو... سفید... شوهر... زیبا... 

بیست و پنج دالر، من رنگ بگذارم... رنگ از خودت... دوازده دالر... ارزان.« 

موهایم با روغن نارگیل فرم گرفت و وزش خوابید.

خانم کوآنگ رفت تا موی زن مو شرابی را وارسی کند ببیند خشک شده یا نه. 

من هم بلند شدم و رفتم کتم را که روی صندلی انتظار بود بپوشم و آماده ی رفتن 

شوم. 

خانم کوآنگ سشوار را خاموش کرد و به خانم مو شرابی گفت کار او نیز تمام 

است. 

من داشتم در کیفم دنبال پول می گشتم. بیست دالر دادم دست خانم کوآنگ 

و او رفت باقی را بیاورد. در این فاصله جلو رفتم تا از زن صرب خداحافظی کنم. 

پرسید: »راستی شما کجایی هستی؟« 

گفتم: »ایرانی.«

گفت: »حدس زدم. خیلی ها فکر می کنن منم ایرانی باشم و ازم می پرسن. من و 

شما انگار به هم شبیه هستیم، نه؟ «

گفتم: »شما خیلی شبیه مادر من هستین. اون پوستش از من خیلی روشن تره.«
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پیش خودم فکر کردم من و این زن و آرایشگرمان هر سه شبیه هم هستیم. نه 

به این خاطر که هر سه زن هستیم و کار می کنیم و استقالل برایمان مهم است. برای 

اینکه  هر سه بچه نداریم. یکی هیچ وقت نداشته شاید از ترس اینکه  او را خانه نشین 

کند، دیگری داشته و جنگ او را گرفته و آخری داشته و از او گرفته اند. فکر کردم 

وضعیت زن اول از همه بهتر است. 

با زن اول خداحافظی کردم. زن دوم آمد و همان طور که باقی مانده پول را تا 

سنت آخر در دستم می گذ اشت دوباره خواست که روزی دیگر برای رنگ کردن 

موهایم برگردم. باز تاکید کرد اگر رنگ خودم را ببرم فقط دوازه دالر ناقابل می گیرد. 

دیدم مقدمات کار را برای اینکه  مشتری دائمش شوم آماده کرده است. داستان 

زندگی ام را در آورده بود. نمی دانستم چقدرش را زن اول شنیده بود، مانند من 

انگار  که حاال داستان زندگی او را بیش  و  کم می دانستم. در آرایشگاه های زنانه 

این طور مد بود که نه تنها آرایشگر داستان مشتری های دائمی اش را می دانست بلکه 

مشتری ها نیز داستان های هم را می دانستند و به هم مشاوره ی رایگان می دادند. 

شش دالر و بیست و سه سنتی را که خانم کوآنگ در مشتم گذاشته بود بهش 

پس دادم و گفتم: »انعام شما.« و قول دادم قبل ازعید برای رنگ برگردم. تا عید دو 

بار به رنگ نیاز داشتم ولی بار اول را می خواستم خودم در خانه بزنم چون قصد 

داشتم از باقی مانده ی رنگ قبلی  استفاده کنم. 

فکر کردم خوب است مشتری دائم این مادر فرزند  مرده بشوم. ولی نه به این 

خاطر که دلم برایش می سوزد. چون صدای قیچی اش و اصوات میان واگویه هایش 

را دوست دارم.

کارتی را که او وقتی در را باز کردم که مغازه را ترک کنم به دستم داد به خانه 

آوردم. کارت که نه، یک تکه کاغذ ارزان قیمت که رویش نوشته: سلمانی خانوادگی 

و پایین تر آدرس و تلفن. و در فاصله ی بین خط اول و آدرس با قلم آبی نام آرایشگر: 

کوآنگ. 
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فکر کردم اگر مشتری دائمی این آرایشگاه شوم به احتمنل زیاد باز هم به زن 

اول برخواهم خورد و نام و داستان کامل او را خواهم دانست. مثل اینکه  شوهرش 

کجایی است و چه کاره است و چرا بچه ندارند. تنها چیزی که در مورد شوهرش 

حدس  زدم این بود که مانند شوهر من باید سرش آن قدر گرم کار باشد که خیالش 

نباشد زنش تا آن ساعت در سلمانی است. 

بعد بازگشت به خانه در را که باز کردم شوهرم مثل همیشه پشت کامپیوتر 

مشغول کارش  و در دنیای خود غرق بود. خانه کاملن ساکت بود.  

رفتم و پشتش ایستادم و به افت  و  خیز بازار در آن روز روی صفحه ی مانیتور 

چشم دوختم. دست که گذاشتم روی شانه اش پرسید: »برگشتی؟ دارم از گشنگی 

هالک می شم.«

با دلخوری گفتم: »همین؟ چیز دیگه ای نداری بگی؟«

گفت: »تا وقتی پشت من وایستادی نه.«

گفتم: »سرتو برگردونی می بینیم.«

سرش را برگرداند. گفت: »خوش به حالت. چقدر مو داری. کاش من هم مثل 

تو بودم.« 

بعد سرم را نوازش کرد و گفت: »قشنگ شده.« و اصطالح گوگولی و  مگولی را 

که تازه یاد گرفته بود برای توصیفش به کار برد. 

کارت را دستش دادم. 

گفت: »چه کارت پیش  پا  افتاده و ارزونی.«

گفتم: »آره آرایشگاه درب  و  داغونی بودم. شیک  و  پیک نبود. )شوهرم شیک  

و پیک را هم بلد است( آرایشگرش ولی خوب بود. یک زن ویتنامی به اسم خانم 

کوآنگ. گفت از قول او به تو بگم که ما هنوز جوونیم و می تونیم بچه دار شیم.«

سرش را به حالِت »ای بابا« تکان داد. 
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گفتم: »قبول کن دیگه.«

گفت: »باز شروع کردی؟ نمی بینی من موهام ریخته و پیر شده م.  تو ولی در 

عوض خیلی مو داری و کله ت گنده ست. با این شرایط بچه واسمون خوب نیست. 

بعدشم تو به اندازه ی کافی تو این خونه سر و صدا می کنی. ببین از وقتی اومدی زلزله 

شده. قبلش سکوت کامل بود و من به کارم می رسیدم.«

گفتم: »ولی اگه نمی اومدم از گشنگی می مردی.«

خنید و گفت: »آره خوب شد اومدی.« 

با خودم فکر کردم: شما مردها آن قدر در کار خودتون غرق می شوید که حتی 

وقت زندگی ندارید. یکی به کار اقتصاد و بازار، یکی به کار ارتش و جنگ. نه وقت 

زندگی دارید نه وقت بچه.  

باز هم ویر بچه گرفته بودم. نه من اهل رها کردن نبودم. نه آن یکی را که 

به دنیای واقعی آورده بودم و نه این یکی را که هر روز در دنیای خیالم به دنیا 

می آوردم و باز خواهم آورد.

شوهرم باالخره از جایش بلند شد و بغلم کرد. گفت: » اونی که گفتم شوخی 

بود. بدون تو خونه خیلی سوت   و  کوره. خوب کردی اومدی و شلوغش کردی.«

بعد هر دو به آشپزخانه رفتیم و شروع کردیم به گرم کردن و کشیدن غذای 

دیشب.

به شوهرم گفتم: »راستی می دونی پسرش در جنگ ویتنام کشته شده؟«

گیج پرسید: »کی رو می گی؟«

گفتم: »خانم کوآنگ دیگه. می خوام مشتری دائمش بشم.« 





چهار تابلوی گوهر جاوید

این داستان چهار تابلو دارد ولی خارج از تابلوی زندگی قهرمان داستان جایی که 

تو و زندگی ات قرار دارد شروع می شود. نشسته ای و صفحه ی فیس بوک او را باال 

و پایین می بری و شرح حال ها و عکس هایش را از زمانی که او را شناختی تا امروز 

مرور می کنی. 

نامش گوهر است. گوهری که انگار برای همیشه میان چمنزاری افتاده بود و 

کسی نمی دیدش. اسم مجازی اش را پس می گذاری گوهر جاوید. همان گوهری که 

خوراکش حرص و غم و غصه بود. همان گوهری که از قضا جاوید نماند. دوستی چند 

وقت پیش خبر داد بی خبر پریده. خبری که تو و خیلی های دیگر را متعجب کرد و 

بر دلتان داغ گذاشت.  

دوستی تو و گوهر با پیش قدمی او در فیس بوک شروع شد. در همان فیس بوک 

هم خاتمه یافت، سر اینکه گوهر خودش را با تو مقایسه کرده بود و طرح مسأله ی 

یائسگی که پریشانت کرده بود.
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زمانی که گوهر برایت درخواست دوستی فرستاد در لندن زندگی می کرد ولی 

آرزویش ساکن شدن در شهر تو ونکوور بود. کنار پسرهایش که شوهر سابقش با 

خودش اینجا آورده بود.

برای ساختن اولین تابلوی زندگی گوهر عکسی از او را بر دیوار می آویزی و 

غصه می خوری که چرا رهایش کردی و چرا برای بیش از یک سال از او کناره گرفتی. 

مطمئنی نه تو و نه هیچ کس حتی خانواده اش، فکر چنین اتفاقی را نمی کرد. مرگ 

خبر نمی کند.

تابلوی اول: گوهر در لندن در فکر آمدن به ونکوور

گوهر در این عکس چون مروارید درشتی است بر انگشتر چمن. کالهی سفید که به 

تاجی از پر می ماند بر سر دارد و ژاکت موهر سفیدی بر تن. با اندام درشتش و با آن 

کاله باشکوه بر سبزی بهاری چمن انگار ملکه ای بر تخت طاووس نشسته. چهره اش 

را لبخندی درشت فرا گرفته و چشمانش برق برخاستن و به تمامی دیده  شدن دارد.

شرح حال  او را هم چون تذهیب در کنار تصویرش می آوری:

»من می خواهم بدانم که، راستی راستی، زندگی یعنی اینکه تو یک تکه 

جا، هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری 

هم توی دنیا می شود زندگی کرد؟« 

ماهی سیاه کوچولوـ  صمد بهرنگ

و یک لبخند

 شب هیچ گاه کامل نیست

 همیشه چون این را می گویم و تاکید می کنم
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 در انتهای اندوه پنجره ی بازی هست

 پنجره ی روشنی.

. . .

 یکی زنده گی

زنده گی یی که انسان با دیگران اش قسمت کند.« 

پل الوار - ترجمه:احمد شاملو

تا گوهر به آرزویش که هم جواری با پسرانش بود برسد نزدیک دو سال طول 

کشید و همین قدر هم بعد آن تا مرگش. تا مقیم نشده بود دوبار همدیگر را در 

ونکوور دیدید.

اولین بار با ویزای توریستی وارد کانادا شد و نزدیک یک ماه در شهر شما ساکن 

بود. ولی باید برمی گشت به انگلیس. جایی که زیر پوشش بیمه درمان دولتی بود. 

گفت مریض است و زونا دارد. و دارویی که مصرف می کند بسیار گران است و دارد 

ته می کشد. شاید هم مانند صبر پسرهایش بود که از حضور مادر در زندگی شان 

خسته شده بودند و می خواستند گوهر برود. بهانه ی سفر او فارغ التحصیلی پسر 

سومش بود و حاال وقت خداحافظی بود.

بعد برگشت به لندن دل گوهر که دوباره مزه ی فرزند را چشیده بود پرپر می زد 

که برگردد. سه ماه مانده به کریسمس به تو زنگ زد و پرسید جا دارید برای مدت 

کوتاهی قبولش کنید. آن روز صدایت چون پارازیت تلفن خش دار شده بود: »اگه 

داشتیم که حتمن. ولی تو این خونه خودمون رو هم به زور جا دادیم. و بعد هم 

کریسمس و تعطیالت... بهتر نیست کنار خانواده ت باشی؟«

این شد که آن سال گوهر به جای آمدن به کانادا به ایران رفت. تو گفته بودی: 

»خوب کاری کردی. هیچ جا وطن نمی شه. سر سیاه زمستانش هم باز وطنه.«

بار دومی که گوهر به ونکوور آمد و داشت دنبال راه و چاه برای اقامت دائم 
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می گشت یک بار دعوتش کردی خانه تان و یک بار هم با همسرت او را به کوه نوردی 

بردید. برای شما بسیار سبک. ولی  گوهر زود به نفس نفس می افتاد. به خاطر او مسیر 

را کوتاه کردید. 

وقتی باالخره پایین آمدید و به  زمین چمن در دامنه رسیدید، گوهر نفس بلندی 

کشید: » خوب اومدم ها. از خودم انتظار نداشتم. مدت ها بود کوه نرفته بودم«.

تو هم دم به دمش دادی و گفتی: »آره آفرین. با ما بیای بهتر هم می شی.«  و 

دوربینت را بیرون آورده بودی. »بیا یه عکس بگیریم ثبت شه.«

حرفت خیلی خوشحالش کرد. میان چمن دراز کشید و گفت: »بگیر.«

لبخند  همسرت در آن لحظه  یادت نمی رود. و حالت تعجب را در چشمهایش 

پشت عینک قطورش. خودت هم تعجب کردی ولی نه چندان. چون عکس های  

عکس  و  چمن  در  شدن  ولو  خوراکش  بودی.  دیده  زیاد  را  فیس بوک  در  گوهر 

گرفتن بود.

بی حرف و لبخند عکسش را گرفتی و به روی خودت نیاوردی که زنی پنجاه و 

چند ساله چنان ژستی گرفته انگار قرار است تصویرش را روی جلد مجله چاپ کنند. 

همان طور مثل مدل ها چشم های درشتش را خمار و لب هایش را به قدر عشوه ای 

یا آهی از هم باز کرده بود. 

چشم ها اما پشت آن خماری ساختگی دودو می زد و صورتش حتی با لبخند 

خوشحال و شاداب به نظر نمی رسید. اضطراب گوهر را ثبت کردی و آن را به داستان 

زندگی اش که چند روز قبل تمام و کمال برایت تعریف کرده بود ربط دادی، به 

دلشوره اش که آیا می تواند کنار فرزندانش ساکن شود.

چهره گوهر با وجود چین  و چروک زیبا بود: ابروهای کمان، بینی خوش تراش، 

دهان کوچک، موهای پرپشت صاف که به شانه می رسید. فکر می کردی در جوانی 

وقتی زن مردی شده بود که دوازده سیزده سال بعدش با منشی حجره اش روی هم 

ریخته حتمن اندامی قلمی داشته. هیکلش با وجود چهار  شکم زاییدن البته خوب بود. 



127

چهار تابلوی گوهر جاوید

آخرین باری که در فیس بوک گفتگو کردید همین یک سال و نیم قبل، گفت 

کلی هم الغر کرده. آن زمان تو برای کار به ادمونتون رفته بودی و او در آپارتمان 

پسر سومش همان که اولین بار برای فارغ التحصیلی  اش به ونکوور آمده بود، زندگی 

می کرد. پسر اما خودش چندین ماه قبل به ایران رفته بود و با سرمایه ی پدر در کیش 

کار می کرد. 

آپارتمان پسر گوهر به شما نزدیک بود. در فاصله ای که نبودی یک بار شوهرت 

را به نمایندگی از خودت فرستاده بودی تا به او سری بزند. عکسشان را با هم داری. 

در آپارتمانی که بعدها دیدی. چهره ی گوهر خندان است. خنده ی واقعی از اینکه  

کسی به فکرش بوده و برای دیدنش آمده. همسرت گوهر را خیلی دوست داشت. 

می گفت: »معلومه خیلی تنهاست. کاش همدمی واسه خودش پیدا کنه. تو تشویقش 

کن.«

تو تشویقش می کردی. حتی از راه دور. ولی اتفاقی در زندگی گوهر نمی افتاد. 

آن بار آخر که در فیس بوک َچت کردید پرسیدی: « چی کار می کنی انقدر 

خوش هیکل شدی؟« نوشته بود: »هیچ چی. کم می خورم و قبل شام "چیا سید" 

مرصف می کنم که اشتها رو کم می کنه. همون سیاه دونهی خودمون. از مغازه 

ی چینی بگیر و تو آب حل کن و قبل غذا استفاده کن. دیگه اینکه هر روز  دم 

ساحل راه می رم. جات خالی.« و پرسیده بود: »کی برمی گردی؟ من اینجا فقط 

تو رو داشتم و یک دوست دیگه. هردو هم تا من رسیدم رفتید.  اون رفت

 کالیفرنیا پیش بچه هاش.» 

به جای جواب نوشتی: «دست راستت زیر رس من. من که دارم هر روز چاق تر 

می شم.«

»گرم و سردت هم یکهویی می شه؟«

»نه. فقط بیخوابی دارم. چطور مگه؟«
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«هیچی. گفتم حتمن داری یائسه می شی. مال اونه.» این نوشته اوقاتت را به کل 

خ کرده بود. این اولین باری نبود که خودش را با تو مقایسه می کرد. اصلن 

درخواست دوستی فیس بوکی اش بر پایه ی همین فکر بود که شماها مثل همید و 

درد هم را می فهمید. مطالب صفحه ی تو عمومی بود و داستان زندگیات را 

بیمحابا جار می زد. نقطه ی اشرتاکتان ازدواج غلطی در جوانی بود که منجر به 

طالق شده بود. برای تو بسیار زود بعد دو سال و برای او بعد از چهارده سال. 

دیگر اینکه هر دو از جدایی از فرزند رنج می بردید. حاال خوب بود تو فقط یک 

پرس داشتی. او چه می کشید که چهار تا داشت. پرس بزرگش دکرت بود و ازدواج 

کرده و در آمریکا دوره ی تخصصش را می گذراند. سه پرس دیگر مجرد و هنوز در 

ونکوور بودند. البته بعدها معلوم شد نقطه اشرتاک دیگری هم دارید: بی مهری 

فرزند. پرسهایتان که پدرها از شما جدا کرده بودند در بزرگی  پدر و ثروتش را 

ترجیح داده بودند و داغ بودن با خود را بار دیگر بر دلتان گذاشته بودند.   شاید 

هم حق با آن ها بود. چرا باید می آمدند طرف مادر وقتی پدر با 

پولش امکانات و زندگی راحت برایشان می خرید؟ وقتی پرست به ونکوور آمده 

بود 

تو حتی نتوانسته بودی موبایل سونی را که خواسته بود برایش بخری.

 این فکر آن زمانت االن هم که نشسته ای و فیس بوک گوهر را از نظر می گذرانی  

در رست چرخ می زند و اذیتت می کند. برای تاراندنش تابلوی دوم 

زندگی او را با عکسها و رشححالهای فیسبوکی اش مربوط به زمانی که تازه 

بعد سفر اولش از ونکوور به لندن برگشته بود می سازی، زمانی که فکر سکونت 

دائم کنار فرزندانش شعلهای در دلش روشن کرده بود. رشححالهایی که هیچ کدام 

از او نیستند. نوشته های دیگرانند. آدم های بزرگ و معروفی که او خودش را 

پشت آن ها پنهان کرده بود.
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تابلوی دوم: گوهر در لندن بعد برگشت از ونکوور 

گوهر در این تابلو یاقوت کبودی است که درونش کمی سرخ است و میان تیغه های 

چمن اواخر تابستان در پارکی در لندن سوسو می زند. با هر سوسو قرمزی درونش 

فزونی می گیرد و کبودی ها را محو می کند.

پیراهنی کاموایی چسب بنفش باالی زانو پوشیده و پاها در چکمه های چرمی 

قهوه ای به جلو دراز میان چمن نشسته، دست ها حایل زمینند. اندام را جوری در 

این حالت کشانده که الغرتر از تابلوی اول به نظر برسد. عینک تیره ی آفتابی زده 

و صورت را رو به آسمان گرفته.  چهره اش زیاد مشخص نیست. آنچه خودنمایی 

می کند روبان سرش است  به همان رنگ لباسش.  

برای تکمیل تابلو شرح حال های فیس بوکی اش را بر آسمانی که به آن نگاه می کند 

باالی روبان سرش، خیلی باالتر، می آویزی. 

»دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ می شود، که 

می خواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی در آغوش 

بگیری.«

 گابریل گارسیا مارکز

 »و ما را بنگر

 بیدار

 که ُهشیواراِن غِم خویشیم.

 خشم آگین و پرخاشگر

 از اندوِه تلِخ خویش پاسداری می کنیم،

 نگهباِن عبوِس رنِج خویشیم

. . .
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 ماه می گذرد

 در انتهای مداِر سردش.

 ما مانده ایم و

 روز

نمی آید.« 

شاملو   

»چراغ ها را من خاموش می کنم «

         زویا پیرزاد 

بعد ساختن این تابلو هنوز پشیمانی که چرا آن گفتگوی فیس بوکی مکالمه ی 

آخرتان شد. افکار و حرف های آزاردهنده ی آن روزت را به خاطر می آوری.  

فکر کرده بودی با اینکه تو و گوهر طالق گرفته اید و فرزندان بی مهر دارید اما 

کاملن مثل هم نیستید. پس نوشتی: »گوهر خودتو با من مقایسه نکن. من از تو خیلی 

کوچکترم و حاال وقت یائسگیم نیست.«

حرفت گوهر را واداشت که بگوید: »اشتباه می کنی. من سنی ندارم. تا همین 

چند سال پیش هنوز عادت ماهیانه می شدم. از وقتی اومدم ونکوور راحت شدم.«

و تو چقدر خوشحال بودی که مثل او راحت نیستی . هنوز امید داشتی جای 

پسرت را که برایش مهاجرت گرفته بودی ولی نمانده و برگشته بود خدمت پدر با 

یکی دیگر پر کنی. قبل اینکه بیایی ادمونتون همسرت را باالخره راضی کرده بودی 

دست از جلوگیری بردارد. داشتید پیر می شدید. سال ها طول کشیده بود تا تحصیلتان 

را تمام کنید و او کاری ثابت بگیرد. ولی چه فایده که دو هفته بعدش باید به خاطر 

کار موقت تو از هم جدا می شدید. باز هم اما امیدوار بودی. قرار بود تعطیالت 

نوروز به دیدنت بیاید و شاید آن زمان معجزه ای که در انتظارش بودی اتفاق بیافتاد. 

موضوع صحبت را با گوهر عوض کردی و برگشتی سر تنهایی گوهر و اینکه چرا 
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دوست پیدا نمی کند با هم ورزش بروند. 

در جواب نوشت: »تو که اومدی با هم می ریم. اگه من اون زمان ایران نباشم.«

تو اما دیگر تلخ شده بودی. حس کردی پر از زهری. آخر چرا گوهر این حرف 

نیشدار را زده بود؟

با دل پر نوشتی: »من برگردم باید دنبال کار دیگه ای باشم. بیکار نیستم که با تو 

راه بیافتم به گردش. فکر نکن همه مثل تو تأمینن خانوم خانوما.« 

و بعد در مقابل سکوت گوهر نیشت را بیشتر هم فرو کردی: »من اگه اینجا 

کار دیگه ای پیدا کنم می مونم. برای جاهای دیگه هم دارم اقدام می کنم. هر جا شد 

می رم. مثل تو نیستم که بخوام حتمن ونکوور باشم. تو روی من حساب نکن. برای 

خودت دنبال دوست های دیگه باش.«

خودت از حرفت جا خوردی. عجب زهری داشتی. ولی  فکر کردی حقش است. 

چرا خودش را با تو مقایسه می کند؟ اصلن چرا به لطف پسرهایش امید بسته بود؟

تلخی تو به گوهر هم سرایت کرد: »نه من همین طوری خوبم. دوست نمی خوام.« 

بودی و ول نکردی. »آره  این همه هنوز زهری  با  بود.  برایش سوخته  دلت 

واال دوست می خوای چی کار؟ مگه نمی گفتی آرزوت اینه که ساکن ونکوور و کنار 

پسرهات باشی. حاال پس دیگه مشکلت چیه؟  به آرزوت مگه نرسیدی؟«

بعد مکثی که نشان از جا خوردن داشت نوشت: »چرا رسیدم.« پس از  این کالم 

آخر خداحافظی کردید. خداحافظی که سالمی دوباره در پی نداشت.

می دانستی که گوهر از همیشه تنهاتر است. پسرهایش ظاهرن محلش نمی گذاشتند. 

آن پسری که در خانه ی او ساکن بود گذاشته بود رفته بود ایران و آن دوتای دیگر هم 

به امان خدا ولش کرده بودند. نباید آن نیش را می زدی. ولی چرا برای خودش دنبال 

یاری نبود که آن قدر گدای محبت دوستان اینترنتی نباشد؟  درست است که شوهر 

سابقش پدرسوخته بود ولی مرد خوب هم پیدا می شود. همسر تو را که دیده بود. چرا 
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در فیس بوکش مدام نوشته هایی در مورد دل شکستگی و خیانت و عدم اعتماد به آدم ها 

می گذاشت و می نوشت عشق دروغ است و دیگر فریب نمی خورد؟

همسر تو اما هنوز حرفش این بود که کاری کن گوهر یکی را پیدا کند. با این 

وضع آخر چطور؟ تو بیشتر گوهر را تشویق می کردی درس بخواند. در انگلیس که 

بود چنین چیزهای تلخی کمتر می نوشت. چون آن جا به فکر تحصیل و خودسازی بود. 

گفته بود دوره ی کار در آژانس های مسافرتی می گذراند. چرا بقیه این دوره را اینجا 

نمی گذراند؟ یک بار گفته بود حوصله ی درس ندارد و می خواهد آزاد باشد تا هر وقت 

خواست برود ایران. و تو گفته بودی: »خب حداقل وارد فعالیت های اجتماعی شو.« 

بعد این حرفت گوهر نوشته های سیاسی درفیس بوک بیشتر می گذاشت. ولی 

خوراکش همان مطالب قبلی بود. فکر می کردی این "چیا سید" نبود که این طور 

الغرش کرده بود، سرخوردگی و بغض بود که می خوردش و هر روز بیشتر از پیش 

آبش می کرد.

هنوز  البته  شد.  زهرآلود  بدتر  یا  شکرآب  گوهر  با  رابطه تان  گفتگو  آن  بعد 

در فیس بوک با هم دوست بودید. گرچه قلبن دوستش داشتی و به فکرش بودی 

هیچ وقت پاپی نشدی تا رابطه تان را جوش دهی. 

بعد فکر کردی این نوع از دوستی که محل هم نمی گذارید یعنی چه؟ این بود که 

روزی خودت را مجازی هم از گوهر براندی. از فیس بوکت حذفش کردی. تویی که 

حاال می دانستی دیگر بچه دار نخواهی شد. بعد برگشت از ادمونتون با شوهرت پیش 

دکتر متخصص رفته و آزمایش داده بودید. او هم تعداد و هم سرعت اسپرم هایش 

خوب و باال بود. اما تخم های تو پیر شده بودند. این هم ثمره ی مهاجرت که باید 

به  آخرش هم  که  تحصیل  نتیجه ی سال ها  و  اول شروع می کردی  از  را  همه چیز 

کاری موقت ختم شده بود. حاال با این حساب همان بهتر نبود به قول گوهر عادت 

 ماهیانه ات هم تمام شود و راحت شوی؟ پایان امید آیا راحتی نبود؟
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تا روزی که شنیدی گوهر به پایان رسیده. راحت شدنش را نمی دانی.  با این 

فکر است که تابلوی سوم زندگی اش را رسم می کنی. در حالی که خودت  را خارجش 

گذاشته ای.

تابلوی سوم: گوهر اوایل ساکن شدن در ونکوور به طور دائم

در این تابلو گوهر همچون تکه ای یشم است. لباس ورزشی آبی تیره بر تن دارد اما 

تی شرتش سبز یشمی است. مثل تابلوی قبل بر چمن نشسته، دست ها حایل زمین و 

پشتش را به عقب خم کرده. حالت نشستنش بسیار ناراحت است.  بدن را به سمت 

راست پیچانده و یک پا را روی پای دیگر انداخته، شاید برای اینکه  شکمش دیده نشود. 

چاقی ران اما نشان می دهد وزنش باز باال رفته. گردنبند بلندی با دانه های فیروزه ای 

بر گردن دارد که همراه بدنش به سمت راست چرخیده و روی سینه ی درشتش 

خودنمایی می کند. عینک سیاه دودی زده و قسمتی از موها را مانند دختربچه ای پنج 

ساله باالی سر بسته. با وجود دار   و  درخت  فضای تصویر سرِد سرد است.

حوالی زمانی که عکس گرفته شده گوهر چند شرح حال برگرفته از دیگران بر 

دیوار فیس بوک خود نوشته:

»حواست به دلت باشد

آن را هرجایی نگذار 

این روزها دل را می دزدند

بعد که به دردشان نخورد

جاِی صندوق پست آن را

 در سطل آشغال می اندازند

و تو خوب می دانی دلی که المثنی شد

دیگر دل نمی شود«
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»باید یاد بگیرم

مادام که از عشق کسی

مطمئن نشده ام،

با او خاطره ای نسازم

چرا که تاوان خاطرات

جنون است و بس!«

گابریل گارسیا مارکز

همان طور که این تابلو را می سازی باز از فوت ناگهانی گوهر درهمی . همسرت 

هم که شنید باور نکرد. بیخود نمی گویند بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز 

یکدیگر نمانیم. 

حتی االن که می بینی فیس بوکش از ده روز پیش که می گویند درگذشته به روز 

نشده هم باور نمی کنی. طبق معمول از همه  شرح حال ها   آوار غم فرو می ریزد. فکر 

می کنی گوهر باید جایی میان این آوارها، شاید در زمین چمن پشت ساختمانشان 

دراز کشیده باشد.

دوستی که خبر فوت گوهر را داد گفت ایران بوده که این اتفاق افتاده. و اینکه  

هیچ کس خبر ندارد چرا این طور شد. از تو پرسید: »تو چی؟ خبر نداری چش بود؟ 

مریضی چیزی داشت؟«

در جواب گفتی: »من که می دونی اینجا نبودم که بخوام خبری داشته باشم. ولی 

ظاهرن مریض نبود. موقعی که انگلیس بود زونا داشت که گفت خوب شده. اینجا 

خونه ی پسرش می نشست و روبه راه بود.  فقط به گفته خودش تو مدت کوتاهی 

کلی وزن کم کرده بود. خودش که خیلی از این موضوع خوشحال بود.«

از وقتی گوهر شروع به وزن کم  کردن کرده بود تند تند از خودش در فیس بوک 

عکس می گذاشت. بیشترشان در چمن. تو البته با اندام و خوشحالی او مسأله نداشتی.

فقط نمی فهمیدی اگر گوهر می خواست فریبنده باشد آن نوشته هایی که کسی را 
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نمی خواهم پس چه بود؟ اگر این طور بود او این خوشگلی را برای جلب نظر که 

می خواست؟ 

او که کسی را در زندگی نداشت. یا شاید تو خبر نداشتی و در رفت    و  آمدهای 

ایران یا در همین ونکوور درگیر ماجراهای عشقی ناکام بود که این آینه های دق را 

در چهار گوشه ی صفحه اش گذاشته بود.  

همسر و همدم به کنار، اصلن چرا به جای الغری دنبال ساختن زندگی مستقل برای 

خودش نمی رفت؟ چرا دنبال کار نمی گشت؟ او که با شرح حال های سیاسی اش نشان 

می داد دغدغه های بزرگتری دارد. چرا حداقل دنبال فعالیت اجتماعی نمی رفت؟ تو که 

آدرس چند جمع و گروه را در ونکوور به او داده بودی.

در پستی نوشته بود آنقدر از زمانه و از مردها خنجر خورده که بی تفاوت شده. 

ولی دم خروس یا همان هیکل الغرش از چمن بیرون می زد و جیغ می کشید که 

خواهان دیده شدن است. 

خالصه که گوهر زیبای تابلوهای فیس بوکی گوهری بود که هر روز از روز قبل 

کم تأللوتر می شد. خودخوری درونی و عشقی که از او دریغ شده بود و می گفت 

دیگر دنبالش نمی گردد درست همان چیزهایی بودند که او را از توان انداخته بودند. 

جوری که انگار به چشم خودش هم نمی آمد.

اولین باری که گوهر را در ونکوور دیدی هنوز ِجز بودن با پسرانش را می زد و 

همین ِجز که مملو از امید به آینده بود به او  تأللویی می داد. در همین اولین سفر 

از سیر  تا  پیاز زندگی اش را به تو گفته بود. که چطور شوهر سابق و همسر جدیدش 

یک دفعه بی خبر دست بچه هایی را که او بزرگ کرده بود گرفته و به کانادا آورده 

بودند. پسر بزرگش آن زمان چهارده سال داشته و کوچکترین پسرش هشت سال. 

برایت تعریف کرد داشته دیوانه می شده و به هر دری زده تا بعد سال ها توانسته 

خودش را به انگلیس برساند و آن جا پناهنده شود. مگر بشود روزی بیاید کانادا. ولی 
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برای این کار نیاز داشت یکی از پسرها برایش تقاضای اقامت دائم کند. گفته بود 

نمی خواهد تقاضا از طرف پدر بچه ها باشد. حتی بعد طالق پول او را که در اوایل 

دهه ی هفتاد از پارو باال می رفته قبول نکرده بود.

داستانش که تمام شد پرسیدی: »مگه چیکارس که انقدر ثروتمنده؟«

گفت: »تو کانادا هیچ کاره. با بهره ی پول هاش زندگی می کنه. در ایران در بازار 

و در کار معامالت آهن بود.«

بعد چون دید ابرو درهم کشیده ای اضافه کرد که مرد پولش را از راه حالل به 

دست آورده. 

در همین سفر گفته بود زونا دارد. بیماریی عصبی که یکی از نشانه هایش یخ زدن 

انگشتان بود جوری که اگر نمی پوشاندشان بی حس و فلج و سیاه می شدند و راهی 

جز قطع عضو باقی نمی ماند. گوهر البته کسی نبود که در کار قطع باشد. حتی با 

با او رابطه یخی داشتند قطع رابطه نمی کرد. او حتی در تابستان  پسرهایش که 

دستکش سفید می پوشید. 

ولی زونا نبود که گوهر را کشت. امیدی واهی  که نقش برآب شد بود کارش را 

ساخت. حداقل تو این طور فکر می کنی. 

و تو چه؟ تو که می گفتی دندان بچه را کنده ای ولی قبل رفتن به ادمونتون با 

شوهرت به کلینیک پیشرفته ی باروری رفته و دنبال کاشت دندان در جای خالی 

دندانی که افتاده بود بودی. تو آیا دچار امیدی واهی نبودی؟ می بینی دم خروس از 

کالهت بیرون زده. شاید گوهر بیراه نمی گفت شبیه هم هستید.

وقتی از ادمونتون برای تعطیالت  سال نو به ونکوور آمدی، شب کریسمس گوهر 

تو و همسرت را دعوت کرد. قبل شام گفت: » پسرام امشبو خونه ی پدرشون هستند 

و گفته ن فردا می یان پیش من.«

برای شام قرمه سبزی که می دانست همسرت دوست دارد درست کرده بود و 
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ساالد و ماست و خیار هم به راه بود. دور میز ناهارخوری شش نفره اش که به زور 

سمت چپ آپارتمان جا داده بود نشستید. این سمت در شیشه ای عریضی داشت که 

رو به بالکنی با نمای اقیانوس باز می شد. ولی وقتی سر میز  نشستید ستون قطور و 

سیمانی در فاصله ی تنگ بین میز و در دیدتان را کور کرد.

عکسی از گوهر با یکی از پسرانش در این بالکن کوچک گرفته شده بود.

عکس را میان تصاویر دانلود شده گوهر پیدا می کنی. پسر که هیکلی به هم زده 

و پیراهن سیاهی به تن دارد لبخندی زورکی رو به عکاس می زند. گوهر نیز بلوزی 

سیاه پوشیده و یک دستش را دور کمر پسر انداخته و دست دیگرش را حلقه ی گردن 

او کرده و با ناخن های صورتی شانه ی چپ پسر را گرفته. انگار دوست دختر پسرش 

باشد نه مادر او. 

تنها مناظر غیر سیاه  دامن آبی طرح دار گوهر و آسمان خراش  های پشت سر 

تصویرند. چیزی که بیشتر از همه خودنمایی می کند بازوی درشت گوهر دور کمر 

باریک پسر است. چهره اش اما که به گردن و چانه ی پسرش چسبانده در سایه مانده 

است. گوهر بر خالف پسر نگاهش را از عکاس برگردانده.  چشم هایش خمار و انگار 

در عالمی دیگر است.

زیر عکس نوشته: »نفسم.« 

او و نفسش جلوی دید اقیانوس را گرفته اند.

آن شب که از خانه ی گوهر برمی گشتید همسرت در راه خانه گفت: »باباهه 

نزدیک یک میلیون ریخته توی یه آپارتمان لوکس رو به دریا ولی نکرده جایی رو 

بگیره که قناس نباشه و دید اقیانوسش رو اون ستون نپوشونه.«

و تو گفتی: »برای گوهر خوبه. می دونی که چطور زنیه؟ از اونا که در زندگی 

پشت یه ستون قایم شدن  که کسی نبیندشون.«

رو  اسمش  ما  »پس چرا  بود.  متعجب شده  گوهر  از  تو  توصیف  از  شوهرت 
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گذاشتیم گوهر در چمن؟«

گفتی: » از یک طرف می خواد خودشو نشون بده و توجه عالم رو جلب کنه. از 

طرف دیگه خودش رو و حقیقت زندگیش رو پنهان می کنه. حتی از خودش.«

بعد چون سکوت همسرت آزارت داده بود اضافه کردی: »همه ی ما یه جاهایی 

به خودمون دروغ می گیم و حقایقی هست که جور دیگه جلوه می دیم چون قدرت 

قبولشون رو نداریم. حاال چون حرف گوهر بود اون بیچاره رو مثال آوردم. وگرنه من و 

تو هم مثل اون. فقط نمی دونم اون چیه که من از خودم پنهان می کنم. تو می دونی؟«

پنهان می کند.  دارد  و  نه، می دانستی می داند  زیر لب گفت  اگرچه همسرت 

بعد گفت خسته است و برای اینکه موضوع را عوض کند اضافه کرد بعد رسیدن 

به خانه یکراست به رختخواب می رود. تکرار حقیقت به کسانی که پیش خود قسم 

خورده اند آن را نفی کنند واقعن خسته کننده است. حتی خاموشی و حرف نزدن 

با آن ها در این مورد هم خسته کننده و گاه کشنده است. صرف نظر از اینکه چه 

شیوه ای را در برابر کسانی که واقعیتی که مستهلکشان کرده پنهان می کنند به کار 

ببندی، این تقابل مستهلکت می کند.

آن شب در طول شام گوهر باز شروع کرده بود و با پسرهایش یا درست تر 

بگویی با ثروت پدرشان پز می داد: »برای هر کدوم نقد یک آپارتمان خریده و یک 

حساب  سرمایه گذاری هم  باز کرده که بهره ی ماهیانه ش شیش هزار دالر در ماهه. 

پول توجیبی شون. من البته مخالفم و می گم باید کار کنن. ولی چی کار کنم؟«

این بود که وقتی رفت کمی بیشتر برنج بکشد و پشتش به شما بود تو و همسرت 

نگاه معنی داری به هم کردید. تو شانه باال انداختی و او ابروهایش را. همان وقت 

گوهر برگشت تا باز بشقابتان را پر کند و سرتان را با پز و ادعا: »این پسرم که رفته 

ایران باباش پول ریخته براش یک شرکت زده و از همین اول یک پروژه بزرگ در 

کیش گرفته. ولی می ترسم از پسش برنیاد. باباش که البته خیالش نیست.«
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بعد شام گوهر تور آپارتمان دوبلکسش را داده بود و حتی به طبقه باال برده 

بودتان.

سقف سمت چپ سالن از سقف سمت راست بلندتر بود ولی منفذ و پنجره  

نداشت. کاناپه و میز جلویش و تلویزیون هشتاد اینچی خفه ترش کرده بودند. خب 

دیگر شیوه ی بچه  پولدارها و مادران عاشق و مفتخرشان این بود. تلویزیون هر چه 

اینچش بیشتر  آن ها و پزشان خفن تر. 

گوهر جلو و شما پشت سرش  از پله ها باال رفتید. طبقه ی دوم دو اتاق داشت. 

یکی سمت راست راه پله و یکی سمت چپ آن. در هر دو اتاق باز بود. گوهر اتاق 

سمت چپ را برداشته بود که پنجره ای به بیرون نداشت. تنها اثاثیه ی اتاق تختی دو 

نفره  و کتابی  بود بر سرتختی. دیوارها  مثل دیوارهای بیمارستان سفید بودند. گوهر 

سر شام گفته بود کم کم دارد خانه ی مجردی پسرش را آب  و  رنگی می دهد و یکی 

دو تابلو هم برای طبقه پایین خریده. آب و رنگ اما هنوز به اتاق خودش نرسیده 

بود. انگار می دانست موقت آن جا ساکن خواهد بود.

همراه او از اتاق بیرون آمده و به سمت اتاق دیگر رفتید. اتاق خواب پسر هم 

به همان سادگی اتاق گوهر بود با این تفاوت که جای کتاب دو عکس در دو قاب 

جداگانه بر سرتختی قرار داشت. یکی عکس سیاه و سفید جوانی گوهر و دیگری 

عکس رنگی پدر بچه ها. مردی بازاری که اول انقالب به چهره های حکومتی نزدیک 

بوده، آهن فروشی که گوهر تایید می کرد پولش را از راه حالل به دست آورده. اینکه  

دوستانش که در دستگاه بودند سفارشش را کرده بودند و ترتیب معامله هایش را 

می دادند که دلیل حرامی پول نمی شد. مشکل فقط این بود که بعد از ساختن خودش 

مادر بچه ها را دور انداخته بود.

به اتاق پسر پا نگذاشتی. فقط از همان درگاه قبل رو برگرداندن، نگاهی سرسری 

به عکس رنگی مرد کچلی که شب  کریسمسی پسرها را به خانه خودش در منطقه ی 

اعیانی "وست ونکوور" می کشاند و از گوهر می دزدید نگاهی انداختی.
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زن  کنار  پسرشان.  فارغ التحصیلی  مراسم  در  بودی.  دیده  قبلن  را  مرد  عکس 

جدیدش. و جا خورده بودی. زن از گوهر بسیار مسن تر بود و زیبایی او را نداشت. 

واقعن سخت بود سر از کار مردها درآورد و سخت تر آن که سر از کار فرزندان مطیع 

پدر درآورد که حتی یک بار نمی گفتند شب عید را می رویم پیش مادرمان و فردایش 

می آییم پیش شما.

سخت تر از این ها ولی سردرآوردن از کار زنانی مانند گوهر بود. زن هایی که با 

تمام شباهت هایشان به تو هیچ شبیه به هم نبودید. باز فهمیدن پسرهای گوهر و 

پسر خودت که حتی یک بار هم مادر را جلوتر از پدر نمی گذاشت راحت تر بود. چرا 

که تا مغز استخوان وابسته ی این پدرهای خرپول بودند. 

در این دوره زمانه بچه های پولدار مادر می خواستند چه کار؟ غذایشان که در 

بسته های آماده می آمد و رخت  و  لباس از فروشگاه های مندباال. و با پول پدر بهترین 

کلفت ها را می توانستند بیاورند که لباس زیرشان را بشوید و زیرشان را تمیز کند. 

خواستگاری و این حرف ها هم که دیگر در کار نبود. اگر هم بود همان بهتر که مادر 

را پنهان می کردند.

گاهی فکر می کردی اگر دختر داشتید وضعیت فرق می کرد. همیشه می گفتند 

پسر مال خانواده زنش است ولی دختر مونس مادر و پدر و حتی بعد ازدواج آن ها 

را رها نمی کند و تا آخر عمر در کنارشان می ماند. ولی نه، تعداد مادران رهاشده ی 

ونکوور که دخترداشتند و دخترهایشان سالی یک بار هم به آن ها سر نمی زدند کم 

نبود. دختر یا پسر، حساب باز کردن روی فرزند کار عبثی بود. فقط نمی دانی گوهر 

چرا این حقیقت را نمی دید. از این جهت او را درک نمی کردی.

 دلیل اینکه  االن هم که داری زندگی اش را از نظر می گذرانی باز خوب نمی فهمی 

البد این است که واقعن با هم تفاوت زیاد داشتید. چیزی که گوهر نمی گرفت و فکر 

می کرد مثل توست و تا آخر هم خودش را با تو مقایسه می کرد. 

ولی نه تو کجا و او کجا؟ تو که صاف بودی و همه چیزت علنی و او که خود و 
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داستان زندگی خود را در گنجه ی اتاق خواب بی پنجره اش پنهان کرده بود. 

مدتی قبل اینکه از ونکوور بروی، دوستی که تهیه کننده ی رادیویی به نام "صدای 

زنان" بود از تو خواست در برنامه اش شرکت کنی و داستان زندگی ات را بگویی. تو 

که از کسی حتی پسرت ابایی نداشتی دعوتش را اجابت کردی. بعد برنامه تهیه کننده 

از تو خواست بود اگر زن دیگری را می شناسی که دلش پراست و در ایران حق و 

حقوقش به عنوان همسر و مادر تضییع شده بگویی برایش برنامه بگذارد. گفتی: 

»یک نفر رو می شناسم که داستانش خیلی از مال من سوزناک تره. بهش می گم.«

گوهر ولی قبول نکرد و گفت: » یک وقت بابای بچه ها می شنوه.«

تعجب کردی. مگر همیشه نمی گفت به این مرد وابسته نیست و برای خودش 

زمین و مال دارد؟ آن دفعه که به ایران رفته بود گفته بود برای فروش زمینش 

می رود. و مگر  نگفته بود حتی زمان طالق از آن نامرد چیزی قبول نکرده و به 

او گفته: »پولت رو واسه خودت نگه دار. تو دل منو شکستی و هیچ چی جبرانش 

نمی کنه.«

با دلخوری به گوهر گفتی: »بشنوه. مگر به تو این همه بد نکرده؟ از چی می ترسی؟ 

بهش وابسته ای؟ خرجتو می ده؟«

هیچ وقت یادت نمی رود گوهر چطور صورتش را درهم کشید. جوری که از 

آنچه بود تلخ تر شد. با سری به زیر و دهانی پرچین و بسته مانند در گنجه ای که صدا 

از آن به سختی بیرون بیاید زیر لب  گفت: »پسرهام ناراحت می شن.«

آن روز بود که فکر کردی: تو چقدر دیر می فهمی. پسرهایش که از خودشان 

درآمدی برای اسپانسر کردن مادر نداشتند. پول پدر است که گوهر را این جا آورده 

و این جا هم نگه داشته. آن مرد هر آن اراده کند می تواند پسش بفرستد به همان 

برزخ انگلیس و باز دوری از فرزند. 

دیگر اصرار نکردی. به خودت گفتی: اگر راه آمدن با پسرهایش او را شاد و راضی 
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می کند تو کی هستی که بخواهی شادیش را زایل کنی. گوهر حق داشت. سال ها 

تالش کرده بود کنار جگرگوشه هایش باشد و حاال نمی خواست چیزی باعث جدایی 

آن ها شود. زونایش اگر عود کند ممکن است کار به قطع عضو برسد. بگذار در اتاقی 

در خانه ی پسرش دلش خوش باشد. خودت را با او مقایسه نکن. تو هیچ وقت به 

وصل فرزند نرسیدی و مادرهایی مثل گوهر را درک نمی کنی. مادرهایی که دل در 

دلشان نیست کاری کنند که فرزند از همان گنجه هم که هدیه ی پدر به آن هاست 

بیرونشان بیاندازد.

دعا کردی یک وقت شوهر سابقش دست آن دو پسرش را که کانادا بودند نگیرد 

ببرد آمریکا. کالیفرنیا.  تا بار دیگر کاله گشادی سر گوهر برود. نقشه ی جدید مرد 

انگار این بود و زمزمه هایش را هم زده بود. حتمن آپارتمان پسر سومی را هم 

خواهد فروخت و سر گوهر بی کاله خواهد ماند. فقط اقامت داشتن که کافی نبود. 

در این ونکوور گران باید جا  و مکان و درآمد ماهیانه داشته باشی که دوام بیاوری. 

حاال بی خانمانی به کنار، بعد رفتن پسرهایش حتمن باید نقشه ی گوهر ونکووری 

این می شد که چطور اقامت آمریکا را بگیرد و بشود گوهر کالیفرنیایی. و باز سال ها 

عذاب و دلهره و ترس و لرز و امید.

به اینجا که می رسی تابلوی آخر زندگی او را از گنجه ی فیس بوک بیرون می آوری 

و جلوی چشمت می آویزی. با وجودی که این تابلو کم   تأللوترین تابلوی گوهرین 

است سعی می کنی زوایای نادیده را ببینی.

تابلوی چهارم: گوهر قبل رفتن به ایران و به سفر آخرت

گوهر در این تابلو تکه ای زر است. شمشادی که آن قدر از  تأللو افتاده که کهربا شده 

است. کهربایی که البته هیچ کس را جذب نمی کند. آخر میان چمن های زرد زمستان 

هم رنگ خودش، افتاده و خیلی به سختی دیده می شود. نه دلبندی و نه یاری، کسی 



143

چهار تابلوی گوهر جاوید

در کنارش نیست. تنها و تکیده و در غیاب هر کس و ناکس چهره اش دلمرده و  خالی 

از نفس است.

این تصویر آخر گوهر را با چند شرح حال از ماههای   آخر زندگی اش قاب می گیری.

شعر »قلب مادر« از ایرج میرزا که آخرش می گوید: 

 »وان  دل  گرم  که  جان  داشت  هنوز 

اوفتاد از کف  آن  بی فرهنگ

 از زمین  باز چو برخاست  نمود 

پی  برداشتن  آن  آهنگ

 دید کز آن  دل  آغشته  به  خون  

آید آهسته  برون  این  آهنگ:

 »آه  دست  پسرم  یافت  خراش.«  

»آه  پای  پسرم  خورد به  سنگ.«

نوشته ای از حاتمه ابراهیم زاده که می گوید: 

 »حالت که خراب باشد

 دلت که گرفته باشد

 هیچ چیز آرامت نمی کند

 آنقدر که از خودت هم بیزار میشوی

 حالت که خراب باشد

 دلت کنج خلوتی می خواهد

 برای اشک ریختن

و فکر کردن به روزهایی نزیسته ات.«

و این دو نوشته که معلوم نیست نویسنده شان کیست: 
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 »هر که مرا دید تو را نفرین کرد.«

»آدم ها آن قدر زود عوض می شوند که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاه 

بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها و دشمنی ها فاصله افتاده است.«

قاب را که تمام می کنی نگاهت همچنان به تصویر گوهر آویزان می ماند. نگاهی 

مبهوت. می لرزی. از روی تاریخ معلوم است این تصویر در زمستان گرفته شده. با 

این وجود تنها لباس نازکی اندام باریک گوهر را  پوشانده. او این بار درازکش در چمن 

خوابیده است. موها را بور کرده و چشم هایش بازند. به بازی چشمانش در عکس 

دیگری که مال قدیم است، زمانی که هنوز ایران بوده و نقشه ی خروج می کشیده. 

همان تصویری که در آن لباس دکولته ی مشکی پوشیده و پا روی پا بر صندلی استیل 

با حاشیه طالیی نشسته. 

همان تصویری که روزی به مردی از آشناها که او نیز تنها و افسرده و پریشان 

بود و فکر  کردی با گوهر جورشان کنی نشان دادی و او گفت: »این دوستت جوری 

بر صندلی جلوس کرده انگار لویی پنجم است. و بعد با تمسخر اضافه کرد: »نه، به 

نظر می رسه از من یکی هم حال خراب  تره.«

ناراحت شدی و فکر کردی: قیافه ی بدبخت و نزار و اداهای خودت را نگاه کن. 

کار من اشتباه بود که می خواستم دوست گلم را در دام تو بیاندازم. با این همه مردک 

درست می گفت. گوهر هم در این عکس قدیمی و هم در این آخرین عکسش چنان 

کرم پودر سفیدی زده که چهره اش مانند صورت گیشاهای ژاپنی به چهره ی مرده ای 

می ماند. ماتیک را هم جوری زده که لب ها نازک تر از آنچه هستند دیده شوند. لب هایی 

قفل هم که رازی را پشت خود پنهان کرده اند: رازی که قرار بود با خود به گور ببرد.

و چه رازی پشت مرگ ناگهانی گوهر بود که هیچ کس نمی داند؟ همین آخر 

هفته ی قبل با همسرت برای پیاده روی به سمت ساحل می رفتید. روزی آفتابی و 
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زیبا بود و تو تا او دستت را نکشیده بود مثل گنجشکی مرتب حرف می زدی. با اینکه  

نمی دانستی چرا می خواست متوقفت کند ایستادی. هاج و واج هم راه و هم نفست 

را نگاه کردی. دستت را رها کرد و با سرش به باال اشاره  کرد. تازه متوجه شدی. کنار 

ساختمان گوهر ایستاده بودید. گفتی: »آخی. طفلک.« 

باز دستت را گرفت. قهوه ای سبزگون چشمهایش را نمی از اشک به رنگ عسل 

کرده بود. گفت: »بیا به یاد دوستمون چند دقیقه سکوت کنیم.«

گفتی: »حتمن.«

پس از آن جا به بعد در سکوت به راهتان ادامه دادید. دست در دست هم از زمین 

چمن پشت ساختمان گوهر به سمت ساحل پیچیدید و طرف اقیانوس روان شدید. 

حاال یادت می آید آن روز آفتاب به موج ها  تأللویی طالیی داده بود. مانند موهای 

گوهر در این عکس آخر. ولی نه، بوری موی او ته رنگ خاکستری دارد و با چمن  

زردی که در آن درازکش خوابیده یکی شده است. چشمان باز رو به آسمانش چون 

انتها می رسد سوسو می زند. ولی آن قدر بی رمق که  به  چراغی که فتیله اش دارد 

می ترسی از نفس بیافتد.

به اینجا که می رسی، به این انتها هم،  همچنان در بهتی. این بار اما از چیزی غیر 

مرگ گوهر. از اینکه خودت را در تصویر قرار داده ای. بی هیچ ترس و ابایی که با 

هم مقایسه شوید.

می بینی کنار گوهر نشسته ای و زانوی غم به بغل گرفته ای. به شانه ی گوهر 

می زنی که برخیزد. دست هم را می گیرید، به هم کمک می کنید و هر یک روی پای 

خود می ایستد. باد موهایتان را بر شانه ی هم می نشاند.

به همسرت که آن طرف منتظر ایستاده  تا عکستان را بگیرد اشاره می کنی. گوهر 

رویش را به سمت او می گرداند و شوهرت عکستان را ثبت می کند: کنار یکدیگر در 

چمن نوروزی و پشتتان دریاست که آبستن است. زیر پوستش چیزی مانند جنینی 
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در شکم مادر موج می زند.

از این معجزه قهقهه می زنی و با این قهقهه  بهتت به سر می رسد. با این همه 

می گذاری در تصویر بمانی. جذب گوهر که اولش تکه زری بوده و حاال کهربا شده.  

این بار خودت را از او جدا نمی کنی. نه دیگر از قاب خارج نمی شوی.  می گذاری 

جاودان در این آخرین تابلوی زندگی او قهرمان داستان بمانی.
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