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  محبوبه

 

یزگردها چنان رگرم و نفس گیر بود. آلودگی هوا و شدت  آنکه نزدیک غروب بود اما هنوزهوابا 

منازل خود خارج  باال بود که به سالمندان و بیماران قلبی و ریوي توصیه شده بود که آنروز از

ور سیکلتش شان هم از بازکردن پنجره ها خودداري کنند.  احمد موتنشوند. حتی در خانه ها

غازه شد. شب مرا در زیر درخت چنار  کنار دکان خواروبار فروشی حاج اصغر پارك کرد و وارد 

کمی قند،  هاز آنکه به خانه بیاید ، سر را پیش محبوبه، همسرش از او خواسته بود که قبل

ایانی پتن بود و خارج شدن از خانه در این ماه هاي چاي و زردچوبه بخرد. محبوبه آبس

 بارداري برایش سخت شده بود.

ش جهان کارمی کرد. بیست سال پیش، وقتی قاپخانه معتمدي در نزدیکی میدان ناحمد در چ

شانزده ساله بود به عنوان پادو و کارگر ساده توسط آقاي معتمدي، صاحب چاپخانه استخدام 

واده اش، تا سیکل دبیرستان بیشتر درس نخوانده بود. در این بیست شد. بخاطر تنگدستی خان

سال، به همه امور چاپخانه وارد شده بود و آقاي معتمدي از کارش رضایت کامل داشت. در ده 

سال گذشته، کارش بیشتر بُرش و شیرازه بندي بود . چاپخانه زیاد بزرگی نبود و بغیر از 

با آنکه آقاي معتمدي با کارگرانش خوب رفتار میکرد ولی  کارگر دیگر داشت.  3احمد،  تنها 

دستمزد ها نسبت به سابقه کار کارگرها چندان خوب نبود. آقاي معتمدي همیشه از اینکه 
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وضع بازار نشرچندان خوب نیست شکایت داشت و آنرا دلیل موجهی براي زیاد نکردن 

نوروز پاداش و عیدي خوبی به  دستمزدها میدانست.  اما با اینحال ، همیشه شب هاي عید

آنها میداد و با این کار تا حدي رضایت خاطر کارگرهارا فراهم می کرد. او همیشه حقوق 

 کارگرهایش را هر دو هفته یکبار، عصر پنجشنبه ها پرداخت میکرد.

وك خانم، از وقتی احمد وارد مغازه حاج اصغر شد، دو تا مشتري از قبل آنجا بودند. یکی مل

حمان گانش بود  که  خانه اش چسبیده به خانه احمد بود و دیگري هوشنگ، پسر رهمسای

حمد کرد و بعد استوار بود که آنها هم چند خانه آنطرفتر زندگی میکردند. ملوك خانم رو به ا

احب یه پسر صاحمد آقا انشااهللا بزودي  "از سالم و احوالپرسی رو به حاج اصغر کرد و گفت 

فت که اسمو راستی احمد آقا اسمی برا پسرت در نظر گرفتی؟ محبوبه میگ ."تُپل مُپل  میشه

ر بودنش پسر یا دخت "شما انتخاب می کنید؟ احمد در حالیکه سعی میکرد لبحند بزند گفت 

اشت. هر وقت داز پسر یا دختر بودنش  که خبر نخواهیم  ما تا  بدنیا نیاد ا دست خداست. که

باز میکرد تا  ملوك خانم در حالیکه کیف پولشو  "کنیم. خاب میبدنیا اومد یه اسمی براش انت

م. به محبوبه پسره. اینو قول مید "پول خرید خود را پرداخت کند با لحنی آتوریته دار گفت 

حمد رسید. ا.  بعد از اینکه ملوك خانم مغازه را ترك کرد نوبت به "هم گفتم. بچتون پسره

بعد  "اجی، یه کیلو قند ، صد گرم چاي لطف کنید.ح"احمد رو کرد به حاج اصغر و گفت 

ادم اومد. ی "یه قلم جنس دیگه هم بود که یادم رفته. یعد از چند لحظه دوباره گفت  "گفت 

."زرد چوبه  

. "پنجاه گرم فکر کنم کافیه "؟. احمد جواب داد "چقدر "حاجی پرسید   

هوه اي روشن ق را در پاکتی ا وزن کرد و هر کداماي و زردچوبه را جدا جدچقند،  ی حاج

حاجی با حرکت انگشت "حاجی ! چند میشه؟ "گذاشت و به دست احمد داد. احمد پرسید 

چهار هزار  "هاي دست راست و چپش،  چند لحظه اي زیر لبی حسابی کرد و جواب داد 
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تومن قند، سه هزار و چهار صد تومن چاي و زردچوبه هم میشه چهار صد تومن. جمعش 

."ت هزار و هشتصد تومنمیشه  هف  

ی نداشت.  احمد پول هایش را از جیب شلوارش بیرون آورد و شروع به شمردن کرد.  پول کاف

. "م؟میشه چاي رو پنجاه گرم بکنید و زردچوبه رو بیست گر "رو به حاجی کرد و گفت 

مد اح "حاجی که احمد را می شناخت و متوجه شد که کسري وجه داره با خوشرویی گفت 

رو میتونی  ا، مساله اي نیست. میتونم کمشون کنم ولی اشکالی نداره.  ببرشون. بقیه اشآق

رد ودر ک. احمد که از خجالت آب شده بود با تکان دادن سر تشکر "دفعه بعد پرداخت کنی

حاجی،  " حالیکه دست راستش را با چهار هزار تومان  پول بسوي به حاجی دراز میکرد گفت

و از مغازه خارج شد. "میرسم.دو روز دیگه خدمت   

 پاکتها را در خورجین پشت موتور گذاشت و سوار موتور شد.

پس سچند صد متر مانده به خانه، موتور سیکلت شروع به پت پت کردن کرد و  زکمتر ا

د.  در باك خاموش شد. احمد سعی کرد که با هندل زدن آنرا دوباره روشن کند ولی اثري نکر

 هوا، امکان  یتاریک دارد  یا نه ولی بخاطر رد داخل آنرا ببیند که آیا بنزینرا باز کرد و سعی ک

رد و تالش برداشت و داخل باك ک بودکنار کوچه  را که دیدن داخل باك نبود. تکه چوبی که

که آنرا از باك کرد تا آنرا به ته باك برساند. بعد از چند لحظه تالش، موفق شد و بعد از آن

پیاده   یست.کرد متوجه شد که ظاهرا حتی یک قطره بنزین هم در باك ن خارج کرد و بررسی

شد .    را یدك می کشید بسمت خانه رهسپار لتدر حالیکه موتور سیک  

ه جیت شلوارش بیرون کشید و درب خانموتور را جلوي خانه پارك کرد، دسته کلیدش را از 

کوچکشان هُل دهد. وقتی وارد اتاق  کردن   بداخل حیات كرا باز کرد  تاموتورش را براي پار

شد، محبوبه کنار اجاق کوچکی در گوشه اتاق که آشپزخانه محسوب می شد ایستاده بود و 

مشغول پخت و پز بود. با باز شدن در، رویش را بسوي احمد گرداند و سالم کرد. قبل از آنکه 
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سالم، و بعله،  "گفت احمد جوابی بدهد پرسید که آیا قند و چاي خریده است یا نه. احمد 

پول کم آوردم.یه خردشو نسیه گذاشتم. پنج شنبه  "بعد با مکثی کوتاه ادامه داد  "خریدم.

"بقیه اش را می پردازم.  

  "رو میشناسه. اشکالی نداره، بعدا بقیه اش رو بش بده. حاجی آدم خوبیه .  ما "محبوبه گفت 

شد. کنار  د گذاشت و بعد از اتاق خارجاحمد پاکت هارا روي طاقچه اي که در آشپزخانه بو

تاق بر اشیر آبی که در حیاط بود سرزانو چمباتمه زد و دست و صورتش را شست. وقتی به 

 گشت محبوبه با حوله کوچکی انتظارش را می کشید.

پس ادامه محبوبه پاسخ داد و س "پولو و کباب بادمجون ". "شام چی داریم؟ "احمد پرسید 

جون حراج کرده چند تا بادمجون برامون آورد. میگفت رفته بود بازار، بادم پري خانوم، "داد 

"بودند. خیلی خریده بود.  

ا بدانند خوشحال نبود. نمی خواست که همسایه هچندان  احمد چیزي نگفت ولی از این بابت

حبوبه مکه وضع مالیشان خوب نیست. این موضوع همیشه اورا آزار میداد. دوست داشت که 

م قلب یلی از زن هاي دیگر، احساس فقر و سرشکستگی نکند. او محبوبه را از صمیمثل خ

اهه بود زمین دوست داشت. این  دومین باري بود که محبوبه حامله بود. بار اوّل، وقتی شش م

اند،  سقط خورد و دچار خونریزي شدید شد.  پیش از آنکه بتواند او را به بیمارستان برس

اطر اینکه ماه ها باعث افسردگی روحی محبوبه شده بود. این بار بخ جنین کرد. این موضوع

راه میرفت و  نمی خواست اتفاقی ناگوار براي محبوبه رخ بدهد، با محبوبه بسیار دست به عصا

 از هر چه که می توانست باعث آزردگی روحیش بشود خودداري میکرد. 

احمد گفت که بهتر است استراحت  بعد از شام، محبوبه می خواست که ظرف هارا بشوید ولی

کند و خودش ظرفهارا شست.  محبوبه لیوانی چاي براي احمد ریخت و در یک سینی فلزي 

که بخشی  از  جهیزیه اش بود با قندان پر از قند براي  احمد آورد. بعد از نوشیدن نصف 
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بود که  لیوان چاي،  خیلی دلش هواي سیگار کرده بود ولی سیگار نداشت. چند هفته اي

خواست محبوبه در معرض دود  سیگار را ترك کرده بود و انهم بدو دلیل. یکی اینکه نمی

رار بگیرد، چون شنیده بود که دود سیگار براي زن حامله خوب نیست و دوم اینکه با قسیگار

آن مخارج کمرشکن و  در آمد کم، توان خریدن سیگار را نداشت. سر کار اگر همکاري به او 

تعارف میکرد قبول میکرد و می گفت که فکر نمی کند که کشیدن یک سیگار سیگاري 

 گاهگاهی دوباره اورا به اعتیاد دچار کند. در آن مواقع، سیگاررا با لذت فراوان دود میکرد.

داشت هر بار  وقت خواب از محبوبه پرسید که آیا پولی در خانه موجود است یا نه. احمد عادت

نه کند. میکرد یک چهارم آنرا به محبوبه بدهد تا صرف مخارج خاکه دستمزدش را دریافت 

احمد  ".پنج هزار و هقتصد تومن باقی مونده. توي قوطی پشت آینه ست"محبوبه جواب داد 

 "مه داد ین دارد. سپس اداگفت موقع آمدن بخانه بتزین تمام کرده است و احتیاج به بنز

".شهیتر باید کافی بال پنج تومان براي  پانصد  

قیر نشین خانه اي که در آن زندگی میکردند، خانه کوچک بود در یکی از محالت قدیمی و ف

ود چرا که اگر اصفهان که ارثیه پدریش بود. این خانه بار سنگینی را از دوش احمد برداشته ب

انه حیاط .  خکردنان زن گرفتن داشت و نه اجاره این خانه خشت و گلی را هم نداشت نه تو

ع اتاق داشت با ظاهري دو اتاقه. یکی که در آن زندگی میکردند و دیگري در واق کوچکی

اخر از آن بیشتر بسیار کوچکی بود که بیشتر به انبار شبیه بود تا به اتاق. محبوبه تا این او

تاقی که در ابراي پخت و پز استفاده میکرد ولی  در این چند ماه آخر، آشپزیش را در گوشه 

دند انجام میداد. این برایش راحت تر بود.آن زندگی میکر  

در قسمت باالي اتاق، قالیچه  . و آبی کمرنگی پوشیده شده بودکف اتاق با زیلویی برنگ سفید 

اي دو در سه پهن بود که آنهم از جهیزیه محبوبه بود. در گوشه باالي سمت چپ اتاق، 

شیده شده بود. احمد معموال رختخواب جمع شده شان قرار داشت که با یک چادر بقچه اي پو
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وقتی  براي استراحت می نشست به آن تکیه میداد و پاهایش را دراز میکرد. در سمت راست 

اتاق بر روي طاقچه، تلویزیون بیست اینچی آنها قرار داشت که محبوبه با دستمال ترمه دوزي 

پدر احمد، در یک  ازشده کوچکی آنرا تزیین کرده بود. کنار تلویزیون یک جلد قرآن و عکسی 

به چشم میخورد. قاب عکس کوچک  

خاموش  محبوبه رختخواب را پهن کرد ، بالش هارا مرتب نمود و خواست که از جایش براي

اموش تو بخواب. من چراغ رو خ "کردن چراغ بلند شود که احمد از جایش برخاست وگفت 

   "میکنم.

ساله که مشغول تمیزکاري بود از بقیه وقتی احمد به چاپخانه رسید جز مّظفر، جوانی بیست 

 ". "احمد آقا سالم "کارکنان و آقاي معتمدي خبري نبود. مظّفر با چهره اي در هم گفت 

احمد پاسخ داد و بعد بسوي اتاقی که در انتهاي چاپخانه بود حرکت کرد و وارد  "سالم علیکم

د از کُمُدي که در گوشه اتاق اتاق شد. یکی از دستگاه هاي چاپ در این اتاق قرار داشت. احم

قرار داشت بسته اي را خارج کرد و با چاقوي کوچکی که در جیب داشت مقوا ي دور بسته را 

سانتیمتري را خارج  20در  12درید و  و بسته اي کارت سفید با حاشیه هاي سبز و صورتی 

مشتریانشان چاپ  کارت عروسی براي یکی از صدکرد و در داخل ماشین جا داد. او بنا بود که 

کند.  روز قبل،  محمود، کارمند گرافیک چاپخانه که چهل و پنج ساله بود طراحی کارت ها را 

تمام کرده بود و آنرا روي دستگاه کنترل کامپیوتري دستگاه چاپ سوار کرده بود. احمد 

رد و دستگاه چاپ کمی صدا ک دستگاه را روشن کرد و چندین تکمه را روي دستگاه فشار داد

ت تا شه را براي چند دقیقه اي روشن گذاکه عالمت خوبی از دید احمد بود. احمد دستگا

بخوبی گرم شود و بعد تکمه دیگري که براي چاپ بود فشار داد و دستگاه با نوري نسبتا 

زیاد  س. احمد کارت را برداشت و با وسواشدید شروع بکار کرد و اولین کارت از آن خارج شد

ویه اي بررسی کرد. همه چیز خوب بود.  بعد از اینکه از کیفیت کارت و دستگاه آنرا از هر زا

اطمینان پیدا کرد تکمه دیگري را فشار داد و دستگاه دوباره شروع بکار کردن کرد. احمد اتاق 
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را ترك کرد و دوباره بداخل سالن اصلی چاپخانه وارد شد. در این مدت، بقیه کارگران رسیده 

چند دقیقه اي، در سالن باز شد و آقاي معتمدي وارد چاپخانه شد. همه از دور بودند. بعد از 

میزي که نشسته بودند به احترام  بلند شدند و و دستجمعی سالم کردند. آقاي معتمدي با 

خوشرویی و با صداي بلند به همه صبح بخیر گفت و وارد دفترش که در قسمت باالي سالن 

 بود شد. 

نتظر شد تا مده و نیم صبح بود که احمد در دفتر آقاي معتمدي را زد و ساعت چند دقیقه به 

حمد داخل شد. ااجازه ورود بگیرد. بعد از اینکه صداي آقاي معتمدي را شنید که گفت بیا تو، 

حمد، اآقاي معتمدي پشت میزش نشسته بود و مشغول خواندن روزنامه بود. با وارد شدن 

میخواهد. د و به احمد نگاه کرد و منتظر احمد شد که چهسرش را از روي روزنامه بلند کر  

یش پحاج آقا، می خواستم اگه ممکنه ازتون تقاضاي کمی "احمد با کمی شرمندگی گفت 

سید که . آقاي معتمدي با کمی تاخیر پر"پرداخت  کنم. کمی مشکل مالی برام پیش اومده

اره با ئدي دوبن کافی است. آقاي معتچه مقدار پول احتیاج دارد. احمد جوابداد سی هزار توما

کنی. ت میدومین باري است که این برج تقاضاي پیش پرداخ ناحمد، ای "کمی تاخیر گقت 

مشغول  واحمد با خجالت گفت که انتظار بچه اولشان را دارند   "مشکل خاصی پیش آمده ؟

 آماده کردن وسایل بچه هستند و البته مخارج زایمان و غیره.

ي کشوي میزش را باز کرد و از داخل آن دفترچه چکی را در آورد و شروع آقاي معتمد

بنوشتن چکی به مبلغ پنجاه هزار تومان کرد و بعد از امضا، بدست احمد داد. احمد نگاهی به 

. آقاي "حاج آقا، سی هزار تومن تقاضا کردم "چک کرد و رو به آقاي معتمدي کرد و گفت 

احمد، چند ساله ". و دوباره گفت "یه اش  شیرینی بچتهمیدونم. بق "معتمدي پاسخ داد 

. احمد جواب داد که کمی بیشتر از ده سال است که پیش او کار "پیش من کار میکنی؟

میکند. آقاي معتمدي دوباره از او پرسید که دستمزد ماهانه اش چقدر است؟ سیصد هزار 
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احمد، تو کارگر خوبی براي  "تومان هر دو هفته. آقاي معتمدي کمی فکر کرد و بعد گفت 

. "من بوده اي و هستی. از این هفته به بعد، دستمزدت سیصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود

بعد با لبخندي مالیم نظر احمد را خواست. احمد که انتظار چنین چیزي را نداشت حس کرد 

دست آقاي  که زبانش بند آمده است. در حالیکه اشک در چشمانش حلقه زده بود خم شد و

 معتمدي را بوسید و از دفتر خارج شد.

حمد خواست ساعت چهار صبح بود که  احمد با صداي محبوبه از خواب بیدار شد. محبوبه از ا

ایش را که هنوز نیمه خواب بود به زحمت چشم ه و ملوك خانم را بیاورد. احمد که برود

شده و  درد زایمانش شروعکه . محبوبه گفت  "؟چه شده "،باز نگهدارد پرسیدسعی میکرد 

ند. را خبر کنت زایمانش شروع شد اوقبال بهش گفته که روز یا شب، هر وم قملوك خان

رده بود مکه در چنین مواقعی او را کنم کند. مادرش چند سال پیش  تمحبوبه کسی را نداش

 و برادرش هم هنوز در روستا زندگی میکرد. 

ر از ده کمت عجله لباس پوشید و از خانه خارج شد.احمد از داخل رختخواب خارج شد و با 

شست و از او نم به همراه احمد وارد اتاق شد و بالفاصله کنار محبوبه دقیقه بعد، ملوك خان

د که نیم محبوبه پاسخ دا ؟ است یا نهپرسید که درد کی شروع شده و آیا درد خیلی شدید 

احمد کرد  اد نیست.  ملوك خانم رو بهساعت از شروع درد گذشته است و درد هنوز چندان زی

ت تا برود و از او خواس و بعد "احمد آقا، انشااهللا تا قبل از صبح صاحب پسر میشی "و گفت 

ند و این موقع م قابله را بیاورد. احمد جواب داد که او محل خانه قابله را نمی داکوکب خان

 " ی فکر کرد و بعد گفتشب هم که کسی بیدار نیست که آدرس بپرسد.  ملوك خانم کم

ه منتظر پاسخ و بدون اینک "احمد آقا، شما کنار محبوبه بمان. خودم میروم و او را می آورم

ود دوباره شآحمد بماند از جایش بلند شد وبه طرف در روانه شد. قبل اینکه از اتاق خارج 

."نگران نباشید،  زود بر میگردم "گفت   
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. یاط شدندحم با زن نسبتا مسن و جا افتاده اي وارد اندیک به ساعت پنج بود که ملوك خنز

 وه پسرتک این هم کوکب  خانم  "حمد کرد و گفتم رو به اوقتی وارد اتاق شدند، ملوك خان

چید.. محبوبه در رختخواب دراز کشیده بو د و از درد بخود می پی"یاره به دنیا می  

ش پریده بود و به بلند تر شد. احمد رنگم و قابله، ناله دردآلود محبون ملوك خانبا وارد شد

ا که زیر نمی دانست چکار کند. کوکب که  خودش را در چادر سیاهی پوشانده بود بقچه ي ر

ز اتاق اد و بغل داشت کنار دیوار اتاق روي زیلو گذاشت و از احمد خواست که آب گرم کن

دیدا شموقع زایمان م از ماما هاي قدیمی بود که با حضور شوهر خارج شود.  کوکب خان

نمی بایست  تی در آنلدخا چن میدانست و معتقد بود که مرد هیمخالف بود و زایمان را کار ز

 داشته باشد.

را که از  احمد بدون این که چیزي بگوید از اتاق خارج شد و در اتاق دیگر دیگچه متوسطی

 آب شیر حوض پر کرده بود روي اجاق گداشت تا آبرا گرم کند.

ناله هاي دردآلوده محبوبه که هر لحظه بیشتر می شد نگران شده بود و هر چند که  احمد از

بار ها از دوستان و فامیل شنیده بود که زایمان امري کامال طبیعی است که زن ها با آن از 

هنوز هر بار که صداي درد محبوبه بگوشش می خورد به خود اما و بوده اند ، بدو خلقت روبر

آب بقدر کافی داغ شده بود. احمد آنرا با کمک پارچه اي از روي گاز  می لرزید. دیگچه

هاي زیر محبوبه را در آورده بود  و ملحفه اي روي  اسو به اتاق آورد.  کوکب خانم لب برداشت

پاهایش کشیده بود. ملوك خانم کنار محبوبه نشسته بود و دست چپش را در دست گرفته 

مفداري آب سرد و  تا کوکب خانم به احمد دستور داد   بود و سعی میکرد اورا آرام کند.

از اتاق خارج شد و  آنکه حرفی بزندرا به اتاق بیاورد.  احمد بدون دیگري  همچنین لگنچه

ند دقیقه بعد با لگنچه دیگري و پارچی آب سرد به اتاق بازگشت.  درد محبوبه شدیدتر چ

د و احمد در اتاق دیگر نشسته  و شده بود.  ساعت نزدیک به ساعت  شش و نیم صبح بو
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سرش را میان دو دستش گرفته بود.  ملوك خانوم از اتاق خارج شد و به سمت احمد آمد و 

احمد آقا، محبوبه دچار خونریزي  "در حالیکه سعی میکرد اضطرابش را پنهان کند گفت 

ر آقا، بیمارستان. عجله کن ، ببین جعف ببریمش  شدید شده  و حالش خوب نیست. باید

همسایمون حاضره با  تاکسیش کمک کنه.  احمد رنگش پرید. پاهایش می لرزید. نه قادر بود 

حرف بزند و نه پاهایش را حرکت دهد. ملوك متوجه شد که احمد حالت عادي ندارد و شوکه 

شده است با دو دست شانه هاي احمد را گرفت و تکان داد. احمد که انگار از خوابی طوالنی 

حال محبوبه اصال خوب از خانه خارج شد.  ده است بهر زحمتی بود از جا بلند شد و بیدار ش

ناله میکرد. کوکب خانم که  ار درد  سفید شده بود و چو رنگش مثل گ یش شدید. خونریزنبود

می دانست بچه در رحم تاب خورده است تالش میکرد با مالش شکم محبوبه، موقعیت  بچه 

دي در آورد. او به تجربه دیده بود که در شرایطی، این کار به داخل رحم را به حالت عا

بازگرداندن  بچه در داخل رحم به موقعیت عادي اش کمک میکند و زایمان بطور طبیعی  می 

تواند ادامه پیدا کند. اما همچنین اتفاق هم افتاده بود که گاهی بچه و همچنین مادر در حین 

ند و شرایط وخیم محبوبه او را نگران کرده بود.  تا چند زایمان غیر طبیعی از دست رفته باش

ساعت پیش، ظاهرا همه چیز بر روال طبیعی اش پیش می رفت. نفس محبوبه غیر عادي 

شده بود. دیگر توانایی ناله را هم نداشت.  ربع ساعتی شد که احمد بازگشت و گفت جعفر دم 

 او را  در حالیکه ا از جایش بلند کرد و ه رکوچه آماده است و بدون آنکه منتظر شود و محبوب

در بغل گرفته بود با کمک ملوك خانم از اتاق خارج کرد و بطرف در خانه راهی شد. ملوك در 

حالیکه سعی میکرد احمد رابا یکدست در حمل محبوبه یاري دهد با دست دیگر در خانه را 

 باز نگه داشت تا احمد خارج شود. 

در تاکسی را باز نگهداشته بود منتظر آنان بود. احمد همراه با جعفر سر کوچه در حالیکه 

ملوك خانم محبوبه را در عقب تاکسی نشاند و هر دو، در دوطرفش نشستند. محبوبه نیمه 
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؟ احمد جواب "احمد، بیمارستان سینا ببرمتون "بیهوش بود.  جعفر رو به احمد کرد و پرسید 

."بریم سینا ". احمد گفت "دیکترهاز همه نز "؟  جعفر گفت "نزدیکه "داد   

ي در خیابان شمس آبادنزدیک به ساعت هشت صبح بود که به بیمارستان خصوصی سینا 

یک  ور تاکسی را نزدیک به در اورژانس پارك کرد و از تاکسی خارج شد فرسیدند.  جع

داخل  بود صندلی چرخدار را از اورژانش آورد و هر سه نفر محبوبه را که دیگر بیهوش شده

ه آنجا بود با صندلی چرخدار قرار دادند وبا عجله  به داخل اورژانس بردند.  پرستار مردي ک

گل بیخیالی پرسید که بیماري مریض چیست؟ ملوك خانم گفت که مریض حامله است و مش

ه اورا به کزایمان برایش پیش آمده و دچار خونریزي شدید شده است.  پرستار در جواب گفت 

ود صندلی را ند و با دست میزي را نشان داد. احمد که پریشانی اش کامال هویدا بکیوسک ببر

پوشیده، طبق  با یونیفورمی آبی رنگ و با موي کامال رف میز هل داد. خانمی نسبتا جوانبه ط

ه ملوك دستورات اسالمی،  پشت میز نشسته بود. از اسم مریض  و بیماریش پرسید. دوبار

حمد کرد و پرسید را تکرار کرد. پرستار و یا کارمند بیمارستان رو به ا خانم همان مطالب قبلی

ي گفت نسبت او به بیمار چیست. ملوك در جواب گفت که شوهر اوست.  کارمند با خونسرد

دوق پرداخته قبل از اینکه بیمار پذیرفته شود چهارصد و پنجاه هزار تومان اول باید به صن

دستم  در حال مرگه. داره میمیره. جونشو نجات بدید.خانم، زن من  "شود.  احمد گفت 

تا عصر هزینه اش  بدامنتون. ترا به همه اماما و پیغمبرا، جونشو نجات بدید.  داره میمیره. من

از دست من  "پاسخ داد  ایی گذشتهنتاعمان بی .  کارمند دوباره با ه"را میدم. نجاتش بدید

توانایی  ت نشه، اجازه پذیرش بیمار نیست. اگهکاري ساخته نیست. تا هزینه اولیه پرداخ

."پرداخت ندارید، ببریدش بیمارستان دولتی الزهرا  

دینا انتظار  احمد، از این بی "جعفر که به این صحنه نگاه میکرد رو به احمد کرد و گفت 

.  ملوك رو به پرستار ". اون دولتیه و باید قبول کنن"برمتون الزهرا دیگه اي نیست. من می

شما ها چطور پیش خدا شرم ندارید.  "کرد و در حالیکه  تقریبا سر پرستار جیغ میزد گفت 
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میکنید. امیدوارم از زندگیاتون خیر نبینید.  بحامله داره میمیره و شما پول طل این زن جوون

.  "امیدوارم یه روزي به همین شرایط دچار بشید تا شاید بفهمید  

پیشتر به  محبوبه را بغل کرد و بطرف در حرکت کرد. جعفراحمد پشتش را به پرستار کرد و 

یابان شمس خطرف در رفته بود. دوباره محبوبه را داخل تاکسی گذاشتند. جعفر تخته گاز از 

رافیک بد یابان صفه حرکت کرد.  تآبادي که بیمارسنان سینا در آن واقع شده بود بسوي خ

ز بیراهه ها اان هاي اصفهان  استفاده کند و ود.  جعفر سعی میکرد از همه آگاهیش از خیابب

دوباره تکرار  برود.  ساعت نه صبح بود که به بیمارستان الزهرا رسیدند.  همان ماجراي قبلی

که پذیرش  شد. اسم. فامیل، نسبت، توانایی مالی، و غیره و غیره..... نیمساعت طول کشید

فت. فشار ستاري فشار خون او را گربیمار رسمی شد. محبوبه را روي تختی دراز کردندو پر

ه همچنان دکتر را خبر کند. خونریزي محبوب .  پرستار گفت که میرود بود 4روي  5,6خون 

زم بود.  از ادامه داشت بدون زایمان. سرمی به او وصل کردند اما براي خون، اجازه دکتر ال

ینه سطحی، عد از یک معادکتر خبري نبود.  ساعت ده صبح بود که سر و کله دکتر پیدا شد. ب

زه شوهر الزم دستور داد که محبوبه را به اتاق عمل ببرند.  براي عمل جراحی و سزارین، اجا

اد.  بود. احمد ورقه ها را سریع امضا کرد و به پرستاري که پشت میزي نشسته بود د  

یگر د ساعت ده و چهل دقیقه ، دکتر از اتاق عمل خارج شد و به پرستاري که پشت میزي

 نشسته بود چیزي زمزمه کرد.

ین عمل حمتاسفم.  همسرتون در  "گفت   به ناراحتی  تظاهر احمد آمد و با يپرستار بسو

."سزارین فوت کردن. بچه هم قبال در رحم مرده بود. دیر شده بود  

 ملوك شروع به گریه کرد. جعفر، احمد را گرفت تا مبادا کاري انجام دهد. 

آرام بود. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. سرش پایین بود و هیچ نمی  احمد بر خالف انتظار

و شروع  د. احمد ناگهان سرش را بلند کردگفت. جعفر که تعجب کرده بود به احمد نگاه میکر
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بدویدن بطرف در بیمارستان نمود. قبل از آنکه جعفر قادر باشد او را بگیرد و یا کاري انجام 

با   پرایدي ابان دوید. ماشین سواري یخارج شد و بسمت وسط خ بیمارستان احمد از ، دهد

سرعت می گذشت.  راننده پراید قبل از آنکه احمد را ببیند و یا بتواند ترمر کند با تمام 

سرعت احمد را زیر گرفت. ضربه اتوموبیل احمد را چند متري بهوا پرتاب کرد. احمد با سر 

رد یمانی خیابان خورد. بدن احمد تشنج کوتاهی کبگوشه حیابان پرت شد. سرش به حاشیه س

ت یماامالن  ش همسر و فرزندش بود. فارغ از تمام دردها وپبو از حرکت افتاد. احمد حاال 

.   ملوك همچنان می گریست. اشک در چشمان جعفر دیگر کمبودي نه  و  زندگی. نه دردي

 حلقه زد.
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 رحمت و خاور سلطان

 

ست و بی  رت کردجدوردست آذربایجان  به اصفهان مهااز دهات  رحمت زمانی  که از یکی

جه غلیظ آذري بود. او  فارسی خیلی کم میدانست و آنرا با له 1330. سال، سال بود هسال پنج

ان در صحبت میکرد.  بیشتر کارش عملگی بود و آن زمان، دستمزد یک عمله حدود یک توم

ابستانها تا ی شد و زمستان ها تا ساعت پنج و تروز بود. کار معموال ساعت هشت صبح شروع م

اهار از کار نردیک به ساعت هفت شب ادامه داشت. بنّا و عمله هایش معموال یک ساعت براي ن

 دست میکشیدند. 

اصفهان اجاره  او اتاق کوچکی در یکی از خانه هاي نیمه روستایی در یکی از محالت نیمه ایلی

هانه. کرده بود با سه تومان اجاره ما  

دیگر  سرش در کار خودش بود. در آن خانه که حیاط  بسیاربزرگی داشت چند نفر مستاجر

او و هم زندگی میکردند.  در وسط حیاط، آغلی در زیر زمین ساخته شده بود که چند گ

 ا در آن حوالی خبري نبود. اکثر رادیو و از برق هاگوسفند در آن نگهداري می شد. در آن زمان

بحساب می   زندگی میکردند. آنهایی که المپا داشتند از اشراف و خوانین محله با پیه سوز

 آمدند.

رحمت بعد از چند سال زندگی در آن خانه و کار عملگی، بفکر سر و سامان دادن به زندگی 

اش افتاد. یکی از همسایگانش دختري داشت بنام  خاور سلطان که آب و رنگ نسبتا بدي  

ساله بود که خودش را در دل رحمت جا کرده بود. البته سن بیست  32نداشت. خاور سلطان 
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و سه سالگی براي دختر در آن زمان سن باالیی محسوب می شد و طبق روال محلی آن 

زمان، می گفتند که خاور سلطان ُترش شده است.  تُرش شدن خاور دو دلیل عمده داشت. 

داشت و ترکیب این دو عامل،  سّم مهلکی یکی اینکه جهیزیه نداشت و دوم اینکه زبان درازي 

 براي دختر در آن دوران بحساب می آمد.

اور، وقتی رحمت، یک شب به اتاق همسایه اش رفت تا از خاور  خواستگاري کند، پدر خ

مشهدي حسن پیش خود فکر میکرد که آیا ممکن است  که رحمت به خواستگاري خاور 

اور خوشش می به این نتیجه رسیده بود که رحمت از خآمده باشد!؟  مادر خاور، سکینه  قبال 

پا پیش  وآید ولی بخاطر همان دو دلیلی که گفته شد، ته دل چندان امیدي به خواستگاري 

 نهادن رحمت براي خاور نداشت. 

رحمت در  با والدین خاور و خوردن یک فنجان چاي داغ و غلیظ؛ بعد از چاق سالمتی کردن 

استگاري خاور و اگر مشهدي حسن وت که آمده است براي خگوشی به مشهدي حسن گف

ضیه را بکند و اجازه دهد او قصد دارد که ماه آینده، قبل از آنکه محرّم از راه برسد قال ق

 عروسی اش را راه بیندازد.

ذوق  و  از خاور خواستگار کند با باورش نمی شد که کسی پیدا شده  مشهدي حسن که اصال

خوشحال می شود که دامادي مثل رحمت داشته باشد. در مورد  شادي گفت که البته

ز نظر او اعروسی کنند عروسی، گقت که هیچ اشکالی ندارد و اگر بخواهند که حتی زودتر هم 

نیست. انعیهیج م  

سکینه که دیگر از خوشحالی سر از پا نمی شناخت در حالیکه بشکن بشکنم از قیاقه اش    

ت آن وسط یک قِري هم بدهد با عجله یک چاي دیگر براي می بارید و خیلی دوست داش

داماد آینده اش ریخت و قندان را هم پر از پولکی کرد و جلو رحمت گذاشت و در حالیکه از 

ند دقیقه اي گذشت و در اتاق باز شد و سکینه چکه اآلن بر میگردد. اتاق خارج می شد گفت 
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گر وارد اتاق شدند.  زینب  و کلثوم هر دو رو به با زینب و کلثوم، دو تا دیگر از همسایگان دی

 مشهدي حسن  و رحمت کردند و با خوشحالی گفتند که خیلی مبارك باشد.

عی میکرد س وغرق در خوشحالی  بود  و بودخاور که در تمام این مدت در گوشه اتاق نشسته 

د. خاور که ه میکربرو نیاورد مرتب زیر چشمی به رحمت و پدرش و حاال به زینب و کلثوم نگا

ي هم داشت به شهادت همه آشنایان و غریبه هاي محل، اصال خجالتی نبود و زبان خیلی دراز

 لثمو با شرم بخود بگیرد. هیچ کس  حاال تالش می کرد که قیاقه اي محجوب، خجالتی

 مادرش بهتر نمی دانست که خاور تا مغز استخوان دارد تظاهر می کند.

ستد  که می کم حرف و خجالتی بود.   تنها خدا و خود رحمت میدانبر عکس خاور، رحمت آد

ک ماه می همین خواستگاریش را با چه شرمی انجام داده بود.  پیش از آن شب، بیشتر از ی

ظه به شد که بار ها تا دم اتاق مشهدي حسن براي خواستگاري رفته بود و در آخرین لح

حمت شرم و خجالت بود.  شجاعت آن شب راتاقش باز گشته بود و تنها دلیلش هم همین 

فته بود که تا دم اتاق مشهدي حسن، حداقل بیست نیشگان بخود گر که تنها به این دلیل بود

رد.نببه اتاقش پناه کند و نمبادا دوباره در آخرین لحظه فرار   

ستایی، سواد خواندن و نوشتن نداشت.  خاور هم همینطور.  رحمت به سبک مردم رو رحمت 

عدا در ه  به حسنی (  یقه اي کقجنس دبیت بپا میکرد با پیراهنی ییشه تنبانی مشکی از هم

ماتی معروف شد) و یک جلیقه سیاه. لجمهوري اسالمی به یقه دیپ  

هایی که  هتدار در بر میکرد. درست شبیه شلی ته  هاي رنگی و نقش و نگاریخاور همیشه شل

ي رحمت موهاي خاور قهوه اي کمرنک بود. موهازنان عشیرتی می پوشند. بلند و چیندار. 

ت، در اتاق سیاه و براق.  رحمت  هیچوقت از خانه بدون کاله خارج نمی شد. حتی بعضی اوقا

 هم کالهش را از سر برنمیداشت.
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ادرش چاوقات  اهل رو گرفتن نبود. بیشترخاور در بیرون از اتاق، چادر سر میکرد ولی چندان 

   را بدور کمرش می بست.

هالی اند نفر از چف حریف خاور نمی شود.  به شهادت شایع بود که هیچ زنی در آن اطرا

هري که از بر سر ظرف شستن کنار ن  محل، یک روز بین خاور و یکی از دختران همسایه بغلی

همسایه را  وسط محله رد میشد دعوا شده بود. از  شاهدان عینی نقل میکردند که خاور دختر

با  ته بود، خاك کوچه انداخ ه بود و در حالیکه دختر همسایه را نعش وار رويحسابی کتک زد

آن  یک پا، پاي چپ دختر همسایه را به زمین میخکوب کرده بود با دودستش پاي راست

هد و اورا دختر بیچاره را گرفته بود و می کشید و گفته بود که میخواهد لِنگش را جر بد

یر دست و پاي ند نفر از زنان همسایه، دختر همسایه را از زدوپاره سازد.  تنها با وساطت چ

تري در محله خاور بیرون آورده بودند. نقل میکردند که بعد از آن ماجرا، هیچ زنی و یا دخ

شیر  " شهامت اینکه با خاور جرّ و بحث کند را نداشت.  مردان اسمش را گذاشته بوندن

. "خاور  

 همچنین و خاور پدر حسن، مشهدي اصرار به خاور، از يخواستگار از بعد روز هفده درست   

 مامت چشم کوري به و خاور، مادر سکینه،  چهارساعته و بیست دعاهاي و رحمت، تمایل

که البته  ن همسایه که از خاور بدشان می آمد، بساط عروسی رحمت و خاور برگزار شددخترا

 ده از ربیشت کال که ها همسایه حضور با  همه عروسی شامل جشن کوچکی بود در همان خانه

نجید و هر گي در پوست نمی شاد از ازدواج از قبل روز تمام در خاور. شد نمی شامل را نفر

ر ااو چگونه رفت نکه بگذارد رحمت بااینکه چگونه با رحمت رفتار کند و یا در واقع ای بهلحظه 

نها خیلی ید به هر دوي آکند می اندیشید. آخر هر خط فکري به این ختم میشد که آنشب با

ا در آینده خوش بگذرد. گاهی هم فکر میکرد که شاید بهتر باشد کمی رحمت را بزند تا مباد

ا بهتر است ربخواهد فکرهایی بکند که با مزاج او سازگار نباشد. خاور شنیده بود که گربه 

ت عملی کردن این ضرب المثل شده بود.قرچه زودتر دم حجله ُکشت و حاال وه  
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ایمان  با تمام زبان درازي خاور وشهرت شیر زن بودنش، سکینه به یک چیز از صمیم قلب

سکینه  داشت و اینکه خاور دست نخورده است و فرداي شب عروسی، او روسفید خواهد بود.

ر همیشه این را در خفا به مشهدي حسن هم گفته بود و این همیشه باعث آرامش خاط

 مشهدي حسن شده بود.

رده بودند، هر روز شب عروسی، به پیشنهاد سکینه، وقتی زن ها خاور را به حمام ببعد از ظ

فاف آماده کلثوم خاور را به کناري کشید تا او را به وظایف خود در مقابل رحمت در شب ز

 وضیحاتت به شروع کلثوم وفتی اما  کند. خاور خود از همه این مطالب آگاهی کامل داشت

 به شروع بارهدو خاور پرداخت، افتاد خواهد اتفاق شب آن آنچه و وهرش و زن روابط به مربوطه

یزها براي این چ همه و اشت بسته کامال او گوش و چشم و داند نمی هیچ اصال که کرد تظاهر

 کرده وربا کلثوم که کرد می خجالت و شرم به تظاهر چنان   گاهگاهی حتی  او تازگی دارد. 

 نمی مسایل این از چیزي هیج واقعا هایش، درازي زبان همه آن علیرغم بیچاره، دختر که بود

.است خام خام و داند  

 به   ینبزحضور کلثوم و  در را ساعت شش صبح روز بعد، خاور دستمال سفید خون آلوده اي 

 نراآ سکینه و داد تحویل بودند بسربرده حجله در پشت را شب تمام که سکینه،   مادرش

 آینده در کسی تا داد نشان همسایگانش همه به گرفته دست سر پیروزي و فتح بیرق همچون

ر باکره خاو هک میدانستند همه حاال. بزند ناشایستی حرف  اش خانواده و خاور سر پشت نتواند

 بوده است و دست هیچ نامحرمی به او نرسیده بود.

هم پسري د هنوز یک ماه از عروسی خاور و رحمت نگذشه بود که خاور حامله شد و نه ماه بع

 خواهد تقی ش بدنیا آورد. خاور از همان ابتداي حاملگیش گفته بود که نوزاد پسر است و اسم

 قیدهع هم خاور با طان بدون هیچ اعتراضی سل خاور ترس از رحمت هم معمول طبق و بود

 نوزاد دشای که شد سوال خاور از وقتی.  بود خواهد تقی  پسرشان اسم حتما که بود گشته

حتما پسر است. ، نه، بود گفته خاور! شدبا دختر  

نُه ماه بعد، خاور تقی را بدنیا آورد. تقی تا حدود زیادي شباهت هاي خاور را به ارث برده بود. 

البته رحمت ادعا می کرد که دماغ و موهاي تقی به او رفته است و دستهایش کامال شبیه 
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تقی نور چشم سکینه و مشهدي  دستهاي اوست. خاور هم در این مورد اعتراضی نمیکرد .

 بجان حسن مشهدي یا و سکینه  همینکه  حسن شده بود و هرکجا موضوعی پیش می آمد، 

فاصله فیصله پیدا میکرد چون همه باور داشتند که غیر بال موضوع  خوردند، می قسّم تقی

.خورده باشند ق حرا به نا تقیچه سکینه قسّم جان  ممکن است چه مشهدي حسن و  

مشهدي  دنیا آمدن تقی، رحمت بفکر پیدا کردن شغل دیگري افتاد. بعد از مشورت بابا ب

پا کند  کوچک بقالی سر همان محل دست و تایید خاور، تصمیم گرفت که دکان حسن و البته

 پاگیر شغل بقّالی   و با کمک خاور آنرا اداره نماید. طبق برآورد مشهدي حسن و رحمت،

.بود خواهد و بوده آمدي در خوش وهمیشه  

حله ختم دکان بقّالی رحمت و خاور سر نبش یکی از کوچه هایی قرار داشت که به میدان م

جاره شده بود.  می شد. اتاق نسبتا بزرگی بود که از خانه کربالیی  قاسم براي ایجاد مغازه ا

 نبود و براي رحمت که خود عملگی کرده بود، تغییرات ساختمانی چندان مساله مشکل سازي

رد. اول از با کمک مشهدي حسن، پدر زنش در طول چند هفته ، آن اتاق را به مغازه تبدیل ک

ن به سقف  آهمه، در کوچکی به خارج از اتاق باز کردند و ترازویی که قسممت باالي شاهین 

وان از تخته چوبی قرار دادند. پیشخ به اندازه یک وجب از سطح پیشخوانآویزان شده بود را 

و سوم یل شده بود که از دو بخش تشکیل می شد. قسمت راست آن که بیشتر از دچوبی تشک

د. این به شآنرا تشکیل میداد ثابت بو د و قسمت چپش از حالت افقی به حالت عمودي تا می 

با پایین  ورحمت و خاور اجازه میداد تا با بلند کردن آن بخش پیشخوان وارد مغازه شوند 

ستون هایی  بداخل مغازه جلوگیري کنند. در سه طرف دیگر مغازه، آوردنش، از ورود مشتریان

د و بر با بلندي یک و سه دهم متر و عرض نیم متر و ضخامت یک چارك متر با خشت ساختن

د و جعبه چوبی روي این ستونها ، تخته هاي به همان پهنا قرار دادند. روي تخته ها را با سب

ند، خوار و بار براي مشتریان بود.پر کردند. تنها چیزي که احتیاج داشت  
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ي خرید روز جمعه هفته سوم، رحمت و خاور به میدان کهنه که آنسوي شهر قرار داشت برا

داشت. خاور و  خوار و بار رفتند. میدان کهنه تا مغازه  حدود دو ساعتی با پاي پیاده فاصله

ت صبح، قبل رحمت ساعت شش صبح پیاده بسوي میدان کهنه حرکت کردند تا ساعت هش

یه یکی دیگر از نجا باشند. میدان کهنه، محلی بود در حاشآز آنکه بازار کارش را شروع کند، ا

بار فروشها،  محالت بسیار قدیمی اصفهان که هقته اي یک بار، در میدان بزرگش، اکثر خوار و

شند. فروبسبزي فروشها، قماش فروشها و بقیه اصناف قدیمی جمع می شدند تا اجناس خودرا 

ی آمدند. مردم زیادي از اقشار کم در آمد و یا طبقه متوسط جامعه براي خرید به آنجا م

یدا می پبعضی اوقات آنقدر شلوغ می شد که مثال سگ صاحبش را در آنجا نمی شناسد معنا 

 کرد. 

اي برنج، نزدیک ساعت یازده و نیم، خاور و رحمت خرید هاي اصلی را تمام کردند. گونی ه

غال زدس، نخود و حبوبات دیگر، ماست، پنیر، کشک، شکر، چاي، و حتی دو گونی ماش، ع

هزینه همه  دند.، خریده ها را به مغازه منتقل کرهم خریده و با کرایه کردن یک گاري اسبی

ز آن ها بصورن ااقالم، شصت تومان شده بود. کرایه گاري دوازده ریال بود که گاریچی اول  نای

مک کرد و بعد گاریچی در تخلیه گاري و حمل آنها بداخل مغازه به آنها ک نقد طلب کرده بود.

 با آرزوي موقفیت برایشان، با آنها حداحافظی نمود و به میدا ن بازگشت.

بقیه روز را خاور و رحمت، مشغول چیدن اقالم  در سبد ها و جعبه هاي دور مغاره بودند. 

انه باز گشتند. در تمام روز، خاور، پنچ بار به ساعت هشت شب، در مغازه را قفل کردند و به خ

خانه رفته بود تا تقی را شیر بدهد. هر چند که تقی را در طول روز پنج بار دیده بود، بازهم 

دلش براي دیدن پسرش تنگ شده بود. وفتی بخانه رسیدند، قبل از آنکه به اتاقشان بروند، 

او را به سینه اش می فشرد با او شروع به خاور تقی را از مادرش تحویل گرفت و در حالیکه 

ی خواب بود و با صداي مادرش بیدار شد و شروع قن کرد و برایش آواز زمزمه کرد. تحرف زد

به گریه کرد. خاور بعد از چند دقیقه با گذاشتن پستانش در دهان تقی و شیر دادن او، 
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دیگر ناي راه رفتن نداشت  پسرش را آرام کرد و چند دقیقه بعد، تقی بخواب رفت.  رحمت که

 باالي اتاق به رختخواب جمع شده تکیه داده بود و خُرخُر می کرد. 

وز، دم مغازه خاور رحمت را از حالت نیمه خوابی بلند کرد تا رختخواب را پهن کند. عصر آنر

 در تقیخوابند. شام خود را که شامل نان و پنیر بود، خورده بودند و حاال، فقط می خواستند ب

اور بعد از اینکه خنعنویش که در گوشه اتاق بدیوار از دو سو با طناب آویزان بود در خواب بود. 

د. رحمت دوباره به تقی سرکی کشید، چراغ پیه سوز را خاموش کرد و کنار رحمت دراز کشی

س از چند پهمان لحظه اي که سرش را روي بالش گذاشته بود بخواب فرو رفته بود. خاور هم 

اي بخواب رفت.دقیقه   

تند. ولی شغول خرید هسدر تمام شب، رحمت خواب میدید که دوباره به بازار رفته اند و م

الی بود و یا ه می خریدند، موقع بار کردن درون گاري، گونی ها و کیسه ها یا خچاینبار هر 

از ند بار پاره می شدند و همه حبوبات و یا جعبه تخم مرغها روي زمین میریختند. رحمت چ

و  ه و همه چیز خوباین کابوسها از خواب پرید و هربار متوجه می شد که خواب بود

. استسرجایش   

هاشان و شیر  ت. بعد از شستن صورشنبه صبح، ساعت پنج صبح هر دو از خواب بیدار شدند

و همراه رحمت به مغازه رفتند. هوا هنوز نیمه سپرد ی ، خاور تقی را به دست مادرش دادن تق

ک بود. موقع باز کردن در مغازه، غالمحسین بنّا، از در حمام عمومی سر محل خارج شد و تاری

با دیدن رحمت و خاور به آنها نزدیک شد و از حالشان پرسید. با شنیدن خبر افتتاح مغازه 

با اجازتون، میخوام اولین مشتریتون باشم.  "بقّالی، رو به رحمت کرد و گفت که رحمت آقا، 

.  این یکی از دغدغه هاي خاطر "ه و امیدوارم باعث برکت کار و کاسبیتون بشهدست من خوب

رحمت و خاور شده بود که اولین مشتري آنها چه کسی خواهد بود. طبق نظر مشهدي حسن 

و سکینه، اینکه دست اولین مشتریشان خوب باشد یا بد، سرنوشت و آینده مغازه را تعیین 



نادر هژبري      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــغروب تیر  

 
واي بوفنشر آ                                                    33                                                          AVEYEBUF.com 

 
 

ا کرده بودند که اولین مشتري آنها دستش خوب باشد. آز خواهد کرد و همه آنها بارها دع

آنجایی که کار استاد غالمحسین معروف بود، آنها میدانستند که این را باید بفال نیگ گرفت 

رار گرفت و از غالمحسین قالمحسین بنّاست. رحمت پشت ترازو که اولین مشتري آنها استاد غ

پنیر کرد. طبق وزن  "سین از او تقاضاي دهنارپرسید که چه چیزي برایش آماده کند. غالمح

هاي محلی قدیمی در اصفهان، هنوز کیلو و گرم رایج نشده بود و واحد هاي وزن بر اساس وزن

. "پنجاه و بیست و پنج و دهنار و پنچ نار و ده مثقال "، برابر بود با اصفهان بود. یک کیلو

و دهنارو پنجاه، معدل دو بیست و پنج دهنار معادل دو پنجنار بود و بیست و پنج معادل د

مثقال بود.  20بود. پنجنار معادل   

اخل درحمت، سنگ کوچکی که معادل پنجنار بود را در کفه سمت  چپ ترازو گذاشت و از 

رار داد. بعد قسبدي که پر بود از برگ چنار تازه، برگی را بیرون آورد و روي کفه سمت راست 

کفه  لداخ پنیر بود خارج کرد و روي برگخل تغاري که حاوي با کارد، مقداري پنیر  از دا

 سمت راست گذاشت.

پنیر کمتر از مقدار درخواستی بود و کفه سمت چپ هنور پایینتر از کفه دیگر بود. رحمت 

کمی دیگر پنیر از تغار بیرون آورد و به پنیر داخل کفه اضافه کرد. کفه ها میزان شد. رحمت 

حسین تحویل داد. استاد غالمحسین از رحمت پرسید که چقدر باید پنیر را به استاد غالم

بابت پنبر بپردازد. البته همه میدانستند و در تمام بقالی هاي آن حدود، رایج بود که قیمت 

ریال بیشتر نیست. رحمت هم قیمت هایش را همسان بقیه گداشته بود. استاد  2پنجنار پنیر 

از او خداحافظی کرد و بسوي خانه اش روانه شد. خاور، غالمحسین، دو ریال به رحمت داد و 

که از شادي در پوست نمیگنجید، سکه دو ریالی را از رحمت گرفت و گفت که آنرا باید براي 

همیشه نگه دارند . همه می دانستند که اولین سکه کاسبی،  اگر از دست خوبی آمده باشد را 

ل شگون دارد و باعث برکت کاسبی ورونق نباید خرج کرد و باید نگاه داشت چون این عم

 مغازه می گردد. 
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ی گذشت. ماز روزي که رحمت و خاور مغازه بقالی خورا سر محله باز کردند درست پنج سال 

ود که بدر این مدت، وضع کاسبی رونق خوبی پیدا کرده بود و تقی هم آنقدر شیطان شده 

ن از تقی نگهداري د. سکینه، مادر خاور همچناخاور اکثر اوقات حاضر نبود او را به مغازه بیاور

ر جایی که میکرد و مشهدي حسن هم این روز ها، بیشتر اوقات، تقی را  به همراه خود به ه

ه او به پدر و میرفت، می برد. درجه بستگی و عالقه تقی به پدر و مادر بزرگش بیشتر از عالق

 مادرش شده بود.  

ار قرار کوچکی داشته باشد، همواره رحمت را تحت فش انهخخاور که همواره دلش میخواست 

خانه کوچک  میداد که خانه کوچکی در همان محله بخرند.  در این مدت، از آن خانه قبلی به

رو به آفتاب  اجاره اي کوچ کرده بودند. این خانه دو اتاق داشت با حیاطی کوچکی.  اتاق ها

 بود و این باعث شادي خاور می شد. 

ر غیر از مواقع ، خاور سه پایه اي براي آشپزي قرار داده بود. اکثر آشپزي هاي خاوگوشه حیاط

اه آب قرار چبارانی و برفی، روي این سه پایه انجام می شد.  به فاصله کمی از این اجاق، 

ز افتادن گیري اوداشت با دلوي الستیکی که با طناب به چرخه اي وصل بود.  رحمت براي جل

یاط  بفاصله حدور چاه را با دیوار کوتاهی گرفته بود.  دستشویی در آنسوي تقی بداخل چاه، 

 پانزده متري قرار گرفته بود.

بودند، این  آز آنجایی که بقالی ها هیج جمعه و شنبه اي نداشتند و در تمام طول هفته باز

م، به ر کدابراي خاور و رحمت، هیج فرصت تفریح و استراحتی نمیگذاشت.  هفته اي یکبار، ه

شنبه و  حمام عمومی سر محل که روبروي مغازه شان قرار داشت میرفتند. خاور روزهاي سه

از  همیشه ساعت سه بعد از ظهر و رحمت، روزهاي جمعه ساعت شش صبح.  خاور و رحمت،

مه دهند. همان بچگی اهل نماز خواندن بودند و این برایشان عادتی شده بودکه  بعدا ادا  
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ود و دیگر با ر با رحمت عروسی کرده بود تا حد زیادي از شیرزنیش کم شده باز زمانی که خاو

ند چدختران محله دست به یقه نمی شد. حاال خودش را زنی مسن بحساب می آورد و در 

وده است بمورد، حتی به دخترهاي محل نصیحت هم کرده بود که او هم زمانی مثل آنها بچه 

یح را فقط شش ه است. البته آنطور که شایع بود، این نصاو از آن کارهاي احمقانه انجام داد

 ماه بعد از ازدواجش کرده بود.  

دي مردان اینکه دیگر خاور وارد جدال با دختران دیگر در محل نمی شد تا حدي باعث دلسر

حساب می سرگرمی ب محله شده بود. آنها به دعواهاي خاور با بقیه خو کرده بودند و آنرا

ور نیست و به از مردان محله حتی پیشنهاد کرده بودند که خاور دیگر شیرخا رفآوردند. چند ن

نظریه که  زنی معمولی تبدیل شده است که البته با مخالفت دیگران روبرو شده بودند. این

آن پس  شیر خاور دیگر شیر زن نیست، دوسال بعد بطور کلی و براي همیشه باطل شد و از

ایعات از شیر زنی خاور براي همیشه ظاهرا به ثبت رسید.  شهیچکسی چنین ادعایی نکرد و 

زه آمده بود و این قرار بود که روزي دختربیست ساله حسین نانوا، براي خرید ماست به دم مغا

صال به او ابر سر قیمت ماست با خاور جر و بحث کرده بود. خاور هم تصمیم گرفته بود که  

ه آن دختر کمحله کناري ماست تهیه کند. از آنجایی ماست نفروشد تا مجبور شود برود و از 

تما باید به او حکه  تنبل بود و نمی خواست پیاده به محله کناري برود، با خاور دعوا کرده بود

و ها، دختر یمتی که او میداند قیمت درستی است بفروشد.  در حین این بگو مگقماست را به 

جوزه اي عبوده است و حیف رحمت که با چنین  به خاور گفته بود که خاور زشت و پیر دختر

بیه خاور شازدواج کرده است و خدارا شکر که تقی، پسرشان به رحمت رفته است و اال  اگر 

وره در کخاور یک باره از بود،وقتی بزرگ میشد، هیچکس زنش نمی شد. همین کافی بود که 

ارج نشود.  ز ترس، از خانه خنان کتکی به آن دختر بزند که تا دو ماه آن دختر اچبرود و   

بعد از  چند سال سپري کردن تمام وقتشان را در امور مغازه،  خاور از  اینکه همیشه باید دم  

مغازه باشند، دلخور شده بود و دوست داشت که هفته اي نیمروز را با رحمت و تقی، بدور از 
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ذاشت. رحمت اول نظرش این موضوع را با رحمت در میان گدغدغه مغازه، بسر ببرد.  شبی 

به گریز مشریانشان ختم شود و  رحمت این بود که این ممکن است منفی بود. استدالل

بقالیهاي دیگر از این عمل نفع ببرند ولی وقتی با چشم زهر خاور روبرو شد، با اطمینان خاطر 

 و البته از روي ترس، به این کار رضایت داد. 

. بخانه رفت وبعد از اذان ظهر، رحمت در مغازه را بست  اولین هفته بعد از آن توافق، درست

اس کباب تاز قصابی سر محل خریده بود تا براي ناهار،  خاور یکساعت زودتر ، کمی گوشت 

خیلی کم  آماده کند. تاس کباب، غذایی بود از گوشت، پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی که

ه خاور مغازه را هر دوي آنها بود. قبل از آنکآب میپختند و یکی از غذاهاي شدیدا مورد عالقه 

وا نان اند و از حسین نانجهت تهیه ناهار ترك کند، به رحمت یادآوري کرد که یادش بم

. بخرد  

ر دوفتی رحمت به خانه رسید، خاور متوجه شد که رحمت نان را فراموش کرده است.  

تاد. رحمت هیه نان بیرون فرسحالیکه آشکارا، عصبانی شده بود، با سرزنش، رحمت را جهت ت

. براي خرید نان، از خانه بیرون رفتهم طبق معمول، بی آنکه اعتراضی کند،   

در همین حین، سکینه مادر خاور با تقی وارد خانه شد. تقی مثل همیشه، به مجرد وارد 

یکه شدن، شیطانیش را شروع کرد. خاور که از دیدن مادرش و تقی خوشحال شده بود، در حال

خواست که پیشش برود. تقی بی تفاوت به خواست مادرش،  یغوشش را باز کرده بود از تقآ

همچنان به شیطنت بازیش ادامه داد. سکینه از خاور پرسید که رحمت کجاست؟ خاور پاسخ 

داد که طبق معمول، فراموش کرده است که نان بخرد و رفته دم مغازه حسین نانوا براي تهیه 

حمت با نان وارد شد و بعد از سالم به سکینه، نان را به دست خاور داد. نان. در این موقع ر

خاور دوباره نان را بدست رحمت داد و از او خواست که نان را در دیگ ناندانی در اتاق بگذارد. 
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هنوز حرفش تمام نشده بود که صداي افتادن چیزي به درون چاه آب بگوش رسید. همه سر 

نبود. برگرداندند. از تقی خبري   

که  سکینه جیغ زد و از حال رفت. خاور توان حرکت نداشت و مثل بید میلرزید. رحمت

، بالفاصله وحشت زده شده بود، نان هارا روي زمین انداخت و  بدون آنکه بداند چه می کند

ا میزد. بطرف چاه آب دوید. به زحمت ته چاه دیده می شد. تقی درون جاه بود و دست و پ

ع به پایین شرو خودشکه ثانیه اي تلف کند،  دلو را با طناب داخل چاه کرد ورحمت بدون این

چاه آب نمود.  دررفتن   

لی ودیگر حرکتی محسوس نمیکرد  تقیدر کمتر از چند دقیقه، رحمت به سطح آب رسید. 

 هنوز نفس میکشید. 

، بدون در مدتی که رحمت وارد چاه شد، خاور در حالیکه جیغ میزد و موهایش را می کند

اور را خچادر وارد کوچه شده  و تقاصاي کمک کرد. چند نفر از همسایه ها که صداي جیغ 

م برهم و شنیدند، سراسیمه از خانه هایشان خارج شدند. به هر زحمتی بود، از کلمات دره

د.شکسته خاور به ماجرا پی بردند و همگی بداخل خانه رحمت براي کمک هجوم آوردن  

ت بود و رابطه دهانه چاه رسید غالم بود. غالم همسایه دیوار به دیوار رحماولین کسی که به 

و و هم اخوبی با رحمت داشت.  غالم مغازه سبزي فروشی سر محله را داشت و گاهی که هم 

خوب  رحمت وقت اضافی داشتند، سر محله با هم گپ میزدند، در عین اینکه از مشتریان

 یکدیگر هم بودند.

خاور ، پنج سال داشت و از بنیه خوبی برحوردار بود.اشرف، زن غالم غالم خدود سی و 

رادلداري می داد که تقی سالم است و همه چیز بخوبی پایان خواهد گرفت.  غالم در حالیکه 

رحمت جواب داد، تقریبا داد میزدسر خود را داخل دهانه چاه کرد و رحمت را صدا کرد. وقتی 

ببندد تا او را باال بکشد.   رحمت که خود در حال چنین  ی را به طنابقاز او خواست تا ت
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ریان از غالم خواست که کاري بود چند گره به طناب که بدور تقی بسته بود زد و با صداي گ

. وقتی غالم شروع به کشیدن طناب کرد، رحمت شروع به باال رفتن از چاه تقی را باال بکشد

از چاه  را یقر چاه نخورد.  چند دقیقه بعد، تاکرد و مواظب بود که بدن و سر تقی به دیو

باز کرد و در حالیکه پاهاي تقی را با دو دست گرفته  تقی. غالم طناب را از دور بیرون کشیدند

شروع .  تقی ناگهان شودتا آب هاي داخل دهان و ریه اش خارج بود او را سرپایین بلند نمود 

شروع به  تی نفس میکشید ولی بشدق. ترفت ه کردن کرد.  غالم او را روي دو دست گفبه سر

گریه کردن کرد.  خاورکه دیگر توانایی گریه کردن را هم نداشت  به طرف تقی دوید و او را 

صحنه گریان شده بودند با پتو و  در آغوش کشید.  زنها هم خوشحال بودند وهم از این

بودند تا گرم شود.   ادرهاشان، تقی را که از شدت سرماي آب چاه، می لرزید پوشاندهچ

سکینه که از شدت هراس و ترس از هالك شدن تقی در چاه، همان لحظه اول از حال رفته 

بود کم کم بواسطه بوي کاه گِل که زیر دماغش گرفته بودند، داشت بخود می آمد. وقتی به او 

سالم است، ناگهان رنگ باخته صورتش دوباره بازگشت و چهره اش گُل  تقیگفتند که 

نداخت و خودش را بسوي تقی و خاور کشاند.  رحمت روي سکوي اتاق نشسته بود و سعی ا

میکرد به سیگاري که غالم برایش آتش زده بود پک بزند و  کمی گرم شود. ظاهرا همه چیز  

 اینبار بخیر تمام شده بود ولی دفعه آینده چطور  خواهد شد اگر این حادثه دوباره تکرار شود؟

هم که از  از نیم ساعت، به خانه هاشان برگشتند. در این مدت، مشهدي حسن همسایه ها بعد

وردن را ماجرا خبردار شده بود، به جمع آنها پیوسته بود.  هیچ کس دل و دماغ ناهار خ

غوش سکینه نداشت و هرکدام بعد از چند لقمه از ناهار دست کشیدند.  تقی زیر پتو و در آ

 بخواب رفته بود. 

اجرا، رحمت دیوار اطراف چاه را به اندازه نیم متر بلندتر کرد تا تقی نتواند از آن بعد از آن م

ی را تحت نظر داشتند و این ترس سالها بر آنها قعلیرغم آن، همواره چهار چشمی، ت باال برود.
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مستولی شده بود. این حادثه بر تقی هم اثر گذاشته بود و بعد از آن به چاه نزدیک نمی شد و 

عث دلگرمی خاور، رحمت و پدر بزرگ و مادر بزرگ شده بود.این با  

گذشت،   بعد از آن، اتفاق چندانی در زندگی رحمت و خاور پیش نیامد. همه چیز آرام می

وقتی تقی  تقی بزرگ شد و دیگر ترس از چنین حوادثی از زندگی همه آنها رخت بربسته بود.

ر آورد. حاج اسماعیل چادر دوز داگردي سیزده ساله شد، رحمت تصمیم گرفت که اورا به ش

دند که ی دوست داشت دم مغازه پدرش باشد و لی رحمت و خاور به این نتیجه رسیده بوقت

بود. در  چادردوزي شغل خوب، آبرومند و پر در آمدي است و براي آینده تقی مناسب خواهد

ی کافی بود.قسال مکتب براي ت 5عین حال، همان   

چ م مغازه حاج اسماعیل به شاگردي مشغول شد. شش ماه اول هیی اول با اکراه دقت

میگرفت  دستمزدي نداشت و لی بعد از آن، براي شش ماه بعدي، هفته اي پنج ریال دستمزد

ر قلکی دو این باعث حوشحالی بیش از حدش شده بود.  خاور دستمزدش را از او میگرفت و 

ل آن نگاه دهانه باریک و کوچک قلک بداخ . تقی هر روز ازمیریختکه براي او خریده بود، 

تکان  با دوستمیکرد تا از وجود پولهایش در درون قلک اطمینان حاصل کند. وقتی آنرا 

می لی خاصی سر و پایش را جرینگ پولهایش را بشنود خوشحا گمیداد تا صداي جرین

.گرفت  

. خاور و رحمت وانین جدید دولتی مشمول نظام وظیفه شدقوقتی هیجده ساله شد ، طبق 

خواهند کرد؟  رحمت همیشه  دلواپس بودند که اگر اورا براي خدمت نظام وظیفه ببرند، چکار

ر میگفت که سربازي دو سال است!  دو سال تمام، شوخی که نیست!!.  براي شش ماه، اوبه خ

رند که با او را در خیابان بگی تقی توانسته بود از چنگال مامورین بگریزد. سه بار نزدیک بود که

کارگاه شیاري تقی و فرار به موقعش، توانسته بود فرار کند. اما در یکی از آنروزها  که در ه

ادر بود، توسط ماموران دستگیر شد و به پادگان ارتش که در چحاج اسماعیل مشغول دوختن 
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آینده، سرباز  جنوب اصفهان، نزدیک دروازه شیراز قرار داشت منتقل شد تا براي دو سال

. باشدشاهی نرتش شاها  

زه هنگامی که خبر دستگیري تقی براي خدمت نظام بگوش خاور رسید، سراسیمه از مغا

 تقیگیري بیرون زد و به کارگاه حاج اسماعیل رفت.  در آنجا، حاج اسماعیل که موقع دست

ري ساخته حضور داشت همه ماجرا را براي خاور توضیح داد و به او گفت که از دست کسی کا

 رتش او  ست و بیهوده تالش نکند که امیدي براي بیرون آوردن تقی از چنگال سربازينی

ز آنرا پیاده او بخشی  درشکهبخشی از مسیر به پادگان نظامی را با  وجود ندارد.  خاور سلطان

خل پادگان طی کرد. وفتی به دروازه پادگان رسید، سربازان نگهبان دم در از ورود او بدا

یه آن روح بعد از این همه سال، و  شده بود ی. خاور که دیگر کامال عصبانکردندجلوگیري 

، حکومت،  شروع به ناسزا گفتن و نفرین  به همه پادگان ،جنگی اش را دوباره بدست آورد 

ود شخص بهمه روسا و مدیران مملکت کرد.  تنها کسی که دچار ناسزا و نفرین خاور نشده 

قابل تصور  همه مردم می دانست که توهین به شاه، مجازاتش اول مملکت، شاه بود. خاور مثل

جیغ و  هم نیست و آنقدر عاقل بود که در عصبانیت هم حدّ و مرز را نگهدارد.  در اثر

و  به او  فریادهاي خاور، یکی از افسران ارتش در حین خروج از پادگان، به قضیه پی برد

راي پسرش بو نفرین بردارد، شاید بتواند نزدیک شده و خواهان آن شد که اگر دست از جیغ 

 کاري انجام دهد. 

خاورسلطان، در حالیکه گوشه کت نظامی آن افسر را گرفته بود، به البه و التماس افتاده و 

تقاضاي آزادي پسرش را میکرد.  افسر ارتش   که نامش سرهنگ نوذري بود به خاور توضیح 

داد که طبق دستور اعلیحضرت همایونی، هیچیک از واجدین شرایط خدمت نظام، از دوره 

سربازي نمی توانند معاف گردند مگر اینکه تنها نان آور خانواده باشند. بعد از خاور پرسید که 

آیا پدر تقی در قید حیات است؟ که خاور پاسخ مثبت داد و در جواب سوال بعد که آیا پسرش 

نگ نوذري، بعد از چند لحظه تامل رو نان آور خانواده است یا نه، خاور جواب منفی داد. سره
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به خاور کرد و گفت که با این شرایط،  از دست هیج کس براي پسرش کاري ساخته نیست 

ولی قول داد که بعد از دوره آموزشی، می تواند به او کمک کند تا بقیه دوره سربازیش را در 

واند آخر هفته ها او را اصفهان و یا یکی از شهرهاي نزدیک به اصفهان سپري کند تا خاور بت

ببیند.   خاور که تحت تاثیر حرفهاي سرهنگ قرار گرفته بود، آرام شد و در حالیکه به 

 سرهنگ و خانواده اش دعا میکرد به مغازه بازگشت.

مه اي براي چهار ماه دوره آموزشی را در کرمان سپري کرد. در این مدت، هر هفته،  نا تقی

ا این جمله ریبا شبیه هم بود و بدون استثنا بقامه هاي او تادرش می نوشت. همه نپدر و م

د ماللی خدمت پدر و مادر عزیزم، اگر از احواالت اینجانب خواسته باشی "شروع می شد. 

."نیست جز دوري شما که آنهم امیدوارم بزودي دیدارها تازه گردد. ......  

ه بود و از آن قی داشت برایش نوشتاولین نامه را یکی دیگر از سربازان که سواد بیشتري از ت

وشت. وقتی ببعد، تقی همیشه آن نامه را سرلوحه نامه هایش قرار داده و بر اساس آن می ن

حاج رسول ،  نامه هاي تقی میرسید، خاور که از خوشحالی، سر از پا نمی شناخت، آنرا بخانه

راي او ی بود آنرا بهمسایه شان میبرد تا علی، پسر حاج رسول، که در کالس ششم ابتدای

یشتر لذت ببرد.بخواند.    خاور معموال از علی میخواست تا انرا دوبار بخواند تا از نامه ب  

د از دوره آموزشی، تقی به اصفهان منتقل نشد. خاور به پادگان اصفهان رفت تا با سرهنگ عب

دژبان دم در، او نوذري صحبت کند و به او قولش را یادآوري کند. وقتی به در پادگان رسید، 

 ، تقیرا متوقف کرد. خاور به او گفت که آمده است با جناب سرهنگ نوذري در مورد  پسرش

که جناب سرهنگ قول انتقال او را به اصفهان داده بود صحبت کند.  دژبان که می خندید 

گفت، مادر ! خواستن دس بسرت کنن.  تازه سرهنگ نوذري اینجا نیست.  سرهنگ همان 

ه پیش بازنشسته شد و رفت.  خاور از شنیدن اي خبر انگار سطلی از آب یخ روي چهار ما



نادر هژبري      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــغروب تیر  

 
واي بوفنشر آ                                                    42                                                          AVEYEBUF.com 

 
 

سرش ریخته باشند دچار لرزه شد. دیگر دیر شده بود و کاري دیگر دم این پادگان از دستش 

 ساخته نبود.  گریان و ناراحت به مغازه برگشت.  

مل در عگبرد. اما یک هفته مرخصی بیک سال بعد، تقی تقاضاي مرخصی کرد و توانست  

با .  بازگشت به اصفهان بعد . روزبماندبیشتر نمی توانست با خانواده اش  روز بیشتر از پنج

قی به اتوبوس نزدیک به بیست ساعت بین اصفهان و کرمان مسافرت طول می کشید. وقتی ت

تظار ترش انخانه رسید، خاور و رحمت سر از پا نمی شناختند.  مادر بزرگش از صبح خانه دخ

بردار شده نوه اش را می کشید.  پدر بزرگش در این مدت فوت کرده بود. تقی همین اواخر خ

وباره یاد دبود. هر چند که از مرگ پدربزگش با خبر بود، اما به مجرد دیدن مادر بزرگش، 

ع شد.  پدربزرگش افتاد و وقتی مادر بزرگش اورا در آغوش کشید، اشگ در چشمان تقی جم  

کر افتاده در حضور مادر بزرگ و پدرش، خاور به تقی گقت که از دیشب، به این فروز دوم، 

یار خوبی را است که دیگر موقع آن است که او به فکر ازدواج باشد و در این مورد، دختر بس

نکه دیگر آبراي او زیر سر گذاشته است و سپس نظر او را در این مورد جویا شد. تقی، با 

اما با این  ،داشته بود و از بعضی واقعیات زندگی خبر ی دنیا باز شدچشمانش به امور معمول

ه از حال، شرمگین سرش را پایین انداخت و گفت که هر چند که هنوز نزدیک به هشت ما

د راضی خواهد دوران سربازیش مانده است اما  به هر چه مادر، پدر و مادر بزرگش صالح بدانن

حاال براي  تفاق خوشحال بود و فکر داشتن زن، و اینکهبود. تقی، خودش در ته دل از این ا

با ر نگاه نمی کنند، قلخودش مردي شده است و دیگران دیگر به چشم بچه به او دیگ

بود.  خوشحال  

ح گشت که از آنجایی که این خبر، باعث تعجب پدر و مادر بزرگش نشده بود، براي تقی واض

ا اگر چند امر از دیشب شروع نشده است و حتم آنها همه در این امر دست داشته اند و این

فکر نگذشته باشد، حداقل چند هفته از آن می گذرد. نماهی از ای  
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در نظر  از آنجایی که تقی سوالی نکرد، مادرش دوباره گفت که میدانی چه کسی را برایت

آنچه  دارد گرفته ام؟ تقی، هر چند به شدت کنجکار شده بود اما با زیرکی گفت که اطمینان

طمینان نشان امادرش انتخاب کرده است خوب باید باشد. خاور از اینکه تقی به او تا این حد 

 "و گفت  داده بود دچار خوشحالی عمیقی شد و تقی را در آغوش کشید و گونه اش را بوسید

منی، انتخاب کرده است  و سپس در وصف خوبی، پاکدا شدختر شاطر عباس را برای "عصمت

در ضمن گفت  نه داري، حُجب و حیا و سایر امتیازات عصمت داستانسرایی ها نمود.زیبایی، خا

ت و که عصمت شانزده سال است و به سن و سال او می خورد. خاور آنقدر در مورد عصم

یقه خوبی هایش تعریف کرد که تقی کم کم به عصمت احساس عالقه کرد. بعد از چند دق

ته کرد و سپس از تقی پرسید که اگر دوست داشمادر بزگش حرف هاي دخترش را تایید 

شد و  باشد، همان شب به خواستگاري عصمت بروند. رحمت، پدرش در این موقع وارد صحبت

نیت  گفت اگر تقی راضی باشد، او با شاطر عباس مشورت میکند و به او خبر میدهد که

که منتظر نظر گ، بدون آنخواستگاري دارند و آنشب، مزاحم آنها خواهند شد.  خاور و مادر بزر

د که با باشند، همصدا به جاي تقی پاسخ دادند که فکر خوبی است و از رحمت خواستن تقی

زي شده یقبل برنامه رشاطر عبّاس صحبت کند. در این موقع، تقی که حس کرد همه چیز از 

ا اعالن ود راست و ظاهرا او در این مورد چندان اختیاري ندارد با تکان دادن سر، رضایت خ

یل وسا نمود.  با تایید تقی، همه به جنب و جوش افتادند و خاور شروع به آماده کردن

بود. خاور  قند، یک قباره پارچه، کمی نبات، و یک انگشتر کلهخواستگاري کرد که شامل یک 

اقچه اتاق.طهمه این چیزهارا که از قبل آماده کرده بود در بقچه اي  پیچید و گذاشت روي   

ناري قرار داشت رفتند.  هفت شب، چهارنفري به منزل شاطر عباس که در کوچه کساعت 

حلیمه همسرش، منتظر آنها بودند. وقتی وارد اتاق مهمان خانه شدند، همه   و شاطرعباس

اعضاي خانواده شاطرعباس و همچنین برادر شاطر، یارعلی؛ همسر یارعلی، نصرت خانم،  

حسین، و دختر بزرگش ، جواهرکه شوهر کرده بود در اتاق خواهر شاطر، فاطمه و پسر شاطر، 
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از قبل منتظر بودند، اما از عصمت خبري نبود. به رسم دوره، عصمت در اتاق دیگر بود تا در 

 زمان خاص وارد اتاق شود.

شود گبعد از سالم و احوال پرسی و خوش و بش به رسم معمول، رحمت سر صحبت اصلی را 

نقدر تعریف آداستانگویی ها نمود و  تقیل ئبیان کرد و در باب فضا از مزاحمتو نیتشان را 

د. بعد  از کرد که با آنکه خودشان میدانستند که اغراق است اما گاهی آنرا باور می کردن

ادر و خانواده رحمت، خاور به  تعریف از خوبی ها و پاکی عصمت کرد و اینکه از چنان پدر و م

ب در معبندي رسید که ستاره این دو آدم پاکدامن و خوخوبی است و بعد هم  به این ج

س از شاطر سپ وآسمانها بهم گره خورده است و از روز ازل، انگار که براي هم ساخته شده اند 

زرگان ببه صورت رسمی خواستگاري نمود.  البته با اجازه همه  تقیعباس عصمت را براي 

 حاضر.

ه او هم لحظه اي اندیشید و سپس گفت که البتبعد از اینکه خاور سکوت کرد، شاطر عباس 

اي پدر و خاور سلطان را می شناسد و هم رحمت را و هم تقی را و میداند که پسر خوبی بر

طان مادرش بوده است. سپس اضافه کرد که البته همه اهل محل ، همانطور که خاور سل

ید در م ایران و شامطرح کرد در پاکی و خوبی، دختري مثل عصمت در محله و حتی در تما

لیاقت  م ر براي او آمده است و هیچ کداتمام دنیا پیدا نشود و تا کنون صد ها خواستگا

تقی  از هکعصمت را نداشته اند و دست رد به سینه همه آنها زده شده است ولی با شناختی 

 دارد، خواستگاري را قبول می کند. 

ع به هلهله کردند و رحمت و شاطر عباس با قبول خواستگاري ار طرف شاطر عباس، زنها شرو

هم دست دادند و هم رحمت و هم شاطر عباس پیشانی تقی را بوسیدند. تقی دیگر رسما 

دامادشان شده بود. خاور رو به حلیمه کرد و پرسید پس عروس شان کجاست؟ که البته همه 

اي مهمانان میدانستند که جواب چیست.  حلیمه پاسخ داد که در حال حاضر کردن چاي بر
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ق بیاورد.  در این را براي مهمانان به اتا فنجانهاي چاياست و سپس عصمت را صدا زد تا 

اري را که کنارش روي فرش گذاشته بود باز کرد و گفت که هرچند گه خواستچزمان، خاور بق

 و هدایا را در وسط اتاق پهن در حد عصمت نیست ولی انشاِ اهللا در آینده بیشتر خواهند آورد

نمود. با باز کردن بقچه، همه زنها دوباره شروع به هلهله کردند. در این لحظه، عصمت با 

سینی چاي وارد اتاق شد و بطرف مادرش رفت. مادرش رو به عصمت کرد و گفت که از پدر 

شوهر آینده اش، رحمت شروع کند. در تمام این زمان، تقی زیر چشمی عصمت را نگاه می 

شش آمده بود. وقتی عصمت، سینی چاي را مقابل تقی گرفت، براي کرد. تقی از عصمت خو

فتاد. قلب یک لحظه کوتاه، در چشمان همدیگر خیره شدند. لرزش خفیفی به جان عصمت ا

 تقی به شدت می تپید.  

به  چند روزبعد از شیرینی خوران و خواستگاري و نامزدي رسمی تقی و عصمت،   تقی 

ان مغازه داد و به عصمت فکر میکرد.  خاور خبر را به همه مشتری کرمان بازگشت. در تمام راه،

ی بتواند چند تا روز ها در باره نامزدي آنها صحبت می کرد.  تصمیم  آن شده بود که اگر تق

این مدت،  ماه دیگر براي چند روزي مرخصی بگیرد، می توانند صیغه عقد را جاري کنند. در

تاکید  رد و اینکه چقدر خوب است. البته این را همکی وسش صحبت مخاور، همه جا از عر

ا تشکیل میکرد که تقی هم بسیار جوان خوب، و پاکدامنی است و تقی و عصمت، زوج خوبی ر

یبایش بشود. می دهند و او منتظر آن روزي است که عروسی آنها را بگیرد و منتظر نوه هاي ز

ختر. رفته بود. سه  پسر و یک دخاور در ذهنش حد اقل چهار نوه براي خودش در نظر گ  

و عصمت برگزار شد و عروسی آنها، دو ماه بعد از پایان خدمت  تقیشش ماه بعد، جشن عقد 

سربازي تقی با حضور همه افراد محل و خانواده ها و اقوام بخوبی و خوشی در خانه رحمت و 

نه اش را بنام خاور بپا شد.  در زمان عقد و بریدن قباله عصمت، رحمت یک دانگ از خا

عصمت کرده بود. در مقابل، شاطر عباس هم جهیزیه آبرومندي همراه  عصمت فرستاده بود. 

روز قبل از عروسی، بیست طبقکش ، جهیزیه عصمت را  با ساز و دهل و در میان هلهله 
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زنهاي محل به خانه داماد آورده بودند و اتاق حجله را براي شب عروسی چیده و آماده کرده 

به حمام سر  تقیرحمت برگزار شد. صبح آنروز،  د. عروسی  غروب روز جمعه در خانهبودن

محله رفته بود. قبل از آن ، در مغازه آقا رضا سلمانی، مو هایش را کوتاه کرده بود. آقا رضا ، 

صورت تقی را هم اصالح کرده بود و برایش عروسی خوبی از خداومد متعال طلب کرده بود. 

که براي اصالح مو داد، پنج ریال   یک تومانعروسی بود، تقی ، اضافه بر  چون اصالح براي

اي کف اضافی هم به عنوان انعام  به آقا رضا داد و یک ریال هم به شاگرد آقا رضا که موه

.مغازه را جاروب می کرد  

صابون شُست  دالك حمام حسینقلی، بعد از کیسه تمام عیار، سرو پاي تقی را با دو لیف آب و

المرضا غو بعد هم چند تا سطل آب اضافی رو سرش ریخت تا آب و صابون را کامال بشوید. 

ن براي تقی حمّامی که سَِمت لنگ آوردن براي مشتریان را داشت، از بقچه اي که خاور سلطا

رد تا بعد از پیچیده بود، حلّه سفیدي را از سر بینه حمام  بیرون کشید و داخل گرم خانه ب

تیاج به انعام ز خزینه خارج شد خودش را با آن بپوشاند.  همه این ها، البته احاینکه تقی ا

می داد، نخاص داشت که باید از جیب تقی خرج می شد.  تقی، آنروز به این موضوع اهمیتی 

ر ضمن، اعتقاد دچون به نظر او، این عمل  نه تنها یکبار در زندگی هر مردي اتفاق می افتاد، 

این را به او گفته بود که شگون هم دارد.داشت و رحمت هم    

بودند.  عصمت، روز پیش به حمام برده شده بود. مادرش، زنهاي فامیل، خواهرش همراه او

ن، حد اقل دو حمام آنها بیشتر از نصف روز طول کشیده بود که امري عادي بود. خود حنا بندا

ان پنیر، دان، البته سفره نتا سه ساعت طول میکشید. در بین استحمام، و در طول حنا بن

 گردو و سبزي در گرمابه پهن می شد که چیزي بین ناهار و شام بود. 

ه عصمت جشن عروسی به خوبی و خوشی برگزار شد و روز بعد از عروسی، همه مطّلع شدند ک

 ، همانطور که پیش بینی شده بود، دختر باکره و عفیفی بوده است.  
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ه بود و انتظار نوه هایش را می کشید. خاور سلطان حاال مادر شوهر شد  

موهاي خاور و رحمت  کم کم داشت خاکستري می شد ولی همچنان مثل روزهاي اوّل 

ود. خاور دیگر بزندگیشان با هم راحت بودند و عالقه آنها در تمام این سالها بهم بیشتر شده 

ود.  بپیدا کرده آن اخالق تند دعواییش را نداشت و حاال براي خود در محله جایگاهی   

دشان نقل تقی بعد از یک سال، براي خود خانه کوچکی اجاره کرد  و با عصمت به خانه جدی

نه خودشان مکان کردند. خاور از این موضوع خوشحال نبود ولی تقی اصرار داشت که باید خا

ود که بع خود یکی از دالیلی شده را داشته باشند.  عصمت حامله شده بود و همین موضو

آن را توجیه  اور با نقل مکان تقی مخالفت کند و تقی هم از همین موضوع استفاده میکرد تاخ

نه عوض کردن و نقل نماید. از دید تقی، با آمدن بچه، دیگر واقعا با تنگی جا روبرو  بودند و خا

له داشت و مکان برایشان مشکل تر می شد. خانه اجاره اي آنها، سه در از خانه پدریش فاص

ور میتوانست هر موقع که بخواهد به آنها سر بزند. خا  

میخواست  این ها دالیل عامه پسند و رونمایی بود. اصل موضوع از این قرار بود که عصمت

یر کنترل زمستقل باشد و سفره خودشان را داشته باشد. میخواست زن خانه باشد و همه چیز 

ی که آنها را پیدا می کرد و تا زمانمادر شوهرش نباشد. تقی می بایست که استقالل خودش 

وضوع را می استقالل امکان نداشت. خاور این م ندر خانه رحمت و خاور زندگی می کردند، ای

مان بود رفتن هدانست ودر دل به عصمت نفرین می کرد ولی در ظاهر، دالیل براي ماندن و 

 که گفته شده بود. 

ته بود و می توانست با عصمت، آنطور که دلش جان تازه اي گرف تقی با رفتن از خانه پدریش،

میخواست حرف بزند و بهم عشق بورزند بی آنکه نگران این باشند که مبادا سرزده، خاور وارد 

اتاقشان شود. آنها حق داشتند که نگران این موضوع باشند چون در چند مورد، خاور سرزده و 

ل بوسیدن یافته بود و این براي تقی و بدون در زدن، وارد اتاقشان شده بود و آنهارا در حا
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عصمت ، حالت ناراحت کننده اي ایجاد کرده بود بطوري که تا چند روز، هر دوي آنها از نگاه 

 کردن در چشمان خاور، خودداري می کردند. 

اه گذاشتن عصمت و خاور با آنکه درك کرده بود که نباید زیاد به آنها سر بزند، اما با پا به م

و عصمت  تقیبه زایمانش، هم مادر عصمت و هم خاور، هر روز چند بار به خانه  نزدیک شدن

 سرکی می کشیدند تا از احوال عصمت  غافل نشوند.  

فت که انگار نیمه شب دهم ماه آبان بود که تقی دوان دوان به خانه پدریش آمد و به خاور گ

یمه را ترك کرد تا حلزایمان عصمت شروع شده ست و بی آنکه منتظر مادرش شود خانه 

ه بود. خانم، مادر عصمت را خبر کند. نیمساعتی نگذشته بود که اتاقشان از آدم پر شد

عصمت  مادرش، مادر عصمت حلیمه خانم، خواهران عصمت و ماماي محله (نرگس خانم)، دور

ردن بود و جمع شده بودند. مادر عصمت در اتاق دیگر که آشپزخانه شده بود مشغول آبگرم ک

چند دست  خواهرانش چندین بقچه را در کنار اتاق باز کرده بودند که شامل چندین حوله و

بود و  لباس کوچک دخترانه و پسرانه براي تن کردن نوزاد بود. خاور کنار عصمت نشسته

اطر شدستهاي عصمت  را در دست گرفته بود. عصمت از درد جیغ می کشید. تقی، رحمت و 

رحمت جمع شده بودند و منتظر خبر خوش بودند.  عباس، پدر عصمت در خانه  

زایمان عصمت تا نزدیک صبح طول کشید. نیمساعتی ازسپیده صبح نگذشته بود که خاور 

ر داد که صاحب نوه پسر شده اند. برگشت و در حالیکه از شادي سر از پا نمی شناخت خب

از پا نمی شناختند بهم  ند دقیقه بعد همگی در خانه تقی بودند و در حالیکه از شادي سرچ

تبریک می گفتند.  شاطر عباس و رحمت هر کدام دو تومان به قنداق نوزاد آویختند و زنها 

شروع به پخش  نقل بادام نمودند. آنگار دنیارا به همه آنها داده اند.  فردا صبح که آشنایان و 

دند. خیلی از همسایگان بدیدن عصمت می آمدند با شیرینی و تقل بادام پذیرایی می ش
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آشنایان و همسایگان براي خوش آمد گویی به نوزاد، کله قند پیچیده در زرورق هاي رنگی 

 براي خانواده و تاره از راه رسیده، هدیه می آوردند.

پسر بود   د که اسم نوزاد را اگراز چند ماه قبل از زایمان عصمت، رحمت به تقی گفته بو

ین موضوع احومش و تقی پذیرفته بود.  عصمت چندان با ، بیاد پدر بزرگ مر می باشدشعبان 

ن بگذارد  توافقی نداشت و دوست داشت، به پیشنهاد پدرش شاطر عباس ، اسم نوزاد را رمضا

در است که که اسم پدر شاطر عباس بود، هر چند که می دانست که بنا بر رسوم جاري، این پ

ولین اوالد اري اولویت پیدا می کند اگر اسم را انتخاب می کند و معموال اسم پدر بزرگ پد

انه دعوت اري رسمی نوزاد، به خذحل را براي نامگذکور خانواده باشد. همان روز، مالي م

رحمت،   در حضور تقیکردند. ساعت چهار بعد از ظهر، مال علی، پیش نماز محله، در خانه 

مگذاري بر باس، مراسم ناشاطر عباس و مادر بزرگها و خواهران عصمت و داماد دیگر شاطر ع

اکرم و امامان  از پیامبرپا شد. مالعلی، بعد از ربع ساعتی قرآن خوانی  و با گفتن چند حدیت 

ر بغل گرفت و با ید از اسم هاي انتخابی براي نوزاد و تبریک به والدین،  نوزاد را دجو با تم

م او را شعبان ست نوزاد، اسادامه دادن به تکرار چند آیه دیگر از قرآن مجید در زیر گوش را

یگر او را  گذاشت. بعد از چند دقیقه، با تکرار همان مراسم در زیر گوش چپ نوزاد، اسم د

و نام ارمضان گذاشت. این تواقفی بود که بین تقی و عصمت حاصل شده بود که گوش راست 

پش، نام چ پدر بزرگش شعبان باشد، نامی که رسما اورا با آن صدا خواهند کرد و نام گوش

. بودند شدهقریبا هر دو خانواده راضی پدر بزرگ عصمت، رمضان باشد و با این راه حل، ت  

حلیمه، تا ده روز از کنار دخترش تکان نخورد و از عصمت مواظبت کرد. روز دهم، خاور 

مام سر محل بردند و او را شستشو دادند و به ح، حلیمه و خواهرانش، عصمت را به سلطان

دند. آنشب، در خانه شاطر عباس، همه آنها دعوت داشتند و شاطر عباس، براي آنها خانه آور

پذیرایی کرد و  با برنج و  از همه سنگ تمام گذاشت  و با آجیل، پشمک، باقلوا و زولبیا اول

 قرمه سبزي و خورشت قیمه  براي شام ، ضیافت را به اوج برد. 
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شه تغییر کرد. نه خواب درستی داشتند و نه زندگی تقی و عصمت با رسیدن رمضان براي همی

ه چداري مستاصل می گردیدند که هوس ب بچه زحمت از چنان گاهی  آرامش قبلی خودرا.

اي دیگر را به مخیله خود راه نمی دادند. از طرفی دیگر، مادر بزرگها، می خواستند که تقی و 

رمضان بیمار می شد و  عصمت، در دو سال آینده، بچه دیگري داشته باشند. هر وقت که

 مادرم این دانم نمی " گفت می تقی به عصمت ربود، می سرشان از خواب و کرد می گریه یا 

 تکان را دستهایش یا و خندید می شعبان که زمانی اما   ."است؟ کرده تحمل مارا همه چگونه

از دردناك و بیتابی ها  هاي لحظه آن همه بگیرد، بدست را چیزي خواست می و میداد

   خاطرشان محو می شد.

مه این ید قدرشان را دانست ولی هآن لحظه ها، می دانستند که برگشت ناپذیر است و با

شیرین و تلخ، در همهمه زندگی و گرفتاري هایش هر روز گم می شد. لحظه هاي  

 زحمت  د.آوردن بدنیا دیگر پسر یک و دختر دو  چندین سال دیگر گذشت. تقی و عصمت

 مثل کوچکی، مساله هر و بودند شده دار تجربه مادري و پدر دیگر شاید. نبود لیاو مثل بقیه

 می ار مسیرش زندگی   .کرد می کالفه نه و آورد می وجد به نه آنرا شان زندگی اوایل

 اش غازهم در کارگر سه و داشت را خودش مغازه تقی. بود شده خوب آنها مالی وضع. گذراند

میکردند. کار  

فر دیگر پیر شده بودند. وقتی شعبان بیست ساله شد، نرگش،  دختر جع رحمت و خاور

ه ازدواج آنها، پاسبان را که همسایه آنها بود را برایش خواستگاري کردند. بیست روز مانده ب

ظاهرا سکته  از دنیا رفت. حال رحمت بهم خورد و کمی پیش از آنکه دکتر به بالینش بیاورند

  کرده بود

ت، خاور ساکت شده بود و به تنهایی، امور مغازه خوار و بار فروشی را اداره بعد از مرگ رحم

 لبنیات  و مرغ تخم خرید براي و بود ابري هوا که روزها آن از یکی در  میکرد. چند سال بعد،

رفت و زنبیل پر از تخم مرغ از دستش گ در شدیدي باران  راه، نیمه  بود، در هرفت بازار به
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 در کوره از که سلطان خاور  ین سانحه بیشتر تخم مرغ هایش از بین رفته بودند.افتاد. در اثر ا

 می زن پیر من سر زورت هم تو " گفت خدا به رو و کرد بلند آسمان بسوي سر بود رفته

یی و اال چکار بکار تخم مرغ ها سلیطه و پوشا جوپ مینی این هوادار   بقیه، مثل هم تو. رسد

د کنار خیابان نشست و هق هق کنان گریست. از همیشه تنها تر هاي من پیر زن داري. بع

بود. دیگر تقی، و نوه هایش تنهایی اورا پر نمی کردند. با مرگ رحمت، زندگیش تهی شده 

اده بود و به افت خانه در. گرفت شدیدي درد دل ها، مرغ تخم ماجراي از بعد  هفته یک  بود.

مطلع شد اورا به بیمارستان برد ولی دیگر دیر کسی چیزي نمی گفت. وقتی تقی از ماجرا 

شده بود. کیسه آپاندیسش ترکیده بود. خاور سلطان، شیر زن محله در بیمارستان از دنیا 

 رفت.
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 پریناز

 

زمانی که فرزین به دانشگاه تهران وارد شد، بیش از هیجده سال نداشت. جوان خامی بود از 

ود.  شاگرد درسخوانی بود و اهل کتاب خوانی، به اصفهان که سرش، تا آن زمان، در کتاب ب

ویژه  در زمینه رمان  و شعر. اکثر رمانهاي  روسی، انگلیسی، فرانسوي ، یا از آمریکاي جنوبی  

که تا آن زمان به فارسی ترجمه شده بودند را خوانده بود.  باور هایش، نسبت به زن، متاثر از 

اي از ابهام بدون اینکه تجربه اي در این زمینه  داشته  همان کتاب ها، رمانتیک بود و  در هاله

باشد. چند بار، به خیال خود، در نوجوانی، به چند دختر در محله اش، دلبسته بود ولی این 

دلبستگی ها، نه چندان عمیق بود و نه  به رابطه اي دو جانبه ختم شده بود. بیشتر تخیل بود 

و همه آن جهان قبلیش، در هم ریخته بود. اینجا با   تا یک واقعیت. حاال وارد دانشگاه شده

دختر ها، همکالس شده ،  با آن ها سر یک میز می نشست،  یا با آنها صحبت می کرد. اما 

  هنوز هم، مثل بسیاري از همکالسی هایش نبود.

روز شنبه، ساعت ده صبح هفته اول آبان بود که فرزین وارد کتابخانه شد و در جاي معمولی 

نشست. کتاب آنالیزش را باز کرد و مشغول خواندن شد. بعد از نیم ساعتی سرش را از اش 

. چشمهایش در یک لحظه به چشمهاي نیم نگاهی انداخت روي کتاب بلند کرد و به اطراف

دختري که چند میز آن طرفتر نشسته بود برخورد کرد. دختر زیبایی بود. با خود فکر کرد که 

ست که بطور اتفاقی، دونفر بهم نگاه می کنند، ولی با این حال،  اینهم از آن لحظه هایی

روي صفحه کتاب چرخاند و ه حالتی از شرم و خجالت سراپایش را فرا گرفت. سرش را ب

نگار کسی به او می گفت که سرش را بسوي آن دختر برگرداند و ادوباره مشغول مطالعه شد. 

احساس مقاومت کرد. بیست دقیقه اي نگذشته بود که دوباره نگاه کند، اما هربار در برابر این 

بدون آنکه خود بخواهد سرش را بلند کرد و زیرچشمی به سوي آن دختر نگاه کرد. آن دختر 
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همین که متوجه شد که فرزین هم به او نگاه می کند، پشت  امادوباره به او نگاه می کرد 

  کتابش پنهان شد. 

ت عجیبی لدن بطور دزدکی شده بود. این در فرزین حاآز آن پس، کار آنها به هم نگاه کر

ایجاد کرده بود. حس میکرد که آن دختر از او خوشش آمده ست، ولی هنوز با اطمینان نمی 

نگاه می کرد و چشم  اورا نمیدانست اما هر بار که به  شتوانست این را بخودش بقبوالند. اسم

  . هاشان با هم برخورد می کرد، حالش دگرگون می شد

را پیدا کرده بود.  شگدشت. در طول این مدت اسم تالقی چشمانشان چند ماهی از اولین 

 . پریناز

، شوقتی براي اولین بار اسم او را شنید، با خود فکر کرد اسم زیبایی ست و برازنده او. برای

  هیچ کس به زیبایی او نبود. 

فقط به او فکر می کرد. او را در مدتها بود وفتی شبها روي تختش در خوابگاه دراز می کشید 

می دید که روي چمن ها و بین گلها راه می رود. مثل الهه  پیراهم بلند حریريخیال خود در 

هاي یونان باستان که در فیلم ها دیده بود. ساعتها در ذهنش با خود کلنجار می رفت که 

ا او به این بهانه یا آن بهانه چگونه با او سر آشنایی باز کند و هر بار با خود می گفت که فردا ب

کرد اما نتیجه همیشه یکی بود. در روشنایی روز شهامتش را از دست می داد  دصحبت خواه

  و دوباره به همان نگاه هاي دزدکی خود را راضی می کرد.

با آنکه تا حدّي قانع شده بود که آن دختر هم از او خوشش آمده ست ولی هر بار با خود می 

از آن دختر هاي تهرانی باشد که می خواهد سربسرش بگذارد. دوست نزدیکش گفت شاید او 

 موضوع  به این تا حدي  ست،که همیشه با فرزین سر یک میز در کتابخانه می نش جمشید

از سر میزش   پرینازي به زبان نمی آورد. اواخر آبان ماه بود که ناگهان زچیاما بود  پی برده

ش شروع به تند زدن کرد. قلبش می خواست از سینه اش بیرون آمد. قلب اوبلند شد و بسوي 
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. هچیزي مثل سرب مذاب در رگهایش جاري شد وبزند. حس می کرد که شقیقه هایش داغ 

. زمان از حرکت ایستاد. ه بودبیحس شده بود و قدرت حرکت و حرف زدن را از دست داد

. انگار جمشیدي، نه درسی، نه دیگر نه صدایی بگوش می آمد، نه کسی آنجا بود، نه کتابی

زمین از مدارش خارج شده بود و سیاره اي بود سرگردان در مسیري نامعلوم. در هوا معلق  

  بود. صدایی ناگهان همه چیز را بهم ریخت.

  آقاي اشکان، میشه ازتون سؤالی بپرسم؟

  بود. فرزین به خود آمد. ولی نمی توانست افکار مغشوشش را جمع کند. پریناز

  الم در مورد این انتگراله. می خواستم ببینم میشه راهنماییم بکنید برا حلش.سؤ

حل کرده بود ولی در آن لحظه، زبانش از کار افتاد. هیچ  جمشیدفرزین مسآله را قبال با 

  جمشیدمثل ابدیّت. نه آغاري داشت و نه پایانی.  یچیزي یادش نمی آمد. سکوت کرد. سکوت

  به کمک دوستش آمد. وستش پی برده بود، که به سردرگمی و گیجی د

  خانم افشین، باید تغییر متغیر بدید به این شکلی. اونوقت راهش ساده میشه.

  و به میزش برگشت. "مرسی"در جواب گفت  پریناز

  . "رفتش "با آرنجش به پهلوي فرزین زد و گفت  جمشید

شان برگشتند و کتابخانه بوي تکه پاره هاي دنیا بهم هجوم آوردند. دیوارهاي کتابخانه بجای

  "چی شد؟"همیشگی اش را به خود گرفت. فرزین به دوستش نگاه کرد و گفت 

هیچی. چرا مثل سنگ شدي؟ حالت خوبه؟ آره خوبم. چی پرسید؟ مگه کر شده بودي! از تو 

  سؤال کرد ولی من مجبور شدم جواب بدم.
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که فرزین به خوابگاه برگشت.  اواسط آذر ماه بود. هوا سرد شده بود. ساعت هفت شب بود

 5شماره طبقه بود و  2. عدد 25اتاقش در طبقه دوم ساختمان  شماره پنج قرار داشت. اتاق 

 پشت  شماره اتاق. وقتی کلیدش را بیرون آورد تا در اتاق را باز کتد متوّجه کاغذي شد که به

. نوشته بود که خانمی از در چسبانده شده بود. یادداشت از  حسین آقا،سرایدار ساختمان بود

  سرپرستی دانشگاه زنگ زده، تا در باره اشکالی که در پرونده اش پیدا شده با او صحبت کند. 

فرزین یادداشت را در البالي کالسورش گذاشت و وارد اتاق شد. کمی به موضوع یادداشت 

ق خارج شد. در فکر کرد ولی چون اطمینان داشت که مساله نباید جدّي باشد براي شام از اتا

راه، اسد، یکی از دوستانش را دید وبا هم در حالی که در باره برنامه کوهنوردي روز جمعه 

آینده صحبت می کردند به راهشان بسوي سالن غذاخوري ادامه دادند.  فکر یادداشت کامال از 

  سرش بیرون رفته بود.

نشسته بود بعد از شنیدن روز بعد به اداره سرپرستی دانشگاه رفت. خانمی که پشت میزي 

حرفهاي فرزین، از جایش بلند شد و از فرزین خواست آنجا منتظر بماند. بعد از چند دقیقه اي 

  برگشت و گفت

   "آقاي اشکان، اشکالی توي پروندتون نیست. " 

  و دوباره ادامه داد

  ."از سرپرستی کسی با شما تماسی نگرفته. ممکنه کسی باهاتون شوخی کرده " 

بدون اینکه ناراحت یا عصبانی شده باشد از سرپرستی خارج شد و به دپارتمان برگشت.  فرزین

در راه با خود فکر میکرد که باید کار یکی  یا چند تا از دوستانش باشد که خواسته اند 

در میان گذاشت و خواست  ابی، اسد و جمشیدسربسرش بگذارند. موقع ناهار موضوع را با 

یند. انتظار داشت که یکی از آنها شوخی را قبول کند و باعث خنده عکس العمل آنهارا بب
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همگی شود. اما آنها سوگند خوردند که کار آنها نبوده ست. نظر هر سه نفر این بود که 

  یادداشت براي کسی دیگري بوده ست و سرایدار به اشتباه آنرا به در اتاق او چسبانده ست.

  دانست و فکر آنرا از سرش بیرون کرد. بعد از آن فرزین موضوع را تمام شده 

 جمشیدبراي خوردن آش به کافه تریاي دانشکده پزشکی رفت. سر میز   جمشیدعصر آنروز با 

  گفت

  ."فکر میکنم این خانم افشین ازت خوشش اومده "

از او خوشش می آید، کمی فکر کرد و در  پرینازفرزین  با آنکه دیگر اطمینان پیدا کرده بود 

  تجواب گف

  "فکر نمی کنم  اینجور باشه  "

  بعد از کمی سکوت در حالیکه به خوردن آشش ادامه میداد گفت

  ؟"واقعا این طور فکر میکنی "

  جواب داد  جمشید

  "آره. مدتیه که میبینم مرتب بهت نگاه میکنه"

  کرد و گفت  جمشیدوارد کافه تریا شدند.  فرزین رو به  یدر این لحظه اسد و اب

  "در این مورد حرفت نباشه یاب پیش اسد و"

  در حالیکه قاشق آشش را به دهن نزدیک میکرد گفت جمشید

  ."خیالت جمع باشه"
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 ساعت شش و نیم بود که فرزین به خوابگاه برگشت. هنگام ورود به اتاقش متوجه یادداشت

  شد که به در اتاق چسبانده شده بود.  دیگري

نمی به او زنگ زده بود و گفته بود که ساعت هفت با عجله آنرا از در جدا کرد و خواند. خا

شب دوباره زنگ خواهد زد. فرزین وارد اتاق شد و روي تختش نشست. بعد از چند دقیقه دراز 

کشید و به سقف خیره شد. با خود فکر میکرد که آن خانم کیست؟ و با او چکار دارد؟ این 

یست. براي لحظه اي فکر کرد شاید برایش مسلّم شده بود که از طرف دانشگاه و سرپرستی ن

از محل زندگی  پرینازباشد ولی بالفاصله امکان آنرا ردکرد. نه، نمی تواند او باشد چون  پریناز

  اش اطالعی ندارد. پس چه کسی می تواند باشد؟ 

از شدت هیجان، شقیقه هایش داغ شده بود. با تمام سلولهایش کُندي زمان را احساس می 

ه سختی گذشت. درست سر ساعت هفت، کسی  با پشت انگشت ها بدر اتاق کرد. نیم ساعت ب

کوبید. فرزین به سرعت خود را به در اتاق رساند و در را باز کرد. حسین آقا بود. گفت آن 

  خانم دوباره زنگ زده و می خواهد با او صحبت کند. 

اینکه دیگر  فرزین دستپاچه شد. قلبش بشدت میزد. بسرعت در را پشت سرش بست و بدون

به حسین آقا توجهی کند بطرف پله ها دوید. به سرعت خودش را به تلفن رساند و گوشی را 

برداشت . کمی سکوت کرد تا خودش را  جمع و جور کند. بعد از مکثی کوتاه به آرامی گفت 

 آقاي " گفت آرامی به دلنشینی صداي تاخیر، کمی با. "هستم فرزین بفرمایید، الو، "

نو نمی م " داد جواب خط آنسوي از صدا  شما؟ بفرمایید، "داد پلسخ فرزین ؟"اشکان

است و از  پریناز ؟ هرچند که در این لحظه فرزین اطمینان داشت که آن خانم،"شناسید

 "شدت هیجان سر از پا نمی شناخت و ملتهب شده بود ولی به خود مسلط شد و جواب داد 

 فکر " داد جواب دلنشین صداي همان دوباره ؟"دکنی معرفی خودتونو ممکنه   نه خانم.

 ."کیم میدونید میکنم
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  ؟"خانم افشین "

  ."پرینازآره خودمم.  "

 بپرسم میشه  فرزین کمی سکوت کرد و بعد با صدایی که بیشتر به پچ پچ شبیه بود گفت 

  کردید؟ پیدا را شماره این چطوري

  ."اونو از سرپرستی گرفتم"گفت  پریناز

  ؟"از سرپرستی؟ چطوري "پرسید  فرزین دوباره

  ."گفتم خواهرتم و مدتیه که ازت خبري نداریم. دلواپسیم. شماره رو دادند"پاسخ داد  پریناز

  پس جدا از زیبایی، شیطون هم هستید؟ "

 . دوست دارم باهام خودمونی باشی."هستید"نه  "هستی"میشه منو ساده صدا کنی؟ بگو "

  "ناز صدا می کنن. دوستانم و خانواده ام، منو پری

  ."، پریناز خانمباشه، باهات خودمونی حرف میزنم "

 یک مثل انگار که ساعتی یک. کشید طول ساعت یک از بیشتر آن شب صحبت تلفنی آنها 

  .گذشت ثانیه

خداحافظی کرد، و به اتافش برگشت روي پا بند نبود. در طی یک ساعت، همه  پرینازوقتی با 

هر چیزي، چیز دیگري شده بود. هوا بوي خوب و خوبی می داد. چیز رنگ عوض کرده بود. 

  اتاق بزرگتر به نظر می آمد و تختش نرم تر و راحتتر.

بود. فضاي کتابخانه بوي خوبی میداد و ن ، فضاي قبلی اشکتابخانه   فضايروز بعد، انگار 

سر میز  رینازپ کماکان،  خود را از دست داده بودند. نمور بوي دیگر حتی کتابهاي کهنه، 
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خودش نشسته بود و فرزین هم سر جاي همیشگی اش. اما هیچ چیز دیگر مثل روز هاي 

  گذشته نبود.

شب بعد، فرزین با دوستانش به صحن اصلی دانشگاه نرفت و نزدیک ساعت پنج بعدازظهر 

شب پیش گفته بود که دوباره زنگ  پرینازمستقیما به خوابگاه رفت و در اتاقش منتظر شد. 

  واهد زد.خ

ده دقیقه بعد از شش بود که سرایدار ساختمان درب اتاق را کوبید و به او گفت که تلفن دارد. 

 و رساند تلفن  به را خود فرزین کند، تمام بتواند قبل از آنکه حسین آقا سرایدار حرفش را 

  بود. همانطور که شب پیش گفته بود، زنگ زده بود. پریناز. برداشت را گوشی

سالم.  "الو؟ فرزین هستم، شما؟.  "ه دوباره دل آشوبه داشت اما با خونسردي گفت هرچند ک

 هستید پایبند قولتون به   خانم. خوبی؟ خوشحالم که زنگ زدید. پریناز سالم "    ."پرینازمنم. 

".  

صحبت آنها نزدیک به یکساعت طول کشید . از همه چیز و همه کس حرف زدند. از 

 که گفت فرزین  خبر.بی کسی چه و دارد اطالع موضوع این از کسی چه  دوستانشان که 

از موضوع اطالع دارد و میداند که دیشب زنگ زده است، چون موقع ناهار، داستان  جمشید

هم اشاره کرده بود که سحر، دوست نزدیکش به این  پریناز  زنگ شب پیش را به او گفته بود.

  .ندارد خبري حاضر حال در  موضوع شک برده است ولی از موضوع تلفن

خداحافظی کرد اما قبل از آنکه گوشی را  پرینازساعت حدود هفت و پانزده دقیقه بود که 

بگذارد به فرزین گفت که آیا مایل است فردا همدیگر را جایی مالقات کنند؟ فرزین که در 

ا شوق تمام این ماه ها منتظر چنین فرصتی بود ولی بخاطر خجالت از بیان آن ابا داشت ب

 "جواب داد  پریناز؟. هبعد از ظهر، دم در پارك فرح خوب 5فردا عصر، ساعت  "تمام گفت 

  ."باشه
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روز بعد، زمان به کندي میگذشت. از ساعت شش صبح تا موقع ناهار انگار ابدیت شده بود. 

هرچه زمان به عصر نزدیک تر می شد، از سرعت زمان هم کمتر می شد تا جایی که 

در تمام روز  جمشید  .افتادند کار از ساعت هاي عقربه ظهر، از بعد چهار ساعت نزدیک 

بیقراري دوستش را مشاهده کرده بود و چند بار از فرزین پرسیده بود که اتفاقی افتاده است؟ 

 خوابگاه به فرزین که بود چهار از بعد دقیقه پنج ساعت  فرزین پاسخ روشنی نمی داد. اما

که کمتر از یک ساعت دیگر اتفاق  پریناز با به دیدارش  او.  تنشس تختش لبه روي و رفت

 چندمین براي را می افتاد فکر می کرد و همه آنچه را که با خود قرار گذاشته بود به او بگوید 

  .کرد مرور خود با بار

نیم ساعت بعد از چهار بود که از اتاقش خارج شد و بسوي پارك حرکت کرد. دم در خروجی 

  ."اول پارك فرح"وار تاکسی شد و به راننده تاکسی گفت خوابگاه، س

مانده است. روي  پرینازموقعی که از تاکسی پیاده شد متوجه شد هنوز ده دقیقه به آمدن 

را زیر نظر  پرینازنیمکتی در دهانه ورودي پارك نشست و به خیابان چشم دوخت تا آمدن 

چند دقیقه دیگر هم صبر کرد و بعد با  خبري نبود. پرینازداشته باشد. ساعت پنج شد و از 

 که بود نرفته متري صد چند هنوز  ناامیدي از جایش بلند شد و بسوي خوابگاه حرکت کرد.

 وجودش تمام با آنکه با لحظه، آن در  را در تاکسی دید ولی همچنان براهش ادامه داد. پریناز

 قابل کوتاه چند هر خالفی، دهوع که گفت می او به نامریی نیرویی اما گردد، بر خواست می

مه داد. بدون آنکه بداند چگونه از پارك تا خوابگاه را پیاده طی ادا راهش به  .نیست گذشت

 دراز تختش روي و رفت اتاقش به . یافت خوابگاه ورودي در کرده است ناگاه خود را دم 

  .شد خیره اتاق سقف به و کشید

 تلفن که بود آورده خبر. بود سرایدار  را زد.ساعت شش و نیم شب بود که کسی درب اتاق 

  را شنید. پرینازتی خود را به تلفن رساند و گوشی را برداشت بالفاصله صداي ناراحت وق. دارد

  ؟"چرا منتظر نشدي "
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فرزین که براي جواب دادن به این پرسش معقول مضطرب شده بود با کمی منّ و مّن ، در 

ي چند دقیقه هم خوشم نمی آید. متاسفم ولی این اخالق من از تاخیر حتی برا "جواب گفت 

  ."منه

من فکر نمی کردم که بري. بیشتر  "ی آرام گفت یبا صدا امابود  دل که هنوز آزردهآنبا  پریناز

از نیم ساعت دم پارك منتظرت موندم. با خودم گفتم که که برمی گردي. من تاکسی گیرم 

  ."نیومد. برا همین دیر کردم

پوزش اینطور گیر دادده بود ناراحت شد ولی بازهم چیزي نگفت و حتی   پرینازبه   از اینکه

به هر حال، این موضوع دیگه گذشته و بهتره ازون "گفت  پریناز. در جواب خواهی هم نکرد

با  پریناز؟ "دوست داري فردا عصر همون جا همدیگره ببینیم "و بعد ادامه داد  "حرفی نزنیم 

  .  "آهان. ساعت پنج "؟  فرزین پاسخ داد ". همون ساعت قبلیآره "اشتیاق گفت 

چیزي  جمشیدفرداي آنروز فرزین دوباره همان حالت بیقراري روز پیش را داشت ولی  به 

  نگفت و حتی سعی کرد وقت کمتري را در کتابخانه بگذراند.

رد. با تعجب دقیقه به پنج بود که از تاکسی پیاده شد و به سمت در پارك حرکت ک دهساعت 

  را دید که روي نیمکت دم پارك نشسته و منتظر اوست. پریناز

ندهد . هر چند که اگر اینبار   خیلی زودتر آمده بود تا مبادا اتفاق دیروز رخ پرینازگویا اینبار 

،  براي هردوي آنها دیر آمدن او قصد ترك محل را نداشت.  تجربه یکبار کرده بود،هم دیر 

  کافی بود.

از جا بلند شد و با لبخند گفت  پرینازچشم دوخته بود به او نزدیک شد.  پرینازور که به همانط

.  فرزین با تمام "دقیقه زودتر اومدم بیستسالم. می بینی که امروزدیگه  دیر نکردم.  "
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توي راه  ".  و بعد با شوخی ادامه داد "سالم. خوشحالم که اومدي "وجودش در جواب گفت 

   "فکر می کردم که مبادا  بخاطر دیروز ، بخواد امروز سر کارم بزاره؟ داشتم با خودم

میخواسم همون بالیی که دیروز سرم آوردي امروز سرت بیارم ولی  " خنده کنان گفت پریناز

.  بعد هر دو سکوت کردند و بهم "خوشحالم که اي کارو نکردي ". فرزین گفت "دلم نیومد

انگار همه چیز براي هردوي آنها روشن و توضیح داده شده بود. انگار همدیگر را   خیره شدند.

  سالها بود که می شناختند. 

امی فرزین دست چپش را در کُت نظ  پرینازبا موهایی به رنگ شب و ریخته بر شانه هایش،  

م قد کرد  و دست راست فرزین را در دست گرفت.  ساعت ها در پارك و در میان درختان

همراه   زدند و از هر دري صحبت کردند.  صحبت هایی که گاهی  با سکوت و گاهی با خنده

 بود.  

و فرزین، بیخبر از همه جا، می خواستند که آن لحظه ها  پرینازهوا کامال تاریک شده بود، اما 

هرگز تمام نشود.  می خواستند که براي ابد، دست در دست، میان درختان قدم بزنند و در 

  وش همدیگر از دوست داشتن و عشق صحبت کنند. گ

گفت هر چند که دلش نمی خواهد به خانه برود ولی خانواده اش  پرینازساعت هشت شب، 

  منتظرش هستند و باید برود.

درزیر درختی در نزدیکی در خروجی پارك ایستادند.  زیرنور کمرنک چراغ که از البالي برگ 

سایه روشن انداخته بود به چشم هاي همدیگر خیره شدند. هاي زرد پاییزي چهره هایشان را 

چشم هایش را بست.  پرینازهمه چیز آرام بود. جهان در سکوتی سحرانگیز فرو رفته بود. 

سرش را بر روي سینه فرزین گذاشت. رایحه موهایش،  پرینازفرزین او را در آغوش گرفت . 

ر سبک شده بود. انگار پاهایش دیگر با زمین فرزین را به دنیایی جدا شده از زمین برد. مثل پّ

گذاشت و لبهایش را بوسید. عشق همه جا بود.  پرینازپیوندي نداشت. صورتش را به صورت 
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در لبهایش، در سینه اش، در میانه دستانش، در رایحه موهاي شب زده اش، در تمام اندام 

رزید. فرزین با چنین شعله اي موزون و زیباي زنی که از آن پس براي ابد به او عشق خواهد و

  جدا شد. پرینازدر جانش، ناخواسته آن شب از 

مُهري شده بود بر قلبش که می دانست تا ابد با او خواهد بود. همه چیز او آز آن شب،   پریناز

  شد.  پریناز

  این شعر در دهنش بارور شده بود.

صداي آشناي تو، مرا به خواب می کشد   

به اوج می بردنگاه عاشقانه ات، مرا   

 به گونه ات، جوانه می زند بهار گندمی

 درون دستهاي سبز تو

 هزارپاره می شود خیال جنگل دلم

 قدم قدم بیا

 و خاك کوچه زمان گرفته ام بروب      

 به زیر ناودان پر علف نشین

 به آسمان من نگاه کن

 و تخم خواب صبح را              

ا بکاردرون ابره                        
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 به من بگو،

 چگونه می شود که من هنوز نمرده ام           

 و ریشه ام درون تو به زندگی نشسته ست

 به من بگو چگونه می شود که هر شبانه  با غروب تو

 هزار تکه تکه می شوم                   

 و هر سحر، ز خیزشت

 دوباره خویش می شوم                  

ماه، هوا بطور دردناکی سرد بود. قله توچال از برف پوشیده یود و سوز سه شنبه اواسط دي 

سردي که که از کوه هاي شمال می وزید تا مغز استخوان آدم رخنه می کرد. درختها عریانی 

خود را به رخ آدمی می کشیدند. زمین زیر قدم ها بی جان بود. ساعت چهار و نیم بعد از ظهر 

ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه آنروز  پرینازرك وارد شد. او با بود که فرزین از در اصلی پا

شد.   اوهنوز نیامده بود.  فرزین روي نیمکت نزدیک به در نشست و منتظر  پرینازقرار  داشت. 

وارد پارك شد و با دیدن فرزین که روم نیمکت  پرینازساعت چهار و پنجاه  دقیقه بود که 

می ترسیدم دوباره بخاطر چند دقیقه  "لبخندي زد و گفت نشسته بود و به او نگاه می کرد 

همان یکبار  ".  فرزین که از جایش بلند شده بود با صداي زیري گفت "تاخیرم رفته باشی

رسید دستهایش را گرفت و دو تایی بطرف  اووفتی به   حرکت کرد. پرینازو بسمت  "کافی بود

را در جیب  پریناز، دستهاي اي سرددر هوشته ذبخش میانی پارك حرکت کردند.  مثل گ

کاپشنش در دست گرفت .  از اینکه در کنار هم بودند  خوشحال بودند.  هنوز چند دقیقه اي 

برام یه شعري بخون. شنیده ام  "رویش را بسوي فرزین گرداند و گفت  پرینازنگذشته بود که 

از کی شنیدي که من  ". فرزین که کمی جا خورده بود با تعجب پرسید "قشنگ شعر میخونی

از هیچ "داده  گفت  اتحس کرد که انگار بیش از حد اطالع پریناز؟. "قشنگ شعر میخونم

.  فرزین "کس. آنروز دیدم توي کافه تریا داشتی برا بچه ها شعر می خوندي، شنیدم. همین
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باشه. حاال چی میخواهی برات  " گفت.  فرزین "همین"گفت  پریناز؟. "همین"گفت 

پس در این  ".  فرزین گفت "هر چی دلت خواست برام بخون "پاسخ داد  پریناز؟ "بخونم

  . "از مولوي خوشم میاد. بخون برام "گفت  پریناز. "صورت از مولوي برات میخونم

 منتسب به موالنا فرزین در حالیکه به نقطه دوري انگار خیره شده بود آهسته این غزل مولوي

  را شروع به دیکلمه کرد.

  من و مرید من، درد من و دواي منپیر 

  فاش بگفتم اي سخن، شمس من و خداي من

  از تو به حق رسیده ام، اي حق حق گزار من

  شکر ترا ستاده ام، شمس من و خداي من

  ابر بیا و آب زن، مشرق و مغرب جهان

  صور بدم که می رسد، شمس من و خداي من

  حور قصور را بگوي، رخت برند از بهشت

  می رسد، شمس من و خداي منتخت بنه که 

  کعبه من، کنشت من، دوزخ من، بهشت من

  مونس روزگار من، شمس من و خداي من

سرش را  پریناز ، وفتی آخرین واژه شعر از لبهاي فرزین خارج شد، هردو ایستادند، در سکوت

  جمع شده بود.  ي پریناز. اشگ در چشمهاگذاشت خم کرد و روي شانه راست فرزین

و هفته مانده به پایان سال، پیش از آنکه فرزین تهران را به مقصد اصفهان براي کمتر از د

  در همان پارك فرح، براي ساعت پنج عصر قرار گذاشت.  پرینازتعطیالت نوروزي ترك کند، با 
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. هوا تمیز ، ندساعت پنج بعد از ظهر بود که هر دو به فاصله کمی از یکدیگر به پارك رسید

. به روال همیشگی، دست در دست به قدم زدن پرداحتند.  فرزین قبال به آرام و مطبوع بود

بر می گردد.  هنوز چند دقیقه اي نگذشته  به شهرستان تعطیالت،  گقته بود که برايپریناز 

فرداشب، ساعت  "؟  فرزین پاسخ داد "راستی کی به اصفهان میري "گفت  پرینازبود که ف

  ."شب یازده

آیا  براي تعطیالت با خانواده ات قصد مسافرت به جایی را  "زین پرسید سکوت کرد. فر پریناز

  . "نه " پاسخ داد پریناز؟.  "داري

شب بعد از یک بوسه طوالنی و با ناراحتی از هم جدا شدند. چند هفته از از هم  هفتساعت 

  دور بودن برایشان مشکل شده بود. 

ن در  قسمت میانی خیابان چهارباغ از بیست و هفتم اسفند ماه، ساعت هفت شب بود. فرزی

طرف میدان بیست و چهار اسفند بسوي میدان دروازه دولت در حرکت بود. اصفهان، به روال 

همیشگی در ایام نوروز، سرشار از مسافران نوروزي بود.  ازدحام جمعیت و ماشین ها سکوت 

رو رفته بود از فمیقی ده بود. فرزین در حالیکه سرش پایین بود و در فکر عزشهر را بهم 

جمعیت و همهمه شهر جدا شده بود. هنوز به نزدیکی مدرسه چهارباغ نرسیده بود که ناگهان  

حالت عجیبی بدنش را فرا گرفت و قلبش به تپش افتاد. بدون آنکه خود بخواهد سرش را 

 چپ گرداند و در میان آنهمه ماشین، چشمش به پژوي سفیدي افتاد. تنها چیزي که متبس

دید شبح چند نفر در ماشین بود. پیش از آنکه بتواند چیزي را تشخیص دهد پژو در میان 

ماشین هاي  دیگر ناپدید شد. در شرایط عادي این امري معمولی باید بحساب می آمد، اما 

در شهر است. چیزي مثل یک الهام غیبی مرتب به او می  پرینازفرزین انگار می دانست که 

هم به او گفته بود  پرینازفهان است. او تا کنون ماشین آنها را ندیده بود، و در اص پرینازگقت 

که در تهران خواهند ماند و قصد مسافرت نوروزي ندارند. اما ، احساسی دیگر به او می گفت 

  ی کشد. مبه اصفهان آمده است و هواي شهرش را در آن لحظه نفس  پرینازکه 

بگردد ولی کجا؟ چطور؟ چگونه می تواند در میان این  پرینازمی خواست بر گردد و دنبال 

  جمعیت عظیم مسافر،  او را پیدا کند؟
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حالش دیگر عادي نبود. شقیقه هایش می سوخت. ضربان قلبش بطور چشمگیري باال رفته 

بود. صداي قلبش را می شنید.  شادي و آرامشی که تا چند لحظه پیش داشت از میان رفته 

یستاد و به اطرافش نگاه کرد. براي چند دقیقه اي دوباره در جهت بود. سرگردان مدتی ا

مخالف قبلیش براه افتاد  ولی دوباره ایستاد و به مسیر اصلیش باز گشت.  وقتی به خانه 

  رسید، میلش را به شام و غذا را از دست داده بود.

ه هر طور شده، او را کرد.  تصمیم گرفته بود ک فکر می پرینازآن شب را تا صبح بیدار بود و به 

هارباغ بود. او به این نتیجه رسیده بود که چپیدا کند.  فردا صبح ساعت نه صبح در خیابان 

باید در یکی از هتل هاي نردیک به میدان  بیست و چهار اسفند باشد. هیچ دلیل خاص  پریناز

باشد.  وقتی به  و منطقی در این مورد نداشت، اما چیزي از درونش به او می گفت باید اینطور

شد.   نزدیک به  پرینازاسفند رسید، نزدیک در ورودي هتل ساحل ایستاد و منتظر  24میدان 

خبري نبود. کم کم داشت نا امید می شد که ناگهان  پرینازیک ساعتی آنجا منتظر شد ولی از 

احساس  را دید که با خانواده اش از هتل خارج شد. سرش گیج رفت. براي لحظه اي کوتاه، او

به انسو  پرینازکرد که تعادلش را از دست داده است.  به درختی که نزدیکش بود تکیه داد.  

سر نزد. فکر کرد شاید  اواو را دیده است، ولی واکنشی از  پرینازنگاه کرد. فرزین باور کرد که 

د در فراموشش کند.  شایتا تمایلی به دیدنش ندارد. شاید همان چند هفته کافی بوده است 

همان دو هفته، به کس دیگري دل بسته است.  شقیقه هایش می سوخت. تبی سوزنده به 

ت. هوا، طعم شجانش افتاده بود. دیگر نه هوا مطبوع بود و نه محیط اطرافش رنگ خاصی دا

با خانواده اش سوار ماشین شد و چند لحظه بعد در  پرینازنوروزیش را از دست داده بود.  

  . گردیدانبوه جمعیت گم 

فرزین ساعت ها در خیابانها بدون هدف و بدون آنکه بداند کجاست و یا کجا میرود سرگردان 

بود. چند ساعت بعد به خانه بازگشت. بدون آنکه لب به ناهارش بزند در گوشه اتاقش نشست 

و چشم هایش را بست و تمام آن وقایع را پیش خود مرور کرد. هربار که به لحظه دیدن 

ی رسید بدنش آتش می گرفت.  نزدیک به غروب بود که دوباره به نزدیک هتل م پریناز

را ببیند. ساعت هشت شب بود که دوباره از هتل خارج شدند. این بار  اوبازگشت تا دوباره 

او را دید. کمی به فرزین نگاه کرد ولی  پرینازاو را ببیند.   پرینازفرزین در جایی ایستاد تا 
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رتش ظاهر نگشت.  این بی تفاوتی، فرزین را به آتش کشید.   از واکنش محسوسی در صو

هتل دور شد.  روي نیمکتی کنار زاینده رود، در تاریکی نشست  و به آب آرام زاینده رود 

خیره شد. در فکر عمیقی فرو رفته بود. انعکاس چراغ هاي اطراف رود در آب رودخانه، نسیم 

  امش کرده بود.  مالیمی که می وزید و همهمه آب کمی آر

در تمام مدت تعطیالت، زندگی فرزین به چنان  جهنمی تبدیل شده بود که تحملش انگار 

در زیر آسمان اصفهان یک هوارا نفس می کشند و  پرینازناممکن گردیده بود. از اینکه او و 

 اینکه قادر نیست با او تماس بگیرد و دستهایش را در دست خود بفشارد، چنان به او فشار

روحی وارد میکرد که یک روز، بی آنکه بداند چه می کند، پاکت سیگاري خرید و کنار 

رودخانه به دود کردن سیگار پرداخت.  انگارسیگار کشیدن،  کمی از درد بیدرمان او را در آن 

  و مرهمی بود بر زخم دلش. می کرد لحظات کم کر

ی آرام شد. در خیال خود، دو باره به بعد از اینکه تعطیالت نوروزي به پایان رسید، فرزین کم

را در دست داشت و با هم قدم میزدند. وقتی به  پرینازتهران برگشته بود و در پارك، دستان 

تهران بازگشت، روز چهارده فروردین بود. زودتر از همه به دانشکده رسید و در کافه تریا، 

ري نبود. باید به کالس خب پرینازشد. ساعت هشت صبح گذشت و از  پرینازمنتظر ورود 

میرفت. فرزین با خود گفت که شاید دیر کرده است و حتما او را در کالس خواهد دید. کالس 

خبري شود.  اوبود بدون آنکه از  پرینازد. تمام روز منتظر بوخبري ن پرینازبه پایان رسید و از 

و فردا باید سر و کله  با خود فکر میکرد که  شاید تازه از مسافرت برگشته است و خسته بوده

اش در دپارتمان پیدا شود. روز بعد، دو باره ساعت هفت صبح در دپارتمان بود و به روال روز 

وارد ساختمان  پریناز بود که صبح 10خبري نبود. ساعت  پرینازگذشته منتظر شد. بازهم از 

یا شدند. فرزین گیج شد و بدون اینکه حتی نظري به فرزین بیندازد، با دوستانش، وارد کافه تر

نگاه نکرد؟ شاید او را ندیده بود. ولی این بعید به نظر می آمد.  به او پرینازشده بود. چرا 

فرزین جایی ایستاده بود که هرکسی وارد ساختمان می شد می بایست او را ببیند.  باز هم با 

کافه تریا شد، براي خود گفت شاید ندیده باشد. تصمیم گرفت وارد کافه تریا شود. وقتی وارد 

بالفاصله رویش را  پرینازبرخورد کرد ولی  پرینازیک لحظه بسیار کوتاه، چشمانش با چشمان 

را ندیده است و یا وجود ندارد. این صحنه مثل کوهی بود  اوبرگرداند و وانمود کرد که انگار 
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د. نمی دانست که بر سر فرزین فرود آمد. ناگهان پاهایش سست گردید. قلبش به تالطم افتا

کافه تریا را ترك کرد. فرزین  پرینازند دقیقه ، چرا توجیه کند. بعد از  پرینازچگونه این رفتار 

از او بپرسد که انیه اي تنها گیر بیاورد و ثرا براي چند  اوبه دنبال او روانه شد. می خواست که 

 ابه نظر می آمد، ب که انگار موضوع را حس کرده بود، در عملی که عمد پریناز چه شده؟ 

  عجله خود را به یکی از همکالسی هایش رساند تا این فرصت را از فرزین بگیرد. 

فرزین دیگر توان فکر کردن به هیچ موضوعی را نداشت. دنیا به پایان رسیده بود و همه   

بهاري. دنیا  به  نه چیز، نه رنگی داشت و نه طعمی. نه آسمان آبی بود و نه درختان سبز و

بستر خاکستري رنگ و یکنواختی تبدیل شده بود که در آن، نه زندگی جاري بود و نه شادي. 

  .  گشتههمه چیز مرده بود. همه آدمها بی سر شده بودند. سیگار تنها مرهم دردش 

زنگ بزند. غروب گذشت و هیج خبري نشد.  پرینازعصر آنروز، در اتاقش ماند به این امید که 

تماس  اوخبري نبود. فرزین میخواست که با  پرینازال گذشت و دیگر از روز ها به همین منو

عمدا برنامه اش را طوري مرتب کرده  پرینازبگیرد و در مورد رفتارش از او توضیحی بخواهد. 

به دپارتمان نیامد و فرزین  پرینازبود که این امکان را به فرزین نمی داد. یک هفته بعد، وقتی 

گوشی را برداشت ولی با شنیدن صداي  پریناززنگ زد.  اوخانه باشد، به میدانست که باید در 

فرزین، گوشی را گذاشت. این عمل، آخرین شک باقیمانده فرزین را نابود ساخت. فرزین 

  دیگر اورا دوست ندارد.  پرینازفهمید که 

ا در راه آشناییشان بود که اولین قدم ر پرینازبود که به او ابراز عالقه کرده بود. این  پرینازاین 

را به آدمی سرد و بی عشق  پرینازبرداشته بود. چه اتفاقی در این مسافرت افتاده است که 

؟ شاید در این مدت با پسري دیگر آشنا شده و عالقه اش را به او از دست بود تبدیل کرده 

احساسات او  داده است؟ شاید هم از همان روز اول، عالقه اي به او نداشت و همه این مدت، با

  بازي کرده است؟  شاید.. شاید.   

هیچ جوابی براي سوال هایش نداشت و هیچکس هم نبود که کمکش کند. این بار، دیگر 

نداشت. تمام تمرکزش  از دست  در میان بگذارد  را جمشید ااینکه این موضوع را ب شهامت

به هیچ  کاري  یو تمایل  بود. شقیقه هایش دایما می سوخت. اشتهایش را از دست دادهرفته 
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درس  رنداشت.  می خواست روي درسهایش تمرکز کند ولی بیفایده بود. نمی توانست دیگ

را میدید که می آمد و میرفت و لی دیگر تالشی براي صحبت کردن با او نمی  پرینازبخواند. 

وش کشد. بد می بایست به تنهاییدیگر شده بود و بار این درد  را، کس  عشق  پرینازکرد. 

حس می کرد که همچون مسیح، به چلیپا کشیده شده  و از تمام پیکرش خون می بارد.  

قدم می زدند راه رفت، ولی طاقت آنجا را دیگر  پرینازیکبار به پارك رفت و در جاهایی که با 

  برد.  اهنداشت.  بعد از چند دقیقه، پارك را ترك کرد و به خوابگاه پن

ظاهرا به موضوع پی برده بود.  جمشیدراتش همه خراب شده بودند. ترم بهاري سپري شد. نم

یک روز، درست در میانه دوره امتحانات آخر ترم، از فرزین پرسد که چرا مدت هاست که 

دمق است و حواس پرتی پیدا کرده؟ ولی جواب روشنی نگرفت. در پایان امتحانات، دوباره از 

بطور  پرینازبرمیگردد؟ چرا که انگار رفتار پرینازاو پرسید ولی این بار گفت که موضوع به 

محسوسی تغییر کرده است و حتی دیگر در جاي معمولیش در کتابخانه نمی نشیند؟ فرزین 

 جمشیددیگر نمی توانست از بهترین دوستش موضوع را پنهان کند. همه چیز را به او گفت. 

صحبت کند و دلیل سردیش  پرینازمدتی سکوت کرد و بعد پرسید که می تواند از جانب او با 

دیگر روبرو  پرینازرا بپرسد ولی فرزین پاسخ منفی داد. نمیخواست که با شنیدن کلمات سرد 

  شود. شاید هنوز هم در اعماق قلبش کوره امیدي داشت. 

با پایان یافتن ترم بهاره، فرزین تصمیم گرفت که جایی کاري پیدا کند تا شاید سرگرمی کار، 

را از یادش ببرد. دیگر نمی خواست که ترم آینده، نمراتش خراب  پرینازربانیهاي تلخی نامه

کمک خواست و با کمک او، در آژانسی تاکسی رانی بعنوان  جمشیدد.  بهمین جهت از گرد

دیسپچر و یا تلفنچی، در منطقه تجریش استخدام شد. کار بیست و چار ساعته بود. همان 

  چیزي که فرزین در نظر داشت. 

. حاال دیگر میتوانست تا برگشتبعد از دو ماه کار شبانه روري، کمی حالش به حالت عادي 

مثل سابق آزارش دهد.  هنوز هم  پرینازحدي بر افکارش مسلط شود و نگذارد که فکر دایمی 

فکر میکرد ولی سوزش آن نامهربانی و بداخالقی غیر منتظره، دیگر چندان دیوانه  اومرتب به 

. گاهی فرزین فکر میکرد که شده بود.  آتشی بود که در زیر حاکسترش مدفون اش نمیکرد
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این دختر تهرانی، شاید سادیسم دارد و از آزار دیگران شادمان می شود. با این همه، نمی 

را  اونفرتی در دلش ایجاد کند. گذشته از این همه اذیت شدن ها، هنوز هم  پرینازتوانست از 

اشت.  نیمه شبها، که  بیشتر راننده ها بخانه هاشان رفته بودند و  با تمام وجودش دوست د

انس خارج می شد و به آسمان تاریک ژیکی، دوتا از آنها در ماشین هاشان چرت میزدند، از آ

 پرینازمی اندیشید. دلش میخواست بداند در آن موقع شب،  پرینازتجریش نگاه میکرد و به 

ا او هم به آسمان نگاه می کند؟  گاهی عصرها کنار خیابان چکار می کند؟ آیا خوابیده است ی

براي چند لحظه اي می ایستاد و به ماشین ها نگاه میکرد. با خود می فکر میکرد شاید یکی از 

به همراه خانواده اش و براي هواخوري و تفریح به آن منطقه شهر بیایند و از  پرینازاین روزها 

را ببیند. این افکار مقطعی  شده بود.   پرینازدور هم که شده، آنجا رد شوند. دلش میخواست از 

با پایان رسیدن تابستان و آغاز سال نو تحصیلی، فرزین آرام شده بود. در اولین روز شروع ترم، 

 اوانداخت و بعد راهی میزي شد که از  پرینازروبرو شد. نگاه کوتاهی به  پرینازدر کافه تریا، با 

قلبش از حالت معمولی دوباره تندتر میزد، اما خونسردیش را با مهارت تمام  دورتر بود. با آنکه

  نگاه نکند.  اوحفظ کرد و سعی کرد به سوي 

متوجه شده بود که فرزین تغییر کرده است و نسبت به او تمایلی از خود نشان  پرینازانگار 

انگار هرگز کسی بنام  هم ظاهرا بازي را خوب میدانست و وانمود میکرد که پرینازنمی دهد.  

  فرزین را نمی شناخته است.   

این موضوع، دیگر براي فرزین آزاردهنده  اما  در تمام طول ترم، یکبار هم با هم روبرو نشدند

نبود. با آن کنار آمده بود. پذیرفته بود که آن عشق، از همان آغازش، یکطرفه بوده است.  

هار روي چهار ترم چگرفتن ترم زمستانه، با میانگین فرزین به دروسش پرداخته بود و با پایان 

 را به پایان رساند.  

.  روزي هیچگونه ارتباط و صحبتی نداشتندو فرزین  پرینازتا شش ماه بعد از پایان ترم،  

 پرینازفرزین در راهرو، بسوي کالس بیوفیزیکش میرفت که بطور ناگهانی، سینه به سینه با 

نیه اي، برق آشنایی در چشم هر دو درخشید و احساسی آشنا برخورد کرد. براي چند ثا

کمی تامل کرد ولی بدون اینکه صحبتی کند،  دوباره به  پرینازسراپاي فرزین را فراگرفت. 
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 کمی نداشت، هرچند دوباره پرینازراهش ادامه داد. فرزین، از آنجایی که دیگر امیدي به 

. دیگر، مثل سابق، کنترل خود را از دست نمی به کالسش رفت ، اما با آرامشمنقلب شده بود

  داد. این مدت، گویا سالها تجربه پیدا کرده بود.

سالم کرد  پرینازند هفته از آن ماجرا گذشت و دوباره در راهرو، بهم برخورد کردند. این بار چ

 زد و خواست که به راهش ادامه دهد که ناگهان سرديو لبخند زد. فرزین جواب داد و لبخند 

  "دیگه منو دوست نداري؟ "گفت با صداي زیري پریناز

 پرینازاین چند کلمه، مثل بمبی که بر سر فرزین زده  باشند، او را  تکان داد. برگشت و به 

 پریناز. "عشق من به تو ابدي است. این تو هستی که فراموش کردي. "خیره شد و بعد گفت 

  داد.و بعد براهش ادامه  "اشتباه میکنی "جواب داد 

فرزین نمی دانست که این اتفاق را چطور در ذهنش حلّاجی کند. دوباره گیج شده بود. دوباره 

دلش می تپید. دوباره همه چیز واژگون شده بود. با این حال، براهش ادامه داد و از دپارتمان 

در پی چیست؟ آیا  پرینازخارج شد و روي سنگ کنار چمن ها نشست و به فکر فرو رفت. 

هد آرامش نسبی او را دوباره بهم بزند؟ آیا واقعا آنطور که میگوید، هنوز هم اورا دوست میخوا

کننده اي براي هیچکدام قانع   پاسخداشت ولی   پرسش هاي زیاديدارد؟ موضوع چیست؟ 

زنگ بزند، ولی چیزي در درونش جلوي اورا میگرفت. نمی  پریناز. میخواست به نداشت

روبرو شود. از دیوانگی خود  پرینازخواست که  دوباره با سکوت   خواست دیگر طرد شود. نمی

  می ترسید. باید آرامش خود را حفظ می کرد.

شام نداشت و با شکم خالی  راي. شب، هیج اشتهایی بدر اینکار پریناز مانده بودتمام روز، 

  خوابید.

گفت  پریناز. بعد از سالم، سر راهش کمین کرده بود پرینازرا دید. انگار  پرینازروز بعد، دوباره 

که دوست دارد دوباره اورا در همان پارك، جاي سابق مالقات کند. فرزین با حالت تایید، 

هار بعد از ظهر، همدیگر را درون پارك فرح، چسرش را تکان داد. بنا شد که همان روز ساعت 

الف انتظارش، مالقات کنند. فرزین ده دقیقه زودتر از موعد، در محل حاضر شد ولی بر خ
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در مدت کوتاهی،  پرینازبود. انگار همه چیز به روال سابقش برگشته بود.  منتظرش آنجا پریناز

دوباره همان منش قبلیش را پیش گرفته بود و به همان سادگی و بی آالیشی سابقش برگشته 

  بود. 

اخالق  پرینازفرزین هر چند که شاد بود، ولی ته دلش ترس داشت. میترسید که مبادا دوباره، 

  . رفتارش سرد گرددقبلیش را پیش بگبرد و 

در دست فرزین بود و با هم خیابان هاي داخلی پارك  پرینازچند دقیقه نگذشته بود که دست 

  را قدم میزدند. 

چه بوده  آن ماه هادر  اش پرسید که علت آن همه سردي و رفتار غیر عاشقانه اوفرزین از 

خود پشیمان شد. نمی خواست که این صحبت را مطرح کند.  پرسشاست؟ ولی بالفاصله از 

  نمی خواست  که آن لحظات خوب را از دست بدهد و خراب کند.

در جواب با ناراحتی گفت که بخاطر مسایل خانوادگی مجبور بود که رفتار سردي  پریناز

 پرینازي داشته باشد و در تمام این مدت، همیشه ناراحت فرزین بوده ست. از البالي حرفها

اینطور درك می شد که مادرش به این رابطه پی برده بوده و از آنجایی که در نظر داشته که 

یک درس میخواند بدهد، و دوست نرا به یکی از دوستان برادرش که در رشته مهندسی مکا او 

نداشته که فرشته خود را گرفتار کسی کند که فیزیک خوانده است و به احتمال زیاد، شغل 

همچنین گفت که در این مدت کلی زجر  پرینازده اش در مملکت معلمی دبیرستان است. آین

کشیده است ولی جرات مخالفت با مادرش را نداشته است. فرزین پرسید  که قصد چکاري 

گفت نمی داند، شاید، ولی تا آنجایی که  پرینازدارد؟ و آیا تن به ازدواج ناخواسته می دهد؟ 

 ش را نمی شد بسادگی کناز زد. ا فرزین باشد. سایه سنگین مادر بر سرمی تواند می خواهد ب

شاید این به این دلیل بود که مادر، تنها نیرویی بود که بر سرش، در تمام آن سالها سایه 

  انداخته بوده است. شاید اگر پدرش زنده بود، شرایط فرق میکرد.
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ره همه چیز مثل سابق شده بود. اطالعات جدید تا حد زیادي از ترس فرزین کم کرد. دوبا

همه آن نامالیمات سال پیش از یادش رفت. آسمان روشنتر شده  و هوا دلپذیر تر. حتی آدمها 

  دنیا،  شگفت انگیز بود هم در چشم فرزین بهتر شده بودند.

ساعت ها با هم در پارك قدم زدند و چندین بار همدیگر را بوسیدند. بوي خوب و عطرآگین 

مستش کرده بود. نمی خواست آن لحظه ها پایان یابند. ساعت هشت شب، از  ازپرین گیسوي

  بخانه رفت و فرزین به خوابگاه. پریناز . هم جدا شدند

بعد از آن، همیشه همدیگر را  حد اقل هفته اي یک بار در پارك مالقات می کردند و با هم 

  یسانس نزدیک گشتند.درد دل می کردند.  چندین ترم گذشت و هردو به پایان دوره ل

فرزین تصمیم گرفته بود که براي ادامه تحصیل، به آمریکا برود.  آن سال، امتحان اعزام را 

ارغ ف، سربازيرزین براي گریز از خدمت فدولت به موقع برگزار نکرد و همین باعث شد که 

  التحصیلیش را یک ترم عقب بیندازد. 

از سر راهش  پس با رده باالي قبولی، این مشگل را با برگزاري امتحان اعزام به خارج، فرزین 

  .نمودو براي گرفتن پذیرش از یکی از دانشگاه هاي آمریکا شروع به اقدام زد 

باقی نمانده بود. او  مانعیچندین ماه گذشت تا فرزین موفق به اخذ پذیرش شد. ظاهرا دیگر 

از قبول این  پریناز ولی هر بارمریکا برود آخواسته بود که با وي به  پرینازچندین بار از 

  درخواست سر زده بود.

او، نمی توانست بر خالف خواست مادرش اقدام کند و حاضر به ازدواجی بی عشق شده بود. 

این پیوند پرقدرت  پرینازاین براي هر دوي آنها بسیار سخت بود. فرزین دلش میخواست 

  ان چنین کاري را نداشت. تو او خانوادگی را بگسلد و با او به خارج برود ولی 

سرانجام روز جدایی رسید. ساعت ها بود که با هم در پارك قدم زده بودند. هزاران بار همدیگر 

  را بوسیدند و هزاران حرف ناگفته در سکوت بین آنها رد و بدل شده بود.
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ن بود به زنجیري طالیی را که اللهّی که به آن آویزا پرینازرا بوسید،  ر اووقتی براي آخرین با

گردن فرزین انداخت و گقت که این براي محافظت اوست و همچنین یادآور عشق عمیق آنها 

  باشد. او تا هربار که فرزین آن را لمس می کند، یاد

با دوست برادرش ازدواج نمود. فرزین سالها   پرینازچند روز بعد، فرزین از ایران خارج شد. 

زدواج کرد. بسیار اتفاق می افتاد که در شب ها، وقتی مجرد زیست تا اینکه بعد از ده سال، ا

در چه  پرینازفکر می کرد و با خود می اندیشید که  پرینازدر بسترش دراز کشیده بود به 

پیام می فرستاد. با خود  پرینازحالی است؟ گاهی به آسمان خیره می شد و در ذهنش، براي 

او فکر میکند. با آنکه در مملکت جدید و در هم در آن ساعت، به  پرینازفکر میکرد که شاید، 

شرایط جدیدش، کسی زنجیر طال به گردن نمی انداخت، اما فرزین هر چند گاهی، یادگاري 

را با تمام وجودش دوست  پرینازفکر می کرد. هنوز هم  اورا در دست می فشرد و به  پریناز

  .داشت. فرزین دکتراي خود را در همان رشته فیزیک دریافت کرد

دیگر در همان آمریکا ساکن شده بود. او    .سالها گذشت، فرزین از مرز شصت سالگی گذشت

از ذهنش بیرون نشد.  پرینازبا آنکه سالها بعد با خانمی آمریکایی ازدواج کرد ولی هرگز یاد 

  هنوز هم اورا به همان شدت سالهاي جوانی دوست داشت.

شق هاي بزرگ در همین است که عشّاق هرگز عشق هاي بزرگ هرگز نمی میرند. شاید راز ع

  رسند. بهم نمی
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  بازگشت

  

سالها بود که فرزین از ایران دور بود. سی و پنج سال از آخرین دیدارش با پریناز می گذشت.  

در تمام این سالها، بار و بارها، به پریناز فکر کرده بود اما دیگر نمی دانست که کجاست. با 

رد. پیش خودش، گاهی شب ها ، زمانی که در  تختخواب دراز کشیده خود هزاران فکر می ک

بود به پریناز فکر می کرد و با خود می اندیشید،  بعد از این همه سال، آیا پریناز دیگر به او 

فکر می کند؟  حتما با آن دوست برادرش ازدواج کرده است و چندین بچه دارد و در هیاهوي 

، به فراموشی سپرده شده و هیچ خاطره اي بجا نمانده است. زندگی، همه آن احساسات جوانی

اما نمی خواست این را قبول کند. بارها با خود فکر کرده بود که  در دوره جنگ و یا حوادث 

بعدي و خرابی شرایط سیاسی و اقتصادي کشور، آنها نیز مثل بسیاري از ایرانی هاي دیگر، 

؟ در کدام کشور؟ شاید آمریکا، شاید اروپا یا استرالیا. باید از ایران خارج شده باشند. اما کجا

  پاسخی نداشت. 

چند بار،  در گوگل و یاهو به جستجوي او پرداخته بود با نام خانواده گیش  اما امید ي به 

پیدا کردنش نداشت. یکبار، اسمی شبیه او در  یکی از ایالالت غربی پیدا کرد. به  آن شماره 

جه اسپانیولی جواب داده بود. چند ورز بعد که دوباره زنگ زد، کسی زنگ زد ولی زنی با له

  جوابی نداد و شماره تلفن، از دور خارج شده بود.  

  بعد از آن، دیگر جستجویی نکرد. 

روز چهار شنبه بود و فرزین در دفتر کارش نشسته بود. تلفن دفترش زنگ زد. مثل همیشه، با 

  "داکتر اشکان؟ "از انسوي خط جواب داد  بیمیلی جواب داد، هِلُو. صداي زنی
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. سکوتی، چند لحظه اي همه جا "پریناز؟ تو هستی؟ "فرزین، بدون اینکه خود بخواهد گفت 

را گرفت. خط تلفن، انگار در سکوتی ابدي فرو رفت. فرزین می دانست که   ارتباط خطی 

لحظه اي که مثل یک هنوز برقرار است و بهمین خاطر، گوشی را نگاه داشت. بعد از چند 

خودم هستم. چطور صداي مرا بعد از اینهمه  "قرن، طوالنی بود صداي لرزانی به فارسی گفت 

  "سال شناختی؟

قلب فرزین می تپید. پریناز بود. بعد ازن همه سال، پریناز بود. انتظاري دیگر، مثل دوران 

پس پریناز، هنوز به او فکر  جوانیش نداشت اما شنیدن صداي او،  تالطمی در او بپا کرده بود.

  می کند و در تمام این سالها، فراموشش نکرده است.

بیش از یکساعت با هم حرف زدند. صحبت هاشان از گذشته ها، از زندگی هاي خود. پریناز از 

بچه هایش گفت که حاال بزرگ شده اند و براي خود، زندگی جداگانه اي تشکیل داده اند و 

ند. فرزین بچه اي نداشت. بیشتر سکوت می کرد و دوست داشت از هر کدام، موفق بوده ا

پریناز بشنود. از او پرسید که آیا در همه این سالها، به او فکر کرده است ؟ همانطور که  او در 

منهم در همه این سالها به تو فکر کرده  "خلوت شبها، به او فکر کرده است؟  پریناز پاسخ داد 

ر زندگی می تواند برایت افتاده باشد و از اینکه موفق هستی، خیلی ام و اینکه چه اتفاقی د

   "خوشحالم.

وقتی فرزین از او پرسید که چطور بعد ار اینهمه سال، تماس گرفته، پاسخ پریناز برایش 

شگفت انگیر بود.  به یکی از اشعارت در اینترنت برخوردم.  مرا دوباره ویرانه کرد. تصمیم 

  گرفتم پیدایت کنم.

ر دو در زندگی خود، به راهی رفته بودند که دیگر، آن تالقی گذشته را نداشت اما خاطرات ه

آن دوران پیشین، هنوز پویا بود. پریناز از او پرسید که آیا هنوز هم او را دوست دارد و پاسخ 

به همان شکل آن دوران جوانی. تو اولین عشق  زندگی من بوده اي و سالها  "فرزین، این بود 

  "ش گفتم که تو، براي همیشه با من خواهی بود و هنوز هم با من هستی و خواهی بود.پی

  معلوم شد که پریناز با خانوده اش سالها پیش به خارج مهاجرت کرده بودند . 
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نزدیک به هشت سال از آن روز می گذرد. هنوز هم، گاهگاهی که دل یکی از آنها، می گیرد،   

هی صوتی و گاهی تصویري. هر دو محدودیت هاي خاص خود با یکدیگر صحبت می کنند، گا

را دارند. فرزین قول داده بود که روزي براي دیدنش، خواهد رفت ولی هنوز به وعده اش عمل 

نکرده است. دلش می خواهد براي یکبار دیگر، پریناز را از نزدیک ببیند و با هم بنشینند و 

  ند. چند ساعتی، مانند دو دوست قدیمی، گفتگو کن
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 یک گرد همایی عصر جمعه: نقش دولت

 

 عصر جمعه است.

معموال حکم  ناصر، بهرام و جمشید در خانه فریدون جمع شده اند. آنها دوره هفتگی دارند. 

 بازي می کنند. 

یشه.تلویزیون روشن است ولی کسی به آن توجهی ندارد. فریدون به آن می گوید پشم ش  

لی ها از عی چند روزیه که منو به فکر انداخته.  این روز ها خیناصر: آقایون، یه موضو

بجاي  دموکراسی، آزادي، راي من کجاست؟ و این چیزها حرف میزنند. پیشنهاد میکنم که

وردش محکم زدن، امروز به مقوله اي که ذهن منو به خودش مشغول کرده بپردازیم و در 

شن بشه.صحبت کنیم. شاید این موضوع برا من یکی کمی رو  

یات رو فریدون: بابا ولش کن. دوباره میخواي وارد سیاست بشی. من که حوصله این چرند

 ندارم.

 جمشید: بزار اول ببینیم موضوع چیه تا بعد روش موضع بگیریم.
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یکنه.مفریدون: تو ناصر رو نمیشناسی ؟ این موضوع رو به یه جر و بحث سیاسی تبدیلش   

چی داره؟جمشید: بهر حال، بزار ببینیم   

 فریدون: باشه ولی اگه بحث سیاسی رو شروع کرد من حکم رو شروع میکنم.

 بهرام: قبول. منم با فریدونم.

 جمشید: ( رو به ناصر) خب بگو ببینیم این موضوع چیه؟

جامعه ،  ناصر: موضوع اینه. دولت چیه؟ نقش دولت در جامعه چیه؟ و وظایف دولت در قبال

ره که وراء اشه؟ آیا یه تعریف کلی و جهانشمول از دولت وجود دااجتماع و مردم چی باید ب

 شرایط خاص هر سرزمینی بشه اونو بکار برد؟

ه اطالقش بهرام: من با این بحث موافقم. این هم سیاسیه و هم نیست، چون به همه جا میش

 کرد.

 جمشید: منم موافقم. فریدون تو چی؟

 فریدون : باشه. منم حرفی ندارم.

ت و مکوح. خودت شروع کن. تعریف تو از اصر، تو حتما روي این موضوع فکر کرديجمشید: ن

 نقش اون چیه؟

لت چیه؟ فکر بهرام: بجاي اینکه ناصر شروع کنه من  شروع میکنم، ولی بجاي تعریف اینکه دو

 میکنم اگه با وظایف دولت شروع کنیم تعریف دولت خود بخود از توش در میاد.

کن. ناصر: باشه، خب شروع  
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ی که دولت در بهرام: من معتقدم که وظیفه دولت اداره امور کلی جامعه و کشوره. به این معن

نظم بده،  کنار امور دفاعی کشور باید قوانین کشور شمولی را وضع کنه که زندگی مردم را

 البته در چارچوب قانون اساسی هر کشور.

ه داره که قانونی را دولت با این تعریف اجازسیر. براي مثال، آیا فناصر: این خیلی کلیه و قابل ت

گذار کاال  خارج جلوگیري کنه؟ و یا قیمت به وضع کنه که از مسافرت اتباعش در داخل و یا

 باشه؟ آین ها ممکنه زندگی مردم را نظم بده ولی آیا با منطق جوره؟

آیا دولت  که این بر میگرده به ماهیت دولت و فلسفه اي که بر دولت حاکمه. به این مفهوم

ادیست برآمده از خودشو قیم مردم میدونه یا اجرا کننده خواسته هاي آنها و اینکه آیا دولت نه

ره و حول برآیند کلی  آراي مردم و یا سیستمی بوروکراتیک که مسیر خودشو بنام مردم می

 محور خاص خودش میچرخه؟

رسیم که بم و به این نتیجه جمشید: پس به این تعریف، ما باید از ماهیت دولت شروع کنی

 ماهیت دولت چی باید باشه و محور چرخشش چی باید باشه.

ي مختلفی در ها تمدرن کنونی، انواع دولتها و حکومفریدون: درسته. از زمان قدیم تا دوران 

ا را به چند کشورهاي دنیا  حکومت کرده اند. ولی با تمام اختالفهاي شکلی آنها، میشه آنه

د.دسته قسمت کر  

ردو با در کلی ترین قسمت بندي، یا دولت انتخاب مردم بوده و یا انتخاب قشري خاص. ه

 کاراکتر هاي خاص خودش. با بدي ها و خوبی هاي خاص خودش. 

خاصی در  ناصر: تصحیح. تصحیح. دولت میتونه با مردم آغاز بشه و لی بعدا در خدمت  قشر

 بیاد.
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ل کنیم که ر حال، برگردیم سر حرف اولم.  اگر قبو: درسته. اینو قبول میکنم. به فریدون

به این معنی   اشه.دولت برخاسته از برآیند آراء کلیه آحاد مردمه، لذا باید تابع خواست مردم ب

شده باشه  که در چارچوب قانون اساسی باید حرکت کنه. این قانون اساسی باید آنچنان وضع

و قلم، آزادي  ي یعنی آزادي اندیشه، آزادي بیانکه بر اساس آزادي هاي فردي باشه. این آزاد

ثریت و برابري  اک ، آزادي مذهب ، آزادي حزبی، آزادي اقتصادي و رشدتجمع و اعتراض، 

دوري  ،زن و مرد ي خانواده، برابري کاملاقلیت ، احترام آکثریت به آراء اقلیت و برعکس، آزاد

بستگی ومیت، منطقه و استانی و  واجستن از تبعیض  بر اساس سن، جنسیت، رنگ پوست، ق

باید باشه.  هاي خانوادگی باید باشه. این قانون اساسی تضمین کننده رفاه اجتماعی و فردي

اري باشه که فاصله باید  کرامت انسان را در نظر بگیره. این قانون باید زمینه ساز آنچنان ساخت

 طبقاتی زیادي را بوجود نیاره.

جور در  اقضه. آزادي اقتصادي و عدم رشد فاصله طبقاتی با همجمشید: این نظر داراي تن

 نمیاد. اینو تاریخ همه جوامعی که بر اساس بازار ازاد بپا شده ثابت میکنه.

یح و تعدیل میخوا.ضفریدون درسته. فکر میکنم کمی تو بهرام: کلیت حرف هاي  

 ناصر: توضیح بده.

ه طبقاتی زیاد بشه و این حکم و خصلت سرمایه بهرام: درسته که در اقتصاد آزاد می تونه فاصل

داریه ولی با وضع مقررات و ایجاد یک سري قوانین  که بیشتر در جهت رفاه و آزادي هاي 

اجتماعی همه گیره، میشه فاصله طبقاتی رو کنترل کرد. اجازه بدید مثالی بزنم.  فرض کنید 

در امور اقتصادي وجود نداره و دولت  که بازار آزاد بر جامعه حاکمه و هیچگونه انحصار دولتی

به هیچ وجه نه در امور اقتصادي فعالیتی داره و نه اجازه سرمایه داري داره و یا به عبارت 

دیگه، اقتصادي بنام اقتصاد دولتی  و یا خصولتی اصال وجود نداره و تمام ارکان بازار در اختیار 

حدودیتی براي انباشت سرمایه در بخش خصوصی قرار داره. در چنین شرایطی، هیچگونه م
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مملکت وجود نداره و شرایط براي ایجاد طبقه بسیار ثروتمند ایجاد شده. دولت با ایجاد 

شرایط مالیاتی باال که شکل خطی نداره میتونه تعادل جهت ایجاد رفاه اجتماعی ایجاد کنه و 

مالیات بر درآمد اقشار پایین،  با اخذ مالیات باال بر درآمد، تا حد زیادي تعادل ایجاد کنه. مثال

پنج در صد و براي درآمدهاي باال تا سقفف شصت در صد هم باال بره. این درآمد دولت اگر در 

آموزش، بهداشت و امور عمومی صرف بشه، نه تنها از ایجاد شکاف هاي طبقاتی باال جلوگیري 

ده و درآمد این اقشار را باال میکنه، بلکه خودبخود، پایه هاي اجتماعی اقشار ضعیف را ارتقا می

میاره .   با باال رفتن سطح رفاه مردم، امکان روي آوري جوانان به آموزش عالی رشد میکنه 

 که خود جنبه بسیار مثبتیه.

 جمشید:  رشد تعداد افراد با تحصیالت عالی خوبه، اما به تنهایی، نه.  

یالت عالی جامعه و جوانان از تحصفریدون:  منظورت چیه؟   چرا برخورداري بخش وسیعی از 

 به تنهایی مثبت نیست؟

اگر زیر  جمشید:   دلیلش ساده است.  تحصیالت عالی، بخودي خود مشکل ایجاد میکند زیرا

شه.   وجود عینی نداشته باشه، جذب این نیرو ها با مشکل روبرو می ،ساخت هاي مناسب

گر بازار کار اه و یبررا خودبخود باال م شغل و درآمدداشتن تحصیالت عالی درجه توقع در نوع 

جوانان  مناسب با این تحصیالت وجود نداشته باشه، به ناراحتی اجتماعی و به سرخوردگی

 يدن بسوهاي اجتماعیه، مثل رو آورمنجر میشه که خود زمینه ساز انواع مختلف ناهنجاری

 مواد مخدّر و یا الکل و غیره.

به هاي به یک تعریف از دولت فکر میکنیم  ولی از جنناصر: فکر میکنم ما همگی داریم 

 مختلف آن. 

ظاهرا بر سر کلیات این موضوع تا حدي توافق هست اما نکته اینه که آیا این شکل حکومت 

بهترینه؟ و آیا این نسخه، براي همه جوامع بکار میاد و اگه جواب مثبته که باید این موضوع 
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لی که هنوزم خیلی از جنبه هاي اون مورد بررسی قرار بحت بشه و اگه نه، پس این تعریف ک

ه، در چه شرایطی کار آمد داره و در چه شرایطی مصلحت اجتماعی نیست؟ آیا در تنگرف

جوامع مختلف میتونه شکل و ماهیت دولت با اونچه تا حاال تعریف شده فرق داشته باشه و 

ت دیکتاتوري که خیر عمومی رو هنوز هم خیر جامعه وجود داشته باشه؟ مثال چرا یک حکوم

 بر خیر اقلیتی ترجیح میده باید بد باشه؟  

رسی نکرده ایم.  سر سوزنی از این موضوع را برهنوز  بهرام.  ناصر درست میگه.  مثل اینکه ما 

 ز اینکه بهاو تعریف کن تا قبل ناصر ! ادامه بده و خیر و شرّ دیکتاتوري با خیر عمومی ر

توري همراه با م، این موضوع را بررسی کنیم که آیا اصال چیزي بنام دیکتاعریف قبلی برگردیت

داشته باشه،  خیر عمومی میتونه وجود داشته باشه و اگه هم در برهه اي از زمان بتونه وجود

 آیا در طوالنی مدت میتونه ادامه پیدا کنه و آیا استمرار داره یا نه؟

ینکه با راي عمومی، نوع خاصی از حکومت برقرار ناصر:  فرض کنید که انقالبی میشه و یا ا

میشه  که هر چند در اسم دموکراتیک هست ولی بر اساس ذات ، با دموکراسی در تضّاد قرار 

داره. این حکومت داراي این خصلتهاست.  جمهوریه، یعنی اینکه در آن انتخابات وجود داره و 

ه با راي مستقیم مردم، براي یک دوره رییس قوه مجریه که زمام امور مملکت رو در دست دار

معینی انتخاب میشه. دوم اینکه پارلمان وجود داره و اعضاي قانونگزار آن، با راي مستقیم 

مردم، براي دوره مشخصی انتخاب میشن که این قوّه مقنه را تشکیل میده. قوّه قضاییه میتونه 

کل کلی حکومت باشه. این یک مقوله انتخابی، نیمه انتخابی و یا انتصابی باشه. این میتونه ش

قابل بررسیه. مقوله دیگه اینه که در کنار این شکل از حکومت، دستگاه دیگري به شکل 

انتخابی، نیمه انتخابی و انتصابی وجود داره از بخش خاصی از جامعه هست و حرف آخر را در 

س تبلیغ خیر عمومی اداره امور کشوري به عهده داره. این رژیم، اصل بوجود آمدنش بر اسا

این جاست که این حکومت،  پرسشتبلیغ این اصل می تونه باشه. بوده و تمام هّم آن نیز در 

هست یا نه ؟ و در کنار  یکظاهرا تمام اساس و پایه هاي دموکراسی رو داره، ولی آیا دموکرات
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میم؟  این یک سري کارهایی که خیر عموم را در بر میگیره،  آیا میشه اونو دموکراسی بنا

سیستم اداره مملکتی،در ظاهر از مملکت دفاع میکنه، در پی ایجاد کار در مملکت هست، به 

نظم اعتقاد داره، و بسیاري از امور دیگه که میتونه نشانه هاي خیر عمومی باشه. آیا این 

حکومت، حکومت صالحی براي اداره کشور هست و آیا اون خیر عمومی که به آن اشاره رفت 

ار هست و یا نه؟ آیا این حکومت به فرض اینکه براي کشوري مثل افغانستان مناسب پاید

باشه، آیا نسخه درستی براي ایران هم هست؟ و یا اینکه بطور کلی، می تونه در اصل درست 

 باشه یا نه؟

میشه ؟  آیا  در اصل، مساله به این بر میگرده که آیا مراکز موازي قدرت به خیر عمومی ختم

راي استدالل کرد که این نوع سیستم حکومتی، داراي سیستم هاي  نظارتی است بمیشه 

ر خیر جلوگیري از آلوده شدن مراکز حکومتی؟ یا این مراکز متعدد قدرت، بیشتر به ضر

 عمومی ختم میشه تا نفع عمومی؟

نظر من اینه که در چنین سیستمی، از آنجایی که مراکز تصمیم گیري متعدده، هر بخشی از 

ر درامور کشوري میشه.   مثال فرض کنیم که پارلمان تاخیستم، ساز خودشه میزنه و باعث سی

کشور به قانون خاصی راي داد که خیر عمومی را در نظر داره و قانون در صدد حمایت 

کارگران و اقشار زحمتکش کشوره. این قانون به سادگی میتونه ملغی بشه و خنثی اگر مرکز 

ار سرمایه دار کنترل  میشه توان خنثی کردن این قانون را بدالیل دیگري که توسط اقش

شرعی و یا دلیل دیگري داشته باشه و آن را لغو و بی اعتبار کنه. یا اینکه در زمان انتخابات 

پارلمانی، مرکزي بغیر از دولت باشه، که سلیقه اي کار کنه و از ورود افرادي که باب طبع آن 

م نیست به دالیل من در آوردي اعتقادي و یا امنیتی، جلوگیري مجمع و یا بخشی از سیست

کنه. در این حالت، هرچند که آن افراد براحتی می توانند با راي اکثریت مردم و به نمایندگی 

می گردند و لذا افرادي که  از طرف بخشی از مردم به خانه ملت وارد شوند از این حق محروم

د و نه می توانند نماینده واقعی مردم باشند به پارلمان راه قت نمایندگی مردم را دارنانه لی
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پیدا می کنند و تبعات آن این خواهد بود که قوانینی که در خدمت بخش خاصی از جامعه 

. در این شهضع و به قانون کشور تبدیل میهست و خیر عمومی را در بر نداره توسط آنها و

وکراسی ظاهري وجود داره، لکن، ماز د موارد، همونطور که میبینیم، هر چند که شکلی

محتواي دموکراسی وجود نداره و خیر عمومی اعالم شده در آغاز، به سلسله قوانین و شرایطی 

 ختم میشه که فقط و فقط شّر عمومی را در بر میگیره.

، حتی اگه جمشید: اگه قانون اساسی کشور درست باشه، آیا این موارد میتونه اتفاق نیفته

ازي قدرت وجود داشته باشه؟مراکز مو  

بهرام: به نظر من، تا اونجایی که منطق اجازه میده، حتی با وجود قانون اساسی درست هم، باز 

این مسایل اتفاق خواهد افتاد. به این دلیل که مراکز قدرت متعدد، در رقابت با هم در امور 

ساسی، فقط روي کاغذ قانون اتصمیم گیري، به قانون اساسی پشت خواهند کرد و در عمل، 

ارجی خواهد داشت و در عمل، هیچ کاره خواهد بود. اصوال وجود مراکز متعدد قدرت خوجود 

و تصمیم گیري در یک کشور خود دلیل بر بی خاصیتی قانون اساسی آن مملکت خواهد بود. 

این یک تضّاد درونی سیستم خواهد بود که به سادگی قابل حل نیست. در چنین شرایطی، 

ی رفرم سیستم به این سادگی انجام پذیر نیست و عاقبت چنین سیستمی، جز دیکتاتوري حت

تمام عیّار، چیز دیگري نخواهد بود. در چنین سیستمی، بخشی از مراکز قدرت، با محدود 

کردن بقیه مراکز قدرت، به خودکامگی محض خواهند رسید. مسیر این تحول به این صورت 

از سیستم، داراي گرایشهاي اعتدالی و نسبتا دموکراتیک باشه و  می تواند باشد.  اگر بخشی

ه ترازو در طوالنی مدت فندرو، سرکوبگر و خودکامه باشه، کبخشی دیگر، در اختیار نیروهاي ت

بسمت نیروهاي خودکامه سنگینی پیدا خواهد کرد. منطق ساده آنهم این است که نیروهاي 

آزادمنشی اقدام می کنند ولی طرف دیگر اعتقادي  معتدل، بر اساس قوانین سیاسی و نسبتا

ع خود فاین خصیصه بخش اعتدالی، براي منابه حفظ قوانین بازي سیاسی نداره و از 

 سودجویی می کنه تا آنهارا از حیطه سیاسی خارج کنه.
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ستم نظر گرفته بشه و آنهم اینه که در چنین سی درهمچنین یک خصیصه دیگر هم باید 

ست داري قدرت به ذاشی از عدم اعتماد به مردم و واگاکز قدرت، خود نهایی، تعدد مر

بوجود میاره.  نمایندگان واقعی مردم است. همین عدم اعتماده که اصوال مراکز موازي قدرت را

موکراتیک ددر واقع، بخشی از آن براي فریب توده هاست که مردم را حول محور اینکه رژیم 

وجه مردمی   ،جهانیمی تا براي خود، در مجمامع عمو هترغیب کنو انتخابی، به انتخابات است 

راکز دیگر انحصار طلب در جهت و از م یاسی بدهس-به خود، مشروعیت حقوقیو  هایجاد کن

نه. کی یع نامشروع خود چه در سطح بین الملل و چه در امور داخلی از آن سود جوفمنا

براحتی فداي  ع ملی رافو منا هاعتقادي ندارمنافع ملی و مردمی  معموال چنین رژیم هایی، به

برآیند کلی  ع  گروهی و بقاي خود می کنه. چنین رژیم هایی، از آنجایی که برخاسته ازفمنا

رجیح وجدان عمومی و ملی نیست و منافع  و حفاظت ازخود را بر منافع ملی و مردمی ت

مللی و سی در سطح بین امیده، معموال با سیاستهایی خارجی خود و ایجاد  گره هاي سیا

ودکامگی و منطقه اي، همواره به تشنجات دامن می زند تا با ایجاد بحران، سرپوشی براي خ

 گروه گرایی ایجاد کنه.

، چندان جمشید: به این ترتیب، قانون اساسی که باید ضامن جلوگیري از هرج و مرج باشه

 تاثیري نداره. 

دو حالت اتفاق می افته. یکی اینکه خود قانون بهرام: قانون اساسی وجهی از قضیه است. 

نونی انونی، تعدد مراکز قدرت رو جنبه قاقل این مراکز قدرت هست و از لحاظ اساسی، شام

نین مساله اي رو مطرح نکرده. در حالت اول، تغییر ساختاري، چداده یا اینکه قانون اساسی 

اسی انجام باید بگیره که آنهم انجام تنها از طریق بهم ریختن قانون اساسی و رفرم قانون اس

پذیر نیست زیرا همان مراکز قدرت موازي با آن موافقت نخواهند کرد که تالش در جهت آن 

با سرکوب شدید روبرو خواهد شد و یا اینکه جامعه باید از طریق قهري با مساله برخورد کنه 
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راکز قدرت اصوال چنین مکه آن امري است جدا از این بحث. در حالت دوم، از آنجایی که 

رم سیاسی انجام پذیر هست و لی نه به این راحتی.فقانونی نیست،  ر  

یجاد انتخابات در چنین حالتی، با ایزوله کردنه نیروهاي خود محور و قانون گریز، از طریق ا

ر مور را در اختیااسالم و زیر فشار قرار دادن آنها، شاید بتوان آن هارا به کنار راند و زمام 

بته شاید.نیروهاي مردمی ، که برخاسته از وجدان آگاه توده ها می باشند، قرار داد. ال  

نکه از ناصر: پس دوباره بر می گردیم به همان سوال اولیه که نقش دولت چیست؟ مثل ای

 مساله کمی دور افتادیم.

 بهرام:  درسته. به نظر من، وظایف دولت از این قرار باید باشه.

منیت مرزها در امنیت ملّی از طریق ایجاد ارتش با سیستم دفاعی نیرومند براي ااوّل: تامین 

 مقابل تجاوز خارجی.

ل خیر عمومی را دوّم: ایجاد امنیت داخلی براي رفاه عمومی با ایجاد قوانینی که در درجه اوّ

اید مومی، بدر بر گرفته و دوّم اینکه بر اساس آزادي هاي فردي باشه. در این بخش، خیر ع

ده آزادي هاي متضمن برابري آحاد و افراد جامعه در مقابل قانون باشه و در ضمن، در برگیرن

انین، همه افراد وابستگی ها باشه. در این قو و  نظریات ،روع افراد ، جدا از مذهب، عقاید مش

روه ها  افراد و گ در مقابل قانون برابر باید باشند و وظیفه دولت است که در مقابل قانون شکنی

تذکر بشم که مایستادگی کند و از آزادي هاي فردي و اجتماعی دفاع کند.  این نکته را باید 

جراي وظایف اگر قانون اساسی، شامل  پایه هاي این آزادي ها نباشه، هیچ دولتی قادر به ا

 خود نیست، هر چند که بخواهد در این مسیر قدم برداره.

ادي فرد در انتخاب روش زندگی، آزادي مذهب، آزادي حراست از آزادي هاي فردي شامل آز

بیان، آزادي نوشتار، آزادي تجمع، آزادي اعتراض، آزادي انتخاب شغل، ازادي انتخاب آموزشی 
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ی و همه آزادي هاي فردي است. دامنه این  آزادي، بی انتها شو بهره برداري از امکانات آموز

شدن آزادي افراد دیگه منجر نشه. به عبارت نیست و تا آنجایی ادامه داره که به مخدوش 

 دیگر، امنیت ملی یکی از وظایف اصلی دولت باید باشه.

ولفه ها ماین  .هز چندین مولفه اساسی برخورداردر تعریف امنیت ملّی باید گفت که خود ا

.هشامل این موارد  

یر غهاي امنیت ملی مرتبط به حراست و محافظت همزمان از نهاد هاي حکومتی، سازمان 

. در هود باشخظ امنیت شهروندان فید محاافراد جامعه است.  دولت با مدولتی و حکومتی و تما

. ستیخودي، نهادینه کردن دیکتاتوراین مورد، تقسیم بندي شهروندان به خودي و غیر 

یی که جامعه حراست از صیانت افراد به مفهوم تقابل با بخش هاي دیگر جامعه نیست. از آنجا

یاد شده، در  ابط متقابل افراد و بر زمینه یک فرهنگ مشترك  شکل یافته،  لذا  امنیتاز رو

دیپلماسی،   عین اینکه حفاظت از افراد را در نظر میگیره، باید امنیت ملی که شامل امنیت

 اقتصادي، دفاعی و اطالعاتی است را در چارچوب منافع ملی، تضمین کنه.

اي غذایی، است: تامین نیازمندي هاي جامعه  (نیازمندي هع ملی خود شامل این وظایف فمنا

دین و  شغلی، بهداشتی، آموزشی، مدنی، اجتماعی، حراست از صیانت زندگی خصوصی، آزادي

پیشینه  مذهب، عدم تفکیک افراد بر اساس مذهب، رنگ پوست، خاستگاه اجتماعی، عقاید  و

 خانوادگی و قومی.

، عدم شرکت در امور اقتصادي است.   تاریخ اجتماعی یکی دیگر از وظایف حکومت و دولت

کشور هاي مختلف بخوبی نشان داده است که مشارکت دولت در امور اقتصادي، زیانبار است. 

از عواقب زیانبار این مشارکت،  ترویج رانتخواري، بی کفایتی در تصمیم هاي اقتصادي در  

درك درستی از اقتصاد ندارند، عدم سطح خرد و کالن، بدست گرفتن امور توسط کسانی که 

مشوّق هاي اقتصادي براي رشد، انباشت سرمایه در دست دولت و گریزان نمودن بخش 
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خصوصی در امر سرمایه گذاري در صنایع و اشتغال زایی.  در ضمن، بدست گرفتن امور 

به تجاري و اقتصادي توسط دولت و مشارکت دولت در صنایع و فعالیت هاي اقتصادي عموما 

 فساد هاي اقتصادي کالن ختم می شه.  

یت سرمایه و تامین امن وظیفه دولت نبایست از حد ایجاد زمینه مناسب براي سرمایه گذاري

ا با نظارت هاي ت هشغلی، این از وظایف دولت . البته در امور کارگري و تامین امنیتهبیشتر باش

. همیانی حراست کن ز طبقات کارگري ودرست و وضع قوانین منطقی و درست، ا  

دي و بیعدالتی هر وظیفه دیگر براي دولت در نظر گرفتن، به ویرانی جامعه، ویرانی وضع اقتصا

 هاي اجتماعی  ختم خواهد شد.

ن نظر خودم را ناصر: قبل از اینکه باز به این بحث ادامه بدهیم اجازه بدهید در یک مورد، م

ارگیري قهر ر جامعه شد. من با این نظر که بکمطرح کنم. در جایی صحبت از بکارگیري قهر د

 در زمانی الزم است چندان موافق نیستم.

بخاطر  موردي جایز نیست؟ اگر درست چوضیح بدي چرا بکارگیري قهر در هیجمشید: میشه ت

واهد داشته باشم صحبت بر سر این موضوع بود که گاهی تضادهاي اجتماعی به آن حدي خ

ی به حدي فرم اجتماعی انجام پذیر نیست و سرکوب نهاد هاي مدنرسید که هر گونه امکان ر

رایطی، است که امکان نفس کشیدن را از تمام مدافعین خیر اجتماعی میگیره. در چنین ش

 چگونه قهر به عنوان آخرین حربه، جایز نیست؟

ه ناصر: من به این دلیل با بکار گیري قهر براي حل و فصل امور اجتماعی مخالفم که سابق

و در هر انقالب اجتماعی که تا  هارگیري قهر، با خونریزي همراهتاریخی نشان داده  که بک

کنون در تاریخ ثبت شده، خونریزي ادامه پیدا می کنه و سرانجام ، در طوالنی مدت به مسخ 

انقالب  "ختم میشه. مثالی هست که میگه  برایشان بکار گرفته شده  آن هدف هایی که قهر

.  این در همه انقالبها مشهود بوده. براي مثال، به انقالب کبیر "دشو میخورهفرزندان خو
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فرانسه و یا انقالب اکتبر روسیه نگاه کنید. همه این انقالبها با خونریزي ممتد همراه بود و هر 

ون و در روسیه به استالین ختم شد و ئر فرانسه به ناپلدوي این انقالبها به شکست انجامید. د

هزاران نفر از افراد مومن به انقالب، انقالبی و شایسته به مرگ محکوم شدند. در  در هردو،

 انقالبهاي همراه با خونریزي، همیشه زمینه مسیر قانونگریزي براي بعد آماده می شه.

یرغم تغییرات در مقابل، همه جوامعی که انقالب بدون قهر و خونریزي در آن انجام گرفته، عل

ن ها اهداف انقالب حاصل شده و دموکراسی بصورت بالنسبه  در آ اجتماعی شگرف، اکثر

ین انقالبها، بعد مستقر گشته. براي مثال، به انقالب در هند و آفریقاي جنوبی نگاه کنید. در ا

ر مقابل، با داز تعویض قدرت، خونریزي و تالفی و دادگاه هاي انقالب هیچوقت برپا نگردید. 

انونپذیري خود را طی کرد. آشتی اجتماعی، جامعه مسیر ق  

ر چند که هراهی ندارم، به این دالیل تاریخی، من با بکارگیري قهر و خونریزي هیچگونه هم

، توده براي ، در مقابل بکارگیري قهر از طرف رژیم هاي دیکتاتوري و غیر مردمیهامکان دار

دن شرایط، شبا عوض دفاع از خود، به قهر متوسل بشه، ولی این در واقع دفاع از خود هست و 

 تسلیم شدن رژیم، هر گونه اعمال قهر باید بالفاصله متوقف بشه. 

 جمشید: من نظر ناصر را قبول می کنم. حرفاش منطقی است.

ن موضوع ناصر: قکر کنم رو این موضوع به اندازه کافی صحبت کردیم.  از اونجایی که ای

عالم کنم تا ینه نداره،  ختم بحث رو اپیشنهاد خود من بود، اگه کسی فعال چیزي در این زم

 به چند دست بازي حکم هم برسیم.

 بقیه:  موافقیم

 بهرام: پس ناصر ! لطف کن ورق ها رو بیار تا شروع کنیم.

 جمشید: ناصر ! چاي آماده ست؟ اگه آماده ست ؟ من چاي رو میارم.
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شک خشک ه دهنم خک به آقا پسر خوب خودمون. پاشو پسرم، بدو چاي را بیار  ناصر: به به

.ثشد از این همه بح  

ی به نظر خوب ته اند و مشغول بازي حکم هستند.  روزکمی بعد، هر چهارنفري، دور میز نشس

 میاد
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جمعه : انتخابات و راي گردهمایی عصر  

 

ع شده روز جمعه، بار دیگر چهار دوست همیشگی دور هم ولی این بار در خانه جمشید جم

. نان، ک چهار بعد از ظهر است. جمشید در حال آماده کردن عصرانه استاند. ساعت نزدی

ر حال سته داشته شده. قوري چاي آهذیار . یک کاسه ماست هم روي میز گپنیر، سبزي و خ

دا سفري .  جمشید جدییز گذاشته شده همراه با قندان جان روي مندم کشیدن است. چهار ف

گانه اي روي د از آنجا آورده است. پولک در ظرف جدابه اصفهان داشته و مقداري پولک با خو

 میز کنار قندان گذاشته شده ست.

م روي مبل لم ناصر در حال آماده کردن ورق هاي پاسور است و مرتب آنها را بُر میزند. بهرا

ته و داده و به موزیک آرامی که پخش می شود گوش می دهد. فریدون روي مبل دیگر نشس

می خواند. روزنامه  همشهري را  

ه روي صفحه کتلفن همراه فریدون زنگ میخورد. فریدون با اکراه آنرا بر میدارد و به اسمی 

هرام با تعجب بافتاده  نگاه می کند و بعد بدون آنکه جواب دهد تلفن را روي میز می گذارد. 

 به فریدون نگاه می کند .

 بهرام: پس چرا جواب ندادي؟ کی بود؟

ا پول قرص میخواد  و یا اینکه یکلنجار رفتن با احمد رو ندارم.  وصلهفریدون: احمد بود. ح

میخواد برا روحانی تبلیغ کنه که باید به روحانی راي بدیم. دیشب زنگ زده و نیم ساعت تموم 
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در باره اینکه باید راي بدیم و حتما باید به روحانی راي بدیم را برام تبلیغ کرد. داشتم دیوانه 

 میشدم. 

مگه طرفدار روحانیه؟بهرام:   

در رفتن ا ناصر: مگه نمیدونستی؟  خیلی در مورد روحانی متعصبه. میگه آخرین شانسمون بر

بین روحانی و  ه. انگار کله خر خورده. نمیدونه که تفاوت چندانییگریز از  بد بخت از جنگ و

 بقیه نیست.

ردیم. این کدولت صحبت  قشناصر در حالیکه هنوز ورق ها رو بُر میزنه: هفته پیش در مورد ن

صحبت  ات ، به اون مقوله خوب میخوره. پیشنهاد میکنم کمی روي این موضوعبحرف انتخا

 کنیم. فکر نمی کنم نظر یکسانی در این مورد وجود داشته باشه.

سایل رو مبهرام: فکر کنم فکر خوبیه. بحث هفته پیش، با اینکه کامل نبود ولی خیلی از 

یریم.این موضوع انتخابات هم بحث کنیم شاید نتیجه خوبی ازش بگ روشن کرد. اگه روي  

حث؟فریدون: آیا میخواهید اّول بحث کنیم و بعد حکم بزنیم یا اوّل حکم و بعدش ب  

 ناصر: من میگم اول عصرانه و بحث و بعدش حکم.

ه رتیبی کجمشید: منم با ناصر موافقم. هیچی مثل عصرانه و بحث و حکم نیست. البته به ت

 گفتم.  

ناصر: نظر من اینه که بستگی به ماهیت دولت و رژیم، مساله راي دادن و ندادن عینیت پیدا 

کنیم که دولت، که نشانی از ظاهر رژیم هست، یک سیستم نابرابر، و غیر  میکنه. فرض

دموکراتیک باشه که وظایف اصلی خودشو که در هفته پیش بحث کردیم، به هر دلیلی انجام 

ر واقع، عنصري از یک سیستم سرکوبگر باشه، در آن صورت، راي دادن به چنین نده، و د

ناخواه، شرکت در انتخابات، در  ،ست و خواه ادر اصل مشروعیت بخشیدن به رژیم  دولتی،
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یت بخشیدن به دیکتاتوري و سرکوب خواهد بود. لذا، اگر کسی ادعا کنه که رژیم، واقع مشروع

دموکراتیک، کشور به باد ده، و عامل تخریب و ضد منافع ملی  رژیمی بیرحم، سرکوبگر، غیر

ل ئن شرکت می کنند، در تمام این مسااست، در آن صورت، تک تک افرادي که در راي داد

شمرده شده شریک خواهند بود و در آن صورت، نباید از اعمال رژیم، به هر شکلی انتقاد کنند 

د.نات. چرا که همه آنها شریک جرم و یا مخالف  

ساده از زیر  در واقع، راهم. آین نظر پراگماتیک نیست و تجمشید: من با نظر ناصر موافق نیس

ولیت شانه خالی کردنه، آنهم به این دلیل.ئبار مس  

 یهکوکراتیمفرض کنیم که رژیم، یکدست نیست و هرچند که در مجموع، سرکوبگر و غیر د

هرچند نصورت، نرا سرکوبگر بدانیم. در آ آولی بخاطر ناهمگونی در ترکیب آن، نمی توان کُلّ

فراطی و شمرده شده را داره، امّا راي دادن به عناصر غیر ا همه آن خصیصه هاي بدِ که

د، و این خو می کنهگري عمل یري از تشدید افراطمعتدل، تا حّد زیادي در جهت جلوگ

جدا از  م میکنه کهامري مثبت باید تلقی بشه. در اینصورت، منطق حک هرچند شاید ناچیز،

کردن،  به  ي به رژیم، باید در انتخابات شرکت کرد. خود همین شرکتدهمه انتقادات و دلسر

ختم بشه. باالبردن آگاهی مردم کمک خواهد کرد و در زمان، به ترمیم هاي اجتماعی ممکنه  

گره  این بهرام:  جمشید! اگه حرفت تموم شد، میخوام چند نکته اي رو مطرح کنم که شاید

 بسته را کمی باز کنه. به نظر من، مساله به این سادگی نیست. 

 جمشید: بگو بهرام. من فعال صحبتی ندارم.

بهرام: این نظر که اگه به عناصر معتدل راي داده بشه، در زمان، امکان اصالحات اجتماعی و 

عناصر اصالح ن سیاسی رو می تونه در بر بگیره، چندان منطقی نیست. اوّل اینکه باید دید ای

د؟ آیا آنها نمایندگان واقعی مردم هستند و یا دستچین شده رژیم؟ آیا تنطلب چه کسانی هس

و یا اینکه  هحات پایه اي در رژیم و سیستمفرد  مدعی اصالح طلبی، واقعا در پی ایجاد اصال
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و زیر در واقع، بزکچی سیستم؟ حتی اگر این اصالح طلبان، واقعی باشند، آیا قانون اساسی 

را خواهد داد یا نه؟  جازه انجام اصالحات مورد نظر ساخت هاي قانونی فراروي آنها، به آنها ا  

ند که دارند، اگر قانون اساسی و مراکز موازي قدرت توان جلوگیري از اصالحات را داشته باش

 در آن صورت، همه آن تالشها، در بهترین حالت، آب در هاون کوبیدنه.

مردم عادي و  استه از درونفردي مثل آقاي روحانی، واقعا یک اطالح طلب برخبراي مثال، آیا 

ین رژیم، اجازه است؟ و آیا ایشان نماینده واقعی مردمه؟ آیا نمایندگان واقعی مردم در معمولی

 "؟ جواب من دارند و ببندها و مراکز موازي قدرت،  شرکت در انتخابات را، با این همه بگیر

آن، سخنگوي  دبیر شوراي نگهبان و بعد از است. براي مثال، چند روز پیش،به همه این ه "نه

ایران هستند،  یتاین شورا، ابالغیه اي رو صادر میکنه که افرادي که از مذاهب رسمی و لی اقل

، اجازه اریه و نظر فقهافسآنجا مسلمان هستند، بر طبق است ریت مردمثدر مراکزي که اک

یس ئر دارند.  طبق قانون اساسی کشور،ي محلی و شهري را نشرکت در انتخابات شوراها 

ن جمهور باید معتقد به مذهب رسمی کشور باشه که یعنی شیعه اثنی عشري. خود همی

ستند و میهن موضوع، بالفاصله، دریچه این امکان را براي بخشی از مردم ایران که ایرانی ه

ز تیغ شوراي ایعه هم باشی، بازهم باید پرست، می بنده. از این موضوع بگذریم که حتی اگه ش

. در واقغ، ستکاري که به این آسانی انجام پذیر نی بشه، ید ئتت تانگهبان بگذري تا صالحیّ

اس اینکه چند فقیه، تصمیم به حذف تو بگیرند و آنهم بر اس هکه اگ هشرایط از این قرار

مان هعتراض تو به ت و اموضوعاتی رو به تو نسبت داده اند، کاري از دستت ساخته نیس

ین برمیگرده که ا. ُلپّ مطلب، در واقع به در درجه اوّل ترا حذف  نموده  که هنهادي بر میگرد

عاده قاضی، وکیل مدافع و دادستان، همه یک نفر است. در این حالت چه شانسی براي ا

."هیچ "حیثیت داري؟ جواب من اینه   
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در انتخابات  واقعا اصالح طلب واقعی اجازه شرکت تازه باید به این مطلب توجه داشت که آیا

دین فرض برا داشته؟ تمام نشانه ها حاکی از جواب منفی به این موضوع هست. حاال اجازه 

ه. آیا استه از دل مردم  باشخیک اصالح طلب واقعی و در ضمن بر کنیم که آقاي روحانی

صالح طلب، اقه افراد به اصطالح ایشان، قادر به انجام کاري اساسی هست؟ آیا ایشان و ساب

اده باشند؟ نشان دهنده این هست که توانسته باشند کاري در جهت اصالحات پایه اي انجام د

جریان نشان  این ادعا که ایشان قادر به انجام اصالحات هست، به نظر من سرابه. سابقه این

نجام ي پایه اي اکار  سته اند، در بهترین حالتدهنده اینه که در هیچ مقطعی، نتوان

بیست و  دهند.شاخصه معروف این جریان، آقاي خاتمی است. ایشون با تعداد راي نزدیک به

شت. آیا عملی دو میلیون انتخاب شد. او همه توان و نیروي مردمی را براي انجام اصالحات دا

نمایندگان  ، برايکه بعد از او، امر انتخابات بدهم داد؟ آیا توانست کاري انجام پایه اي انجا

."نه "مردمی راحت بشه؟ جواب من اینه   

م آقاي یکی دیگه از افراد معروف اصالح طلب که امروزه در حصر خانگی است، حجت االسال

که  کرّوبی است. آیا بیاد دارید که همین جناب، در مقام سخنگوي مجلس، موضوعی را

نبال کنند، دد، و می خواستند نمایندگان دوره ششم که تا حد زیادي، برخاسته از مردم بودن

 خاتمه اعالم کرد و آنهم بر اساس نامه اي که او، آنرا حکم دولتی نامید.

ي چه باید راي اینه که برا پرسشداره. با این تجارب تاریخی،  پیش ما قرار اینهمه تجربه در

خاصی  هدف داد؟ آیا راي دادن بخاطر نفس راي دادنه و یا اینکه راي دادن، در جهت احقاق

 است؟

قده اجتماعی راي ما جنبه عآیا ما راي می دهیم چون هزاران سال این حق را نداشتیم و این 

عدا، دچار ب؟ یا اینکه از ما خواسته شده که راي دهیم و یا اینکه اگر راي ندهیم،  شده 

 لطماتی خواهیم شد؟
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ن راي ؛ این یو آیا با ابیایید به این موضوع بپردازیم که واقعا به دنبال چه هدفی هستیم؟ 

، راي دادن امر یا نه؟ اگر شد، راي خواهیم داد و اگر انجام پذیر نشد ههدف امکان پذیر می ش

و دلیلی براي راي دادن نیست. سعبث و بیهوده  

زمه تا از الدر ضمن، این ادعا صحیح نیست که در شرایط جهانی و منطقه اي کنونی، این راي 

هاي تجزیه یري بشه و راه را براي نیروهایی مثل داعش و یا نیروتشدید بحران درونی جلوگ

 طلب در داخل ببنده. اجازه بدید رو این نکات تمرکز کنیم. این نظر منه.

مده اي نداره.  ناصر: بهرام مطالب جالبی رو مطرح کرد که بخشی از آن، با نطر من اختالفات ع

بلی رو بهم بزنم کز کنیم، اجازه بدین توافق قولی قبل از اینکه روي این مطلب آخر بهرام، تمر

اس من یکی و در حین بحث، عصرانه را هم بخوریم. این نان و پنیر و سبزي، داره  تمرکزحو

 رو بهم میریزه.

 جمشید: بهرام ! گُل گفتی.  عصرانه آماده ست. بیایید کمک کنید بیارمش.   

یر ناخنک به پن پنیر رو میزه. ناصر پر از بتو آشپزخونه کمک جمشید. یک بشقا ناصر میره

 میزنه و ظاهرا از طعم پنیر خوشش اومده .

س. ناصر: جمشید ! این پنیر را از کجا گرفتی؟ شکل پنیر معمولی نیست ولی خوشمزه  

 جمشید: دست سازه. خودم درست کردم. دیشب درستش کردم. خوشمزه س؟

دنشو برام بگو. ناصر: آره. خوب شده. چطوري درست کردي؟ روش درست کر  

حثمون برسیم.ببهرام: حاال فعال هنر پنیر سازي رو کنار بزارید و اجازه بدید به عصرونه و   

رن. ناصر ناصر و جمشید عصرونه رو روي میز قهوه خوري وسط اتاق نشیمن بین مبل ها میزا

 در حالیکه یک لقمه میگیره ادامه میده.
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روي  د مطلب خوب مطرح کرد ولی من میخوامناصر: همونطور که داشتم میگفتم بهرام چن

 این مطلب داعش و بقیه چنین گروه هایی صحبت کنم.

راي ندادن،  من با این نظر مخالفم که باید در این شرایط راي داد چون آلترناتیو آن یعنی

ینه ساز منجر به تضعیف حکومت میشه و این میتونه باعث هرج و مرج بشه که این خود، زم

ریستی گروه هاي امثال اون هست  و نتیجتا، منفجر شدن بمب و کارهاي ترو رشد داعش و

، از همون سال در شهرهاي ایران عواقب این راي ندادن خواهد بود. تا آنجایی که من یاد دارم

ز انقالب بود. اهاي اولیه، این صحبت ها بوده، البته شکل اون تغییر کرده. یک زمان، محافظت 

ري از بروز جنگ عراق، الزم بود که همه راي بدن، سالها بعد، براي جلوگی بعدا، بخاطر جنگ با

 جدید بود با اسراییل و آمریکا و حاال، داعش و امثالهم. 

ببینید! موضوع از این قراره. ما با سه اصل روبرو هستیم. یا این انتخابات آزاده، یا نیمه آزاده و 

م اینه که نیواین همه انتخابات انجام شده می د یا کامال غیر آزاد و بسته. تمام آنچه ما از

. در برهه اي، کمی نیمه آزاد شد ولی با حوادث بعد از سالهاي هشتاد، هیچکدام آزاد نبوده 

هربار کمتر و کمتر از آن نیمچه آزادي که انتخابات داشت زده شد و تقریبا بطور کامل غیر 

م هستند هم از دم تیز تیغ برهنه سانسور وکراتیک شده، بطوریکه افرادي که از همین رژیمد

شوراي نگهبان در امان نیستند.  همین چند روز پیش نبود آقاي احمدي نژاد توسط شوراي 

ردي که تا چهار سال پیش، نگهبان ردّ صالحیت شد؟ در یک سیستم نیمه آزاد هم نباید ف

آقاي احمدي نژاد  ن این نیست کهمملکت بوده رد صالحیت بشه. سخن م یس جمهورئدوبار ر

یس جمهور خوبی بود یا نه و یا اینکه ایشان در طول هشت سال ریاست جمهوریش، ایران ئر

ایشان و یا ممنوع التصویر کردن را آباد کرد یا ویران. حرف من این نیست. رّد صالحیت شدن 

 شدن رژیم تر بسته تمی، فقط و فقط نشانه گسترش یس جمهور قبل از ایشان، محمد خائر

هست و محدود شدن بیشتر همان نیمه آزادي ها. لذا، از این سه سطحی که از آن گفتم، ما 
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در مرحله آخرین هستیم و یعنی انتخاباتی کامال غیر دموکراتیک و کامال بسته. با این منطق، 

 من نمیدونم چطور میشه استدالل کرد که شرکت در انتخابات، میتونه راهگشا باشه؟ 

یت بین المللی را آلت دست رژیم کنیم تا براشون با راي خودمون آبرو و حیث ما نباید خودمون

للی.  ما نباید بخریم.   بار ها گفته ام که راي دادن، یعنی ایجاد مشروعیت و آبروي بین الم

مه جور قول می فریب و گول شعارهاي انتخاباتی رو بخوریم. در دوران انتخابات، کاندیداها، ه

ینکه توان انجام آنرا، تر از نود در صد آنها را یا عامدانه انجام نمی دهند و یا ادهند، امّا، بیش

 بخاطر وجود همان تعدد مراکز قدرت، ندارند.

ا ندارند که نمی اگر عامدانه دروغ می گویند که این خیانت به مردم است و اگر توان اجراي آنر

مین هست. مثل اکز قدرت دیگریتصمیم گیري با مر بایست قول میدادند وقتی میدانند که

ه به نظر قول آقاي روحانی در چهار سال پیش در مورد رفع حصر رهبران جنبش سبز که البت

 ود جايخمن، در آن موقع، چندان جنبشی نبود و آن رهبران هم، در اصل رهبر نبودند که 

ست.یبحث دیگر  

اي میخوره؟ اوّل بگید کی چجمشید در حالیکه داره لقمه میزنه دستشو بلند میکنه و میگه، 

دید چاي بهمه دستاشونو بلند میکنن. جمشید در حالیکه راهی آشپزخونه شده میگه، اجازه 

هار تا فنجان چرو بیارم و بعدش نظرم رو در این مورد مطرح کنم.   چند دقیقه بعد، سینی با 

 چاي و قند و پولک روي میزه. بهرام شروع به ریختن چاي میکنه.

ضیح میدم. به ن با این استدالل که نباید راي بدیم موافق نیستم. میپرسید چرا؟ توجمشید: م

ن از مموضوع کمک نمی کنه. آنچه  نظر من، سیاه و سفید  دیدن این موضوع، به حل این

سیاهی  رفاي ناصر درك میکنم اینه که ناصر فقط سیاه و سفید میبینه و متاسفانه چونح

یکنه.مد میبره و در ضمن، بخش خاکستري رو کامال فراموش زیادتره، بخش سفیدشو از یا  
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چه اتفاقاتی  چرا من میگم هنوز ارزششو داره که راي بدیم.  ببینید در همین چهار سال اخیر

یا بی  وبا تقلب افتاده! بخاطر بیخردي احمدي نژاد و تمام جناحی که کمکش کردن، حاال 

بود. نرخ  ن ایران در آخرین مرحله نفس کشیدنیس جمهور بشه، اقتصاد دربداغوئتقلب، تا ر

فت. رتورم بیداد میکرد، روابط تجاري کامال مسدود شده بود. به زحمت نفت فروش می 

خودمان داغون  تحریم هاي جهانی، تمام راه هارا به روي کشور بسته بود. بجز چند تا کشور از

ز  "وسی ده بود که بقول فردتر، کسی باهامون حرف نمیزد. در واقع، شرایط اونقدر بد ش

بل از . در شرایط ق"ترکان چنان بخت برگشته بود     که گرگین میالد دو تن کشته بود

ی واردات روحانی، ایران مجیزگوي کشورهاي عربی کنار خلیج فارس شده بود  تا بتواند کم

پیه که در سطح وت مارا بصورت تهاتري میخرید. یا به ما گندم میداد یا رفداشته باشد. هند، ن

ین رابطه را  جهانی، ارزش مبادالتی نداره و لذا مجبور بودیم در همان هند، خرجش کنیم. هم

تر از ده برابر با چین هم پیدا کرده بودیم. اجناسی را که الزم داشتیم، در بازار سیاه، بیش

 نهکرد تا بتویت ابزاري استفاده مقیمت واقعی آن میخریدیم. روسیه از ایران مثل همیشه بصور

 در مقابله با کشورهاي غربی، امتیاز بگیره.

شما فکر میکنید که اگر آیت اهللا خامنه اي با برجام موافقت کرد از سر نادانی بود یا توسط 

آقاي والیتی و روحانی و با کمک ظریف خام شده بود تا با برجام موافقت کنه؟ خیر عزیزان! 

در مرحله ریزشه و اگه این موضوع هسته اي حل ایشون از همه بهتر میدونست که کشور 

با برجام موافقت کرد و این  نشه، کمر این رژیم شکسته میشه. درسته که آقاي خامنه اي

ت، زمینه مادي داشت، اما فکر میکنید با افرادي مثل جلیلی، بجاي ظریف، این توافق  فقموا

ي هایی که روحانی رو بر صندلی انجام پذیر بود؟ من میگم نه، انجام پذیر نبود. همان را

منیه مادي اون امکان پذیر شدن اون توافق شد. ز ریاست جمهوري نشوند، باعث و عامل اصلی

 د اومد. آیا اینجا کسی هست کهوجوحمل مناسب هم بوسیله راي دادن بوجود داشت و م

خب چی؟ اگه کنه؟ یا بگه براي ایران مضّر بود؟ حاال ممکنه استدالل بشه که  برجام را رد
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مل حتی با وجود احمدي نژاد شرایط مادي مملکت طوري بود که برجام الزم شده بود، این ع

هم امکان پذیر بود، همانطور که تماس هاي اولیه بین ایران و آمریکا، در دوران احمدي نژاد 

می توانست به جایی برسه اگه افرادي مثل روحانی و نتماس ها برقرار شده بود ولی این 

ریف در راس این تماسها قرار نگرفته بودن. ظ  

د وجود در همین سیستم بسته هم که ناصر مطرح کرد، هنوز زمینه براي بهتر زیستن و رش

ا هنوز ارزش اونه داره و به نظر من، درسته که رژیم آبروي بین المللی با راي پیدا میکنه، امّ

ن و باید هاي اعتدال وزنه اي هستداره که در این بازي سیاسی شریک بشیم. هنوز هم نیرو

 ازشون استفاده کرد.

فکرکنید افرادي مثل جلیلی رییس جمهور بشن. درسته که رییس جمهور قدرتی مثل قدرت 

رهبري نداره، ولی بازهم با تعیین وزراي مناسب و اعمال نفوذ در سیاسهاي داخلی و بعضا 

این امر مهمی در این برهه  وخارجی، بازهم زمینه مناسب رشد رو میتونه فراهم کنه 

ت ر کنید فردي با تفکرات حسین شریعل شد. براي مثال، فکفزمانیست و نباید از اون غا

مداري، سردبیر روزنامه کیهان، بشه رییس جمهور. این فرد همصدا با یک سري مراکز قدرت 

اره کردن که از همون وهله اوّل با برجام مخالف بودن شروع میکنن با حرف و  عمل، به پ

برجام. اولین پیامد این عمل، بازگشت همون شرایط اقتصادي قبلی ست و آمریکا تحت 

رهبري دونالد ترامپ و با کمک نیوکان هاي آمریکا، چهار نعل زمینه شرایط اعمال فشار 

اقتصادي، صدها برابر اونچه در دوره اوباما به ایران اعمال شد را اعمال میکنن، در ضمن اینکه 

کی، هیچ ابایی از حمله نظامی نداره. در اون شرایط، اروپایی ها که در این زمان همزبان این ی

با ایران، در تایید برجام صحبت میکنن، بجاي همزبونی با ایران، همراه آمریکا میشن. آیا این 

شرایط دلخواهی براي ایرانه؟ من میگم نه. چرا؟ براي اینکه در چنین شرایطی، نیروهاي 

مین حکومت و رژیم، تحت اعالم شرایط ویژه و جنگ، همون ته مانده صداي اعتدال افراطی ه

و آزادي خواهی رو هم خفه میکنن و شرایط خفقان و دیکتاتوري رو صدها برابر میکنن. در 
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نه شرایط افتصادي براي فکر  و وجود دارهی یاسراض سچنین شرایطی، نه امکان هیج اعت

هل و پنجاه خواهد گذشت. شاید کسی فکر کنه، این که خوبه. تورم دوباره از مرز چ  کردن.

خیزش مردمی فراهم میشه و این شرایط سرانجام چنان اوضاع رو وخیم میکنه که امکان 

چه اي براي آزادي واقعی فراهم بشه. این فکر ظاهرا قشنگیه، ولی عملی نیست. نه ریشاید د

به این سادگی سرنگون میشه. در چنان مردم شرایط انقالب کردن دارن و نه سیستم فعلی 

شرایطی، اگه خیزش در همون مرحله اوّلش در نطفه خفه نشه، با چنان خونریزي همراه 

خواهد شد که به سادگی قابل تصور نیست. این امکان یک جنگ داخلی دراز مدت رو میتونه 

میکنم که به  همراه داشته باشه و در چنین شرایط منطقه اي و بین المللی حاضر، من فکر

 تجزیه ایران ختم میشه.

الیکه اروپا، یادتون باشه، سیاست غرب در منطقه، بالکانیزه کردن ایران و منطقه است. در ح

االت متحده سالهاست که در پی برانداختن مرزهاي بین کشورهاي اروپایی ست، اما با کمک ای

، وجود . در چنین شرایطییه کشورهاي منطقه خاورمیانه میزندآمریکا،  مرتب دم از تجز

.ریختن میشهشاش در داخل، آب به آسیاي غرب تغا  

ادم. ظاهرا این موضوع فریدون: آقایون، من تا حاال تقریبا ساکت موندم و به حرفاتون گوش د

رفا هر دو طرف منطقی بنظر میرسه. اگه به گذشته رژیم نگاه کنیم، حطبی شده. قتقریبا دو 

ري و استبدا هر روز تنگتر شده و آزادي هاي نسبی کمتر و کمرنگ میبینیم که حلقه دیکتاتو

تر شده. همچنین این استدالل که این رژیم، هر چهار سال سعی میکنه یا با جنبه 

یم و یا ایجاد ترس از شرایط جهانی، توده ها رو به پاي صندوق هاي راي بکشه، هم سناسیونال

و مشارکت گسترده توده در راي گیري و حضور  از دید من درسته. اینهم درسته که راي باال

نی ایجاد می کنه و اژیم حیثیت و پرستیژ اجتماعی و جهدر پاي صندوق هاي راي براي ر

همین موضوع، دست رژیم را در معادالت منطقه اي بازتر نگه میداره و به تبع آن، هر حرکت 

ماجراجویی هاي این رژیم،  در جهت ایجاد تشنج منطقه اي و بین المللی ایجاد شده در اثر
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. مشارکت گسترده مردم، همچنین به عنوان خراب میشهخودبخود بر گردن مردم و توده ها 

حمایت تام از رژیم قلمداد میشه و رژیم از این توده گرایی خود، در جهت تثبیت منطقه اي 

 خود استفاده میکنه.

هت جگروه هاي خاصی و در چیزي که در کل، از آنجایی که با ماجراجویی و حمایت از 

لذا  تضعیف حکومت هاي منطقه اي هوادار غرب انجام میگیره، خودبخود، تشنج زاست، و

ه این نکته بمنافع ملی ما را در منطقه و جهان تضعیف میکنه. همه این ها درست، ولی باید 

ر ا دهم توجه داشت که هنوز وجود نیروهایی که هرچند در جهت تثبیت رژیم هستند امّ

ی در کم گاه می کنند و سعمقایسه، از دیدگاهی منطقی نسبتا به مسایل داخلی و جهانی ن

ادن، هنوز ج در منطقه و در سطح جهان دارند. بخاطر همین امر هم که شده، راي دشنکردن ت

ت یر یکدسغامر مثبتی باید در نظر گرفته بشه. یادمون باشه که رژیم یکدست نیست و همین 

که نیروهاي  ع مّلی بکار برد. یادمون باشهفع مردم و منافباید در جهت منا بودن رژیم، را

اي افراطی هافراطی این رژیم، سعی در ایجاد تشنج منطقه اي دارند. بعضی ها، تحت دیدگاه 

مین رژیم و ایدیولوژیکی و بعضی هم بخاطر منافع اقتصادي. یادمون باشه که عده اي در ه

دند و لذا، هاي اقتصادي فلج کننده، ثروت هاي افسانه اي بهم زهستند که در شرایط تحریم 

 منافع آن ها  را شرایط تشنج و تحریم برآورده میکنه. 

فکر  شد. جمشید: آقایون، عصرانه که تمام شد. فکر میکنم روي این موضوع بقدر کافی بحث

اجازه بدید حکم رو شروع کنیم. نکنم بشه به یک باور واحد رسید.  

موافقم. فریدون:  

 بهرام و ناصر: ما هم موافقیم.



نادر هژبري      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــغروب تیر  

 
واي بوفنشر آ                                                    105                                                          AVEYEBUF.com 

 
 

شروع به  چند لحظه بعد، با فنجان هاي چاي در جلو، در چهار طرف میز نشسته اند. بهرام

صر حاکم، کشیدن ورق میکنه.   بعد از دور اول، ناصر و جمشید که همبازي هم هستند و نا

 گیشنیز ورق حکم اعالم میشه.

 عصر خوبی به نظر میرسه.
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نو افالطونیان -دهمایی عصر جمعهیک گر  

 

شده اند.  عصر روز جمعه است. چهار رفیق جان جانی، به روال همیشگی، دوباره دور هم جمع

 این بار در خانه بهرام هستند.

ت. موزیک ساعت چهار و ربع بعد از ظهر است. ورق هاي پاسور روي میز است. چاي آماده اس

جود آورده فضاي مطبوعی را در آپارتمان بهرام  بو می از تبلت وصل شده به بلند گو،یمال

 است.

 بهرام:  خانم هاي محترم! با عصرانه  پنیر، سبزي واملت گوجه چطورید؟

ه که سر هر ناصر: من نمی دونم این کلمه خانم ها رو این بهرام تازگیها از کجا یاد گرفت

 موضوعی برا ما بکار میبره؟

ته رو سایت یاد گرفته. از خودش شنیدم. ازش بپرسید! رفناصر: اینو از یه فیلم آمریکایی 

هرام یاد بصدا کرده،  "خانم "یوتیوپ و یه فیلم دیده و مثل اینکه یکی به شوخی رفیقاشو 

 گرفته و حاال مارو خانم ها صدا میکنه.

 صداي خنده جمشید.

نیم.کوع ش کن تا بخوریم و حکم رو شرتفریدون: املت خوبه. من گشنه ام شده. زود درس  

جمشید: هر چی درست کردي خوبه. ولی خانما، (با خنده)، من یه مطلبی رو تازگیها خوندم 

ر موردش بدونم.  که برام تازگی داشت. میدونید که من به تصوّف عالقه دارم و دوست دارم د
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ر مورد نو از محمد علی فروغی د "سیر حکمت در اروپا  "یک مطلبی رو خوندم از کتاب 

نو  "یان. داشتم دنبال چیزي تو کتاب میگشتم که  به بخشی تحت موضوع افالطون

روبرو شدم. بعد از خوندنش، خیلی مطالب انگار برام حل شد. ولی هنوز برام  "افالطونیان

سوال هست. آیا کسی از شما خانما، در این مورد اطالعاتی داره؟ دوست دارم در این مورد، 

م.ی، کمی صحبت کنه حکم رو شروع کنیمقبل از اینک  

فق باشن.ناصر: من در این مورد تصوّف مطالبی رو میدونم. من حرفی ندارم اگه بقیه موا  

هم هستم. فریدون، من چیزي در این مورد نمی دونم، امّا مثل اینکه باید جالب باشه. من  

 بهرام: در حال درست کردن املت: من هم  هستم. 

چی میدونی و دنبال چی میگردي؟ ناصر: جمشید! تو خودت شروع کن و بگو  

فقهی  جمشید: میدونید که تصّوف یک مسیر براي رسیدن به خداست، ولی نه از طریق شکل

 و مراسم معمولی مذهبی. البته این درك من هستش. 

ف، یک داعی شد که تصوّمن یک کالسی رو در دانشگاه در مورد تصوّف داشتم که اینطور ت

یگه نداره. شات گرفته در غرب یا جاهاي دنی با تفکرات فلسفی و هیج قرابت  ستامر اسالمی

ظر صحیح نامّا با خوندن این مطلب کوتاه در کتاب فروغی، من به این درك رسیدم که اون 

اتی مختصر. بعد از نیست و تصوّف  اسالمی، ریشه در تفکّرات نوافالطونیان داره، البته با تغییر

ا تفکرات در مورد ادیان و تفکرات آسیاس شرقی، مخصوص اون، در جایی دیگه مطلب دیگه اي

لی جالب بود. هند باستان خواندم و بیشتر متوجه قرابت این تفکرات با همدیگر شدم. برام خی  

نظرشون  وبهرام. در حال چیدن میز: میشه اول بگی این نو افالطونیان چه کسانی هستند؟ 

ه؟چی بوده تا ببینیم آیا این حرفت درسته یا ن  
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و مطالب  جمشید: باشه. من این چند روزه؛ بیشتر اوقاتم رو روي همین مطلب گذاشته بودم

ی است بنام الصه بگم که بنیان گذار این مکتب، شخصخی در این زمینه پیدا کردم. بطور خوب

سکندریه ادوم میالدي در . این فرد، در سده "فلوطین که در التین پالتینس تلفظ میشه "

بر ه گذاري میکنه. این مکتب رو پایآمده و اصال رومی است. بعدا به ُرم برمیگرده و ا یمصر، بدن

پایه هاي فکري فلوطین در شرق شکل گرفته. این اساس،   

 نظریاتش به این شکله، 

نشات  "واحد حقیقت اصل، حقیقت اوّل، احدّیت، "و یا   "اصل اوّل "همه چیز از اصلی بنام 

اوّل، حقیقت  ، و آغاز و پایان هست. این اصلغیر قابل شناسا ده، ن اصل اوّل، ساگرفته. ای

 محض، زیبایی مطلق، و خیر کامله.  وجودش خارج از اصل بودن هستش.

فت. قابل گلق  یا زیبایی مطلق هیچ چیزي نمیشه طرد اصل اول، یا این خیر کامل و مدر مو

 شناخت نیست.

ست. این نی "خلق کردن"ین تراوش به مفهوم از این اصل اوّل، ترواش انجام میگیره ولی ا

 حتوضیشتر تراوش بیشتر مفهوم صدور داره ولی کامال صدور هم نیست. در این مورد بعدا بی

جا به معنی این میدم.  اصال فعل خلق کردن در این تفکر، مفهوم و جایی نداره.  ترواش در این

شی از ود داره. وجود آنها ناهست که چیزهاي دیگه به تبع وجود اصل اول، خودبخود وج

ه باشه.وجود اصل اول هست و بدون وجود اصل اوّل، هیچ چیز دیگري نمی تونه وجود داشت  

ه. خرد یا هم گفته میش "نوس"هست که به اون  "خرد یا عقل"تراوش اوّل از این اصل اّول، 

 نوس، تصویري ست از حقیقت کامل و خیر مطلق.

ادر اوّل صکامل است ولی حرکتی نداره.  خرد از آنجایی که ست و هم تفکر. ایده  هم هستی

 از اصل اوّل هست، لذا نزدیکترین چیزي است به اصل اصل اول.
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دن نیست. خرد یانوس، خود صادر کننده است. ولی باید بگم که این صدور، به معنی خلق کر

. "وح جهانس یا رجان جهان، یا نف "م، که از خرد نشات میگیره، مفهومی ست بنام صادر دوّ

هان، مادي نیست ولی بر خالف صادر اوّل یا خرد که گفتیم ججهان یا جان -این نفس یا روح

 داراي حرکت نیست،حرکت زاست.

فکرات رٍو این ت بهرام:  این خیلی جالبه، ولی این چه ربطی به تصّوف داره. من نمیتونم رابطه

میبینید؟ آیا شما چیزي در این رابطه ا تفکرات عطّار یا مولوي درك کنم. خانما،بمثال   

ینیم که یی داره دستگیرم میشه ولی هنوز برام واضح نیست. صبر کن ببناصر: من یک چیزا

 جمشید چطور این تفکرات رو به تصوّف ربط میده. برا من داره جالب میشه.

بالش میگردید دن جمشید: اگه اجازه بدین تا ادامه بدم، مفاهیم، بیشتر باز میشه و ارتباطی که

 باقی مونده پرسشهایی هم ر چند که هنوز برا خود منبراتون واضح میشه. البته از دید من، ه

بشه. ودهکه امیدوارم با بحث جمعی، گش  

جان  و سنیست و لی  حرکت زاست. رابطه نف همونطور که گفتم، نفس یا روح جهان، مادي

هست.بطه خرد به اصل اوّل اجهان به نوس یا خرد، مثل ر  

ایین پاخرین صدور از نفس کلی یا جان جهان، ماده هست که در سلسله مراتب تراوشات، 

یست و لذا نترین درجه را داراست. ماده در آن شکل، یعنی آخرین تراوش، داراي فرم و شکل 

شر هست و  "یقابل لمس نیست. این ماده، هیولی نام داره، که هیوال خوانده میشه. ذات هیول

ت.اهریمنی س  

یب و امتزاج شات نفس هست. از ترکماده بدون فرم، مفهومی پیدا نمی کنه. فرم، خود از تراو

داریم و  رم و ماده، جسم، شکل میگیره، که همان ماده قابل لمسی ست که با اون آشناییف

 جهان مادي از اون وجود اومده. تا قابل شناخت بشه.
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یگه، د، ماده وجود نداره. به عبارتی ر، ماده تراوش روح هست و بدون روحدر این تفک

ن اصل پابرجاست، نوافالطونیان، به حکمرانی تفکر و روح بر ماده اعتقاد دارن. تا زمانی که ای

 خیر و خوبی حاکم است.

 در جهان مادي، وحدت روح و ماده، باعث تالطم میشه. 

آن، ایجاد  که نتیجهدر این تفکُّر، هر چیزي در خود پروسه اي را داراست ( پروسه درونی) 

ک علت و ییک پروسه برونی ست.  به تبع این واقعیت، چون واقعیت برونی، نشات گرفته از 

رت، آن واقعیت درونی ست، لذا شکل و وجودش، بستگی به آن علت داخلی داره. در این صو

 روندرا از  وع، اختیارضت و در قید علت دیگري ست. آین موواقعیت برونی، مختار و آزاد نیس

 برونی میگیره.

ي فعل و براي روشن شدن این مطلب، اجازه بدید یه مثالی بزنم. در درون خورشید، یک سر

ور و حرارت نانفعاالت هسته اي انجام میگیره. نتیجه این کنش و واکنشهاي هسته اي، ایجاد 

ید ورشخهست. نور و حرارت اختیاري از خود ندارند و تابعی از شرایط  و پروسه داخلی 

 هستند. 

وح جهان، به این ترتیب، نوس یا نفس جهان، نتیجه پروسه درونی اصل اوّل هست. نفس یا ر

ان، صادرات بر هستی خود اختیاري نداره. به همین شکل، بر اثر پروسه درونی نفس و روح جه

د تاثیر دیگري که نشات گرفته ازش هست، بر هستی خود اختیاري ندارند، و بر صدورات خو

ند. گذار  

ی از خواستن نکته اي که باید در این جا متذکر بشم اینه که این صادرات در هر مرحله، ناش

رد خنیست. در اصل، هیچ خواستن و تفکر و امري وجود نداره. روح و نفس هست، چون  

  هست و خرد هست ، چون اصل اول هست و فرم و فالب هست، چرا که روح و نفس هست.



نادر هژبري      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــغروب تیر  

 
واي بوفنشر آ                                                    111                                                          AVEYEBUF.com 

 
 

. مثال در ستر شکل مذهب و این تفکر وجود داره در همین امر نهفته یکی از تفاوتاتی که د

. در این "دشباش، پس  ". یا "فَیَکُن"و سپس نتیجه این امر هست "کُن " میگه قرآن، خداوند

افالطونی، شکل مذهبی، در واقع، خلقت، ناشی از تفکر و خواستن و امر است. در تفکرات نو

ی جالب ست و خلقت وجود نداره. این نکته براي من خیلا "قدیم "چنین نیست و همه چیز 

 بوده.

؟   بهرام: هنوز برا من یکی که معلوم نشده که این مطالب چه ربطی به تصوُف داره  

زار. اگه بفریدون: این بهرام همیشه همینطور کم صبره. آخه بچه خوب، کمی دندون سر جگر 

 معلوم نشد، اون وقت نق بزن. 

شد؟ شتی؟ پس چیی شد؟ آخه خونه خراب ! تو مارا که  از گرسنگی کُراستی این املت چ  

ید سر میز.یبهرام: بابا، آماده ست. خانوما، بیا  

اصل،  که گفتی ناشی از پروسه داخلی ست نکته جالبیه. در "جبر"فریدون: این موضوع  

وسه، رصادرات، خود بر اساس جبر هستند و وقتی پروسه داخلی شکل گرفت، صادرات اون پ

قضا و  " اجتناب ناپذیر میشه. این موضوع من رو یاد تفکرات مال صدرا انداخت در تعریف

ر هست که ، که قضا رو مشّیت الهی میدونه که در اصل جبر هست و نتیجه اون جبر، قد"قدر

 در واقع سرنوشت هست و داراي اختیارات خودش هست. آیا درست درك کردم؟

نم اینجا بخواهیم وارد مقوالت قضا و قدر بشیم. جمشید: شاید، ولی فکر نمی ک  

ا نان سنگگ، هر چهار نفر دور میز نشسته اند. یک دیس پر از اُملت گوجه فرنگی وسط میزه ب

 یک بشقاب پنیر و مقدار زیادي سبزي خوردن.

 بهرام: خانوما ! بزنین.
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ستی! به به،  هت خانمی فریدون: بهرام ! واقعا خانه داریت حرفی توش نیست. واقعا که برا خود

که خوشمزه اس. تا ببینیم مزه اش چطوره؟   به این دستپخت. قیافه اش  

زه اش حرفی خانما! م "ناصر در حالیکه داره لقمه اي را قورت میده، با دهن نیمه پر میگه 

. "نداره. عالیه  

ته.جمشید میزنه زیر خنده: مثل اینکه این واژه خانوما داره تو این جمع جا میوف  

میشه. بعد از ربع ساعتی، عصرانه تموم میشه و هر کس با فنجون چاي راهی اتاق نشیمن  

 بهرام: جمشید ! ادامه میدي یا نه؟

مو تموم کنم.ی جمشید: آره. اجازه بده چا  

 بعد از چند دقیقه اي، جمشید ادامه میده.

ه صادره اي از ، چون مادجمشید: در ادامه مطلب، باید بگم که بر اساس اعتقادات نوافالطونیان

است که روح ونفس هست، لذا نفس بر ماده متقدم میشه. این برخالف نظریه ماتریالیست ه

ن در روح و نفس ماده را مقّدم بر روح میدونه و عالیترین فرآورده ماّده.  به این طریق، جها

 وجود پیدا میکنه و نه روح در مادّه.

ست. پروسه جه پروسه و فعل و انفعاالت درونی روح اجهان و تمام مشخصات و حرکات آن، نتی

 خارجی روح، جهان هست که ترکیب هیولی و فرم هست.

هیولی که  جهان در دو اصل خودشو نشون میده یا در واقع، ترکیبی از دوبخش هست. ماده یا

، ه قبال گفتمپایین ترین درجه از صادرات را در سلسله مراتب داره و فرم و شکل. همونطور ک

دا میکنه ماده بخودي خود قابل لمس و شناخت نیست، اما با ترکیب با فرم، شکل خارجی پی

 و فابل درك و شناخت میشه.
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 در مورد حیات، روح ماهیت کلی حیاته.

 ماده، در ذات خود، ماهیت شرّ و  پلیدي داره، چون مرتب در حال تغییره. 

قده. این تفکر، به وحدت در تکثّر و تکثّر در وحدت معت  

سان که ترکیبی حاال بر می گردیم سر اصلی که موضوع را با تصوّف ربط میده. در این تفکر، ان

یشه اصلی از دو بخش هست، یکی روح و دیگري ماده فرم دار، با درك این سلسله مراتب و ر

 خود، تالش در رسیدن به اصل خود را داره. 

 اموری ذا، هدف زیستن، براي دلخوشلیک جهان کلی در بعدي کوچک است.  انسان به مثابه

ه (روح، خرد، ..)، روزمره نیست، بلکه بخاطر ذات انسانی که ترکیبی از تمام اجزاي مراتب باالتر

 هدف غاییش، بازگشت به اصل اوّل هست.

وح کل و ر در این مسیر، انسان براي بازگشت به اصل خود، باید در پی رساندن روح خود به

اشه و این از مسیر پرهیزکاري میگذره.بباید نزدیکی به اصل اول   

زکاري، پرهیزکاري، خود مدارج داره. چون انسان در جامعه زندگی میکنه، این شکل پرهی

ین یعنی دوري اپرهیزکاري اجتماعیه. این یعنی عدالت، دوراندیشی، تواضع، دلیري و امثالهم. 

 از کارهایی که بر خالف و ضّد پرهیزکاري اجتماعیه.

حرص،  ي رسدن به این ها، پرهیزکاري فردي اهمیت خاصی پیدا میکنه.  کارهایی مثلبرا

ره، همه و شهوت، مال اندوزي، دنیاپرستی، خودپرستی، نفرت، دزدي، قتل، بی حرمتی،  و غی

 همه در جهت خالف پرهیزکاري فردي هست.

ده شدن جهت آمااز آنجایی که هدف زیستن، رسیدن به اصل اوّل هست، لذا زندگی باید در 

 براي رسیدن به اصل اوّل و حق باشه. 
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. این . رسیدن به اصل، هدف غایی است"خوبی مطلق، باید مسیر زندگی باشه "این یعنی 

ن نزدیک رسیدن به اصل، به معنی حل شدن در اصل اوّل نیست. اما روح آدم میتونه به او

دن شبا چشم روح هست. حل  بشه و لمسش کنه. این دیدن اصل اول، با چشم نیست. بلکه

تون باشه در اصل اول، فیزیکی نیست. مثل ناپدید شدن نور شمع در نور خورشیده. اگه یاد

ناشناسه. تفکر، از  گفتم که اصل اول نه حرکتی داره، نه خالقه،  ونه تفکري داره. کامال براي ما

اعتقاد دارن  وفه به اونصادرِ اولِ اصل اوّل یعنی خرد یا نوس هست. این همون چیزیه که متص

شیم.بحل  "حق"که از مسیر سیر و سلوك و تزکیه نفس، میشه به مرحله فنا برسیم و در   

تن اشذون پایه تصوّف هست. حاال اسمشو گمن با درك این مطالب هست که میگم این هم

 تصوّف اسالمی، این اسم تغییري در اصالت موضوعی که میگم نداره.

ي اون موضوع رو درست درك کردي و انگشتت رو روي نکته کلید م ر کنناصر: جمشید ! فک

مطالب در  گذاشتی. منم با این مطالبی که گفتی به همون نتیجه گیري که کردي میرسم. این

مطلب یکیه. اصل، با نظریه تصوّف هیج اختالفی نداره. فقط اسماشو تغییر دادن، و اال ذات  

تن. البته آونها، فه، ظاهرا این مسایل رو در لفافه میگفدر تصوّفی که ما میدونیم، سران متصوّ

شریعت،  "بخاطر عقاید مذهبی، سعی در تلفیق داشتن. البته این نظر منه. اونها میگفتن 

ن  و . اضافه کردن این شریعت، در واقع روپوشی هست براي گریز از لع"طریقت، حقیقت

 تکفیر، حاال آگاهانه یا ناآگاهانه.

ستري افتادم ا، من که کلی لذت بردم. خیلی جالب بود. من یاد یه شعري از شبفریدون: خانوم

باشه اینه. که فکر کنم در همین زمینه ست. تاحاال برام جا نیوفتاده بود. اگه درست یادم  

 نخستین آیتش، عقل کُلّ آمد

بسمل آمد "باء"که در وي، همچو   
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 دوم نفس کُلّ آمد، آیت نور

یت نورکه چون مصباح شد از غا  

 سِیُم آیت، در او شد عرش رحمان

 چهارم آیتِ کرسی همی دان

 جهان انسان شد و انسان جهانی

 از این پاکیزه تر نبود بیانی.

 ناصر: فریدون درست گرفتی. این همون مطالبه.

ن، بدن رو مثل در این زمینه، باید بگم که درك من از این مطالب این هم بود که نوافالطونیا

یات ستن که روح رو در خودش اسیر کرده. در واقع مثل این هست که بگیم حقفس میدون

همون  انسان و انسان تلفیقی هست از دو بخش خیر و شر. خیر همون بخش روح هست و شرّ 

. البته اگه دچار بدن خاکی. لذا با مرگ، این اسارت پایان میگیره و روح به اصل اولش رو میاره

میشه.  ده شده باشه، به مبدا بر نمیگرده و روح سرگردانیشر نشده باشه. روحی که آلو

 اینجاست که پرهیزکاري اهمیت پیدا میکنه.

  این من رو یاد غزلی از مولوي انداخت که اینطور شروع میشه.

 بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

 در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

 بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید

ك برآیید سماوات بگیریدکز این خا  

 بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید



نادر هژبري      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــغروب تیر  

 
واي بوفنشر آ                                                    116                                                          AVEYEBUF.com 

 
 

 که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

 یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان

 چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

 بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا

 بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید

 بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید

بر برآیید همه بدر منیریدچو زین ا  

 خموشید خموشید خموشی دم مرگست

 هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

وز بکار میاد.  داري یه ر برم این همه غزلیات مولوي که از جمشید:  عالی گفتی ناصر. میدونست

ن هزار وکامال همونطور که گفتی، دیده میشه که این عقاید یکی هست. و چون نوافالطونی

ی بر گردن وریزه کردن، باید به این نتیجه برسیم که حق بزرگئل زودتر این مطالب را تسا

باقیمونده  هم برام برطرف شد. پرسش . با بیان این مطالب، چند تاتصوّف دارن  

 ناصر: کامال همینطوره.

وافق بهرام: خب حاال که این بحث هم شد. اجازه بدین حکم رو شروع کنیم. خانوما! م

 هستین؟

 همگی: آره، موافقیم.

.ندروع کنش ابازي حکم ر تا می شوندهمیشه، چهار رفیق دور میز جمع چند دقیقه بعد، مثل   

.عصر خوب دیگه اي در پیشه  

 پایان
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