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 دوماهنامه الكترونيكي 

ســــروا
›سروا« به معناي حديث، سخن، افسانه و شعر است.
چند دهی وعدۀ دروغ همی چند
 چند فروشی به من تو اين سرو سروا
 )اورمزدی: شاعران بی ديوان: ۲۷۵(.



شب را با دو نگاه  می توان دید. یکی آنجا که روز نباشد و دیگری آنکه شب را مستقل از روز فهمید، در گذرِ زمان و 
چرخش زمین و این مقول. اما شِب ادبیات چیِز دیگریست. شب در ادبیات سر و کارش با نورِ چراغ است، با صدای 
دور و نزدیک، با حوادث و ترس و رمز ... اصال هر وقت انسان روِی ایواِن شب ایستاد و صداِی سیرسیرکی شنیدی، در 
تنهایی گریست، نقشه شوِم قتلی را ریخت، در اندوه و دورِی یار درماند یا تا روشنایی نوشت و تا روشنایی خواند شبی 
ادبی رخ داده. ادبیات بیش از شب به پیرامون شب می پردازد به حواشِی شب. ما هم در این شماره از سروا شب را در 
جایگاهِ شبی ادبی تصور کردیم. ازین  جهت، حواشِی شب در اثِر "شب پر ستاره" بر اثر چیره شد و عوارض شب در 
داستان یوسا دست مایه یادداشت قرار گرفت. از طرف دیگر شب، نمی توانست از شهر، روابط و مناسبات انسان دور باشد 
پس این اثر هم در "از ما بهترانیه" کند و کاو شد. باالخره رسیدیم به داستان و از آنجا که داستان را به مثابه فرآینِد 
خلق آزاد به واسطه زبان در نظر گرفته ایم، بر اساس فراخوان از بین داستان های دریافتی بهترین آثارِ نویسندگان نو 
قلمی که به دستمان رسیده بود را نشر دادیم. امیدواریم با افزایش داستان های دریافتِی شما مخاطبیِن فرهیخته هر بار 

بر غنای سروا افزوده شود.

شب در ادبیات...

میالد باقري 
عضو شوراي سردبیري
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شب جلوه ای دوگانه دارد، از سویی در آن با نوعی زیبایی رو به رو هستیم. ستارگانی که در آسمان متجلی می شوند و 
راه را بر پیادگان می نماید. شب را می توان ساعت ها نگاه کرد و به نور ماه و ستارگان خیره شد. خیال را با آن به اوج 
رساند و شاعرانه به تصاویر و اجرام آسمانی فکر کرد. اما از سوی دیگر، هراس انگیز است. در این زمان است که کارهای 
هولناک جلوه گر می شوند و جنایت خود را نشان می دهد. زوزه باد درمیان درختان بیش از پیش نمایان می شود و 
ترس را بر دل انسانی می افکند. وحشت از تاریکی سر تا پای انسان را می گیرد و اضطراب وجودش را به سلطه در می 
آورد. حال، این فضا خود را در جهان ادبیات به شکل های گوناگون نشان می دهد و این بار سعی کردیم تا شب را در 
داستان ها ببینیم. جایی که شهرها جلوه ای دیگر می یابند و از نگاهی دیگر می توان به آنها نگاه کرد. در این شماره از 

سروا سعی شده تا به بررسی عنصر شب و واکاوی آن پرداخته شود.

شب دوست داشتنی و هراس انگیز

میالد مرتجي
عضو شوراي سردبیري
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اما  واقعیت جهانی آن است که می گوید خورشید از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند. 
حقیقت آن است که خورشید نه طلوع می کند و نه غروب؛ این زمین است که می چرخد و در 

پهنای کیهان، ظلماتی ابدی حاکم است.
آسمان شب؛ چشم اندازی جهان شمول

گفتنی نیست که بشر از ابتدای حضور خود روی کره زمین با پدیده روز و شب مواجه بوده و 
همواره غرق در توهمات خود از آنچه خیال می کرده می دانسته، بوده است. در تاریخ تمدن و 
بشریت، نام گذاری روی پدیده ها برای فرار از ترس امری شناخته شده است. انسان در برابر هر 
چیز عجیبی تمایل به طبقه بندی و دسته بندی آن دارد. ریشه بسیاری از نام گذاری ها در اضطراب 
قدیمی مواجه شدن با ناشناخته ها قرار دارد. از همین رو ماهیت و مفهوم شب یک کهن الگو است. 
داستان های گوناگونی در وصف این لحظات یافت می شود و هرکس با توجه به شرایطی که داشته، 
با نگاهی از جانب خود به تفسیر احوال پرداخته است. کسی نمی تواند مطلقا بگوید شب دلگیر و 
ترسناک است؛ حداقل نه برای کسی که به مالقات یار می رود؛ آن هم زیر نور مهتاب. یا مثال اگر 
کسی بگوید روز زمان کار و تالش است و شب زمان استراحت می گویم تا به حال از شیفت شب 

چیزی شنیده ای؟
به موازات همدیگه  »واقعیت یکی نیست، واقعیت های زیادی وجود داره. دنیاهای زیادی که 

آسمان سیاه است

علی بروجی

6 

سال سوم | شماره دهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



جریان دارند، دنیاها و ضد دنیاها، دنیاها و سایه  دنیاها، هر دنیایی ساخته یه ذهنه!« )مرد 
در تاریکی، پل استر(

در عین حال کهن الگو انگاره ای یکسان و مشترک در ذهن و ضمیر ناخودآگاه است که در 
هر عصر و دوره به شکل باورها و افکار رایج آن دوره خود را نشان می دهد. هنرمندان نیز 
برای َخلق اثر از صور ذهنی و تخّیل بهره می برند که ریشه در ناخودآگاه جمعی دارند. این 
تصاویر ذهنی در روند خلق اثر به الیه های خودآگاه ذهن می رسند و اثری هنری آفریده 
می شود. بنابراین در ادبیات، پرداختن به آثار سمبولیک و نقد کهن الگویی آن می تواند 
برخی ویژگی های شخصیتی و روانی را که برخاسته از اندیشه و احساس است، نشان بدهد. 
یکی از رایج ترین کهن الگوها، کهن الگوی »شب« است. این واژه به عنوان نمادی از آنیما، 
مفاهیمی دیگر چون تاریکی، اندوه، تنهایی، سکوت، وحشت، ناامیدی و مرگ را همراه خود 
دارد. آنیما با شب و سیاهی ارتباطی رازآلود دارد. یونگ می گوید: »آنیما با جهان اسرار و 
اساسا با جهان تاریکی مربوط است.« همچنین در فرهنگ نمادها آمده است: »شب مربوط 
به اصل مؤنث و ناخودآگاه است. هرئیود به شب، نام »مادر« خدایان داده بود چراکه یونانیان 
قدیم عقیده داشتند که شب و تاریکی مقّدم بر آفرینش بوده است. از این رو شب مثل آب، 

بیانگر باروری و زایش است.«
همه این ها ویژگی هایی است که می توان با استفاده از آنها به شب اشاره کرد؛ مفاهیم را 
به آن نسبت داد، از آن الهام گرفت یا درباره آن تخیل کرد. در آثار ادبی، عناصر مختلف و 
گوناگونی به صورت نمادین جلوه گر شده اند؛ مانند عناصر طبیعی، جانوری، فلکی، دینی 
و ... که محملی شده اند؛ برای القای مفاهیم متنوع، از جمله مفاهیم سیاسی-اجتماعی و ... 
. نماد چیزی است از جهاِن »شناخته شده« و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس که به 
چیزی از جهان ناشناخته و غیرمحسوس یا به مفهومی جز مفهوم مستقیم و متعارف خود 
اشاره کند، به شرط آنکه این اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نیز یگانه مفهوم 

قطعی و مسلم آن تلقی نگردد )پورنامداریان، ۱۳64 : ۱4(.
»خواب )که معموال در »شب« است( می تواند به انسان متمّدن، توانایی مورد نیازش برای 

حل مشکالت درونی و بیرونی را بدهد.« - یونگ
بین شعرای  نوزدهم در  اواخر قرن  ادبی در  بزرگ  از مکاتب  به عنوان یکی  سمبولیسم 
فرانسوی ظهور کرد، اما با رواج ادبیات صوفیانه و عرفانی نمادگرایی رونق یافت و ردپای 
آن در ادبیات کالسیک فارسی آشکار است. شب در ادبیات سنتی هنگامه سرازیرشدن 
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اشک های عاشق در فراق معشوق و زمان راز و نیاز های عارفانه با معبود است. شب در 
ادبیات معاصر، با الیه های معنایی متعدد، با شب در ادبیات کالسیک به ویژه ادبیات 
عرفانی در تضاد است. به عنوان مثال، زیست شبانه شهری؛ پدیده ای که تولد آن با 
اکثر  در  امروزه  است.  نوزدهم گره خورده  قرن  در  ویژه  به  انقالب صنعتی  گسترش 
شهرهای دنیا، روز، زمان کار و فعالیت ضروری بوده و هرچه به سمت عصر و شب پیش 
می رویم، شمار فعالیت های اختیاری و اجتماعی افزایش می یابد. معموالً فعالیت های 
تفریحی همچون رفتن به رستوران ها، کافه ها، باشگاه ها و فعالیت های فرهنگی همچون 
رفتن به تئاتر و سینما در نیمه دوم روز اتفاق می افتند. در حالی که عارف در ادبیات 
کالسیک، چه شعر و چه نثر، از ازدحام و غوغای روز به خلوت و سکوت شب پناه می برد. 
او در پی این بود تا زیر پوست شب خود را بیابد. از این رو، شب برای او حکم قطع 
ارتباط با دنیای تعلقات و رهایی حواس در مشغول شدن به عالم درون داشته است. 
اما در مقابل عارِف دیروز، شاعِر امروز همواره می خواهد همه چیز را در عیان ببیند. از 
طرفی فانتزی تاریک یا خیال پردازی تیره  )Dark fantasy( یک گونه هنری است 
که بعنوان زیر مجموعه سبک خیال پردازی به شمار می رود. این نوع سبک می تواند به 
آثار ادبی، هنری و سینمایی اشاره داشته باشد که آمیخته ای از عناصر خیال پردازی و 
عناصر وحشت هستند. خیال پردازی تیره  اقتباسی از عناصر گونه وحشت و اغلب دارای 
ویژگی های ترس و مرگ، غم، موضوعات خشن و وحشیانه همراه با موجودات فراطبیعی 
و یا شیطانی است. با این حال، برخالف گونه وحشت تمرکز داستان به منظور ترساندن 
خواننده نیست. در این سبک محدودیتی برای نشان دادن بخش تاریک طبیعت انسان 

وجود ندارد و قهرمان اصلی داستان لزوماً دلسوز نیست! 
عنوان  به  گوتیک(  فانتزی  )یا  تاریک  فانتزی  واژه  از  نویسندگان  از  برخی  همچنین 
جایگزینی برای توصیف وحشت استفاده می کنند، چرا که آن ها احساس می کنند واژه 

دومی بیش از حد ترسناک یا تأثیرگذار است.
اگر معتقد باشیم که داستان و رمان بر پایه داده های اجتماعی شکل می گیرد و ایجاد 
هر مکتب، رویکرد و نگرشی بر اساس مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوران خود 
پایه ریزی می شود، می توان نتیجه گرفت که رمان یا داستان تصویرگر اوضاع و احوال 
اجتماعی خاص دوران خود است. به عنوان مثال »مرد در تاریکی« دوازدهمین رمان 
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پل استر، نویسنده ای که همواره با نگاهی فلسفی به زندگی و ذات بشر قلم زده است، متاثر 
از جنگ ها، با ادغام  وجوه عاشقانه، سیاسی، فلسفی و معمایی که خود یکی از ویژگی های 
داستان های پست مدرن است، در صدد نقد جامعه آمریکایی برآمده که به سوی صنعتی 
شدن و سپس جنگ گام برمی دارد. جنگ هایی که بانی افول معنویت و هبوط رفتار انسانی، 

یاس و سرخوردگی و تنهایی انسان بعد از جنگ در امریکا است.
آلن بدیو، فیلسوف، رمان نویس و فعال سیاسی معاصر، نیز در کتاب »سیاه: درخشش یک 
نا   رنگ« به رنگ سیاه )که عنصر اصلی شب است( و نسبت آن در تاریخ، از سیاست و 
زیباشناسی تا خاطرات شخصی بدیو می پردازد. اثری که نوعی اعاده حیثیت از رنگ سیاه 
به حساب می آید و بدیو با طنزی ظریف آن را نوشته است. کتاب در چهار بخش و مجموعا 

بیست و یک قطعه نوشته شده که رنگ سیاه عنصر مشترک تمامی این فصل هاست.
نیچه در »فراسوی نیک و بد« با همان لحن تحریک آمیز همیشگی اش، ادعایی غریب در 
مورد رابطۀ فلسفه و خاطرات شخصی فیلسوفان مطرح می کند: »رفته رفته بر من روشن 
شده است که هر فلسفۀ بزرگ تاکنون چه بوده استک چیزی نبوده است، جز اعترافات 

شخصی مؤلفش و نوعی خاطره نویسی ناخواسته و نادانسته«.
بدیو در بخش اول این کتاب، »کودکی و جوانی«، پیچی به این ادعای نیچه می دهد و 
خواسته و دانسته دست به خاطره نویسی می زند، آن هم با محوریت رنگ سیاه. این خاطرات 
سرشارند از سرخودگی، یأس، اضطراب و سردرگمی که همگی شان در ذهن نویسنده با 
سیاه پیوند خورده اند. بنابراین، یک وجه شخصی کار بدیو در این کتاب احضار خاطرات 
سیاه و نوعی جن گیری از وجه سیاه آنهاست. در اینجا سیاه کارکردی همچون استعارۀ 
نیزۀ تلفوس دارد: همان چیزی که زخم زده همان هم درمان می کند. به گفتۀ کارل کرنی، 
از بنیان گذاران مطالعات مدرن در اساطیر یونان، تلفوس در زبان یونانی باستان به معنای 
»بسیار درخشنده« است. از این رو، استعارۀ تلفوس در ارتباط با عنوان این کتاب مؤکد نیز 
می شود. در یک کالم، گویی برای درمان زخم های روحی ای که سیاه برجای گذاشته باید 

دوباره به سراغ خود سیاه رفت.
بخش دوم کتاب با عنوان »دیالکتیک سیاه« به رابطه پیچیده و معما وار دو رنگ سیاه و 
سفید می پردازد. جادوگران سیاه و ملکه سفید هانس کریستین اندرسن هر دو به یک میزان 
به جهان پلید تعلق دارند. او در قطعه ابتدایی درباره این شباهت ساختاری می نویسد: »سیاه 

9 

سال سوم | شماره دهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



۱0 

سال سوم | شماره دهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



غیاب رنگ هاست، حال آنکه سفید مخلوط نا خالص تمام رنگ هاست«.
در این تفسیر سیاه، خأل مطلق رنگ است؛ و سفید با همین نسبت تمام آنهاست. بدیو در قطعه بعدی 
با عنوان »روح های سیاه« به ایده سیاه به عنوان قطب مخالف معصومیت و پاکی می پردازد که از دیر باز 
وجود داشته است. از منظر او هر زمان خبر جنایت یا خیانت هولناکی را می شنویم اولین چیزی که به 

ذهن متبادر می شود سیاه بودن روح انسان است.
بدیو در ادامۀ کتاب صورتی فلکی در آسمان سیاه می سازد و از جایگاهی که نظاره گر این آسمان است، 
خطوطی فرضی برحسب ذوق یا ضرورت میان پدیده های مختلف مرتبط با سیاه ترسیم می کند ـ از 
پرچم و لباس کشیشان و کاله سیلندر گرفته تا سیاه چاله ها و حیوانات سیاهرنگ. شاید جذاب ترین 
ویژگی این صورت فلکی وفور ارجاعات ادبی در کل کتاب است، از ویکتور هوگو و پل والری گرفته تا 
استفان ماالرمه و اِمه سزر. بدیو همواره بر نقش تعیین کنندۀ ادبیات در شکل گیری فلسفه اش تأکید 
داشته است و حتی در اواخر کتاب »منطق جهان ها« اعالم می کند که تمام فلسفه اش شاید تالشی بوده 

برای فهم آثار بکت و ماالرمه.
کار بدیو در این کتاب سطح دیگری نیز دارد: نوعی اعادۀ حیثیت از سیاه می کند، آن هم در زمانه ای که 
پرچم »دزدان صحرایی داعش« به رنگ سیاه است، پرچمی که بر فراز گردن زنی های دسته جمعی شان 
به اهتزاز درمی آید. همان گونه که بدیو در سرتاسر کتاب اشاره می کند، مدت های مدیدی است که 
سیاه نماد و تداعی گر غیاب نور، ناپاکی، ارتجاع، مرگ، اندوه، نیهیلیسم، جادوگری، سیاه پوشان هوادار 
موسولینی، موجودات بدشگونی همچون کالغ ها و ... است. در این پس زمینه، بدیو می کوشد روی دیگر 
سیاه را برجسته سازد و چهرۀ اهریمنی ای را که انسان به آن بخشیده بزداید: سیاهی ریشه های درختان 
که مولد حیات و سرسبزی طبیعت است، پیوند سیاه با میل بشری، وقار و سادگی بی تکلف لباس سیاه، 
خصلت التیام بخش طنز سیاه در مواجهه با مرگ عزیزان مان و ... شاید مهم ترین اعادۀ حیثیت از سیاه 

در دسته بندی انسان ها براساس رنگ پوستشان روی می دهد.
پایان سخن آن که انسان همواره در پی معنا و فهم هستی اطراف خود بوده و هرکس از آنچه دیده و 
شنیده چیزی با بار معنایی و حسی ویژه برداشت کرده و آن را واقعیت خود انگاشته است. اما زمانی 
که پی می بریم ورای معانی ظاهری مفاهیم متعددی متبادر و کشف می شود، دنیا حالتی معماگونه به 
خود می گیرد و انسان به تالش و تکاپو می افتد تا از عمق و ژرفای آن گره گشایی کند. اما حقیقت آنکه 
»واقعیت یکی نیست، واقعیت های زیادی وجود داره. دنیاهای زیادی که به موازات همدیگه جریان 

دارن، دنیاها و ضد دنیاها، دنیاها و سایه  دنیاها، هر دنیایی ساخته ی یه ذهنه!«
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چه پیونِد رازآلودی هست میاِن شب و روایت؟ عبارت معروفی چون »قصه ی شب« که از گذشته ها 
باب بوده یا ناِم »داستان های هزارویک شب« که شاهکارهای بی همتای روایت بشری هستند، چه 
می خواهند به ما بگویند؟ اگرچه متأسفانه این داستان ها در جهان، به نادرست، »شب های عربی« نام 

یافته اند اما باز در همین عبارت هم »شب« جایگاهِ ویژه ی خود را نگه داشته است.
شاید این تعبیر ریشه دارد در زیسِت کودکان که از زماِن باستان با قصه به خواب می رفتند یا 
بزرگساالنی که آن ها هم پس از زندگِی پررنج روزانه، شب ها در غارها یا خانه های خود چشم به 
راهِ قصه بودند. آن ها به گرِد هم جمع می شدند و شب ها زیستی دیگرسان را در جهاِن روایت آغاز 
می کردند، جهانی که دیگر از محنت و مشقِت روز در آن نشانی نبود و تنها شور و لذت به آن ها 

می داد.
روایت، سایه ای است، َوری تاریک است از جهان واقعیت، که نماینده ی برجسته ی آن روزِ روشن 
است. روزی که در خود همه چیز را به وضوح و روشنی زیِر برِق آفتاب می نمایاند و هستِی همه ی 
پدیده ها را بی کم و کاست و »صلب« نشانمان می دهد، چنانکه چشممان را می زند. اما در شب، گرِد 
همه چیز را هاله ای و سایه ای می گیرد، اشیا و اجسام مرزهای خودشان را گم می کنند، ناشناخته و 
شگفت انگیز نمایان می شوند و حتی به نظر می رسد که در هم می آمیزند و این گونه در پدیده هایی 
که غلظتشان کم و کمتر می شود و اشکالشان متغیر، خیاِل روایت گر می تواند نیرو بگیرد و جوالن 

داستاِن شِب پر ستاره

كامران شكوري
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دهد.
خیاِل ما از شب چه می خواهد و چه می جوید از تاریکی، آن  هنگام 
که خورشیِد بس بسیار بزرگ فرونشسته است؟ جهاِن در سیاهی 
رفته چه حرفی برای گفتن به ما دارد و ما چه به او؟ در روایت های 
را در سفر خود همراهی  اسکندر  باستانی حضرت خضر)ع( که 
می کرد تنها کسی بود که سرانجام توانست ژرفاهای تاریکِی غارهای 

صعب العبور را بپیماید و آِب حیات را پیدا کند:
تِه راهِ ظلمات

لبه ی صحبِت آب
برق خواهد زد )سهراب سپهری(

و طرفه آنکه خوِد اسکندر با آن همه شهریارِی پرشکوه خود از 
این کار درماند و نتوانست بدان عطیه ی مهم دست یابد و مانند 
خضر)ع( به عمر جاودانه رسد و از این رو تهی دست از سفِر خود باز 
آمد و در همان اوِج جوانی زندگی را بدرود گفت. اسکندر در زماِن 
زندگی خود، رازِ تاریکی را نیافت و نتوانست با ژرف ترین تیرگی 
گفتگو کند، از این رو بدان محکوم شد که به زودی روحش از جان 

جداشده و در ژرفای تیرگی فرو رود.
حافظ، شاعِر بزرگ پارسی ادعا می کند که همه ی آنچه را یافته، 
مواهبی بوده که در دِل شب و به پاِس شب زنده داری های بسیار 
به او بخشیده اند. او اشعار بسیاری پیراموِن این پیام دارد و نیز در 
آموزه های دینِی ما پیامبری به نام حضرت یوسف)ع( پیونِد ویژه ای 
با شب و تاریکی یافته است. در بخِش یکم یوسف)ع( در کودکی 
خود خواب می بیند که یازده ستاره و سپس خورشید و ماه بر او 
سجده می کنند که تعبیرکنندگان این خواب را تعبیر به سروری و 
بزرگی یوسف بر برادران و پدر و مادر و همگان در آینده می کنند. 
در جای دوم این برادراِن او هستند که او را به ژرفنای تاریِک چاه 
می فرستند و او در آنجا چند شبانه روز را در تاریکی مطلق سپری 
می کند تا اینکه سرانجام کاروانی می رسد و او را نجات می دهد. 

خیاِل ما از شب 
چه می خواهد 
و چه می جوید 
از تاریکی، 
آن  هنگام که 
خورشیدِ بس 
بسیار بزرگ 
فرونشسته 
است؟ جهاِن در 
سیاهی رفته 
چه حرفی برای 
گفتن به ما 
دارد و ما چه 
به او؟ 
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یک بارِ دیگر و برای آخرین بار، زمانی که یوسف)ع( در مصر است بنابر تهمِت ناروای عزیِز 
مصر یوسف را به تاریکِی زندان و سیاهچال می اندازند. این سه مرحله گویا پله های پیشین 
و ناگزیری است که یوسف باید بپیماید تا پس از سه بار فرونشستن و محو شدن در تیرگی 
سرانجام خورشیِد نایافته ی او با نیرویی بزرگ و جانبخش آشکار شود، چنان که همگان و 
حتی دشمنان و منکران در برابرش سر فرو آورده و ناخودآگاه، عظمِت آن را ستایش گویند.

تنها با فرارسیدن شب و کنار رفتِن خورشید اجراِم آسمانِی دیگر فرصِت آشکارگی می یابند 
و تابناکِی ویژه ی خود و سخن گفتِن رازآمیزشان را با انسان آغاز می کنند. اجرامی مانند ماه 
یا زهره )ستاره ی صبح( این سیاره ی درخشان و درشت که همواره به آسماِن ما زمینیان 
نور می پاشد و در همه ی فرهنگ ها شخصیتی بسیار برجسته یافته و نماینده ی اندیشه ها و 

ویژگی های بسیار مهمی شده است.
وینسنت ون گوگ، نقاِش بزرگ هلندی از معدود هنرمندانی است که با باور مذهبی ژرفی 
به پدیده های پیرامون می نگریست و می کوشید آموزه ای متعالی را برای بینندگاِن آثارِ خود 

فراچنگ آورد. ونگوگ در نامه ای در روزهای پایانِی عمِر خود به برادر می نویسد:
»من شدیداً نیاز دارم که چیزی را )درباره ی دین( بیان کنم و بنابراین می خواهم شب ها به 

بیرون بروم و ستاره ها را نقاشی کنم.«
و سرانجاِم این پرسه های شبانه در شاهکاری به نام »شِب پرستاره« نمود می یابد. در این 
برادران حضرت یوسف)ع( تصویر شده اند،  تعداِد  به  یازده ستاره،  و  ماه  اثِر شگفت انگیز 
درخشان ترین ستاره پس از ماه، زهره است که ون گوگ در نامه ای پیش تر، دیدن آن را از 

پنجره به برادرش گوشزد کرده بود:
»امروز صبح قبل از طلوع آفتاب حومه ی شهر را از پنجره ام دیدم در حالی که در آسمان 

چیزی جز ستاره ی صبح که بسیار بزر گ به نظر می رسید دیده نمی شد.«
البته با توجه به دانِش نجوم، منظره ی این نقاشی واقعی نیست چرا که هالِل ماه نمی تواند 
در اوج نورافشانِی زهره و همزمان با آن در آسمان بدرخشد، اما هنرمندی برجسته مانند 
ونگوگ چه باک دارد که از خیاِل خود سود برد و زهره ی پرنور را که در ساعات دیگر 
تصویرش را در ذهن ثبت کرده کنارِ ماه بکشد؟ ونگوگ در روزهای آفریدِن این شاهکار 

هنری می نویسد:
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»من رویای دیگری می بینم، در این لحظه خورشید، ماه و یازده ستاره به سمت خم شده اند.«
و این گونه ما را هوشیار می سازد که در نقاشی خود بازگشِت مهمی به داستاِن حضرِت 
یوسف)ع( دارد. او با یوسف)ع( همذات پنداری کرده زیرا که چونان یوسف)ع( با اینکه در اوج 
توانایی و بزرگی بود بهره ای جز تنهایی، اندوه و شب نداشت، منتقدان او را در زمان حیاتش 
جدی نمی گرفتند و مردِم عادی بر آثارش خرده می گرفتند و می تاختند. اما این ها همه باعث 
نمی شد که هنرمنِد وارسته در رسالِت خود تردید کند، که باوراندن حقایق دینی و معنوی به 

مردمان از طریِق آفرینِش آثارِ هنری بود.
اگرچه ون گوگ عمِر درازی نکرد و ماننِد حضرِت یوسف)ع( روزی را ندید که همگان او را 
بستایند اما به درستی این روز را پیش بینی می کرد، از این رو در نقاشِی خود درخت سرو 
بزرگی کشید که مانند شعله است و رقصان و پرپیچ و تاب به سوی آسمان صعود می کند، این 
درخت از سویی نماینده ی خود نقاش است و از سویی نماینده ی مرگ. در باورهای باستانی 
از مرگ تعبیر به »مسافرت به ستاره« شده و ونگوگ به خوبی این معنی را در نوشته های 

خود می آورد:
»ما مرگ را می گیریم تا به یک ستاره برسیم.«

در این باورِ باستانی مردم چنین می اندیشند که چون انسان بمیرد روِح او به جایگاه ستارگان 
صعود می کند. گویا ون گوگ این معنی را هم در آفرینش »شب پرستاره« در نظر داشته و 
صعوِد زیبا، پیچان و مجنون وارِ سرو را نمادی از مرگ خود و رفتن به سوی آسمان الیتناهی 

ساخته است.
همین معنی را که مرگ را مسافرت به ستارگان می داند در دیگر اثِر هنرِی بزرِگ قرِن 
بیستمی یعنی »شازده کوچولو« می یابیم، آن جا که در پایاِن داستان گفته می شود که شازده 
کوچولو چون به زمین فرود آمده برای آنکه دوباره بتواند به ستاره ی خود بازگردد ناگزیر از آن 
است که در زمین بمیرد و روح و جانش از بدن بیرون رود و برای همین از مار می خواهد که 

او را نیش بزند و به زندگِی زمینی اش پایان دهد.
ونگوگ نیز در اوِج نیرومندِی هنری خود بدروِد زندگی گفت و افسوس که چندی بیشتر 
نپایید تا ببیند که پس از او چگونه همه ی کسانی خردش می داشتند و تمسخرش می کردند، 

سرانجام به بزرگی روِح بلند او پی بردند و او را ستودند.
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حمیدرضا نجفی در فضای بوف کوری داستان هایی خلق کرده که ما را با فضای سوررئال هدایت دوباره 
آشنا می کند و می توانیم فضای آن را دوباره حس کنیم. حتی شخصیت های بوف کور هم اینجا حضور 
دارند و سایه، لکاته و... را می بینیم. جدای از اینکه نجفی به دنبال ادای احترام به هدایت بوده یا نه در 
این جستار به دنبال بررسی فضاسازی های او و موشکافی از وضعیت شب در داستان های آن هستیم. 
داستان هایی که بعضا ممکن است، عنوان شب داشته باشند مثل شب کور؛ اما چند قدم جلوتر از شب 
باشند. با بررسی مفهوم شب و تغییراتی که از سر گذرانده در ادبیات سورئال ایران، نیز شاید بتوان در 

شناخت این سبک ادبی در کشورمان و مختصات ویژه آن نسبت به سایرین در جهان اظهار نظر کرد.

  استعاره شب
همواره شب را به عنوان یک استعاره می توان در نظر گرفت که فضای بسته را تداعی می کند. شب باعث 
آمیختن فضاها و ایجاد موقعیت جدید می شود و اتفاقات به شکلی دیگر در آن اتفاق می افتد. در ادبیات 
فارسی بارها شب و ظلمات استفاده شده و در داستان های معاصر نیز این اتفاق بارها در آثار هدایت، 

فراشب

میالد مرتجي
عضو شوراي سردبیري

بررسی شب در مجموعه داستان »شب در از ما بهترانيه”
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گشیری و دیگران افتاده است. شب هنگام وهم آور و ترسناک است و موقعیتی را خلق می کند که 
می خواهیم از آن فرار کنیم. البته باید شب را در آثار رئالیست ها که بیشتر از آن فضای فیزیکی 
و موقعیت زمانی یاد می کنند را با سورئال ها که این فضا را همراه با وضعیت درونی و خواب و 
خیال در هم می آمیزند، جدا کرد. به گونه ای که شب، فضای بیرونی خود را همراه با فضای درونی 
شخصیت اصلی داستان دارد. اما چیزی که در داستان های ایرانی با آن رو به رو می شویم، فراتر از 

قدمی است که سوررئال ها برداشته اند و از این رو سبک ایرانی را متفاوت می کنند.

  فرا شب
در بوف کور هدایت انگار هیچگاه روز نمی شود، حتی زمانی که صبح است هم گویا شب هنگام 
است. فضا تغییری نمی کند و شب همچنان سیطره دارد. این تصرف شب جان و روح آدمیانی 
هم که در این فضا زندگی می کنند را در برگرفته و همه آنچه با روز در ارتباط است همچون امید 
و سرزندگی نیز از بین رفته است. بنابراین ما در فضاهای سورئال با چیزی بیشتر از شب رو به رو 
هستیم که اسم آن را می توان "فرا شب" گذاشت. در این فضا نشانه ای از امید نیست و یاس و 

تاریکی مهمترین ویژگی های آن است.

  تناقض
نخستین داستانی که می توان به نحو هرمنوتیکی به آن پرداخت در مجموعه داستان "شب در از 
مابهترانیه" در این زمینه داستان "شب کور" است. در این داستان فضای فراشب قرار است شکسته 
شود و از این حیث اتفاقی نو در حال رخ دادن است. "اما چگونه؟ اینجا کجاست؟ خورشیدی با 
درخشش فوالد، در هوای گرم و سمی، نه، سوزان و زهرآگین. من اینجا چه کار می کنم؟ ........با 
این خورشیِد خشن، همه داالن ها سیاه و سایه ها تیره است. چیزی را به وضوح نمی بینم." این 
دو جمله از ابتدای داستان شب کور گرفته شده است. گویا ما با فضای بسته ای رو به رو هستیم. 
فضایی تاریک که در احاطه نوری بسیار غلیظ و تند است. این نور چنان تند است که اجازه بیرون 
رفتن را به ما نمی دهد و شخصیت داستان در اینجا گیر افتاده است. در داستان شب کور هم 

کاراکتر نمی تواند از این فضا خارج شود.

  سرد و تاريک
اما دومین داستان و مهمتر از همه، داستان "یخ بندان" است. داستانی که به روایت کاراکتری می 
پردازد که در فضایی مبهم و خواب آلود به سر می برد. سرمای هوا به قدری زیاد است که در حال 
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منجمد کردن همه دنیاست و در زمهریر به سر می برد. در اینجا دوباره با فراشب رو به رو می 
شویم. چنانکه در داستان هم آمده است: 

"برق نیست انگار، همه جا خاموش است. آسمان به رغم تابش ماه از همیشه سیاه تر است و ستاره 
ها بدون سوسو به آسمان میخکوب شده اند، ساکت و راکد". 

عموما شخصیت این داستان ها به دنبال فرار از این فراشب هستند و شخصیت داستان یخبندان 
هم همین کار را می کند و ما در داستان با او همراه می شویم. سرمای عجیب همه جا را فراگرفته 
و از این جهت او همه لباس هایش را می پوشد و روانه می شود اما با دیدن سیاهی بیش از اندازه 
دوباره به اتاقش پناه می برد و برای خود یک کرسی درست می کند تا این شب عجیب و سرد 
به پایان برسد. پس از کلنجاری که با خود می رود و احساسات تاریکش همچون حرص و ترس 

سرانجام به دنبال پیش روی به سمت بیرون می رود. 
"خیابان به انتهای خود رسیده یعنی به خیابانی بزرگ تر، بزرگ تر از آن که خالی باشد اما با 
کمی دقت تا تهش را می شود دید که خالی است. .....نه صدایی می آید، نه حتی پرنده ای از 

آسمان عبور می کند".
و دوباره شخصیت به خانه ای دیگر می رسد و الی آخر. در این داستان ما مدام در کابوس 
شخصیت اصلی و فضاهای وهم آلود در حال عبور هستیم. اما آنچه اهمیت دارد، تصویری است 
که از شب در آن نمایان شده است. تصویری که مختصات الزم را دارد و تفاوت های چشمگیری 

در داستان نجفی پیدا می کند. ویژگی هایی که می تواند ما را به ایده فراشب برساند.

  ساختارمندی فراشب
فراشب از جمله مهمترین استعاره هایی است که ادبیات فارسی به خود دیده است. شاید آن را 
حتی در آثار کافکا نیز نتوان جست و آن را کامال متعلق به ایران دانست که از صادق هدایت بنیان 
گذاری شده است و همچنان ادامه دارد. این استعاره همان گونه که جغد مینروای هگل را تبدیل 
به بوف کور می کند. فضای نهیلیستی آثار نویسندگان فرانسوی را نیز به آثاری کابوس وار در 
ادبیات ایرانی تغییر می دهد. از این رو بررسی آن در ادبیات ایران ضروری است و رد پای آن را 
نیز در آثار رضا قاسمی و دیگران می توان دید. در نتیجه شاید با توجه به این فضا بتوان نوعی از 
سورئالیسم را در نویسندگان ایرانی دانست که یکی از مولفه های آن فراشب است که چیزی بیش 

از کابوس، خواب و وهمی است که سورئال ها در فرانسه در مورد آن صحبت کرده اند. 
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داستان »جدال« از »ماریو بارگاس یوسا » ماجرای دو مرد است که در تاریکی شب با یکدیگر می جنگند، 
آنها قرار را بر این می گذارند تا در تاریکی شب کمی دور از شهر و دور از چشم پلیس، آنجا که خبری از 
نور چراغ های خیابان نیست، در شبی ابری، بر روی جایی که دیر وقتی  است به »کلک« معروف شده، 

روایت این داستان را شکل بدهند.
یوسا با نوشتن این داستان در سن بیست و سه سالگی به نوعی هنر خود را در پرداخت روایتی موقعیت 
محور به رخ می کشد، این که چطور می شود داستانی در سیاهی شب بگذرد می تواند تمرینی برای 
نویسندگی باشد، فضایی که در آن نویسنده منطقاً دست خود را از هرچه نور است کوتاه می کند، ولی 

داستانی واقع گرا می نویسد.
اما ماجرا دقیقاً از کجا شروع می شود و چرا این دو مرد باید هرطور شده باهم بجنگند؟ چرا حتی نمی توانند 
یک شب صبر کنند تا شاید نور مهتاب را داشته باشند؟ همان طور که مشخص است داستان در کشور 
»پرو می گذرد و روایت  را مردم بومی آن جا پیش می برند، از آن جا که پرو کشوری است با فرهنگی غنی 
و دیرینه، هرچیز در آن می تواند خبر از آداب و سننی کهن داشته باشد، کنش آدم ها نسبت به فرهنگی 
که در آن زیست می کنند می تواند معانی و تعابیر مختلف داشته و واکنش های متفاوتی را هم حمل کند. 
مساله ای که در این روایت به گیر و داری خونین می انجامد، می تواند خیلی ساده حل و فصل شود، اگر 
نگاه و پیشینه ی فرهنگی  حاکم بر داستان را در نظر نگیریم. با نگاهی دیگر می توان داستان را نقدی بر 

الهام سنایی

جدال سایه ها
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فرهنگی غلط یا پیروی جاهالنه از سنتی دانست که معنا و مفهوم آن با اندکی تعمق و تفکر دستخوش تغییر 
و تحول یا از اساس تهی و بی معنا شود.

مثل روز روشن است که نویسنده تعمداً داستان را در تاریکی شب نگاه می دارد، او حتی از پیشینه ی آدم های 
روایت اش اطالعاتی به مخاطب نمی دهد، توصیفات و جمالت کوتاه و خالصه تنها نوری ضعیف را روی داستان 
می تابانند، ما دقیقا نمی فهمیم آن ها کیستند و مشکلشان از کجا و چه زمانی شروع شده و تا االن ادامه یافته، 
طرفین دعوا، »خوستو« و »چالقه« دعوایی را شروع می کنند که ما از آن بی خبریم، تنها نکته ای که چندبار 
روی آن تأکید می شود موضوع مردی و مردانگی است، موضوعی پیچیده که جایی می تواند ناشی از شناختی 
کورکورانه باشد و به شدت مهم جلوه کند و یا در جایی دیگر دستمایه  شوخی و خنده شود. »خوستو«، مرد 
جواِن مبارزه، برای اثبات مردانگی خود دوئل را پذیرفته و پا به میدان »چالقه« می گذارد، روند داستان به 
گونه ای پیش می رود تا مخاطب در این جدال، بی طرف نمانده و سمت و سوی مرد جوان یعنی »خوستو« را 
بگیرد، اگرچه این سوگیری هم مانند دیگر آدم های داستان با امید همراه نیست، صحبت ها حکایت از آن دارد 
که چالقه آدمی غیرقابل تحمل با چهره ای تهوع آور است که بی دلیل آغازگر این مبارزه شده، آدمی منفور که 
همه می دانند خوستو را خواهد کشت با این حال هیچ کس حتی پدر خوستو، برای این اتفاق مانع نمی شوند 

و تنها منتظر مبارزه ای مردانه می مانند.
آن ها شب دیر هنگام به محل قرار می آیند، روی »کلک« محل مبارزه آن هاست، اما آن هم به راستی یک 
کلک نیست، تنه ی درختی است که روزی، روزگاری که هیچ کس دقیقا نمی داند چه زمانی، توی بستر رود 
افتاده و آن قدر سنگین بوده که آب قادر به بلند کردن آن نشده، و هر سال فقط کمی آن را از شهر دور 
می کند، حتی مشخص نیست چه کسی اسم آن را کلک گذاشته اما همه آن را به همین اسم صدا می زنند. 
توضیحی ساده اما پرمعنی که چند موضوع را به ذهن متبادر می کند، می توان این درخت را نماد تفکرات بی 
ریشه و بدوی ای دانست که زمان به مرور آن را به حاشیه می راند، به حاشیه رفتن و از شهر دور شدن نیز خود 
نشانه ی دور شدن از تمدن و مدنیِت شهری است، و اینکه هیچ کس نمی داند از چه زمانی آمده و چه کسی 

روی آن اسم گذاشته با این حال کنجکاو هم نشده و جاهالنه آن را به همان اسم می شناسند.
همدیگر  از  که  پرهیبی  با  طرفین  و  می شود  شروع  درخت  تنه ی  همین  روی  بر  مبارزه  نهایت  در 
وقتی  آمده اند  تماشا  برای  که  اطرافیانی  که  است  تاریک  چنان  هوا  می کنند،  جنگ  به  آغاز  می بینند 
از پدر  این میان دو مرتبه  ندارند، در  از هم  را  تمییز دادن آن ها  نزدیک می شوند قدرت  به هم  آن دو 
و دوست خوستو می خواهد که او را از ادامه ی مبارزه منصرف کنند ولی آن ها پاسخی نمی دهند،حتی 
تا تعصب جاهالنه ی  ادامه بدهد،گویی حاال نوبت آن هاست  را  اورا عتاب می کند که جنگ  پدر خوستو 
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اندکی  کردن  پا  و  دست  درخواست  این  از  »چالقه«  انگیزه ی  ظاهراً  هرچند  بدهند،  نشان  خودرا 
 محبوبیت است که البته در آن هم ناکام می ماند و عاقبت با زمین زدن حریف در سکوت و سیاهی

 دور می شود.
مخاطب به خوبی این پیام داستان را درک می کند که جدال بر سر مردانگی تنها وقتی معنا می یابد که 
منصفانه و برابر هم باشد، به مبارزه خواندن مردی جوان و بی تجربه توسط مردی کارکشته و ورزیده پیش 
از آن که بر سر هر موضوعی باشد انصاف و انسانیت را به چالش می کشد. اصلی که نویسنده به خوبی از آن 

آگاه بوده و و روایت را بر محوریت آن به پایان می برد.
داستان »جدال« نخستین بار در با برگردان عبداله کوثری در مجموعه »داستان های کوتاه امریکای التین« 
توسط نشر »نی« و سپس در مجموعه ی »سردسته ها« توسط نشر »چشمه« با نام »کرجی« و برگردان 

آرش سرکوهی به چاپ رسیده است.
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با اینکه همه چیز را بارها و بارها کنترل کرده بود، باز هم استرس بر او غالب بود و نمی گذاشت بخوابد، 
ساعت سه  صبح بود و کمتر از چهار ساعت دیگر، باید آماده دفاع رساله ای می شد که سه سال از عمرش 

را صرف آن کرده بود. باالخره دست به دامن قرص آرام بخش شد. 
صبح، قبل از زنگ زدن ساعت از خواب پرید و تشریفات مرسوم روزانه اش را به جا آورد. در زمان انجام 
کارهایش و در ماشین، تا رسیدن به دانشگاه، و حتی قبل از همه ی اینها، در خواب، ذهِن او معطوف به 
احتماالتی بود که می توانست کارش را خراب کند؛ مثال، اگر در راه ماشین خراب می شد و دیر می رسید، 
همه او را یک دانشجوی اهمال کار و بی مسئولیت می دیدند. اگر یکی از اساتید از او سوالی می کرد و او بلد 

نبود، فکر می کردند به اندازه ای که باید بر موضوع مسلط نیست.
 وقتی باالخره به خودش آمد، داشت کنجکاوانه و حتی مصّرانه، تِه فنجان قهوه اش در جستجوی عالمتی 

می گشت که بر این استرس و فکرهای منفی صّحه بگذارد.

تولد
نیره آهن ساز
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شش ساعت بعد، با نمره الف و دسته گل هایی در دست، از سالن کنفرانس خارج شد، با آن که ظاهرا 
خوشحال بود، ولی تا به اتاق استاد راهنمایش رسید، بنای غر زدن را گذاشت: "چرا انقدر دیر جواب 
سوالش به ذهنم رسید؟ چرا اونقدر با ِمن ِمن جواب دادم؟ البد چون شب دیر خوابیده بودم، لعنتی! 

حاال چقد ازم کم می کنه؟ ولی استاد، حق من نیست نمره  کم بگیرم." 
تالش استاد برای توضیح این که عالی بوده و نمره ی الف گرفته، حاال یک دهم این طرف و آن طرف 
فرقی ندارد، راه به جایی نبرد. تمام راه تا خانه جواب های دیگری که می توانست به آن سوال بدهد 
را مرور می کرد، البته مضمون تمام پاسخ ها یکی بود، ولی او به تفاوت واژه ها، لحن و هر چیزی فکر 

می کرد.
 سر راه یک پیتزا خرید. وقتی به خانه رسید چند عکس از دفاع را در شبکه اجتماعی اش به اشتراک 
گذاشت، و در شبکه ی اجتماعی دیگری که با اسم مستعار فعالیت می کرد اما محیطش را بیشتر دوست 
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داشت، احساس و غرهای واقعی اش را نوشت. خوب می دانست که تا مدت ها مدام به این 
اتفاق فکر خواهد کرد. 

تمام بعد از ظهر در تخت ماند و به آن سوالی که به درستی پاسخ داد بود، اما از نظر خودش 
فاجعه قرن بود فکر کرد، از دست خودش عصبانی و کالفه بود؛ هرچه بیشتر فکر می کرد به 

نظرش افتضاح تر می آمد. 
دو هفته مرخصی گرفته بود تا بعد از یک کار سه ساله سخت و دشوار، کمی استراحت کند، 
که البته چهار روزش گذشته بود، حاال با خیال راحت می توانست تمام ۱0 روز باقیمانده را در 
تخت بماند و به آن سوال فکر کند و حرص بخورد. گاهی حتی یادش می رفت که سوال چه 
بوده و فقط حسش از آن لحظه را به خا طر می آورد، از خودش می پرسید: "سوالش چی بود؟! 
سوالش چی بود؟!" و به محض یادآوری، چرخه حرص خوردن دوباره آغاز می شد. در حقیقت 

مهم سوال نبود، مهم این بود که او از خودش بیشتر از این ها توقع داشت.
فردای آن روز، به محض بیدار شدن از خواب، یعنی وقتی هنوز چشم هایش را باز نکرده بود 
و نمی دانست دیشب بالشش را از کدام طرف روی تخت گذاشته و خوابش برده، از مرخصی 
گرفتنش پشیمان شد. با این ۱0 روز باید چه کار می کرد؟ خیلی زود سر و کله ی سوال هم 
پیدا شد، البته این به آن معنی نیست که در طی خواب به سوال فکر نکرده بود، خواب های 

پریشان شب گواه این بود که سوال در خواب هم دست از سرش برنداشته بود.
 با دست زیر تخت دنبال عینک و دفترش گشت. "یعنی چی؟" دیشب بدون نوشتن برنامه 
ی روزانه خوابش برده! به طرف میز شیرجه زد، هرچند زیر تخت هم مداد و خودکار داشت. 
برنامه ی روزش را نوشت: "تمیز کردن خانه، جواب دادن پیام های تبریک، خرید خانه، تعمیر 
دوش حمام، شروع کتاب درسی جدید، زبان خواندن." بالفاصله بعد از نوشتن برنامه، حس 

بهتری داشت، حس کنترل روی زندگی اش. 
بعد از تشریفات معمول صبحگاهی اش بدون اتالف وقت دست به کار شد، اول باید خانه را 
مرتب می کرد. با یک نگاه می شد فهمید که سه، چهار هفته ای از آخرین نظافت و گردگیری 
گذشته است. الیه ی نازکی از گرد و خاک مثل یک رد پا جای تا جای خانه بود. روی میز 
کارش از همه جا تمیزتر و البته شلوغ تر بود. انبوهی از دفترها، کتاب ها و کاغذهای مملو از 
کلمات روی میزها، گوشه اتاق، در آشپزخانه و روی کاناپه پراکنده بودند. سه گلدان پشت 

پنجره در  مرز پژمردگی و خشک شدن کامل سرگردان بودند.
ساعت دو ظهر تمام کارهای لیست انجام شده بود، از روی عادت پشت مانیتور نشست و به 
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جست و جوی مقاالت پرداخت. ولی قرار بود این دو هفته بدون کار و تحصیل و مقاله باشد، به 
جز آن کتاب درسی که جایزه ی دفاعش بود و زیر سبیلی در لیست قرار داشت، درست مثل بچه 
ای که از خوردن شیرینی منع شده، ولی چشمش همچنان دنبال شیرینی است ، نگاه خریدار و با 

حسرتی به مانیتور انداخت و بعد یک فیلم کمدی باز کرد.
فیلم در مورد دختری بود که از سر بیکاری به پزشک مراجعه می کرد و بعد از دکتر خوشش می آمد 
و هرروز به بهانه ای دوباره دکتر می رفت. به فکر فرو رفت، البته نه به این فکر که چرا او هرگز 
عاشق کسی نشده بود ، بلکه داشت فکر می کرد از آخرین باری که برای چکاپ رفته بوده مدت 

زیادی گذشته است. بعد از تمام شدن فیلم یک وقت از منشی دکترش برای دو روز بعد گرفت.
بالفاصله بعد از این تماس، سرخوش ترین فرد عالم که به شکل تعجب برانگیزی دوست او هم 
بود، یک لیست از تفریحات برای دو هفته فرستاد، از دویدن و تهران گردی تا اسب سواری، پیست 

اسکی و کنسرت، با یک تشکر و خنده سر و ته قضیه را هم آورد. 
در طول دو روز بعدی کتاب 640 صفحه ای اش را تمام کرد و به خودش قول داد، فردا، بعد از بیرون 

آمدن از مطب یک کتاب دیگر بگیرد. 
روز بعد به پزشک معالجه و در راه برگشت کتاب تخصصی تازه منتشر شده ای را که حسابی سر و 
صدا کرده بود خرید. تا چند ماه دیگر، برای شروع دوره پسادکترا عازم کانادا بود و حاال نباید هیچ 

فرصتی را برای مطالعه ی کتاب های زبان اصلی و جدید تخصصی از دست می داد.
چند روز بعد، پزشک با دیدن نتایج آزمایشات چکاپ، دکتر از او سواالتی در مورد تغییر اشتها، 
وزن و وضعیت خلق و حتی الگوی دفعش پرسید، بعد به او توصیه کرد آزمایش های بیشتری را 
که برایش می نویسد حتما انجام دهد. برای ذهن همیشه نگراِن او، این یک زنگ خطر بزرگ بود. 
باالخره یک روز مانده به پایان تعطیالتش تشخیص احتمالی پزشکش با صراحت تمام به او دهن 
کجی می کرد، سرطان پانکراس. پزشکش که متخصص داخلی بود یک نامه ارجاع به آنکولوژیست 

برای او نوشت و تاکید کرد خیلی زود مراجعه کند.
دکتر به او توضیح داد که سرطان پانکراس یک بیماری خاموش است، ولی نشانه هایی مانند همین 

ها که او داشته، دارد. 
سعی کرد با جدیت و منطق یک مهندس کامپیوتر با قضیه برخورد کند، اما لحظه به لحظه ترسش 
بیشتر می شد. روز بعد از سه، چهار دکتر فوق تخصص و متخصص سرطان و گوارش، از جمله 
همان دکتری که متخصص داخلی ارجاعش داده بود، وقت گرفت و احمقانه سایت ها را در جست 
و جوی هر آن چیزی که بتواند او را به حقیقت برساند، باز و بسته کرد، در حالی که حقیقت در 
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برگه های آزمایش و بیوپسی مشخص بود. به نظرش مسخره و غیر منطقی می آمد، هیچ کدام 
از عوامل خطر را نداشت، سن باال، جنسیت مرد، سابقه ی خانوادگی ابتال، مصرف سیگار، اضافه 
وزن، ... . مغزش مدام گوشزد می کرد که هیچ کدام از این عالیم خطر را ندارد، پس چنین 
تشخیصی ممکن نیست، او سالِم سالم بود و فقط برای چکاپ، آن هم صرفا چون وقت خالی 

داشت مراجعه کرده بود. 
ساعت یازده شب بود که یادش افتاد مرخصی اش تمام شده، تصمیم گرفت صبح خیلی زود یک 
پیام برای مدیر عامل ارسال کند و بگوید کسالت دارد، ولی مگر چند روز می توانست مرخصی 
بگیرد؟ شاید بهتر بود راستش را بگوید، مثال بنویسد: "سالم، یک مشکل جدی دارم و به نظرم 
نمی توانم روی کار تمرکز کنم. "یا هر پیامی که این مفهوم را برساند. ولی برای کسی مثل او 
نوشتن این پیام ممکن نبود، او خیلی با احتیاط در مورد مسائل شخصی اش حرفی می زد و 
البته هرگز راجع به مسائل شخصی که از نظر خودش منفی و یا نمایانگر ضعف و درماندگی بود 
حرفی نمی زد. همیشه تعجب می کرد که چطور بقیه این طور راحت این حرف ها را در مورد 
خودشان می زنند، مثال یک بار، در آرایشگاه، یک دختر داشت برای آرایشگر و بقیه تعریف 
می کرد که چطور بعد از هفت سال نامزدی همه چیز در شرِف از هم پاشیدن است و او از سر 
کالفگی و بیچارگی به آرایشگاه پناه آورده، خودش را جای آن دختر می گذاشت و می دید 
در این باره حتی نباید با دوستان صمیمی و خانواده حرفی زد. روز بعد، قبل از همه سر کار 
حاضر بود و در جواب سوال تعطیالت چطور بود، با لبخند می گفت: "عالی، خوب بود، واقعا 

الزم داشتم."
سه روز را با همین لبخند ساختگی گذراند، حاال دیگر وقت ویزیت ها یکی پس از دیگری از راه 
می رسید. تمام پزشک ها بعد از گرفتن شرح حال و دیدن نتایج آزمایشات و نمونه برداری ها 
و عکس ها می پرسیدند: "کسی همراهتون نیومده؟" او با لبخند یخ زده ای می گفت:" نه من 
تنها زندگی می کنم." بعد می شنید:"بله، ولی حضور یه دوست یا آشنا بهتره." تمام پزشک ها 
متفق القول رخداد فاجعه را تایید می کردند. کم کم باورش می شد، کم کم رنگش می پرید 
و دستانش یخ می کرد. کم کم می فهمید حضور یک دوست و آشنا بهتر است، یعنی چه. 
ولی هنوز جرات نکرده بود گریه کند، اگر گریه می کرد یعنی خیلی باور کرده بود و باور چنین 

چیزی برای او آسان نبود.
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 در بین صدای پزشک ها که از امید صحبت می کردند، واقعیت های دردناکی به گوشش میخورد، 
"متاسفانه متاستاز داده."، "نمیتونیم بهش دست بزنیم"، "باید هر طور می تونیم جلوش رو بگیریم"، "از پس 
هزینه  ی درمان برمیای؟" و بعد بار سوال اصلی بر دوش او بود، با ته مانده ی صدایی که از وحشت در 
حنجره اش می لرزید، می پرسید: "چقدر وقت دارم؟" بعد از تعارفات معموِل" عمر دست خداست، مهم ترین 
چیز برای این بیماری اینه کمه امید داشته باشی" با شلیک واقعیت به قلب هنوز تپنده اش درد می کشید؛ 
"متاسفم.سه تا شیش ماه"، "میتونم قول بدم که شیش ماه"، "بستگی به خودت داره، تو دختر قوی هستی، 
بین چهار ماه تا یک سال." اما حتی در برابر پزشکانی که موعد مرگش را پیش گویی می کردند، ضعف و 

بیچارگی را پشت لبخند ژوکوند واری قایم می کرد.
دنیا آب پاکی را روی دستش ریخته بود و او حتی نمی توانست محض رضای خدا چهار قطره اشک بریزد.

خوب می دانست باید با خودش روراست باشد، باید تصمیم بگیرد. آن دختِر همیشه در جست و جوِی عالی 
ترین، حاال باید جایی بین بد و بدتر برای خودش راه حلی می جست. باید کمی آرام می شد، باید تمرکز 
می کرد. چشمش به دفتر افتاد، دفتری که همیشه داشت، از برنامه روزانه تا اهداف چندساله، چیزهایی که 
در طول روز میدید و برایش جالب بودند و می نوشت تا سر فرصت در موردشان بخواند، خاطرات روزانه 

و همه چیز.
از آخرین روزی که چیزی نوشته بود ۱8 روز می گذشت، با خودش گفت:"پس اوضاعم خیلی خرابه، اونقدر 

که حتی یادم رفته بود، دفتری دارم که بدون نوشتش روزم شروع نمی شد."
به مانیتور نگاه کرد، به عشق دیرینه اش که از ۱6 سالگی عمرش را پای آن گذاشته بود، مهندسی کامپیوتر.  
مقاله اش را باز کرد، چقدر تمام این عبارت ها و اعداد و حروف برایش بی معنی و حال به هم زن بودند. 
تمام عمرش را تلف کرده بود، نه دوستی، نه عشقی، نه عالقه ای غیر درس، نه تفریح و ماجراجویی. حاال 
اگر کسی از او می پرسید: "زندگی ات را چطور گذراندی چه باید می گفت؟" فکر کرد:"درس خواندم و کار 

کردم تا بعدا بهتر زندگی کنم، ولی بعدی در کار نبود."
آرام از خودش پرسید: "به کجا می خواستم برسم؟"

برای کسی که همیشه در جست و جوی بهترین است، خوب یعنی فاجعه؛ حاال حتی خوب هم نمی 
توانست باشد. سه روز بود که مدام باال می آورد، محتویات معده اش را، زندگی نزیسته اش را، اضطرابش را، 
وراجی های مغز بی صاحبش را. داروهایی که دکتر داده بود را می خورد، ولی پرتو درمانی؟ شیمی درمانی؟ 

برای چند ماه بیشتر زندگی؟ کدام زندگی؟
دفترش را باز کرد تا مرور کند، اهداف سال: دفاع رساله، مهاجرت برای پست دکترا، چاپ حداقل 5 مقاله، 
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اتمام پروژه ی برنامه نویسی ، با خط درشت نوشته بود: »امسال سال آخر 
قرن است، جوری تمامش کن که انگار هر صد سالش را زندگی کرده ای.«

با دهن کجی دوباره خواند:"جوری زندگی کن که انگار هر صد سالش را 
زندگی کرده ای". 

فکر کرد اگر این بیماری پیش نمی آمد، حتی اگر صد سال هم عمر می 
کرد همه اش را تلف می کرد، در حالی که می توانست در همین سی  سال 
اندازه صد سال زندگی کرده باشد، پس حاال صد سال را از دست داده بود، 
در آخرین سال قرن، او یک قرن را از دست داده بود. در دفترش نوشت هیچ 

چیز بدتر از این هست که بفهمی زندگی نکرده ای؟
فردا صبح، بعد از سه روز غیبت بی اطالع، قبل از همه سر کار حاضر بود. 
باالخره به اتاق مدیر عامل احضار شد؛ پیش از آنکه رییس فرصت کند علت 
غیبتش را پرس و جو کند، برگه استعفا پیش رویش قرار داشت. با شوخی 
گفت:"خانم دکتر شما سه روز بی اطالع نیومدید، من باید اخراج کنما. 

جریان چیه؟" گفت:" شما که در جریان مهاجرت من بودید."
 " بله. بله. ولی قرارمون این بود تا اون موقع به همکاری ادامه بدیم." 

"بله، ولی فکر کردم قبل از مهاجرت کمی به خودم استراحت بدم، نگران 
بودید تموم کردم." اسعتفایش  به من سپرده  نباشید تمام کارهایی که 
پذیرفته شد. یک جعبه آورد و با لبخند وسایلش را جمع کرد، بعد با همان 
بهانه عالی که پیدا کرده بود، با همه خداحافظی کرد و رفت، بی آنکه به 
کسی چیزی بگوید. برایش خیلی مهم بود در اوج زندگی کند، در اوج 

خداحافظی کند.
در شبکه اجتماعی محبوبش، همه از سال آخر قرن حرف می زدند، از 
شروع قرن جدید. یعنی فقط او بود که می دانست قرن جدید را نخواهد 
دید؟ تمام برنامه هایی که برای سال جدید، در کشور جدید ریخته بود نقش 

بر آب شده بودند. تمام حساب هایش در فضای مجازی را بست.
اضطراب زیادی که تجربه می کرد، فقط برای بیماری و مرگش نبود، تصور 
اینکه تا چند ماه بعد چقدر ضعیف و نیازمند خواهد شد، بیشتر از بیماری 

فکر کرد اگر 
این بیماری 
پیش نمی 
آمد، حتی اگر 
صد سال هم 
عمر می کرد 
همه اش را 
تلف می کرد، 
در حالی که 
می توانست 
در همین سی  
سال اندازه 
صد سال 
زندگی کرده 
باشد، پس 
حاال صد سال 
را از دست 
داده بود
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آزارش می داد. مدام فکر می کرد باید در اوج با زندگی خداحافظی کند،  وقتی هنوز آنقدر قوی بنظر می آمد که 
گویی حق انتخاب بین مرگ و زندگی داشت، هرچند خودش می دانست که دیگر نداشت. او انتخاب شده بود، 

برای مردن. و حاال اگر خودش را می کشت فقط انتخابی را که حقی در آن نداشت، همراهی کرده بود.
روبروی آینه نشست، کاری که مدت ها بود از انجامش فرار می کرد، به خودش نگاه کرد، لبخند زد، با دختر در 
آینه حرف زد، به جای تمام معشوق ها و دوست های نداشته اش خودش را دلداری داد، به جای مادر و پدر فوت 
شده اش برای خودش غصه خورد، ولی هنوز نمی توانست گریه کند. حجم ضربه مرگ آنقدر ناباورانه بود که اشک 

هایش پشت مجاری اشکی اش یخ کرده بودند.
ساعت سه  صبح از خواب پرید، خواب مردنش را دیده بود. گوشه تخت کز کرد و با صدای بلند گریه کرد.بعد بلند 
شد، دور خودش می گشت، نمی دانستی بالتکلیف است یا تصمیمی که گرفته آنقدر بزرگ است که این چنین 
آشفته شده. لپ تاپش را روشن کرد، تمام فایل های مربوط به کار و دانشگاه را پاک کرد. با انرژی که معلوم نبود 
از کجا آورده تا صبح تمام اسبابش را که البته زیاد هم نبود جمع و جور کرد، ساعت 8 صبح یک سمسار آورد و 
همه چیز را خیلی پایین تر از قیمتی که باید فروخت. کتاب هایش، مبل ها، یخچال، تخت، میز محبوبش. وقت 
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چانه زدن نداشت، چیزی که داشت از دست می رفت، 
خیلی قیمتی تر بود.

زنگ در صاحب خانه را که در یک واحد در همان آپارتمان 
بود زد، گفت خانه را پس می دهد و پول پیشش را همین 
حاال الزم دارد. در جواب سوال گفت سفرش جلوتر افتاده. 

باید برود.
صاحب خانه کمی ِمن ِمن کرد ولی در نهایت با کسر اجاره 

ی دو ماه دیگر پول پیش را به حسابش واریز کرد.
به خانه برگشت، خانه ای که آنجا درس خوانده بود، برای 
زندگی جنگیده بود، مستقل شدن را تجربه کرده بود و 
حاال از تمام این خانه فقط یک چمدان لباس می برد و 

یک دفتر.
دفترش را باز کرد و نوشت، کدام آدمی شانس این را دارد 
که بداند تا یک سال بعد خواهد مرد؟ حاال یک سال وقت 
دارم برای زندگی کردن، دیدن، حس کردن، بی دویدن 
برای آینده ی ناممکن، بی عجله.حاال از تمام آدم هایی 
که از ضعیف بودن در برابرشان واهمه داشت دور می شد، 
با پس انداز چند ساله و پول پیش خانه، پاداش رییس و 
پولی که برای کانادا کنار گذاشته بود سفر را آغاز می کرد. 
به کجا؟ هرجا که پیش می آمد، هر طور که پیش می آمد.

حاال یک سال وقت داشت که بدون دغدغه های انسان 
معاصر زندگی کند، شاید عاشق می شد، یا یک کالس 
را  دفترش  خواند،  می  کتاب  رفت،  می  آنالین  هنری 
برداشت، اولین صفحه سفید را تا کرد و نوشت: آخرین 

سال قرن...

کدام آدمی 
شانس این را 
دارد که بداند 
تا یک سال بعد 
خواهد مرد؟ 
حاال یک سال 
وقت دارم برای 
زندگی کردن، 
دیدن، حس 
کردن، بی دویدن 
برای آینده ی 
ناممکن، بی 
عجله
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دلم می خواهد مثل کسی که افعی دیده ناگهان پتو را بزنم کنار و بپرم و بلند شوم و از اتاق بزنم 
بیرون اما نمی توانم، خمارِی بعد از خواب، آن خواب طوالنی کارِ خودش را می کند. آیا چیزی بدتر از 
این در دنیا هست که آدم روز روشن بدون اینکه بدنش نیازی به خواب داشته باشد ساعت ها بخوابد و 
بعد که بیدار می شود همه چیز تمام شده باشد؟ آفتاب، نور و گرمایش را داده و االن آخرهای کارش 
است، همه رفته اند و خانه خالی شده، ناهار را خورده اند، همان ناهار خوشمزه که قبل از آماده شدن 
بی صبرانه منتظرش بودم. چرا چرا مرا بیدار نکردند؟ البته نمی توانم آن ها را مقصر بدانم بیشتر به خاطر 
اخالق تند خودم است، می دانم. اگر بیدارم کنند زود عصبانی می شوم و سیِل تف و لعنت و تشر بارشان 
می کنم. اما باز هم دلیل نمی شود این همه دیر بیدار شوم، ساعت دیواری را نگاه می کنم: حداقل پنج 
ساعت خوابیده ام. در زمان خواب چندباری هوشیار شدم حس کردم، خوابم کافی بوده اما تنبلی هی 
تحریکم می کرد که چشم هایم را ببندم و االن به وضعی رسیده ام که حتی از فرِم پهن شدن پتو، روی 

در بسته

كامران شكوري
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شکم و پاهایم حالم به هم می خورد ولی نمی توانم از خودم دورش کنم.
انگیزه ای هم برای پاشدن ندارم دوست دارم، همین جا تو زمین فرو بروم. راستش اگر 
می توانستم باز هم می خوابیدم ولی این چاره هم دیگر از من گرفته شده. یادم می آید که 
وقتی داشت خوابم می گرفت با خود گفتم نه... خیلی بدموقع است اما هیچ باورم نمی شد 
که خوابم ببرد. دیگر آفتاب غروب می کند و همه جا رنگ سرب سنگین می شود. هیچ چیز 
بدتری از آفتابی نیست که در غیاب آدم غروب کرده باشد. نور قشنگ روز جایش را به 

تیرگِی دلگیر داده که همه ی خانه را فراگرفته.
با این همه باید کاری کنم. اولین تصمیم پس از بیداری را باید محکم گرفت. اراده می کنم 
تا اگر بتوانم کل پتو را با یک حرکِت پاها بزنم کنار آن گاه یک راست بروم آن طرف اتاق، 
سراغ کلیِد المپ و روشنش کنم. کتابی که می خواندم آن طرف متکایم بود، استکان خالی 
آن طرف تر، قبل از ناهار از گرسنگی چای خوردم تا غذا آماده شود و هنوز دهنم گس و تلخ 
است و میلی هم به غذا ندارم. سرم را به یک سمت می گردانم و خیره می شوم به سفیدی 
دیوار در حالی که از خیره شدن هم متنفرم. هر لحظه بیشتر از خودم و کارهای خودم 
منزجر می شوم، انگار همین تنفر تلخ و سخت مثل چسِب چوب همه ی بدنم و دست وپایم 
را می گیرد و نمی گذارد بلند شوم. خیره شدن و گم شدن در اقیانوِس ابدی تلخ و مهوع 

ادامه می یابد.
کم کم تالش می کنم منطق ذهنم را عوض کنم. می خواهم فقط اندکی از نیروی تنفر را 
کم کنم تا بتوانم حرکتی کنم. برای شروع یک حرکت کوچک خوب است. اما یک حرکت 
کوچک باید موثر هم باشد وگرنه نکردنش بهتر. مثال اگر کتاب را جابجا کنم هیچ فایده ای 
ندارد. بهتر است پتو را از روی پایم عقب بزنم اتفاقا پاهایم خیلی هم گرم شده و عرق کردن  

آزارم می دهد. شاید همین پتوست که این  همه بدنم را گرم و سست کرده.
یک اراده ی کوچک و ناگهان تمام پتو را مثل جانوری موذی از همه جای بدنم جدا می کنم. 
با لمِس هوای آزاد روی پوست پاهایم حس خوبی دارم و دیگر راحت تر می توانم پا شوم. 
نیم خیز می شوم. حرکِت موثر بعدی که می تواند ضربه ای کاری تر به دشمن که همان 
تنفِر بی پایان است بزند، روشن کردن المپ است. تیرگی و گرفتگی اتاق به فضا حالتی 
یأس آور و نفرت بار می دهد. به کلیِد چراغ نگاه می کنم و با خودم مرور می کنم دو مرحله 
دارد: ایستادن و بعد برداشتِن دو قدم. ارزشش را دارد، با روشن شدن المپ زندگی در اتاق 
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دمیده می شود. 
هم چنان نیم خیز و بی حرکت هستم،  نباید بی حرکتی ادامه یابد و گرنه ممکن 
است دشمن دوباره غلبه کند. من کار بزرگی کرده ام که از حالت خوابیده 
برخاسته ام، اما اگر تا مدِت طوالنی همینجور خیره بمانم معلوم نیست که 
دوباره به سستی و دراز کشیدن برنگردم. باز مرور می کنم مرحله ی بعدی پس 
از روشن کردن المپ باید راه رفتن باشد. این خیلی مهم است آن موقع است 

که می شود با اطمینان گفت که دشمن کامل از میان رفته.
به سختی از جا بلند می شوم و سراغ کلید چراغ می روم. اوِل کار نورِ المپ 
زرد و مهوع به نظر می رسد و گویی فضای شلوغ اتاقم را کوچک تر نشان 
می دهد، اما مدتی بعد به آن عادت می کنم و برایم قابل تحمل می شود. از 
اتاق می زنم بیرون و المپ های هال را هم روشن می کنم، سپس دیگر چیزی 
به ذهنم نمی رسد که انجام دهم برای همین روی مبل می نشینم. حاال باید 
چه کار کنم؟ دهنم خشک است اما حوصله ندارم بروم آب بخورم، دل ضعفه 
آزارم می دهد، یاِد ناهار می افتم که قبل از خواب روی اجاق می غلید و کلی 
ذوقش را داشتم. اگر سراغش می رفتم اوضاع بهتر می شد و الاقل کاری کرده 
بودم. می روم توی آشپزخانه قابلمه ی کوچک را از توی یخچال درمی آورم و 
روی میز گذارم و از قابلمه ای دیگر چند قاشق برنج برای خودم توی بشقاب 
می ریزم. اولین قاشق را که توی دهان می گذارم سردِی خیس خورشت تا عمق 
بدنم می رود و کش می آید. ساعت ها تو یخچال بودن غذا را به توده ی سفت 
بی مزه ای تبدیل کرده، بقیه ی قاشق را به بشقاب برمی گردانم و از پشت میز 
بلند می شوم. حاال باید چه کار کنم؟ یادم نمی آید. از نشستن و دوباره فکر کردن 
خیلی می ترسم. باید کاری کنم وگرنه باز گذر زمان متوقف می شود و بعد 

کرختی و ...
چیزی به ذهنم نمی رسد، اما هرطور است باید کاری پیدا  کنم. نگاهی به ساعت 
دیواری می کنم. مثل برق گرفته ها از جا می پرم. نور امیدی در قلبم شروع به 
درخشیدن می کند، امروز گروهِ دوستانم به چایخانه می روند تا با هم قلیان 
بکشیم و چای نبات بنوشیم. تنها کاری که باید بکنم این است که خودم را به 

هم چنان 
نیم خیز و 
بی حرکت 

هستم،  نباید 
بی حرکتی ادامه 

یابد و گرنه 
ممکن است 

دشمن دوباره 
غلبه کند. من 

کار بزرگی 
کرده ام که از 

حالت خوابیده 
برخاسته ام

4۳ 

سال سوم | شماره دهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



44 

سال سوم | شماره دهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



آن ها برسانم، لحظاتی بودن با دیگران آن هم در فضایی گرم و روشن عالی ترین چیز دنیاست. 
برای اطمینان آخرین پیام گوشی ام را چک می کنم. درست است: قرار ما ساعت 8:۳0. من 20 
دقیقه وقت دارم، شاید 5 دقیقه  هم  دیرتر برسم اما به هرحال شدنی است. در ذهنم مرور 
می کنم، چیزهایی که باید آماده کنم این هاست: کمربند جدیدم، شلوار کتان قهوه ای، پیراهن 
را که هنوز نمی دانم چه کنم، جوراب شسته که ندارم ولی سرمه ای ها هنوز زیاد کثیف نیست. 

پول، کلید، موبایل، کارت عابربانک را باید بگذارم توی جیبم.
شلوار را سریع می پوشم اما برای کمربند مجبور می شوم سه بار از اتاق به هال و دوباره از هال 
به اتاق بروم تا سرانجام پیدا می شود. پیراهن سفیدم که از همه بهتر بود پیدا نمی شود و مجبور 
می شوم پیراهن خط دار آبی را بجایش بپوشم که کمی کهنه است ولی عیبی ندارد. جوراب ها را 
باالخره چسبیده به کنار مبل پیدا می کنم. به خاطر کلید دوبار سراسر هال را می دوم و سرانجام 

آن را روی زمین نزدیک که همانجایی که از اول ایستاده بودم پیدا می کنم.
همه چیز آماده است، حاال می توانم بروم بیرون. موج شادی را توی دلم حس می کنم. دِر 
اتاق را که باز می کنم همان جا در چارچوب یک بار دیگر جیبم را برای اطمینان می گردم. 
پول و کلید هست اما موبایلم نه. اگر موبایل نداشته باشم نمی توانم دوستانم را پیدا کنم چون 
نشانی چایخانه ی جدید را ندارم. به سرعت برمی گردم تا ازروی سنگ آشپزخانه برش دارم اما 
آن جا نیست. باید زمان ام را مدیریت  کنم. مسیرهایی که رفته بودم را به یاد آورم و بگردم . با 
خونسردی شروع می کنم یک بار دیگر به صورت معکوس در همه ی آن ها حرکت کردن: راه پله 
را نگاه می کنم، چوب لباسی را و اتاق خودم را. کف آن یکی اتاق را که روبه روی اتاق من است. 
دوباره هال. همه  ی اشیا را به دقتی چند برابر نگاه می کنم، دیدن گوشه و کنارهای فراوانشان 
برایم تازگی دارد و انگار اولین بار است می بینمشان. اما موبایل هیچ جا نیست. کمی با عصبانیت 
و بی تمرکز تمام مسیرها را یک بار دیگر می روم و بازبینی می کنم. نباید این طور شود کم کم 
تسلطم را بر خودم از دست می دهم. زمان از دستم خارج می شود اما چاره ای نیست. تنها کاری 
که از دستم برمی آید امیدواری به این است که ناگهان خیلی غیرمنتظره پیدا شود و ورق را 
برگرداند، فقط همین مرا برمی انگیزد که باز مدام بگردم. دور بعدی جستجو را از محدوده ی 
مسیرها فراتر می برم و همه ی خانه را می گردم. موبایلم را ممکن است هر جایی گذاشته باشم: 
روی تلویزیون، روی تمام میزها، روی مبل ها، توی کابینت ها، روی فرش ها، داخل جیب تمام 
پیراهن ها و شلوارها. ضربان قلبم تند شده و مغزم را داغ می کند. سرعت رفت و آمدهایم هی 
بیشتر و بیشتر می شود حتا کور شده ام و دیگر جایی را نمی بینم فقط مثل آدم مکانیکی از این 
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سر خانه تا آن سر می روم و برمی گردم. زانوهایم درد می گیرند و شروع می کنند به لرزیدن. باید 
به خودم استراحتی بدهم وگرنه افتادنم حتمی است. روی مبل می نشینم. خیلی دیر است اما 
باید جرأت کنم و به ساعت دیواری نگاه کنم و بر اساس آن طرح تازه ای بریزم. می چرخم به 
سمت ساعت و سر بلند می کنم: 8:22. این 8 دقیقه به رغم کم بودن ناراحت کننده اش باعث 
می شود کورسوی امیدی داشته باشم. عجله فایده ای ندارد. باید از همه ی امکان ها استفاده کنم 

یا می شود یا نمی شود، چیزی برای از دست دادن ندارم.
با حوصله می گردم و می گردم. زیر فرش ها را می گردم، چهار گوشه ی هر کدام را تا عمق زیاد، 
زیر پایه ی همه ی میزها و مبلها، تمام خانه را سانت به سانت می جویم و جلو می آیم. آشپزخانه 

و اتاق ها را هم نگاه می کنم اما نیست.
خسته از طوالنی ترین نوع جستجو ساعت را نگاه می کنم 8:57 حتی اگر همین االن راه بیفتم با 
ارفاق وقتی به چایخانه می رسم که دوستان می خواهند از آن جا بروند. خودم را روی کاناپه رها 
می کنم. خوب است الاقل تا دکه ی روزنامه فروشی خیابان خودمان بروم و تیترها را نگاه کنم به 
این بهانه کمی هوای آزاد به کله ام بخورد. اما کلید قفل دوچرخه ام توی جیبم نیست. اشکالی 
ندارد حتما وقتی داشتم دنبال موبایلم می گشتم آن را جایی گذاشته ام و خیلی زود می توانم 
پیدایش کنم اما این را هم هرچه می گردم، پیدا نمی کنم. انگار که باد عجیبی در این خانه 
می وزد و هرچه توی جیبم است بی اینکه بفهمم با خود می برد، کم کم داخل دیوارها را نگاه 
می کنم تا نشانی از گمشده هایم پیدا کنم. شاید موبایل یا کلید توی حفره ای توی دیوار باشند، 
حفره ای که رویش را الیه ی نازک گچ، گرفته. هر لحظه انگار چیزی مانند یک قلِب زنده ی 

بزرگ در خانه می تپد و یکی از کارهای مرا مختل می کند.
روی دیوارها دست می کشم و همه ی خانه را می جویم. فرشها را، این بار کل فرش را، با یک 
حرکت از زمین بلند می کنم و باد عجیبی درونشان می دود و نور می زند زیرشان، اما آن وسط 
هم چیزی جز موزاییک های سرد و خالی نیست. می گردم و می گردم بی خستگی، اما پیدا 
نمی کنم. روی مبل می نشینم و آرزوی رفتن به دکه را هم فراموش می کنم چون آنجا هم دیگر 
بسته شده است. با اضطراب فکر می کنم: حاال چه کار کنم؟ چه کار کنم؟ قبل از اینکه بیشتر 

مضطرب شوم بهتر است پنجره را باز کنم تا هوای تازه داخل خانه بیاید.
اما دسته ی پنجره گیر کرده و باز نمی شود. زور می زنم، دودستی،  با تمام وزِن خودم از دسته 
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آویزان می شوم اما انگار که زلزله آمده و پشت پنجره هزار خروار 
آوار جمع شده باشد، اصال تکان نمی خورد. پس چه کار کنم؟ چه 
کار کنم؟ این جمله مثل پتکی تو سرم می کوبد. با وحشت می فهمم 
که دیگر هیچ کاری به ذهنم نمی رسد. از خستگی جلوی همان 
پنجره دراز می کشم. خیره به سفیدی سقف. همه چیز تمام شده. 
همه ی دوستانم رفته اند. روزنامه فروشی بسته شده. فکِر محرومیِت 
ناعادالنه از این لذت های کوچک که می توانست کمی حالم را بهتر 
کند، عذابم می دهد آن  قدر تو ذهنم تکرارش می کنم که محو و 
بی اثر می شود. دیگر بهشان فکر نمی کنم به هیچ چیز فکر نمی کنم. 
سبکی عجیبی سراغم آمده و زیر پوستم می خزد.  سقف انگار با 
حرکت بسیار کندی دایره وار می چرخد. دوباره همان حالت به من 
اگر  و دیگر حتی  بی حال و سست می شود  بدنم  دست می دهد، 
کاری هم برای انجام دادن پیدا کنم کاری از آن برنخواهد آمد. مغز 
خسته ام فراموش کرده و دارد خوابش می برد و انگار هیچ گریزی 
ندارد. نباید بخوابم! نباید بخوابم! خیلی زیاد خوابیده ام باید کاری 
کنم، هرکاری که باشد فرقی نمی کند. مقاومت بسیار سختی دربرابر 
خوابیدن پیش می گیرم اما پس از چند لحظه، مقاومت خسته ترم 
می کند. کم کم همراه با احساِس گناه از حال رخوت خودم لذت 
می برم ودلیلی برای ایستادگی نمی بینم. مقاومت چه احمقانه است، 

سبکی مرا با خود می برد...
مرد همانجا جلوی پنجره خوابش برده است. دقایقی بعد موبایلش 
از جایی دوردست و نامعلوم به صدا در می آید. دوستانش هستند 
که دارند از هم جدا  می شوند و می خواهند از او بپرسند که چرا 
همراهشان نشده. موبایل مصرانه بارها و بارها زنگ می زند. مرد با 
چشم های بسته سرش را کمی به سمت صدا می چرخاند، بدنش را 
کمی جابجا می کند و در همان حال می ماند. سرانجام صدای موبایل 
بند می آید، تن مرد دوباره سست می شود و در همان حالت به خواب 

عمیقی فرو می رود.

 با وحشت 
می فهمم که 
دیگر هیچ 
کاری به ذهنم 
نمی رسد. 
از خستگی 
جلوی همان 
پنجره دراز 
می کشم. خیره 
به سفیدی 
سقف
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چندتایی جوجه خریدم، از اون چندتا فقط یکیشون زنده مونده؛ یک جوجه ی زرِد طالیی کوچولو. 
االن تقریباً دو هفته ای میشه، کم کم بال درآورده و یه کمی هم نسبت به قبل بزرگتر شده.

خونه مامان بزرگم )مادر پدرم( نگهش می دارم. جای کوچیکی واسش درست کردم و کمی خاِک 
اره زیر پاهاش ریختم. عروسک قرمز را هم واسه خوابیدن گذاشتم که بره زیرش و گرم بشه جای 
خوابش. از موقعی که خریدمش ظهر و شب میرم پیشش بهش غذا میدم و ظرف آبی که توی خونش 
گذاشتم را هم عوض می کنم. خیلی بهم وابسته شده. موقعی که میارمش بیرون حس می کنم، کلی 
ذوق میکنه. میاد روی دستام یه کمی قدم میزنه بعد من آروم دستامو می بندم و جمع می کنم، 
خودشو جمع و جور میکنه و توی همون حالت می خوابه. دیگه صدای جیک جیکش نمیاد، می خوابه 
و اونوقته که حس امنیت خیلی خوبی توی وجودش می دوه. اینو خوب می فهمم. این شده کار  ظهر 

و شبم. راستی هنوز اسم نداره.

نوک طال
آرتان ترابی نژاد
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خونه مامان بزرگ )آره، همونجایی که جوجه کوچولو داره بزرگ میشه.( پر از خاطرات کمرنگ 
و پررنگه. مثال االن یاِد برنامه کارتونی دوران کودکیم افتادم. اسمش خونه ی مادربزرگه بود، 
همونجایی که هزار تا قصه داشت... یکی از جوجه های توی اون برنامه اسمش نوک طال بود، اصال 
خوبه اسم جوجمو بذارم نوک طال. راستش از خونه مامان بزرگ فقط خونه مونده و  باغچه ی 
پُر گلی که فصل بهار یاس و زنبق داره. زمستوناش هم گل نرگس و حاال به اونا یه جوجه اضافه 

شده. اما خود مامان بزرگ دیگه نیست.
واژه مادر بزرگ برای خیلی ها ساده معنی میشه، ولی برای من نه! مامان بزرگ خیلی فراتر از 
این حرف هاست. مادر بزرگ برای من یعنی مادر واقعی... ده ساله بودم، خواهرم شش سالش 
بود و برادرم سه سال بیشتر نداشت. وقتی که دیگه پدر و مادرم از هم جدا شدند اون موقع مادر 

بزرگ شد مادر ما.
چند سال بعد پدرم باز مجددا ازدواج کرد و ما مواجه شدیم با نامادری. اسمی که به نظرم مناسب 
نبوده و نیست. به هر حال هرچی که بود سعی کرد و سعی می کنه هنوز مادر خوبی باشه و البته 

هست. گرچه هیچ وقت با نام مادر خطابش نکردم.
مادر بزرگ اما چیز دیگه ای بود. اما چرا؟! این چراها، حاال دیگه سی و چهار ساله که خواب شب  
را از من گرفته، چرا مادرم رفت؟ چرا این اتفاق ها افتاد؟ چرا من؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا مامان 
بزرگ اینقدر خوبه؟ تازه من بابای خوبی داشتم. مهربان بود و به چیزهایی اهمیت می داد که 
شاید خیلی از پدرها اهمیت نمیدن. مثال هروقت ازش می خواستیم کتاب بخره، سریع می خرید. 
خیلی فیلم می دید و همیشه ما را به سینما می برد. دست پخت معرکه ای داشت و خیلی چیزای 
دیگه... ولی به نظرم مادر باید چیِز دیگه ای باشه... حس اینکه داشته باشمش را ندارم، چون 
نداشتمش و این را خیلی ها درک نمی کنن. چون داشتن مادر را، یا حتی فوِت مادر را بدیهی 
می دونن. اما اینکه بدونی مادرت هست، جایی دیگه از این جهان داره نفس می کشه اما پیِش تو 

نیست... این خیلی فرق داره... خیلی... 
توی این سی و چهار سال کمبود وجودش را خیلی حس کردم، اما حداقل مامان بزرگ که بود. 
تسکیِن روزها و شب ها. اما قرار نبود مامان بزرگ همیشه بمونه... اونم رفت. آره... مامان بزرگ 

از بیِن ما رفت. حاال ما دردی داشتیم که حتی ُمسکن هم نداشت. 
شب ها سخت  بود و حاال سخت تر هم شده بود. پیاده راه می رفتم و گاهی آهنگ گوش می دادم. 
آهنگ تنها وسیله ای بود که اجازه نمی داد وارد خأل  نبودِن مادر و تمام احساساِت کم و زیادش 
نشم. یاِد اینکه مادری هست، اما نیست. حتی وقِت نوشتِن همین متن هم، بودِن این حس دست 
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بردار نیست.  هرچه از شب هاِی بعد از مامان بزرگ در ذهنم هست تصویِر مبهمیه از پسِر سی ساله ای 
با هندزفری توی گوش. بیخیال از کنار آدم ها رد میشه و اصال شلوغی شهر، تاریکی پیاده رو، تابلوهاِی 
رنگارنِگ چهارباغ و عابری که از کنارش میگذره، هیچ چیز معنی و مفهومی براش نداره... اون فقط به 
تنهاییش فکر می کنه و بس... چشمهاش خیس میشد با گریه هایی که خیلی شبیه به گریه نبود. اشک 

بود اما گریه، نمی دونم... و اون همه چراهای بی پاسخ را پشِت پاهاش جا می گذاشت و  قدم می زد.
توی این درد و فاصله و دوری و حس نیاز به مادرش، چیزی در وجودش می گذشت که نمی تونست 
درست تشخیص بده چیه. مدت های زیادی گذشت و شب های متوالی و پی در پی توی خیابون های 
خلوت، همچنان قدم زنان سال ها سپری میشد. اونقدر میرفت و میرفت تا خسته بشه و برسه خونه 
سرش بره روی بالشت. چون بعدش دیگه چیزی نمی فهمید و خوابش می برد. شاید به خاطر همین 

خواِب شب بود که حس می کرد شب پر از آرامشه...
ده ساله که بودم این چیزها را نمیفهمیدم، حال این دوران را نداشتم، ولی هرچه پیش رفت نبودش 
بیشتر حس می شد. مادر که ازدواج کرد و حاال دیگه بچه داشت... و حاال این سوال که باالخره کی 
بچه ِی اونه؟ ما یا اون کودِک جدید؟ پس دیگه سوال شِب من این بود. شب هایی که خیلی دیر گذشت 

ولی خیلی هم زود گذشت.
گذشت و گذشت تا بنویسم خواهرم معلم شده و برادرم که می گویم بعدها برایتان از او.... و اما من که 

خیلی بزرگ شدم. اونقدر که حس می کردم، توی بن بست تن خودم خفه میشم.
 »این روزها شبیه پرستوی گمشده مرزی فراتر از وطنم درد می کند« این جمله را چند وقت پیش 
جایی خوندم و فرستادم براِی دوستم. فرستادم چون فکر می کردم حسیه که از ته دلم درکش کردم. 
دوستم نوشت: »این چیزا را ننویس، من جنبه ندارما، یه بالیی سِر خودم میارم...« اونم اینا نوشت چون 

این حس را درک نمی کرد یا درک می کرد و نمی خواست وارِد همون خالء بشه... 
کاش داشتمش، کاش بود، کاش من هم مثل همون جوجه بودم. راستی اسمش را نوک طال گذاشتم، 
فکر کنم قبل ازین هم گفتم. آره کاش همون جوجه بودم و جای من و دستاِی من هم انسان دیگه ای 

بود. راستش وقتی نوک طال را بغل می کنم، بهش حسودیم میشه.
آخه جوجه که باشی دیگه شب ها راحت میخوابی، دیگه الزم نیست شب ها فکر کنی و بزنی به دل 
کوچه و خیابون و مثل جغد کور توی کوچه های باریک پرسه بزنی، دیگه احتیاجی به اهنگ گوش 
دادن نداری، دیگه الزم نیست توی بن بست تن خودت خفه بشی، جوجه که باشی توی خالءِ نبودش 
و اینکه نیست گم نمیشی، اصال به نظرم جوجه که باشی همه آدم ها را دوست داری و همه آدم ها 

دوِست دارن.

52 

سال سوم | شماره دهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



5۳ 

سال سوم | شماره دهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



54 

سال سوم | شماره دهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



امروز هم مثل بقیه روزهای زندگیم به شب رسید ولی یه حسی بهم میگه انگار روز و شب دارن 
سر همدیگه کاله میذارن و بهم دروغ میگن. دروغ می گن که بگذرن. این روزها حال و هوای شهر 
هم جور دیگه ای شده )کرونا(، انگار  به جاِی ریگ یک تیکه سنگ توی کفش دنیاست. چند وقت 
پیش یکی از دوستانم مادرش را از دست داد، خدایش رحمت کنه، مادرش را دوست داشت، یکی 
دیگه از دوستام پدرش را، روحش شاد. سوالی به سوال های ذهنم اضافه شد، یعنی اون ها هم 
شب ها را همینقدر سخت می گذرونن؟ می زنند به دل کوچه و خیابون؟ یعنی اونا هم دوست دارن 

جوجه بشن؟
اما چی شد که همه این ها را نوشتم؟ 

ظهر بود تازه از پیش جوجه اومده بودم تلفن همراهم زنگ خورد، جواب ندادم گیج خواب بودم، 
شماره ناشناس بود، دوباره زنگ خورد و موقعی که اومدم جواب بدم قطع شد، پیامی برام اومد که 

لطفا گوشیت را جواب بده من یکی از اقوامتون هستم.
بار سوم تلفنم زنگ خورد، جواب دادم. بعد از سالم و احوالپرسی گفت: گوشی دستت.... صدای 
خسته ای از پشت تلفن شنیدم، پدر بزرگم بود )پدر مادرم( به اسم کوچک صدام زد تا با بله گفتِن 
من مطمئن بشه که صداش را می شنوم. جانم پدر جان؟ با همون صدای لرزون و خش دار گفت 
باباجان یه خواهشی ازت دارم... گفتم: چی؟ گفت: مادرت اینجاست خونه ی ما... حالش خوب 

نیست. باز با خواهش از من خواست به خونش برم و مادرم را ببینم.
طی این سال ها هیچ وقت پدر بزرگم از ما نخواسته بود که وقتی مادرم اونجاست به خونش بریم. 
این اولین بار بود. البته این را بگم که طی این مدت ما هر از گاهی به دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگم 
می رفتیم و چون خونشون چند تا کوچه با ما فاصله داشت، اکثر اوقات هم توی محله همدیگر را 

می دیدیم. پدر بزرگ مهربون بود... فکر کنم حال ما را می دونست.
چند ساعت گذشته... من هنوز در حال کلنجار رفتن با خودم! که آیا بَِرم یا نه. بعد از اینکه کارم 
تموم شد مسیر بازگشت تا خونه را پیاده اومدم. مسیر نسبتا طوالنی بود، یاِد همون پسری افتادم 
که شب ها شهر را قدم می زد. و به دنبال جواب سوال های بدون پاسخش بود، راه میرفتم و راه 

میرفتم.
وقتی نبودی این عمق رنج من بود که هستن از بار معناییش کامال خالی میشد. سایه ثانیه های 
ساعت برای من سال ها می گذشت. صدبار قسم خوردم که هرگز نبینمت. ولی... ولی... من سنگدل 

نیستم.
بودم همه ره دیده به شب تا به سحرگاه. بودم...
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 مامان بابا را دوست داشت. بابا دیگر مامان را دوست نداشت.
 آن شب که عمه طال، با بابا حرف میزد؛ من یواشکی، پشت در اتاق کوچیکه، ال به الی پرده های سفید، 
ایستاده بودم. چراغ اتاق خاموش بود؛ نمی توانستم رنگ شیشه های رنگی را ببینم، همه شیشه ها انگار 

قهوه ای رنگ  بودند؛ کمی آن طرف تر عمه و بابا توی سالن نشسته بودند. 
بشین باهات کار دارم 

بابا همچنان با شانه های عقب داده و گردن صاف کرده، دور اتاق راه می رفت. انگشتان دستانش، درست 
در پشتش، همدیگر را محکم گرفته بودند.

باید سپهر را ببرم خونه، حرفت را بزن.
خودم را کمی عقب کشیدم؛ پرده آرام تکان خورد.

زورنزن، هرچه قدر هم بلند باشی، قدت به کوه ها نمی رسه. بشین.
بابا روی دم فرشی نشست. به بالشتکی که کنار بخاری بود، تکیه داد؛ 

زندگی شخصیمه، فقط همین .
_ یکی بود، یکی نبود .

_   طلعت، من اون فسقل بچه نیستم؛که با شکالت، سرش را گول می مالیدی، تا اون قصه های چرت 
و پرتت را گوش کنه... 

_   فیلی بود که خرطوم نداشت.

یک خرطوم برای قربان صدقه الزمه
نگار اتحادی
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 من قبال فیل ها رو تو کارتون دیده بودم، خیلی بزرگن تازه همه فیل ها خرطوم دارن.  
 بابا از باالی عینکش، عمه را نگاه می کرد. به جای دوتا لب، فقط، یک خط کدر معلوم بود.

_ میدونی چی میشه،  اگه یک  فیل خرطوم نداشته باشه؟
_  ساعت دو نصف شبه، از نیم ساعت وقتت 28 دقیقه مونده.

_ اون چراغ نفتی مغزت را روشن کن. یاال، بجنب.
من میدونم، این جمه از دهنم پرید ولی سریع نشستم روی زمین  و با دست محکم جلوی دهانم 

را گرفتم، آخه عمه طال زیرچشمی به در اتاق نگاه کرد.   
_طلعت، بزرگم کردی؛ احترامت واجب، ولی داری شورشو از مزه میندازی.

عمه طال خودش را کمی جابه جا کرد تا به بابا برسد، بعد لبخند زد و دستش را آروم دوبار روی 
شونه بابا زد و گفت:  

_  تنها راه در رو، همکاری کردنه.
_چمیدونم، یک تیکه گوشت بی قاعده کمتر.  

_خرطوم فیل، یکم شبیه دهان آدمیزاده. 
_خب، کمتر زر مفت میزد، مخ طرف را با نون و آبگوشت تیلیت می کرد.

_فیل ها با چی نفس میکشن؟
_ من ۳0 سالمه، از علوم هم متنفرم، تو هم مجبور نیستی سوال درسی بپرسی.

آروم گفتم با خرطوم که شاید بابام بشنوه و بتونه بگه ولی بابا فقط عمه را نگاه می کرد و اخم کرده 
بود،  اگه بیشتر کارتون میدید میدونست. 

_با چی نفس میکشن؟
_ با دهن. 

عمه با تعجب به بابا نگاه کرد، من میدونستم، بابا خنگ نبود؛ آرام، طوری که هیچکش نشنود؛ 
دوباره گفتم خرطوم و دعا دعا کردم یه جوری بابا یادش بیاد.

_ با خرطوم. 
_چی میشه اگه فیل خرطوم نداشته باشه؟

_  خفه میشه! خفه خون میگیره! هیچی، نمیگه...  نمیگه زمین کجه، این ارزونه، اون گرونه، 
نمیگه، قیافت مثل یالغوزه، هوا آلوده نمیشه، یکی کمتر که چیزی جابه جا نمیشه، عوضش جای 

بقیه، بازتر میشه.
_ فیل ها، بچه هم دارن؟
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_2۱ دقیقه دیگه، به من چه، من تو زندگی خودم موندم، حاال مشاور خانواده فیل ها بشم؟
 اگر بابا، بیشتر کارتون میدید شاید خیلی چیزها را یاد می گرفت. مثل این که همه جانوران بچه دارن، 
بچه ای درست مثل خودشون.  حتی مورچه ها هم بچه دارن خونه عمه طال همیشه مورچه داره چون 

یه عالمه شیرینی داره. اون شب کنار پای من 5 تا مورچه بود خودم شمردمشون.
_فیل ها احمق هستند؟

_آره، فیل ها بچه دارن؛ چون احمقند؛ چون نمیفهمن، چه غلطی میکنن.
_ فیل های احمق بچه هاشون را دوست دارن؟

_فیل ها قلب دارن، میفهمی! با سنگ رابطشون، اصال ،خوب نیست. با دار و درخت بهترن. آب راهم 
دوست دارن. آب بازی، دویدن دور دشت، دنبال هم دیگه، هرکی بیشتر خیش بشه بازندس. این یه 

بازی، میفمی، یه بازی. 
_ اگه یه فیل، خرطوم نداشته باشه، چی میشه؟

_  بچه هه،کارش تموم میشه. میفته،گوشه جنگل. اونجا جنگله. میفهمی! مشاور نیست که، هعیی از 
باباهه پول بگیره، واسه اینکه یه کمی خنده ،بیاد،روی لب، بچه هه؛ واسه اینکه نامروت نذاره بره؛ نمیره. 
تقصیر فیل که نیست . آخه ،تقصیر بچه هه هم، نیست. ولی یه خرطوم، واسه قربون صدقه، الزمه. فقط 

همین.
 شیرینی نخودچی های عمه طال را پیدا کردم، مورچه ها خیلی شیکمو و باهوشن؛ منم دنبال مورچه 
ها رفتم و تازه چهارتا شیرینی خوردم. آالرم تبلت نشون میداد؛ شارژش داره تموم میشه .عمه و بابا به 
هم نگاه میکردند. این یعنی هنوز حرفشون ادامه داشت. می ترسیدم، نتونم، همه حرف ها را برای مشاور 

ضبط کنم. خوابم گرفته بود یه کوچولو دم در دراز کشیدم.  
_ فیل ها هم عاشق میشن؟

_ اون ها، حیوونند؛ از روی غریزه این کار را می کنند.
_ یه فیل آبی، یه فیل آبی را انتخاب میکنه یا خاکستری؟

_ من فیل نیستم. از کجا بدونم، کدوم را بیشتر دوست داره. 
_ فیل ها میدونن، دوست داشتن چیه یا همش غریزه است؟

_ ۱5 دقیقه دیگه وقت داری. 
خوابم می آمد، مورچه ها من را با شیرینی اشتباه گرفته بودن و روی بدنم راه میرفتن عمه هم از اون 
قصه مسخره ها تعریف می کرد که فقط خودش و بابا میفهمیدن دلم می خواست شبیه بچه کوچولوها 

گریه کنم و بگم میخوام برم خونه ولی هیچی نگفت. 
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_چی میشد، بگو. فیل ها میدونن یا نه؟
_فیل ها میدونن. نه، چون باهوشن،  نه چون قلب دارن، چون 
میدونن انتخاب کردن چیه، چون یهو از یکی خوششون میاد. 

_ خرطوم فیل اگه نبود، چی میشد؟
_نمیدونم، شاید ،دیگه، نمیتونست؛ خرطومش را حلقه کنه، 
دور اون یکی؛  اون وقت همه، کنارش می زدند. بعدشم می 
رفت و می رفت تا برسه به ته دنیا.  چون ته دنیا، فقط، یک 

کوه بلند بود؛  همون جا توی کوه میموند.
_ اگه، یه فیل نه آبی بود و از فیلی که خرطوم نداشت، خوشش 

می اومد...
_پنج دقیقه دیگه وقت داری.

_  فیل نه آبی،احمق بود؛ چون، نمی فهمید، فیل بدون خرطوم، 
به درد نمی خوره. اون فیل، باید بره. باید بره ته دنیا، گم و 
گور بشه؛ می فهمی. باید بره، فیل نه آبی را اذیت می کنه. اون 

فیل آبی یهو میذاره میره، باید زودتر، می گفت. خیلی زودتر.
_ فیل نه آبی، دوستش داره، پس اون چی؟

_نباید دوستش داشته باشه. شاید، ته خرطوم فیل این باشه، 
که همه دوستش داشته باشن؛ ولی، نه، کسی نباید، فیل آبی 

را دوست داشته باشه، اون فیل خرطوم نداشت می فهمی.
عمه گونه های بابا را که چکه آب رویش را پر کرده بود با 

آستینش پاک کرد. 
گوشی، لرزید. خاموش شد ترسیدم، بفهمند، من اونجا هستم. 

خمیازه کشیدم و چشم هایم را بستم. 
که خرطوم  بود  فیلی  نبود.  یکی  بود.  یکی  گفت:  عمه طال 
نداشت. مهم نبود. حتی، فیل بی خرطوم، هم فیل بود. یک 

فیل خوب.
پايان                                        
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آسمان رو به تاریکی است. چند دقیقه ای می شود؛ که توی مغازه آقا مصطفی )بقال محل( ایستادم. 
دستانم را توی جیب مانتو مچاله کرده ام. شیشه مغازه بخار گرفته است. وقتی آمدم توی مغازه 
آقا مصطفی حتی جواب سالمم را نداد. با خانمی که دو کیسه پر خرید کرده است؛ خوش و بش 
می کند. می گوید:»امشب برف می آید از آسمان معلوم است، قرمز شده.« زن توجهی به آسمان 
نمی کند، اما من از پشت شیشه مغازه چشمم به آسمان است. راست می گوید قرمز است. دلم را 
به دریا می زنم که خواهشم را بگویم اما چیزی نمی گویم  آرام از مغازه بیرون می روم. جلوی مغازه 

پرنده ای بی حرکت افتاده. انگار مرده است. چشمانم را می بندم. طفلک پرنده بیچاره. 
زانوهام میلرزد و دندانهام بهم میخورند. چراغ را روشن می کنم. توی تنها اتاق خانه  روی تنها کاناپه 
می نشینم, تا نفسم جا بیاید. میالد روی تختش زیر پنجره است، پشت به من خوابیده است. از روی 
تشکم که هنوز باز روی زمین است، رد می شوم. باالی سرش می ایستم. صدایش می زنم:»پسرم 
پاشو، شکم خالی نخواب. پاشو یه چیزی درست کنم بخور بعد بخواب.« جوابم را نمی دهد. چند 
بار دیگر هم صدایش می زنم. نه جوابی می دهد نه حتی تکانی می خورد. دلم شور می افتد.تکانش 
می دهم. بر نمی گردد. سرش را بر می گردانم. کِف سفیدی از میان لب هایش بیرون می ریزد. لپش 

»برف ها زود آب میشوند«

سحر صمیمی ها
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یخ است. به پنجره باالی سرش نگاه می کنم. اولین دانه برف به شیشه 
می خورد. آب می شود. توِی سرم نبض گرفته. همه چیز تاریک و 
روشن می شود. روزیست که میالد برای بار اول برف را دیده بود. با 
پدرش برف بازی می کند. از پشت پنجره نگاهش می کنم. می خندد و 
شال گردنش را پرت می کند روِی بته ُرز برف گرفته. با دستان کوچک 
و لُختش گلوله های برفی درست می کرد و به پدرش پرت می کند. 
دستش، آخ دستش سرخ شده... شبیه آسمانی که آبستن برف بود. 
چرا آدم برفی درست نکردند؟ توی خانه هویجی نداشتیم تا دماغش 
بشود. همین؟ این دلیل احمقانه نیست؟ وقتی آمد توی خانه دیدم 
یک گلوله برفی کوچک دستش است. برای من آورده بود. تا نگهش 
دارم. گوله برف خیلی زود آب شد. لب های میالد هم مثل گلوله 
برفی اش آویزان شد. بغلش می کنم. ها می کنم بیِن دست هاش و 
توی دستهایم می مالمشان. چرا گرم نمی شوند؟  همانطور که سرش 
را گرفته ام روِی شانه ام می پرسد: »مامان؟ چرا گلوله های برفی زود 
آب می شوند؟« »چون اینجورین دیگه... چون طاقت ندارند. زود آب 

می شن.« 
صبح که رفتم نان بخرم. نانوا هم می گفت: »امروز فردا است که برف 
بیاید.« به خانه که آمدم، آقای معصومی )صاحب خانه( آمد. در را 
باز کردم. این بار دیگر حق داشت. اجاره چند ماه که عقب مانده 
بود را می خواست. گره روسریم را محکم کردم. گفت: »تا فردا اگر 
ندهی، بساطت را توی کوچه می ریزم.« حرفی نداشتم بزنم، در را 
بستم. دستش را روی زنگ گذاشت. صدای ممتد زنگ گوششم را 
کر می کرد. میالد مدرسه بود... گوشی موبایلش را برداشتم. یادگار 
پدرش بود. خب باشد. اما عجیب دوستش داشت. حرصم در می آمد؛ 
چرا باید یادگار پدری که رفته را اینقدر دوست داشت. بارها که پولی 
نداشتم، تصمیم گرفتم  بفروشمش. اما میالد هربار تهدیدم می کرد 

اگه فروختیش هرچی دیدی از چشم خودت دیدی...

یادگار پدرش 
بود. خب باشد. 

اما عجیب 
دوستش داشت. 

 حرصم در 
می آمد؛ چرا 
باید یادگار 

پدری که رفته 
را اینقدر دوست 
داشت. بارها که 

پولی نداشتم، 
تصمیم گرفتم  

بفروشمش
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 مدرسه  حیاط بزرگی داشت، پنج کالس در باال و پنج کالس در پایین ساختمان دوطبقه ی قدیمی مشرف 
به حیاط و در بزرگ دو لنگه ی چوبی بود،  رو به روی آب خوری پنج شیره ی حیاط انبار بزرگی بود که در آن 
نیمکت ها و صندلی های شکسته و بالاستفاده را می گذاشتند، پسر در یک دعوای هواداری از تیم فوتبال سرخ ها 
سر پسر معلم کالس اول را شکست و بعد از یک فصل کتک مفصل از ناظم هوشمند مدرسه به دستور مدیِر 
فربه، فرهیخته و طاس و کوتاه قامت که گلچین نامی بود توسط جناب فراش آقای صادقی در همان انبار مخوف 
که ملک پویا گنده الت مدرسه بود حبس شد، آقای صادقی موتور هوندای هفتاد قرمز رنگش را در گوشه ی آن 
انباری می گذاشت تا از گزند باد و باران یا شایدم دانش آموزان در امان باشد و وقتی دانش آموزی را برای تنبیه به 
انبار می فرستادند، پکر می شد چون جا کم بود، به اجبار موتور را  بیرون می آورد و زیر سایه ی درخت کنار کهنسال 
گوشه ی حیاط می گذاشت و در آنجا عالوه بر دانش آموزان پرندگانی که بر شاخه های درخت خانه داشتند نیز از 

خجالت موتور در می آمدند و اثری هنری می آفریدند که به چشم کودکان بی بدیل و نشاط آور می بود.
صادقی قامت باریکی داشت، بینی اش استخوانی و کشیده بود، بعدازظهرها هم که مدرسه تعطیل می شد با موتور 
به اسکله می رفت و معامله ی ته لنجی می کرد، اجناس را بر پشت موتور می گذاشت و به محالت و گاه روستاهای 
نزدیک می برد و آنها را می فروخت.بعدازظهر بود و خواب برای پسر خسته آن هم بعد از خوردن کتک در محلی 
تاریک می چسبید، روی یکی از نیمکت ها دراز کشید، چشمانش به سقف بود که خوابش برد. سوز سرِد زمستان 
تیغ های سوزانش را از درز و شکاف در و پنجره به جان پسر فرو می برد. لرزش گرفت. همه جا تاریک و سوت و 
کور بود گویی در قبرستان باشد نه مدرسه، باران هنگامه کرده بود و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شد، صدای 
تگرگ و باران که به در چوبی انبار می خورد در دلش آشوب بپا می کرد، هر چه صادقی را صدا کرد جوابی نشنید 
پس نا امید در گوشه ی خالیه انبار کز کرد و سر را روی زانوهایش گذاشت و از ته دل گریست، انبار چراغی داشت 

عباس زال زاده

شبی در انبار       
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که کلید آن بیرون بود، سرما، تنهایی، تاریکی و ترس هر لحظه  وحشتش را بیشتر می کرد.
فکری به ذهنش نمی رسید و مغز یخ زده اش کار نمی کرد، یاد فیلم هایی افتاد که در آن جماعتی در کوهستان اسیر 
سرما می شدند و یخ می زدند، با خود گفت:»نباید بخوابم وگرنه یخ می زنم« رشته ی نور زرد و کم رقمی از پنجره  ای که 
به کوچه ی پشت مدرسه و دیوار ها عمارتی باستانی باز می شد از تیرک چراغ برق به داخل می تابید، سعی کرد خود 
را داخل داالن نور جا کند، پس چهارچنگولی به سمت نور رفت و همانجا نشست، نگاهی به اطرافش انداخت، کتابی 
که در جاکتابیه نیمکتی پنهان شده بود نظرش را جلب کرد، جلوتر رفت، دست دراز کرد و کتاب را بیرون آوردم، با 
روزنامه جلدش گرفته بودند و صفحه ی اول هم نداشت، خواست چسب های جلد را باز کند تا نام کتاب را بخواند که 
ناگهان با صدای ماشینی که سخت ترمز گرفت هراسان از جا پرید، آشفته شد جستی زد و خود را به پشت پنجره ی 
اتاق تاریک کشیده از پشت شیشه ی مه گرفته بیرون را نگاه کرد اما چیزی پیدا نبود، گوشه شیشه را با آستینش پاک 
کرد. آسمان مدام می غرید و رگبار تند دانه های بزرگ باران و تگرگ را بی امان بر دیوار مخروبه ی عمارت می کوبید و 
در دل آن سوراخ های درشتی برجا می گذاشت، باد محکم برزنت عقب ماشین بزرگ را تکان می داد، دو مرد سبزپوش با 
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اسلحه های سیاه و بزرگ از پشت ماشین پایین پریدند، به دنبالشان شش مرد را با زحمت از ماشین پیاده کردند یکی 
از آنها از باالی رکباب ماشین سقوط کرد و در ِگل ها غلت خورد، از عقبشان چهار مرد سبز پوش دیگر با تفنگ های 
بزرگ جستی زدند، آب ِگل آلود در زیر پایشان به اطراف پاشید، مرد الغر و بلند قامتی که بارانی سبز بر تن داشت 
از جلوی ماشین پیاده شد و با دستی که سالح در آن نبود کاله گشاد بارانیش را تا روی پیشانی پایین کشید و به 
سمت مرد افتاده بر زمین رفت، با همان دست پشت یقه ی لباس مندرس مرد را گرفت و با خشونت از زمین کندش 
و به سوی دیگر مردان پرتش کرد، صورت های هاشور خورده شان از رد باران ناپیدا بود اما آن شش نفر که دستانشان 
را از پشت بسته بودند، حیران به اطراف خود نگاه می کردند، یکی از مردان مسلح آنها را در صفی منظم و کنار هم 
واداشت بعد پارچه هایی از جیبش بیرون  آورد و بر چشمان ناپیدای مردان  بست، باران با شتاب بیشتر می بارید، پسر با 
چشمانی رگ زده و کنجکاو صورتش را به میله های حفاظ پنجره چسبانده بود، حاال دیگر پنجره را هم باز کرده بود. 
هراسان از الی میله ها به آنها نگاه می کردم، باران سرد بر انگشتانش که محکم به دور میله حلقه شده بودند می خورد، 
در نور بی رمق چراغ سر تیر چوبی برق، خونی که بر صورت و لباس مردم پنجم نشسته بود )گویی تازه از پیشانی 
اش جوشیده باشد( پیدا بود، مردان سبز پوش در مقابل آن شش تن ایستاده تفنگ هایشان را به سویشان نشانه 
رفتند، مرد بارانی پوش صدایی نامفهوم از خود بیرون آورد و دیگر مردان زانو زدند، با صدای دوم رعد در آسمان غرید 
و جلوی مردان مسلح روشن شد، دانه های  باران که حاال ریز و بّران بودند مه را می شکافتند و بر جنازه  های غرق به 
خون آن شش مرد فرو می ریختند، پسر لرزان به زیر یکی از نیمکت ها خزید، هر صدای گلوله که با چند ثانیه تاخیر 
شلیک می شد تکانش می داد، شش بار سخت تکان خورد، دیگر جرات برخاستن و نگاه کردن نداشت، کتاب را که 
کنارش افتاده بود بر داشت و محکم در آغوش گرفت، صدای گریه اش آنقدر بلند بود که صدای باران را نمی شنید.

صبح با صدای بچه ها از خواب پرید، یک شب کامل در انبار محبوس بود، باورش نمی شد، دیشب کابوس دیده بود 
یا...، برخاست و با ترس به پشت پنجره رفت میله ها هنوز سرد بودند، زمین گل آلود بود، آفتاب مسقیم در چشمش 
می خورد و نمی توانست خوب ببیند، در انبار با صدای ناله ای باز شد، مدیر بود گوشش را گرفت و بیرونش آورد و 
گفت: »پدر سوخته توی انبار چه می کردی«، سپس سیلی محکمی به او زد و در حالی که هنوز کتاب دستش بود، 
روی زمین ولو شد و کتاب به گوشه ای پرت شد، ناظم هم رسید و گلچین به هوشمند گفت: »صادقی جلمبون 
کجاست، این کره خر تا صبح توی انبار حبس بوده« و ناظم گفت:»از کالنتری زنگ زدند، گفتند صادقی رو به جرم 
خرابکاری گرفتن.«، آرام در گوش مدیر چیزی گفت و مدیر با دست بر پیشانی خود زد، سرش را پایین انداخت و 

به دفتر رفت.
کتاب روی زمین افتاده بود، آقای افشار آن را برداشت و داخل کاپشن خلبانی اش پنهان کرد و  با اشاره به پسر 

فهماند که  ساکت باشد.
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