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 نهالی در برهوت

 فارس -فالحیآرزو 

 

 ـ البته بعید می دونم سمبولیسم باشه، بیشتر به سوررآلیسم می بره. شاید هم کوبیسم!

رو به خاطر این دوست دارم که طبیعت، عیناً توشون انعکاس پیدا کرده. چیزی حد  «ونسان ونگوگ»ـ کارای 

 فاصل کوبیسم و ناتوآلیسم!

 ـ ولی به نظر من...

را می گیرم از دو همراهی مان و می دوزم به چشم هایت. شیشه ای و مات، از پنجره خیره مانده به نگاهم 

ثبوت برسند، از مقابلت عبور می کنند. می بینی و نمی بینی انگار، که  هبیرون و دنیایی از تصاویر، بی آنکه ب

بد ال چهره ات نقش نمی بندد. بچه هایی که برایمان دست تکان می دهند، عکس العملی تویبودنِ حتی با 

با خودت فکر می کرده ای راهی که می رفته ای، به ترکستان است، اما نمی خواسته ای قبول کُنی و حاال که 

حقیقتش وبال گردنت شده، آمده ای دست به دامان شفیعش بشوی برای بخشش. چمی دانم، گناهی... 

 توی ذهنت. تقاصی... نیازی... عذاب وجدانی... چیزی هست البد

جوجه دانشجوهای گرافیک یا نقاشی، که سرم را با ایسم هاشان برده اند، از جا بلند می شوند و بی توجه به 

ز اما، کوپه را ترک می کنند. لحظه ای صدای تلق تلق چرخ ها روی ریل ها، بیشتر می شود و بعد، کند تر. 

نمی دانم جَو گیر شده ای یا جَوگیرت کرده اند. لحظه ای که حرکت کرده ایم، چشم از شیشه برنداشته ای. 

 ، نفس عمیقی می کشم و می گویم:تا اینکه به حرف بیایی

نگوگ و وـ آخیش... چقدر حرف می زدن، با این ایسم پیسم هاشون. دو کالس درس خوندن، به خیالشون 

توی دوره ی دانشجویی داشتم. خودِ منم همین حس و حاالت رو تقصیری ندارن، . البته اَن رِنِوار و داوینچی

م ایسم و رمانتیسم و رئالیس ادبیات می خوندم و سرم پُر بود از همین ایسم هایی که این دو تا می گفتن. از دادا

سا مُردن. آخرش هم چی شدم؟ یه زنِ خونه دار! هه... یادش بخیر. خب... شما چی، بگیر، تا پست مدرن و پَ

 د؟تحصیالت عالیه دارید؟ چی خوندی
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حتی پلک هم نمی زنی، چه برسد به برگرفتن نگاهت از پنجره. حسّ خیطی بهِم دست می دهد. با این حال، 

 کنجکاویِ هویتت، مدام ذهنم را می تراشد. ناچار، از راهی دیگر وارد می شوم:

 ...م خانم. خانمکه دارم این موقع سال میرم به پابوس آقا، به خاطر نذرَمه. نمی پرسید چه نذری؟ با شما مـ این

باالخره نگاه از پنجره می گیری و مات و مبهوت بهِم خیره می شوی. دو خطّ موازی، از چشم ها تا چانه اَت 

 را برق انداخته. انگشت می مالی روی صورتت و بینی ات را باال می کشی:

 چیزی گفتید؟ بله...ـ 

 ر می کنم:لبخند رضایت، روی لب هایم کِش می آید. تکرا

 نمی پرسی واسه چی دارم می رم پابوس آقا؟ ...ـ میگم

 شانه باال می اندازی و لب بر می گردانی: 

 ـ نمی دونم. برام مهم نیست!

و دوباره بر می گردی سمت پنجره. یخ می کنم و اینبار ازَت لجم می گیرد. به جهنم که نمی خواهی حرف 

 بزنی. مرده شورت را...

تا جایی که به شخصیتم بر نخورد، با  آید و باز کنجکاوی مثل خوره به جانم می افتد. لحظه ای سکوت می

 خودم زمزمه می کنم:

ـ منم برام مهم نبود، هیچ چیز. اصالً هیچ کس، تا جایی که به مصیبتی نرسیده، هیچ چیزی واسه َش مهم 

ن وسط، خدا کُنه همه کَسِت، اونی نیست. اما همین که گرفتار شد، دست به دامن هر کس و ناکِسی میشه. ای

 باشه که لطفش، بوی منّت نده!

 مکثی می کنم و ادامه می دهم:

 دارم می رم حرم آقا. خاطر پسرم...ـ واسه 

 دوکی می خوری و از گوشه ی چشم بهِم یک نظر می اندازی. باز می گویم:

دکترا می گفتن هیچ امیدی نیست، ولی کی ـ چهار سالِش که بود، یه روز از تاب افتاد پایین و رفت توی کُما. 

می تونه امیدِ یه مادر رو ناامید کُنه. دست به دامن همه شدم و دار و ندارم رو خرج کردم، ولی افاقه نکرد. تا 
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اینکه رو آوُردم به امام هشتم )ع(. یا ضامن آهو. اونم از درگاهش ناامید برَم نگردوند و حاال، نذر دارم هر سال 

 برَم پابوس آقا. همین موقع

 با مکثی کشدار، بر می گردی و شرمنده می گویی:

 ـ عجب... اونوقت، چی شد؟ پسرتون رو می گم.

 نفس عمیقی می کشم و لبخند می زنم: 

ـ االن چهارده سالشه. امسال نیاوُردمش. امتحاناتش سخت شده. ولی نگرانش نیستم، بیمه ی آقاست و مطمئنم 

 کُنه. خب... شما چی؟خودش هم ازش مراقبت می 

کنار بناگوشَت، نیزه های خورشیدِ رو به افول، جگر ابرهای افق را دریده اند و خون مِه، آسمان را سرخ فام 

پیر مردی پُشته ی هیزم به دوش، آرام آرام در جهت قطار پیش می رود تا برسد به سیاه چادری که کرده. 

ی، وسط کویر از مقابل شیشه ی کوپه مان عبور می کنند. سیبک چند لحظه بعد، با پیرزنی و دو بُزغاله و شتر

 گلویت باال پایین می شود و سرانجام زخم دلت، سر باز می کند:

 ، گفتن پسره. گرفتمپسرمه. البته سونو  ...ـ منم واسه خاطر

 دست می کشی روی شکمت و تلخ خند می زنی:

 ـ االن چهار ماهشه.

 کنم: با شیطنت اخم می

 ـ اصالً بهتون نمی آد. بزنم به تخته!

و با انگشتانم چند ضربه به صفحه ی چوبیِ خوابیده ی زیر پنجره که تعدادی روزنامه، به صورت آشفته روی 

 ادامه می دهم: آن پخش است، می زنم.

 ـ حاال... مگه مشکلی داره که واسه خاطرش، میری پابوس آقا؟

 نفس عمیقت را پُف می کنی توی فضای کوپه و می گویی: 

 ـ دکترا میگن مشکوکه... تاالسمی!

 جا می خورم، اما سکوت می کنم تا به سکوتی دوباره نیفتی. همچنان می گویی:

 لم راضی نمی شه. نمی تونم.دـ اَزَم می خوان بندازمش، ولی 
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می شود. سیبک گلویت می جنبد و بر می گردی  لعاب چشم هایت می لرزد و قطره ای، روی مژگانت ظاهر

 سمت پنجره. با تاخیری چند ثانیه ای می پرسم:

 ـ اولین بچه ته؟

 ـ نه... دومیه. اولی رو انداختم، اونم همین وضع رو داشت.

 ـ چطور؟ مگه خونِتون، به آقاتون...

 بر می گردی و خیره ام می مانی:

 ـ مساله خون نیست، حماقته!

 ورم: سر در نمی آ

 ـ چه حماقتی؟

 ـ تا حاال... وابسته ی کسی شدی؟

 لحظه ای مات می مانم، بعد پوزخند می زنم و سر تکان می دهم:

ـ وابسته؟! هه... وابسته. آره... یه بار توی دوران دبیرستان، عاشق یکی شدم که واسه خاطرش، دو ماه توی 

فته رخونه حبس کشیدم! بعدش هم تا اومدم ببینم چی شده، دیدم جا تَره و بچه نیست! یارو با یکی دیگه 

 بود دَدَر دودور!

 خنده ام که فرو می نشیند، می پرسم:می گویم و مثل احمق ها، شانه هایم تکان می خورد. 

 ـ پس قضیه... خاطر خواهی و دور از چشم پدر و مادر به سیم آخر زدن و این چیزاست، نه؟

 ـ دور از چشم پدر و مادر که نه... دور از چشم وجدان!

 باز گیج می شوم و سگرمه هایم در هم می رود:

 ـ چطور؟

 زنی توی کوپه: دوباره نفس عمیقت را پُف می

 ـ خب دیگه... وقتی وابسته ی کسی بشی که خودش وابسته ی یکی دیگه ست، بهتر از اینم نمی شه!

 ـ یعنی... تو...



5 
 

ـ نمی دونم شده تا حاال یکی رو ببینی، که حس کُنی انگار با اون، از یه پشته خلق شدین؟ یعنی... چطور بگم. 

 فکر کُنی نیمه ی گمشده َت، اونه؟

 از بحث کردنش هم خوشم نمی آمد. این بود که فقط بسنده کردم به: چیزها زیاد اعتقاد نداشتم،حتی ه اینب

 ـ نه!

 :می دهیادامه 

ـ در مورد من... توی یه مهمونی اتفاق افتاد. کسی رو دیدم که انگار سال هاست می شناسمش. انگاری چند 

مدت ها گرفتارش بودم، تا اینکه باالخره به دستش آوُردم.  بار با اون دنیا اومده و مُرده بودم. تناسخِ مدام! تا

 به بهایِ... جدا شدنش از... همسر و بچه هاش! ولی

 :ویمگمی ماند. ناباورانه می خورم و دهانم از تعجب باز می جا 

 ـ یعنی... تو وابسته ی کسی شدی که...

 رو به پایین: می دهیسر تکان 

 وان پس می دم. می بینی که!ـ اوهوم. و حاالم، بابتش دارم تا

برمی گردی سمت پنجره و بینی اَت را باال می کشی. نمی دانم چطور همانطور می نشینم تا بوی تعفن، خفه 

 اَم کند. شاید چون بوی تعفّن خودم، کَم از تو نیست! می پرسم:

 ـ چه جوری... چه جوری این کار رو...

 بی اینکه بر گردی، می گویی:

ه، به گفتنش نمی ارزه. بدبین کردن یه مرد، نسبت به زنش و با هزار دزد و دروغ، اون رو از ـ قصه ی تکراری

قصه ی هزار و هزار و هزار شبِ دنیاست!  چشم مرد انداختن و همه رو به خاک سیاه نشوندن، گفتن نداره که.

 معلوم نیست از کجا شروع شده، ولی به این راحتی هام تموم نمی شه!

 :می گوییو  ردیگمی طوالنی، بربا مکثی 

 ـ میگن... خدا توبه پذیره و امام رضا )ع(، شفیع بنده های گناهکار. می خوام بدونم... اگه برم حرم آقا...

 :می گویمخالص کنم. به همین خاطر  تاَ ی، که بخواهم خودم را از شرّ سؤال های بعدهستمآنقدر ها مطمئن 

 ـ ایشاال!
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 :پرسیمی باز 

 ـ می خوام بدونم پسر شما... بعد از این که از کُما بیرون اومد، دیگه هیچ مشکلی نداشت؟

 ـ نه... هیچی. سُر و مُر و گُنده، داره زندگیشو می کُنه. تو هم امیدوار باش، آقا خودش شفیعت میشه.

 : می گوییو  می زنیلبخند کمرنگی 

اگه تقاصی هست، سرِ خودم بیاره. نه این تا حش و ازش بخوام ـ می دونی... می خوام برم چنگ بزنم به ضری

طفل معصوم که البد با هزار امید و آرزو، می خواد بیاد به این دنیا. انصاف نیست... به خدا انصاف نیست که 

 بیفته. بیچارهتاوان گناه من، به گردن این 

 م: ویگمی م و نزمی پوزخند 

 یش؟ـ خب... اگه شک داری، چرا نمی نداز

 حق به جانب می گویی:

دوسِش دارم، بهش وابسته شدم. همه ی دلخوشیم به زندگیه. اگه این هم مثل اولی بشه، خودت که مادری! ـ 

 دیگه نمی دونم سرنوشتم...

 ـ مگه دوسِت نداره؟ آقات رو می گم؟

 سر پایین می اندازی و با درنگی طوالنی می گویی: 

 ـ نمی دونم... مطمئن نیستم!

عمیقی می کشم و به شبِ پشت پنجره خیره می مانم. به جایی که جز هیچ، هیچ چیز نیست! سرت را نفس 

ها داخل می آیند. ترجیح می « ایسم»باال می آوری و می خواهی چیزی بگویی، که درِ کوپه باز می شود و 

 دهی سکوت کنی و سکوت کنم...

** 

تاده ای، چشم ها را بسته ای، دست روی سینه گذاشته خورشید، روبرویمان است و تن های ما، یخ زده! ایس

ای و رو به خورشیدِ حرم، مشغول زمزمه ای. وِرد هایت که تمام می شود، چشم می گشایی و بر می گردی 

 طرفم:

 ـ تو هم میای؟
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 ـ نه... تو برو، من یه کم دیرتر میام.

 ـ پس... توی هتل می بینمت!

نی تا همراه با رگه های زائرین، به دریای حرم بپیوندی. دور که می شوی، دورتر، و می گویی و حرکت می ک

دورتر تا خالی سیاه باشی میان سپیدی خال های صحن، راه می افتم تا قرینه اَت شوم، قرینه اَم شوی، در 

 برای تاوان گناهی خوش باوریِ شفاعتی که آمد، اما با خودش ویلچری را آورد که تا ابد الدهر، پای پسرم باشد

 که ...!

 

 

 

 

                                                                   

 


