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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .این درخواست باخبر سازم بخورد و همگان را از

واسطه آن برخی را به  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی 

  .افکارش را نشر دهد چنین ینگردد و ا

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم  بر خود، ننگ دانست تا به
  .مادي آلوده سازد پاك را به ثروت

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به 
داشتم و  یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود



انسان و یا  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، یهر نام دیگري که غا

رهایی جاودانی که . سازم فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، 

  .ها است نگیاهان، حیوانات و انسا

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می
  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

توان راه گذشتگان را در پیش د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نگرفت و دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا 

ه این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این ک
  .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها نگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان ویج و اطالعچه از روي سودجویی و چه براي تر

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان توان با بهرهامروز می
این جانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار 



به قتل  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بیآزادگی می
گر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این ا. طبیعت دست نخواهید زد

توانید از فناوري عام درختان می بهره از کشتار و قتلپیشه پا فشارید بی
حق و  بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

  .گردد یمتکر قابل

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 

  



  

  

  

  خاک رسبه

اي وجود داشت  در میان جنگلی سرسبز و خرم که در نزدیکی دهکده

اي که هر روز به آسمان این جنگل  کرد، پرنده اي زیبا زندگی می پرنده

رفت و از  کشید و در این هواي آزاد و رها به این سو و آن سو می پر می

رفت و در آسمان اوج  کرد و باال باالتر می قلب جنگل عبور می

  .کرد و جهان زیر پایش بود ت، زندگیِ جانداران را رصد میگرف می



 خاک رسبه ١٠

 

او با دیدن حیواناتی که آزادانه در فضاي این جنگل جست و خیز 

گرفت، بهترین احساس را زمانی داشت که در  اي می کردند جان تازه می

هواي آزاد به پرواز بود و این حس آزادي را با هیچ در دنیا عوض 

  کرد، نمی

آوردند و به  ی سر از تخم برکی یکهایش ی ر شد، جوجهدا بعدها بچه

را  اش یزندگکرد معنی  ها نگاه می دوختند، وقتی به آن چشمانش چشم 

فهمید که رسالتش در این دنیا  جست و می دار آنان می هاي دنباله در نگاه

  .ها است جان بخشیدن به آن

فهمید  نشینند، می کنند و در انتظار او می ها دهان باز می دید آن وقتی می

ها  ها دارد و باید براي رشد و نمو آن وجودش گره به زندگی آن

ها کند، به میان جنگل برود و حال نه براي خود که براي زندگیِ  تالش
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 ها ها نیز تالش کند، غوطی مهیا دارد و با این طعام به داد دل آن آن

  ها زندگی ببخشد ي آنان را از طعام پر کند و به آن برسد و دهان بازمانده

رفت و طعام بر دهان حتی  از این رو هر روز چندبار به میان جنگل می

رساند، آرام  زمانی که خویشتن گرسنه بود غذا را به بالین کودکانش می

شان  جوید و با عشق غذا را در دهان بازمانده طعام را در دهانش می

  نشست، ها را به نظاره می گذاشت و آرام خوردن و بلیعدن آن می

کشید و سراسر این  وجودش ماالمال از احساس بود، از این جهان پر می

زد و از  جست، نوکش را به تنشان می دنیا را در وجود آن کودکان می

ها  کرد و گام برداشتنشان را ساعت میان پرهایشان هر زشتی را پاك می

ها، پرکشیدن و  نشست، در دلش بلوایی به پا بود، دیدن آن اره میبه نظ

ها  داد و هیچ در دنیا جز بودن و داشتن آن هایشان بوي عشق می راه رفتن

  خواست رهایی و زندگیِ آنان را به نظاره بنشیند، نداشت و می
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ها را  ها را به جنگل و در میان دیگر جانداران دیده بود، آن بارها انسان

اي که جانداران را شکار  دید، حیوان درنده نوعی از حیوانات میهم 

درد لیکن وحشیانه تفنگ به  ها را نمی دود، آن کند و به سمتشان نمی می

کشد و  ها بدانند و هشداري بشنوند می آنکه آن کشد و بی رویشان می

ها  ها جان برد و در میان زشتی هایشان را با خود به قلمرواش می جنازه

  .خورد درد و می می

هایی از این  کرد صحنه هر روز وقتی در آسمان این جنگل پرواز می

  دید و حواسش متوجه آنان بود، دست می

در میان کودکانش یکی متفاوت از دیگران بود، حتی شبیه به خودش 

هاي زیادي در خود داشت، زیر نوکش  هم نشده بود، پرهایش رنگ

زات تا روي پرها به رنگ مشکی سپید بود و در پیشانی خطی به موا

امتداد داشت، چشمانش را گویی سرمه کشیده بودند، اطراف چشمانش 



 رسوخ ١٣

 

دید دوست داشت  اي او را می قدر زیبا بود که هر بیننده مشکی بود و آن

کرد  زمانی را براي دیدن او صرف کند و مادري که تمام تالشش را می

م زندگی در این جنگل را تا کودکان از آب و گل در بیایند و راه و رس

  به آنان فرا دهد

کرد و بعد  هایش صرف می تمام روز را در پی جستن طعامی براي جوجه

داد، یک به  ها فرا می ها درس زندگی و پرواز به آن از سیراب کردن آن

پرید و  ها می تر از روي شاخه ایستادند، او کمی پیش یک در کنارش می

کردند در  سعی می گرفتند درس پریدن میکرد، کودکان از او  پرواز می

ها درست پرواز کردن را بیاموزند و یک به یک پریدن را  پی این تالش

کردند، اما کودك زیبایش پرواز  فهمیده و آزادانه مثال مادر پرواز می

توانست به درستی  کرد نمی آموخت، هر چه او تالش می کردن را نمی

داد  آرامی راه پریدن را به او نشان می کرد و به پر بزند، مادر دورخیز می

  کشید اي در آسمان پر می و سرآخر از شاخه
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کرد یا به نوك شاخه تصمیمش تغییر  وقتی کودك زیبایش تالش می

و با کمک  توانست که اوج گیرد زد و نمی پرید و یا پر می کرد و نمی می

زرگ نشست، از این رو دیگر کودکان ب ها می مادر دوباره روي شاخه

شدند، پرواز کردن آموختند و از پیش مادر رفتند تا زندگی کنند، اما 

ي زیبا کنار مادر ماند و مادري که ناراحت بود چرا پرواز  پرنده

ترسد، اما به دل شادمان بود که در  نیاموخته و تا این حد از پریدن می

  .کنارش مانده و با او است

ق مادر ماالمال بود روزها از تمام وجودش از عشق فرزند و فرزند از عش

دادند، از  گرفتند به هم جان می گذشتند، با هم جان می کنار هم می

دادند و به  بودنشان و از ماندنشان شاد و سرمست به هم عشق ارزانی می

  رفتند این و سو آن سوي جنگل می
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هاي ننگین انسان به درون جنگل آن روز شوم به زندگی آنان گره  با گام

کرد پریدن را  اي نشسته بود و باز هم مشق می مادر لب شاخهخورد، 

کرد، انسانی  براي فرزندش، او هم آرام نشسته به حرکات مادر نگاه می

ي حیوانات را به  به این خلوتگاه پاي گذاشته و با تفنگی سرپر الشه

  رود اندازد و پیش می زمین می

سش معطوف دو ي یکی از این درختان آن دو را دید و حوا سر شاخه

اي که تا به حال کشته بود شد، از میان دوربین  پرنده مثال صدها پرنده

ها کرد و در کسري از ثانیه نگاهش به کودك  تفنگش نگاهی به پرنده

اش، به  هایش نگاه کرد، به ترکیب رنگ محصور کننده زیبا افتاد، به بال

ا کمی کرد، بعد ب چشمانی که دور تا دور مشکی بود و حیران می

ي مادر را  تر و پروار بودن پرنده ي بزرگ محاسبه بین این دو به واسطه

انتخاب کرد و گلوله از میان تفنگ بیرون رفت، مسیر را طی کرد و 

  پیش به سوي مادر راه برد
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هایش را براي  ي کوچک چشم در چشمان مادر دوخته تالش پرنده

تمام این سالیان دید و شکارچی که در گذشت  زندگی دادن به خود می

هایش به هیچ یک از این حیوانات فکر نکرد و هیچ از دنیایشان  شلیک

ها را نقش زمین  کرد و الشه تر شلیک می تفاوت ندید، هر روز بی

کرد و کمی دورترها در آسمان هم کسی این دردها را نشنید و ندید  می

برش چیزي ها در برا قدر درد به جهان زده بود که این و یا اگر دید آن

  نبود و وا مصیبتا که کودك دید

ي مادر را شکافت به زمین افتاد، کودك این جان کندن را به  گلوله سینه

اي کوتاه تکان  چشم دید و بر جایش خشک مانده بود و به فاصله

 نخورد، پلک نزد، نفس هم نکشید فقط جان کند و افتادن مادر را دید

ده بماند و زندگی کند، پرواز خواست او زن که به طول تمام عمر می

  کند و آزاد باشد،
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ي کوچک خود را در میان این جنگل تنها دید، هیچ در اطرافش  پرنده

نیست، او است که تنها جنگلی عظیم را در پیش دارد و مادري که از 

زند پرواز کن، مادرم پرواز کن و به آسمان برو،  ها فریاد می دوردست

  زنده باش و زندگی کن

ي کوچک پرید، در آسمان پر کشید و به آسمان رفت، رفت تا  پرنده

شاید با کسی در دورترها از میان آدمیان صحبت کند، رفت تا خودش 

را از هفت آسمان هم بیشتر و باالتر ببرد و داد و شکایتش را به صاحب 

رفت و باال و  کرد و پیش می اینان و به گوش آنان برساند، پرواز می

  .ک کسی نه صداي او که صداي هیچ از او ها را نشنیدباالتر رفت، لی

ها را در خورجین سپرد و به راهش پیش رفت،  ي پرنده مرد آرام جنازه

کشت  هر بار تفنگ باال کرد و یکی را به هالکت رساند و هر بار که می

  کرد، ي رنگینش فکر می به میهمانیِ شب و سفره
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کشید، شاید  دید، درد هم می ها را می هاي آن رفت، بچه گلوله پیش می

درید و جنازه  ها را می رفت و قلب اشک هم ریخته بود، لیک او پیش می

افزود و هیچ در توان نداشت و شکارچی به راهش ادامه  ها می به جنازه

ي زیبا و کوچکی  داد در تمام مسیر دوشادوش و در کنارش پرنده می

  کرد پرواز می

رندگان که هر کدام به طول عمر ها را دید، مرگ این پ این کشتن

ها داشتند و زندگی کردند و زندگی را دوست داشتند، عاشق  داستان

  اي نقش بر زمین شدند شان با گلوله شدند و بچه آوردند و همه

از داستان و رازشان نگفت و  کس چیههایشان شکافته شد و  سینه

  شکارچی فقط کشت و پیش رفت و سرآخر به قلمرواش رسید

جان پرندگان ببرند و  هاي بی ر داد تا خادمان پیش روند و سر از تندستو

پرهایشان را بکنند و در گودالی نزدیک به خانه دفن کنند و این 
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هاي دریده شده را به سیخ بکشند، تمام روزهاي ریز و درشتشان،  جان

روزهاي بودن و ماندنشان، تمام فرزندان و مادران و پدران را آتش زنند 

کردند تا جماعتی که در پستوي خانه منتظر است آرام در میان و سرخ 

  ها را بدرد و بخورد شوخی و خنده گوشت تن

ها را دید و به چشمانشان نگاه کرد و به  ي کوچک آن لیک پرنده

هاي هر کدام را با نگاه مادرش گره  وجودشان مادر را شناخت و نگاه

ادرش که چگونه طعام به افتاد و به یاد م زد، هربار به یاد خودش می

گذاشت و هر بار آن تصویر را دوره  جوید و به دهانش می دهان می

  کرد، می

نشست،  داد و آرام پروازش را به نظاره می چگونه درس پریدن به او می

هاي فرزندش و هر بار باز هم  ها و ناکامی هیچ ناراحت نشد از این پریدن

انگاشت و  پرنده را مادرش می با عشق درس زندگی به او داد، هربار هر
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دید، هربار افتادن سینه شکافته شدن را تصویر  مرگش را مرگ مادر می

همان دورترها و مادر خویش پنداشت و هربار ترس تمام وجودش را 

  فرا گرفت

رنگ شد و  این مهمانی با گوشت و تن و عشق و جان پرندگان خوش

خوردند و شکارچی که به هر  میها  جماعتی که با ولع از گوشت و جان

دید، سرآغاز صبح وقتی از خواب بیدار  ي زیبا را می رفت پرنده سو می

ي کوچک و زیبا را  ي اتاقش پرنده شد و چشمانش را مالید، پشت پنجره

خیال کرد که خواب است، اما  اول دید که چشم به چشمانش دوخته،

خیلی تعجب برانگیز تر، او را شناخت برایش  نزدیک شد و باز نزدیک

  ها نبود بود، اما این پایان کار این تعجب

ي زیبا آنجا بود، در میان مزارعش،  کرد باز هم پرنده هر جا که نگاه می

دید و مثل  همیشه و همیشه او را می امارتشهاي  پشت هر کدام از پنجره



 رسوخ ٢١

 

تر رفت، روزي که  اي در کنارش بود، حتی کار از اینجا هم پیش سایه

داد، وقتی آرام غذا میان دهان او  به فرزندش در خانه غذا می داشت

گرفت، در میان همان  اي می گذاشت و از خوردنش جان تازه می

ي زیبا چشم به آن دو دوخته و  آشپزخانه و کمی دورتر دید که پرنده

  کند ها را نظاره می آن

ها،  پردهي زیبا همه جا بود، در خانه و در مزرعه، در اتاق و پشت  پرنده

توانست  دید و نمی رفت این سایه را می هر کجا و هر کجا که می

خاطرش را از او پاك کند، اما روزي دیگر او را ندید، دیگر پشت 

ها سرکشید، خانه  آمد، از این غیبت او سراسیمه شد، به اتاق پنجره نمی

  را گشت، دیوانه شده بود

د و پیپش را به دهان چیز آرام بود از در خانه بیرون آم وقتی همه

در محیط حیاط قدم زد و به نزدیک  آرام آرامگذاشت و آتش زد و 



 خاک رسبه ٢٢

 

گودالی رسید، همان گودالی که سر پرندگان را در آن دفن کرده بودند 

و نگاهش به پرهاي رنگارنگی افتاد که تنها بخشی از آن از خاك بیرون 

  .مانده بود

ي زیباي کوچک مرده و  هپیپ از دهانش افتاد، نزدیک شد و دید، پرند

جانش را میان همان خاکی دفن کرده که مادر و  با تمام توان سر بی

  .اند هزاران مادر در آن دفن شده

  

  

  



  

  

  

  شهالی رعنا

ي شوهر رفته بود، از آن زمانی  شهال وقتی که پانزده سال داشت به خانه

هاي کودکانه  وز درگیر بازيدانست و هن که هنوز چیزي از زندگی نمی

  و دوران خوش آن روزها بود بساط عروسی را در برابر دید

ها عادت داشتند که  ي سنتی به دنیا آمده بود و طبق سنت آن در خانواده

گذشت دختر  دختر را در سنین پایین شوهر دهند و از یک سنی که می

کردند و هزاران حرف و حدیث پشت سرش به راه  را ترشیده خطاب می



 رعنا یشهال  ٢٤

 

ي شهال که در این شهر محترم بودند و ترس از این  افتاد، خانواده می

ی به اولین خواستگار سالگ پانزدهداشتند دخترشان را در همان ها  حرف

  .شوهر دادند

هاي اصیل شهر  آمد، هم فرزند یکی از خانواده آدم موجهی به نظر می

بود و هم ثروتمند، اما تفاوت سنی بینشان زیاد بود که البته آن هم براي 

  پدر شهال مالك نبود و آن دو به عقد هم در آمدند

ي شوهر  ک مرتبه از دنیاي سادگی و کودکی چشم به خانهو شهال که ی

وقت دوست نداشت حتی به آن فکر کند و  باز کرد و شبی که هیچ

  انداخت، اش او را به وحشت می خاطره

حاصل این زندگی مشترك یک پسر بود به نام سعید هر چند که قبل از 

و با تجهیزات آن هم دو پسر دیگر به دنیا آورد اما عمرشان به دنیا نبود 



 رسوخ ٢٥

 

شدند و سرآخر وجود او  ها تلف می پزشکی آن روزها خیلی راحت بچه

  زندگی را براي شهال تغییر داد

وقتی براي اولین بار به چشمانش نگاه کرد، وقتی براي اولین بار او را در 

آغوش گرفت و به دستانش دست زد، تمام خاطرات تلخ زندگی 

هایی که از شوهر  حقیر و کتکاش را از خاطر برد، آن همه ت گذشته

  خورد، می

رفت و سر هر مشکل  شوهرش مرد عصبی بود به سرعت از کوره در می

گرفت و بیشتر  بزرگ و کوچک او را زیر مشت و لگد می معضلو 

کرد، اما درد و آن  اش پشیمان و از شهال عذرخواهی می اوقات از کرده

ها را تسکین  نست آننتوا گاه هیچحس وحشت همیشه همراه شهال بود و 

  گذراند دهد و هماره در این درد زندگی می



 رعنا یشهال  ٢٦

 

ها او  اما حاال دنیاي شهال تغییر کرده بود، حاال سعید را داشت تا ساعت

بارانش کند و زندگی تلخ گذشته را با در  را در آغوش بگیرد و بوسه

  کنار او بودن به دست فراموشی بسپارد

یش نداشت، اما تحملش به ي پدر هم دست کمی از آنجا برا خانه

ها زندگی را به پیش  ي شوهر بود، با تمام سختی تر از خانه مراتب ساده

کرد، به خاطر آورد  برد و حاال بیشتر زمانش را با سعید سپري می می

خرید تا  روزي که سر صبحانه و غذا دادن به سعید و اینکه ناز او را می

ي مادر باز هم  ر میان بیست لقمهاي به دهان بگذارد و سعید رندانه د لقمه

کرد چگونه اعصاب شوهرش خراب شد و چه کتک  انتخابی نمی

  مفصلی از او را به جان خرید

هایش را  کرد و اشک بغلولی در همان زمان هم سعید بود که مادر را 

  ها کنارش نشست و مونس و غمخوارش شد، پاك کرد و ساعت



 رسوخ ٢٧

 

ه گرفت، آن روز که دوان دوان ها با اتفاقی رنگ و بوي تاز زندگی آن

ها خبر تصادف همسرش را به شهال داد، دل در دلش  یکی از همسایه

هاي شوهرش او را دوست داشت و  نبود، با تمام نامالیمات و بدخلقی

اش بود، اما طول و عرض این فکرها زمانی نکشید و  شاید وابسته

ن تنها همسرش در بیمارستان فوت کرد و شهال و سعید را در جها

  هاي آنان بود، ها و در به دري گذاشت و این شروع بدبختی

آوردند که ازدواج کند، یک زن جوان و  ي شهال به او فشار می خانواده

در و پیکر زندگی کند و  خواهد در این شهر بی شوهر مرده چگونه می

خواستند برادر  ي تازه براي او گرفته و می ي شوهرش هم لقمه خانواده

ي پسر بزرگشان،  به خواستگاري او بفرستند تا عروسشان، بیوه همسر را

  از خانواده بیرون نرود



 رعنا یشهال  ٢٨

 

ها دست به دست هم داد تا شهال، شبانه از شهر و زادگاهش  ي این همه

بیرون برود و دست پدر ناتنی بر سر پسرش نماند، به شهري دیگري 

سرش رفت و با هر سختی و تالشی که شده زندگی خوبی براي خود و پ

  .فرساي او بود ساخت و این شروع زندگیِ سخت و طاقت

ي نمور و تاریک با کمترین وسایل رفاهی و کار ا پله ریززندگی در 

اي نان شروع شد و به درازایی در  ها براي جستن لقمه کردن در کارخانه

رفت و با تمام توان کار کرد، نانی  ي مردم  زندگی شهال هر روز به خانه

ها فرزند به دندان گرفته و بزرگ  با رشادت گونه اینآورد و  به دست 

بود و خواستگاران بسیار داشت که با اشارتی  کرد، شهال زیبا می

ها که شرط  توانست زندگیِ مرفهی داشته باشد، حال فراي آن می

ازدواجشان نبودن سعید بود بسیاري هم بودند که حاضر به سرپرستیِ 

شدند، اما حرف شهال یکی بود و حاضر نبود فرزندش زیر  سعید می

  .دست ناپدري بزرگ شود



 رسوخ ٢٩

 

سعید را از آب و گل در آورده و از او پسري بالغ،  با هر سختی که شده

هاي مادر به فرجام  رشید، کاري و مهربان ساخت، حاال دیگر تمام تالش

رسیده و پسرش بزرگ شده او قدردان مادر است و هر چه در توان دارد 

هایش  خواسته نیتر بزرگبندد تا مادر در رفاه زندگی کند و شاید  می

  ي دین به این سنبل وفاداري و پشتکاررفاه مادر است و ادا

اما دل سعید عاشق شده، چند صباحی است که زنی دل و دین او را برده 

ي این  هاي او شده است، هنوز رویش نشده تا درباره و تمام فکر و حرف

  گذراند موضوع با مادر حرف بزند اما بیشتر وقتش را با او، رعنا می

  دد تا با او باشد،گر و بیگاه در پی راهی می هرگاه

تر است،  که از سعید بیش از ده سال بزرگ وچندساله یسرعنا زنی است 

ظاهري معمول دارد اما اگر کسی به او خیره شود و زمان زیادي صرف 

  کند شاید از نظرش او زیبا به نظر آید،



 رعنا یشهال  ٣٠

 

تر اما خیلی کم و  بار ازدواج کرده در روزگارانی پیش دختري که یک

هم سن و سال همین حاالهاي سعید بود که دل به  باًیرتقسن سال نبود، 

ي این زندگی دختري زیبا با موهاي  خود داد و ثمره وسال سن همپسري 

فر و چشمان درشت مشکی بود، زندگی که هیچ فرجامی نداشت، با 

آنکه شروعش پر از هیجان و شور بود اما این شور و آتش برخاسته از 

  شد و زود هم خاکستر میمیان خارها بود، زود مشتعل 

کرد که همسرش او را درك  گذشت، رعنا بیشتر فکر می هر روز که می

کرد و  کند، همسرش که نه دست به زن داشت و نه جر و بحث می نمی

شاید خیلی آرام و زیادي کم حرف بود و رعنایی که عشق و زندگی را 

تی شور و رفت، وق دید، وقتی به میهمانی می در وجود مردهاي دیگر می

زند و همگان را  دید که چگونه در جمع حرف می حرارت مردي را می

گرفت و دوست داشت چنین  دهد، شور زندگی می تحت تأثیر قرار می

همسري داشته باشد و این فکرها سرانجام او را به عمل رساند و براي 



 رسوخ ٣١

 

خود کسی را جست که پر شور و حرارت باشد و به قول خودش او را 

کند و با همین فکر و ایده دخترش را در کنار همسر تنها بهتر درك 

  شد ها دهینادگذاشت و وارد دنیاي 

  ي پر شور هم زیاد اصرار و دوامی نبود، در ازاي آن رابطه

آمد، شاید مردي در  اي بر می هر از چند گاهی در پی جستن شخص تازه

ر این شد و د لحظه برایش جذاب و بعد از چند روز غیر قابل تحمل می

  راه هیچ خط قرمزي براي خویش متصور نبود

و  کرد ینماي اهمیت پیدا  اگر زن داشت، اگر بچه داشت، برایش ذره

  رفت تا روزي که سعید را دید، این دور باطل پیش می

پسري جذاب و سر زنده و بشاش، بند دلش پاره شد و این بار همه چیز 

ه دست آوردنش دست و حرارت دنیا را در وجود سعید جست و براي ب

  و پا زد و حال دل و دین او را هم ربوده بود



 رعنا یشهال  ٣٢

 

ي زنی را  بست، از دور چهره هایش را می حال که سعید داشت بند کفش

زندگی نکرده و همتاي او عاشقی نکرده است تا او  گاه هیچدید که 

  عاشقی کند،

گواراتر و از ها  اش زیبا بود، از تمام دنیا زیباتر، از تمام عشق چقدر چهره

  تر، ي کائنات قابل وصول همه

کفش را کامل بست و پیش رفت و در حالی که شهال رو در رویش 

  .اي بر دستانش زد و آرام به راهش رهسپار شد ایستاده بود بوسه

  

  

  



  

  

  

  پابرجا

زد در مسیري به پیش بود خودش هم به  می تلوتلوحال در حالی که  بی

رود، فقط در حالی که خیلی  نداشت که کجاست و به کجا می خاطر

  رفت توانست رو پاي بند شود به پیش می راحت نمی

کرد،  روي می از وقتی از خوب بیدار شده بود در یک مسیر گنگ پیاده

شد، گویی  کمی به پایین نگاه کرد از این باال همه چیز کوچک دیده می

ا دید در وجودش امیدي یافت و در ي رشمار یباي است، سیل  باالي تپه



 پابرجا ٣٤

 

سراشیبی به سوي پایین تپه رهسپار شد، در حین راه رفتن و پایین آمدن 

زد و  خورد، چرخ می قلباره تعادلش را از دست داد و به پایین تپه  یک

  رفت جسم نیمه جانش به پایین می

حتی  که يطورها را بگیرد به  خوردن قلتوانی در بدن نداشت تا جلوي 

هاي آخر و رسیدن به پایین تپه که شیب بسیار کمی داشت را هم  قل  آن

  پیچ خورد و به پایین افتاد و باالخره در جایش ایستاد

در طول مسیر سرش به سنگ کوچکی خورده بود و دردش را به ندرت 

اش را لمس کرد،  کرد ولی حاال خون جاري شده بر پیشانی حس می

ي ابرها به دنبال ال البهده بود و در باز رو به آسمان دراز کشی طاق

  ي دختري را میان آسمان دید، گشت که ناگهان چهره تصویري آشنا می

ریخت،  چکید و روي چشمانش می اش پایین می خون از پیشانی

دید، در آن  ناخودآگاه چشمانش را بست، گویی با چشمان بسته بهتر می



 رسوخ ٣٥

 

اسبی  کرد، با موهایی دم میاي زیبا را نظاره  تاریکی و ظلمت دختر بچه

موهاي او   خورد و او محو تکان دوید موهایش تکان می در حالی که می

  در باد شده بود و در این میان سر خویش را این بر و آن بر کرد

ها در جسم نیمه جانش هم نمو داشت و به چشمان دختر خیره  این تکان

داشت، گویی اي رنگ بود، چقدر حالت چشمانش را دوست  شد، قهوه

  کرد، ي دیگري را برایش تداعی می چهره

اي که به طول سالیان دراز  زنی قد بلند و زیبا با چشمانی کشیده و قهوه

ها کرده است، یاد دستان پر از نوازشش  او را دیده و با او زندگی

کشید و  کرد، چگونه به آغوشش می افتاد که چگونه او را آرام می می

  کرد با او پرواز می

اي  صدایی او را به خود آورد و چشمانش را باز کرد، گویی در آینه

  خود را به نظاره نشسته است،



 پابرجا ٣٦

 

هاي پاره، حتی کفش هم به پا نداشت و  با لباس پوش ژندهمردي 

هایش هم دست کمی از پاها نداشت،  پاهایش سیاه و چرکین بود، دست

ا را ه هایش بلند دورزمانی بود که آن صورتش کثیف بود و ریش

  نتراشیده است،

  :آن مرد در آینه گفت

  صورتت خونی شده، کجا رفتی

اش کشید و خون را با  ي حرف زدن نداشت، دستی به پیشانی حوصله

دستانش پاك کرد، بدون هیچ حرفی بلند شد و باز هم به راهش ادامه 

اي به او  شنید اما حتی ثانیه داد، از پشت سر صداي مرد در آینه را می

  هایش را نشنید و به راهش ادامه داد د و حرففکر نکر

هاي بلند که زیرش  ها به دستانش نگاه کرد، ناخن در حین راه رفتن

چرك و کثافت جمع شده و سیاه است، در میان دست خون را دید 



 رسوخ ٣٧

 

هایی آشنا یک به یک  نگاهش را به خون دوخت، میانش باز هم چهره

  گذشتند، از برابرش می

آورد که چگونه راه بر برادر بسته و از او پول طلب آن روز را به خاطر 

  کرد، چشمان برادرش در برابر بود که هراسان است می

زد، خاطرش به آن چاقوي در دست افتاد و  بر سرش فریاد می وار وانهید

خون به زمین پاشید، نفسش بند آمد، صورتش را تکان داد و دوباره به 

  زمین نشست،

خواست و حاال که تمام  لش غذا میکرد، د احساس گرسنگی می

اي از زمین پالستیکی دید که در بینش  وجودش گرسنگی بود در گوشه

کرد، خودش را به زمین کشید و پیش  نوازي می مقداري برنج چشم

رفت، پالستیک را پاره کرد و مقداري از برنج را کف دستش ریخت و 

  جوید خورد، صفت بود، اما از هیچی بهتر است، برنج را می



 پابرجا ٣٨

 

اي از کمی  اي دید که آن زن قد بلند چشم قهوه خودش را در خانه

سر  سوتر آنگذارد، کمی  آورد و سر سفره می دورتر دیس برنج می

خورد، نگاهش را به چشمان زن  همان سفره دختر مو بلند آرام غذا می

  اي دوخت و نگاه کرد چشم قهوه

همین میان از رؤیا با چه عشقی منتظر است تا او هم غذا بخورد، در 

بیرون و کیسه پالستیک را زمین انداخت با توان کم بلند شد و دوید، 

قدر نیرو داشته باشد تا بتواند با سرعت بیشتري بدود،  دوست داشت، آن

  جانش توان چندانی در تن نداشت اما جسم نیمه

ي آشنا ایستاده بود، خود  رعشه به جانش افتاده بود، کمی دورتر چهره

کنم،  خواهم، دارم جان می اي می ه سمتش رساند و فریاد زد، ذرهرا ب

انداخت و  توجه به او دور شد و او خودش را به پاهایش می مرد بی

  اعتنا باز هم به مسیر خود ادامه داد کرد و مرد بی التماس می



 رسوخ ٣٩

 

در سیماي آن مرد نگاه کرد، مردي آراسته بود، چه عزت و احترامی 

کردند، در برابرش کرنش کرده و در آینه  م میداشت و همه بر او سال

  هاي ژنده و پاره به تنش نقش بسته بود، ها نبود، لباس خود را دید، لباس

دستانش را باالتر آورد و خون خشک شده بر کف دستش را دوباره 

  دید،

فریاد زد و برخاست به سرعت به پیش رفت، خودش را میان 

هایی بر زمین انداخت و آرام بر تخت نرمش سر فرو گذاشت،  کارتون

همان زن به چشمانش چشم دوخته بود، خود را به او  سوتر آنکمی 

باره زن به بلوکی سیمانی از لب  نزدیک کرد و بوسه بارانش کرد و یک

  ها بدل شد جوي خیابان



 پابرجا ٤٠

 

ها یک به یک در حال عبور بودند، دیوانه  سوي خیابان دوید ماشینبه 

را  کیتار مهینهاي روشن و هواي  ها چراغ شده بود، حرکت تند آن

  ها وجودش را فریاد فرا گرفت دنبال کرد و تمام لحظه

  خودت را به خیابان پرت کن،

اسبی  ها دختري با موهاي دم در پایین تپه سوتر آناما باز هم کمی 

  :کرد، دخترك لب گشود و فریاد زد نگاهش می

  پدر بیا تا بازي کنیم،

خودش را از باالي تپه پرت کرد، به پایین تپه رسید، در حالی که تنش 

کرد، دست بر زمین گذاشت و روي علفزارهاي کوتاه  به شدت درد می

  نشست تا دخترك را ببیند، ولی دختري در کار نبود

اي،  رترها، از دختر موبلند، از زن چشمم قهوههیچ به خاطر نیاورد، از دو

  آورد، برادر و پدر و مادر، هیچ به خاطر نمی



 رسوخ ٤١

 

  خواند، لیکن مردي کماکان در برابرش ایستاده بود و مدام نامش را می

همان کیف چرمی در دستش بود، دست بر زانو گذاشت و از جایش 

رتر شد او دو رفت، هر چه نزدیک می برخاست، به آرامی پیش می

  شد، زیر لب چند بار زمزمه کرد، کمک می

صدایش را  کم کمگذشتند و  شنید، رهگذران می کسی صدایش را نمی

  :باال برد فریاد زد

  کمک

  شد، باز هم کسی اعتنایی نکرد، صدایش شنیده نمی

شماري از کنارش در حال عبور بودند و  آرام به زمین نشست، سیل بی

انداختند، همه در برابر  هم نگاهی نمیي او  اي به جنازه حتی ثانیه

  کردند چشمانش به او نگاه می



 پابرجا ٤٢

 

اش خونی بود،  اي، برادري که گرده دختر مو بلند، زن قد بلند چشم قهوه

گفتند  اش کرده بودند به او می همان مرد کت و شلوار پوش همه دوره

  که برخیز

وشیِ ي یک پلک زدن، جهان دیگري را نشان داد، خام نگاهش به فاصله

  مطلق، حتی یک رهگذر هم نبود،

  :اطرافش پر از پوچی بود، صد بار، هزاربار، زیر لب زمزمه کرد

  ام کمکم کنید، خسته شده

لیک هیچ در اطرافش نبود، گویی در این پوچیِ مطلق گیر کرده است، 

  آمد باز هم فریاد زد، باز خون می

ر تکیه کرد، در اي به دیوا آن را پاك کرد، توانش باقی نبود در گوشه

  گفت، از دورترها مردي را دید حالی که آرام زیر لب ذکر می



 رسوخ ٤٣

 

ي شلوار کتتوانست او را بشناسد، آیا همان مرد  مردي با لباس سبز، نمی

  داد آمد و او بلند فریاد کمک سر می بود که به سویش می

چشمانش را بست، اما باز هم روي پاي خویش ایستاد و خویشتن را بر 

  .دانست پابرجا است ه داشت که میجاي نگا

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  سوخ پاکی

دخترکی با دوستانش در حال بازي بود، در میان آن دشت گرم به دنبال 

دویدند، هواي گرمی بود، تمام وجودشان را عرق گرفته بود، اما  هم می

بودند و  شدند، مدام از این سو به آن سو دنبال هم از بازي خسته نمی

توانست دستش را به دیگري بزند خوشحال و سرمست  وقتی یکی می

  .ها شاد و سرمست بود شد و دخترك هم در همین دنبال کردن می



 رسوخ ٤٥

 

اي که مادر و پدرش ساکن بودند، مادر مضطرب  کمی دورتر میان کلبه

و نگران به پدر چشم دوخته بود و پدر خیلی هم نگران به نظر 

  :م نزدیک شد، گفترسید، مادر آرا نمی

  خواهی که این کار را بکنی می واقعاً

و قبل از اینکه مرد حرفی بزند، در خانه به صدا در آمد و هر دو شوکه 

  شدند، مرد از برابر زنش گذشت و درب را باز کرد

پیرزنی پشت در ایستاده بود، مرد با اشارتی او را به داخل راهنمایی کرد 

ي پیرزن زل زده، در افکارش  و به چهره و مادر خشک بر جایش ایستاده

غرق بود، حتی صداي پیرزن که سالم گفت را هم نشنید، انگار 

  کرد اي را در ذهن مرور می خاطره

اي داشت، رنگ از رخسارش پریده بود و توان  زده ي وحشت چهره

  گفتن حرفی را نداشت،



 یسوخ پاک ٤٦

 

وي زمین اي ر مرد پیرزن را به اتاق برد، پیرزن با ورود به اتاق گوشه

  نشست و خورجینش را باز کرد،

  :در همین حال بود که مرد گفت

  اگر چیزي الزم دارید بگویید تا فراهم آورم

  :و پیرزن زیر لب آرام گفت

ام باید  خواهم، فقط زودتر دخترتان را بیاورید، قول داده چیزي نمی فعالً

  به جاهاي دیگر هم بروم

از اتاق بیرون رفت، پیش  یدتأیي  و مردي که با اشارت سر به نشانه

  :همسرش بود و آرام به او گفت

  برو و بیاورش

  :اي سرد با لکنت زبان، رو به همسرش گفت زن با چهره



 رسوخ ٤٧

 

  خواهی این کار را بکنی؟ واقعاً می

  :داد بلند گفت مرد با صدایی که بوي تحکم می

  برو و زودتر او را بیاور، پیرزن منتظر است

انداخت و از درب کلبه بیرون رفت، جاي مادر آرام سرش را به زیر 

رفت و در  شناخت، خیلی دور نبود، پیش می بازيِ دخترش را خوب می

آورد، در دلش  ها را به یاد می فکرش چندباري خاطرات دوردست

دانست چه کار  زد، نمی غوغایی به پا بود، ضربان قلبش به تندي می

ولی نکشید و به دشت کند و چه کار باید بکند، اما این کلنجار ط می

  رسید رو به دخترك او را صدا زد

دخترك با دیدن مادر خوشحال به سوي او دوید و از دوستان در همان 

  بین خداحافظی کرد

  :دست در دست مادر گذاشت و گفت



 یسوخ پاک ٤٨

 

  ، دستانت سرد شده؟قدر اینمادر چرا 

مادر چند بار در دلش مصمم شد تا همه چیز را به او بگوید اما قدرت 

ن نداشت، آرام دست دختر را به دنبال خود کشید و حرفی نزد، گفت

گفت و مادري  اش می هاي کودکانه زد، از بازي دخترك مدام حرف می

  شنید هاي او را نمی کرد و اصالً حرف که در دنیاي دیگري سیر می

ي  داالن مرگ به پایان رسید، آن دو به کلبه رسیده بودند، چهره

  و مادري که دست فرزندش را رها کرداحساس پدر پشت درب  بی

او سرمست بعد از سالم کوتاهی با پدر در خانه راه رفت و بازیگوشی 

کرد، در همین حین صداي پیرزن بلند شد که زودتر بیاورید، پدر با  می

اشارتی به زنش فهماند که دختر را به اتاق ببرد و مادر از این کار امتناع 

  :و فریاد به مادر گفت کرد و پدر با تحکم بیشتري می

  باید این کار را همین اآلن بکنی



 رسوخ ٤٩

 

اما این تشر هم سودي نداشت و همسرش به اتاق رفت و سرش را زیر 

  بالشتی فرو برد و هاي هاي گریه کرد

  :پدر خود به سمت دخترش رفت، دست او را گرفت و گفت

هم خوا شوي و این راه را باید که طی کنی، از تو می امروز تو بالغ می

  قوي باشی

فهمید لیکن کمی ترسیده بود، اما  هاي پدر نمی دختر چیزي از حرف

اي سفید به  ي پیرزن را دید که ملحفه وقتی به اتاق وارد شدند، چهره

  زمین انداخته و وسایلی مثل نخ و سوزن در کنارش است

احساس ترس تمام وجودش را گرفت، پیرزن بینیِ بزرگی داشت و 

تر کرده بود، دختر طاقت نیاورد و گریه کرد و  كاش را ترسنا چهره

کرد و مادري که در اتاقی چند متر  زد و مادر را بلند صدا می فریاد می



 یسوخ پاک ٥٠

 

ریخت سر به زیر بالشتی فرو برده  به پهناي صورت اشک می سوتر آن

  بود

ریخت،  کرد، اشک می پدر دختر را به زمین خواباند، دخترك تقال می

و نداشت و در برابر پیرزن او را به زمین زده بود، اما پدر اعتنایی به ا

  پیرزن دستانش را به جان نحیف دختر بچه نزدیک کرد،

خورد، خودش را از این  هایی می دختر تمام وجودش ترس بود، تکان

کرد، اما قدرت پدر از او بیشتر بود،  کشید و ناله می می سو آنسو به 

اي میان دهانش گذاشتند و  پارچهزد، ناگهان تکه  دخترك فریاد می

  دستان پیرزن که بر لبانش لمس شد، چشمانی که از حدقه بیرون زده بود

زد اما  آورد و دخترك فریاد می پیرزن لباسش را از تنش بیرون می

کرد، ملتمسانه و بدون  آمد، به چشمان پدر نگاه می صدایی بیرون نمی

ر نبود و نگاهی هم به او صدا ضجه زد و گریه کرد اما او گوشش بدهکا



 رسوخ ٥١

 

همه چیز را گفته بود و او  ترها شیپنینداخت که کالمی واالتر کمی 

  همه چیز را شنیده امروز گوشی براي شنیدن ندارد

دیگر نه از روي لباس که  بار نیادست پیرزن را به تنش لمس کرد که 

 کند و بیشتر به او نزدیک بر جانش آمده و سوزنی بر دست آن را نخ می

  شود، می

کرد، سوخت و آتش گرفت، گریه کرد و  آتش را بر جانش حس می

زد و  دست بر بدنش می سوتر آنهوار زد و خونش به زمین ریخت، مادر 

  کرد و تن خویش و تن رنجور دخترش را لمس می ریخت اشک می

ی تا به امروز در برابرش بود، آن سالگ هشتکرد، از  روزها را دوره می

دوزد و پدري و  باز هم جالدي به دست عصمت می و حال روز شوم

دوزند  دارند و جان می پدرها و آسمان و خدا، هزاران سال عفت نگاه می



 یسوخ پاک ٥٢

 

ها هم آتش ظلم آنان را خاموش  که پاکی برایشان زشتی و این اشک

  کند نمی

ورتر شد و جان بسیاري بر  هر چه دخترك اشک ریخت این آتش شعله

  .آن سوخت

به کالم دورترها به دوختن گره خورد و وا مصیبتا  که عصمت و پاکی

غرند از براي آبرو  درند از براي راندن می دوزند از براي پاکی می که می

  کشند از براي حق و حقانیت و می

همه چیز به اشکان چشم دخترك سوخت و خاکستر شد که جهان هیچ 

  به خود نداشت و نداشته باشد تا آخرین روز دنیا

  



  

  

  

  رساپا

پشت پنجره آرام بر جایش خشک مانده بود، خیلی وقت بود که 

ي حرف زدن با کسی را نداشت، دلش از همه چیز این دنیا  حوصله

گرفته بود، مادرش درب اتاق را باز کرد، داخل آمد تا ظرف غذایش را 

  :کنار تختش بگذارد اما او پرخاشگرانه گفت

  را ترك کندکه اتاق 



 رساپا ٥٤

 

ي صحبت  مدتی بود که با مادرش هم قهر کرده بود، حتی حوصله

کردن با او را هم نداشت، آخرین بار دعواي بدي با هم داشتند، خوب 

  :گفت آمد که چگونه مدام به مادر می به خاطرش می

  اي؟ چرا مرا به دنیا آورده

  چرا پاي مرا به این جهان گشودي؟

ابی از کنارش گذشته بود و بعد هم و مادر مستأصل بدون هیچ جو

  خودش با او قهر کرد و دیگر با او سخنی نگفت

کرد  پشت پنجره میخ مانده بود و به حرکت و راه رفتن آدمیان نگاه می

اي به این  دارند و حتی لحظه و اینکه چه قدر راحت در خیابان گام برمی

  کنند نعمتی که در اختیار دارند فکر هم نمی

هاي خدا  هاي مادر بیفتد، از حکمت ت باز هم یاد حرفخواس دلش می

ي شنیدن این  بشنود و این قصه را مرور کند، اما چندي بود که حوصله



 رسوخ ٥٥

 

ها  خواهد این داستان دانست می ها را هم نداشت، خودش هم نمی حرف

  را بشنود و یا اصالً دوست ندارد

خودش هم  و چراهاي بسیار شده بود،  همه چیز در ذهنش پر از تناقض

دانست که خسته است، دلش  خواهد، فقط می فهمید که چه می دقیق نمی

  شکسته است، طاقت حرف زدن و چیزي شنیدن را ندارد

افتد،  اش می کند، یاد گذشته و کودکی باز هم از پنجره به بیرون نگاه می

هاي دور و همین پنجره و گذران زندگی از پشت چنین  به یاد آن سال

  کرد در ذهن مرور می اي را پنجره

و به درازاي تمام عمر محروم  وساالنش سن همهاي کودکانه  دیدن بازي

ها تمام  اي به دل نداشت، آن ماندن از این لذات، از مادر و پدر کینه

ماند و هر  ها کنارش می کردند، پدر ساعت تالش را براي شاديِ او می

  کرد، ي او را اجابت می خواسته



 رساپا ٥٦

 

هاي قصه  تا او به پشتش بنشیند و مادر برایش کتابشد  برایش اسب می

کس نتوانست این  برد، اما هیچ  خواند و او را به دنیاهاي اسرارآمیز می می

کمبود را برایش پر کند، هیچ چیز نتوانسته بود این نقصان را بر ذهنش 

  بپوشاند و جانش همیشه با این درد درگیر بود

تمام فکرها همیشه پدر و مادر را با آمد که هر روز در میان  خاطرش می

گفت، چرا باعث آمدن من به  دانست و می آن همه مهربانی مقصر می

ها از نقصش قبل از به دنیا آمدن  دانست آن این جهان شدید، با آنکه می

اي از  پنداشت و حتی لحظه ها را مقصر می مطلع نبودند اما باز هم آن

را هیچ بار به زبان نیاورده بود به کشید لیکن این  مالمت آنان دست نمی

کرد به  پروا به مادر گفت و شاید فکر می جز همان چند روز پیش که بی

سیم آخر زده و دیگر هیچ برایش باقی نمانده و چیزي براي از دست 

  دادن ندارد



 رسوخ ٥٧

 

با همان صندلی همیشگی، از اتاق بیرون آمد، مثل همیشه مادرش 

  :مضطرب و نگران نزدیکش آمد و گفت

  آیم روي، من هم همراهت می کجا می

  :اي فریاد زد اما با صداي پرخاشگرانه

  روم تا بمیرم که می

  :کرد به او گفت مادر در حالی که گریه می

  تو را به خدا چنین نگو

  :و او حرفش را برید و گفت

روي  خواهم پیاده فهمی، می خواهم راه بروم، می خواهم بروم، می می

  کنم
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، با سرعت بیشتري به پیش بود و مادر که پشت درب از خانه خارج شد

خانه ایستاده و رفتنش را نظاره کرد، خودش را به سرعت به نزدیک 

  اي رساند و تصمیم گرفت که باال برود، تپه

برایش خیلی سخت بود اما تصمیمش را گرفته و کسی قدرت این را 

  نداشت تا او را منصرف کند،

ن انداخت و با دست و تمام قدرتی که خودش را در برابر تپه به زمی

کشید  می ها سنگالخداشت به پیش رفت، با دست، خویشتن را به سوي 

  رفت، و باال می

تمام قدرت این سالیان را گویی در دستانش جمع کرده و خودش را به 

آمد اما این دردها  کشاند، دستانش زخمی شدند، خون می پیش می

  رفت با تمام تالش باز هم باال و باالتر مینشاند،  اي او را فرو نمی لحظه



 رسوخ ٥٩

 

تا این حد مصمم ندیده بود، وجودش  گاه هیچدر تمام عمر خودش را 

  سراسر نیرو نیرویش به دستانش آمده بود

  ي کوتاه رساند با هر تالش خود را به باالي تپه رساند و سرآخر به قله

را برد و  نگاهش را به آسمان دوخت و آرام زیر لب چند بار نام خدا

  :فریاد زد

ها، اي قدرتمند، اي که همه چیز  بارالها، خداوند بزرگ زمین و آسمان

  ام دنیا به فرمان تو است، خسته

  ام ام خسته هاي زندگی به طول تمام سال

  هایم ام از آرزوهایم و از نرسیدن هایم، خسته ام از تحقیر شدن خسته

  تو صاحب و بزرگی، تو قدرت همه چیز را داري،

  خداوندا همه چیز این جهان به حکمت تو است،
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  ام، شاید بودن من هم حکمت تو باشد لیکن، از حکمتت خسته

  من توان درك این حکمت را ندارم،

خواهم، همان پایی که از بدو دنیا آمدن بر  بارالها من تنها پاهایم را می

  من دریغ کردي،

خودت، فقط  ها ارزانی ام خاکستر شد، این ام سوخت، جوانی بچگی

  خواهم، پاهایم را می

  خواهم راه بروم می

  زد، آن قدر گفت تا خوابش برد ریخت و فریاد می اشک می

دید، انسان و حیوان و  سرزمینی در برابرش بود، سیلی از جانداران را می

ها  دید و زشتی رفتند، لیک او می کردند و پیش می گیاه همه زندگی می



 رسوخ ٦١

 

هاي بزرگ و  کرد و به راه و طریقت فکر میها  جست بر این زشتی را می

  بینند، فهمند و شاید نمی فهمید آنچه آنان نمی رسید، می کوچک می

رود و  تر است، جلوتر راه می ها کمی پیش که از آن خودش را دید 

جویند، به  ي به دنبالش آمده از طریقتش بهره میشمار یبجماعت 

  ذهنش هزاري جرقه رسید، فکر کرد و دانست،

یا شعر گفت هر چه که بود  و دیکشقلم به دست گرفت، نوشت، نقاشی 

قلم در دستانش بود و حاال پیشاپیش و سرآغاز ایستاده بود و راه 

  رفت، پاي نداشت لیکن پاي دیگران شده بود می

و شاید هم نبود، چه از بود و نبودش سود که او بود و پیش  خدا هم بود

یی قدرتمند و بزرگ اما نه بر تن خویش پاي داشت، پا بار نیارفت،  می

  .که به هزاري دیگر پا شده و در پیش بود



  

  

  

  جالد روح

هیچ مقصدي فقط در  رفت، بی به طول و درازاي خیابان، آرام راه می

کرد،  اي به باال نگاه نمی پیش بود، سرش را به پایین انداخته و حتی ثانیه

نتخاب کرده بود که در خیابانی خلوت راه برود، خودش هم از پیش ا

ها را نداشت و حاال در این  ها و دیدن آن اصالً تحمل رویارویی با انسان

روي خلوت کماکان به پیش بود و حرکت باران به رویش آغاز و  پیاده

  .این شروع باریدن قلب بود



 رسوخ ٦٣

 

باران داشت، همان طور که قطرات  او میان باران راه رفتن را دوست می

ریخت و قطرات  بارید او هم در میان باران اشک می به صورتش می

  رساند هایش به زمین می باران را با اشک

مردي از کنارش با سرعت رد شد، تمام وجودش را ترس فرا گرفت، 

رو جمع کرد و مچاله شده همان گوشه  اي از پیاده خودش را به گوشه

رفت و در دل هزار بار فکرهاي  ایستاد، با دور شدن مرد باز هم به پیش

  ریز و درشتی کرد،

شد و باز  از این اتفاقات به اقیانوس فکرهایش غرق می هرکدامبا 

آورد و این هواي نامالیم  خودش را به تکه چوبی از فکرها بیرون می

اي قرار نداشت، حاال باران بند آمده بود و این قطع و وصل  بهاري لحظه

  ها برایش عادي بود، شدن
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قدر  گانه، چه هاي بچه افتاد، یاد مادرش، یاد پدر و بازي یاد کودکی می

دلش براي مادر تنگ شده بود، خیلی سال بود که او را ندیده و هیچ در 

  این دنیا نبودن او را جبران نخواهد کرد،

  ها گریه کند، خواست تا ساعت دلش آغوش مادر را می

ها چیزي به او  ی از آندر همین حال دو پسر از کنارش گذشتند، یک

دانست  اي به تنش افتاده بود و نمی اش را کامل نشنید، لرزه گفت، جمله

او حرفش را  بار نیاچه کند و دیگري با صدایی بلندتر چیزي گفت و 

  شنید

دیگر طاقت نیاورد و به سرعت دوید و از آنجا دور شد، قلبش تند تند 

بعد از طی مسافتی خودش زد، اضطراب تمام وجودش را گرفته بود،  می

اش نگاه  را به روي نیمکتی رساند و بر روي آن نشست، به ساعت مچی

  ها بازگردد توانست به این زودي کرد، هنوز هم زمانی مانده بود و نمی



 رسوخ ٦٥

 

شد و این آب از  تر می باران باز باریدن گرفت، دلش با باران گویی آرام

هاي بیداري باز هم  وسریخت، باز هم کاب اش می آسمان به قلب سوخته

  ها، همان فریادها همان صورتک

به جسمش نگاه کرد، خونی نیامده بود اما دستانش خونی بود، 

زده از روي نیمکت برخاست و پیش رفت، حاال به اشتباه  وحشت

خودش را به خیابانی پرتردد از جمع آدمیان رسانده بود، مردم با سرعت 

  سیر شده بود،گذشتند، او میانشان ا از کنارش می

  شان به او خورد، گذشتند، تن یکی هایی از کنارش می مردها با صورتک

دیگر نتوانست خودش را کنترل کند، بر روي زمین نشسته بود و با 

  اش کردند، زد و جماعتی که دوره صدایی بلند جیغ می
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زنی نزدیکش شد و دست بر پشتش گذاشت و او سراسیمه دستش را 

رفت خودش  خاست و باز به سرعت دوید، پیش میکنار زد، از جاي بر

  ي خلوتی رساند ها نجات داد و به کوچه را از آن شلوغی

هاي عمیقی کشید، مردي از دور  در کنار تیر چراغ برقی نشست و نفس

شد، در دستانش کیک و شیر به همراه داشت، واي که  به او نزدیک می

  چه قدر از طعم این شیر و کیک بیزار بود

نکه از کودکی تا همین چند سال پیش عاشق خوردن کیک و شیر با آ

اش  زد، حتی خاطره بود اما سالیانی بود که دیگر لب به این خوردنی نمی

  انداخت رعشه بر جانش می

رفت، در تعقیبش همان مرد بود و در  از زمین بلند شد، با سرعت راه می

کرد، به  می دستش دیگر چیزي نبود، با سرعت خودش را به او نزدیک

  بست بود، راهی براي گریختن نداشت انتهاي کوچه رسید، کوچه بن



 رسوخ ٦٧

 

کسی صدایش را نشنید و مرد به او نزدیک و  اماچند بار فریاد زد 

ریخت اما  تر شد، چشمانش را بست به زمین نشست، اشک می نزدیک

  بعد از گذشت چندي چیزي بر بدنش احساس نکرد

سراسیمه برخاست و از آنجا دور شد،  ها را باز کرد، کسی نبود، چشم

رفت، راه خانه را پیش گرفته بود و خودش  دوید، پیش می به سرعت می

هاي خانه رساند، از پایین و کمی دورتر به خانه نگاه  را به پشت دروازه

  کرد، می

ي اتاق چشم دوخت، میانش  اتاقش در برابر چشمانش بود، به پنجره

شنید، پنجره ناگهان  هایش را می و جیغ ها دختري را دید، صداي ناله

غرق در خون شد، چشمانش را بست دیگر به پنجره نگاه نکرد بر 

  جایش نشسته بود،
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کرد، سراسیمه دستش را به  مدام بر اندامش بر بدنش دستی را لمس می

زد، در حالی که روي زمین افتاده بود، سر  کشید، دست و پا می تنش می

ها به  کشید که با صداي کسی از دوردست میکرد و فریاد  و صدا می

  خود آمد

شنید، خودش  هایش نمی کرد، او هیچ از حرف پیرزنی با او صحبت می

را جمع و جور کرد و از جاي برخاست، هراسان به سمت در دوید، 

  کلید را چرخاند، خانه تاریک بود، با دیدن تاریکی خیالش آرام شد،

ش رساند و وارد شد، درب را بست به سرعت خود را به درب اتاق خوی

و از پشت قفل کرد و پشت درب نشست، دیدن این اتاق برایش از همه 

  تر بود جاي دنیا سخت



 رسوخ ٦٩

 

بست، اما چه  حال که مجبور بود در این اتاق بماند مدام چشمانش را می

ها در برابر چشمانش بود، همان  کرد، همیشه همان صحنه تفاوت می

  ها، همان تن خونین، هاي مرد، همان دست حمله

کرد، به گلدان مانده  ریخت، مدام به این سو و آن سو نگاه می اشک می

آن روز در کنارش بود،  کاش ياکرد،  ي تخت آرزو می بر گوشه

  توانست آنچه نتوانسته بود را عملی سازد می

نگاهش را به بدن خود دوخت، خونش از بدنش جاري بود، برخاست تا 

چرخانده جرأت این کار را هم نداشت، ناگهان صداي  امابه حمام برود 

  کلید او را به خود آورد شدن

وار خودش را به درب چسباند و وزن و سنگینی  سراسیمه و دیوانه

کرد، وقتی  جسمش را بر روي درب انداخت، صداي پا را دنبال می
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صداي پا را نزدیک درب احساس کرد، سراسیمه برخاست و تخت را به 

  هل داد و خودش هم روي تخت به درب تکیه دادسمت درب 

کرد و  شنید اما وجودش را حس می آمد، آن صدا را نمی صداي پا نمی

  گذاشت هایش را بر بدنش می دست

وار جیغ زد و صدایی بیرون نیامد، باز  ها و فریادها، باز هم دیوانه اشک

از هم گوش تیز کرد و چیزي نشنید، سرآخر تخت را کنار زد، ترسان 

خواست پیش برود اما با صداي کوچکی  اتاق خارج شد، چند بار می

  شد وجودش پر از ترس می

ي جا يجااین کار را چند بار ادامه داد تا بیرون رفت در پیش بود، به 

که جسمی به سرش بخورد یا دستی به  ترسید خانه نگاه انداخت، می

به جلو رفت،  آرام آرامگرفت و  ي اطرافش را زیر نظر می تنش، همه

  اي دید کمی دورتر بر زمین جنازه
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توانست به او نگاه کند،  مردي با موهایی سپید که بر زمین افتاده بود نمی

ي چشم به او  در حالی که صورتش را به کناري چرخانده بود از گوشه

هایش یکسان بود، همان مرد  نگاه کرد و نزدیک شد، صورت با کابوس

  هایش میان کابوس

خورد، نزدیک شد، با پا چند ضربه به  زمین افتاده بود، تکانی نمیحال به 

خورد، دیوانه شده بود، به زمین نشست و ضربه  او زد، دید که تکان نمی

  کشید، زد و فریاد می جان او زد، مدام می به بدن بی

ي مرد بر  زد، جنازه فهمید اما چشمانش حرف می هایش را نمی حرف

  ك در کنار جنازه نشسته بودزمین افتاده بود و دختر

حرکت بر  که حال چه بی کرد زد، فقط به او نگاه می هیچ حرفی نمی

زمین است، آرام چند بار نام پدر را به زبان آورد در حالی که اشک 

  هایش فریاد زدند ي آن روز را به یاد آورد و اشک ریخت خاطره می



 جالد روح ٧٢

 

کشت،  پدرت، جالد وجودت مرده است، دیگر او مرده، جسمت را

  اي جانت را ستاند، اما حال او مرده است تو هنوز زنده

اي زل زده بود گویی به هیچ نگاه  روح به گوشه و دختر که آرام و بی

  کرد و حرفی براي گفتن نداشت نمی

مرد چشمانش بسته بود و دختر چشمانش باز در چشم به هم زدنی مرد 

باید به قبرستان دفن دانست که کدام  زنده و دختر مرده بود، دختر نمی

  ي دردمند او یا مرد بر زمین افتاده شوند جنازه

  

  

  



  

  

  

  پریسا

رفتیم  بارید، با همسرم راه می آید هوا سرد بود و باران می خوب یادم می

رسیدیم، او هم مثال تمام عمر در کنارم بود و در  و باید به سر کار می

آمد و باید بیشتر  که مشتري زیادي به مغازه نمیاین روز بارانی و سرد 

  بردم باز هم در کنارم بود زمان را در فراغت به سر می

بردیم و از این رو در آن  صحبتی با هم لذت می از کنار هم بودن و هم

روز سرد و هواي بارانی پیش رفتیم و خودمان را به مغازه رساندیم، 
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ی بود و من طبق معمول در حال وقتی وارد مغازه شدیم همه چیز معمول

  سر و سامان دادن به مغازه بودم

در بین مرتب کردن بود که ناگهان صداي همسرم و جیغ ممتدش مرا به 

  اي در مغازه است که گربه خود آورد

همین که خواستم به او نزدیک شوم، به سرعت از درب مغازه بیرون 

به بیرون مغازه  زده زیر باران دور شد، سریع خودم را رفت و وحشت

اي روشن بیرون مغازه  هاي قهوه اي سپید با خال رساندم، دیدم گربه

دانم دقیقا چند روزه بود شاید  رسید، نمی است، خیلی کوچک به نظر می

  هم از یک ماه بیشتر سن داشت اما هر چه که بود خیلی کوچک بود

جلو  اي زیر باران راهش را تعقیب کردم، خیلی دور نشد، چند مغازه

اي  ها روبرو شد که بر درب مغازه رفت و وقتی با تعداد زیادي از انسان

ي خودم به  ایستاده بودند ترسید و برگشت، من هم که بیرون درب مغازه



 رسوخ ٧٥

 

ي چند متري ایستاده بودم حرکت بازگشتنش را دنبال کردم و در  فاصله

ان دانم در هم گفتم اي کاش پیش خودم بیاید و نمی دل صدها بار می

اي چه قدر این آرزو را در دلم دوره کردم که سرآخر خودش  چند ثانیه

را به درب مغازه رساند و داخل شد و در کمال ناباوري رفت و مستقیم 

  درون ویترین نشست

خیلی احساس خوبی بود، سریع داخل شدم و درب مغازه را بستم و 

  ي گرمایشی را روشن کردم تا مغازه قدري گرم شود، وسیله

ي زیبا در ویترین مغازه جا خوش کرده بود و من آرام  گربه چهب

کردم، بعد هم نزدیک همسرم نشستم  شدم و به او نگاه می نزدیکش می

باره  ي بچه گربه صحبت کردم و این اتفاق به یک و با او درباره

  را تغییر داد مان یزندگ



 سایپر ٧٦

 

چ آمد، حق هم داشت تا به حال هی او خیلی از حیوانات خوشش نمی

ترسید و حاال  ها به شدت می حیوانی را از نزدیک ندیده بود و از آن

اي در چهاردیواري که ما قرار داشتیم بود، اما دل مهربانی داشت،  گربه

مثل تمام روزهایی که دیده بودمش مطمئن بودم به سرعت عاشق او 

  خواهد شد

این رو با هم حرف زدیم و گفتیم باید برایش غذایی دست و پا کنیم، از 

شیر خریدیم و در ظرفی میان ویترین گذاشتیم، اصالً از خود واکنشی 

کرد، جماعتی از آدمیان از جلوي مغازه  داد و حرکتی نمی نشان نمی

کردند و هر کدام نظري  گذشتند و با حیرت آن بچه گربه را نگاه می می

  داشتند

ترین گفت گربه در وی ي واقعی نیست، یکی می گفت، او گربه یکی می

اي را صرف قربان و صدقه  براي جلب توجه است و بعضی که دقیقه



 رسوخ ٧٧

 

هایی که خودشان را به شیشه  کردند، بچه رفتن بچه گربه می

چسباندند تا شاید بتوانند از پشت شیشه او را لمس کنند و پریسایی  می

ها پشت به آدمیان در دل آن ویترین نشست و چرت  توجه به آن که بی

  خواب فرو رفتزد و آرام به  

این اسمی بود که بعدها روي او گذاشتیم و همیشه او را پریسا خطاب 

  کردیم، آن روز به پایان رسید و سرآخر او را به خانه آوردیم،

تمام وجودم عشق به او بود و همسرم تا حد زیادي از او و در کنار ما 

گفت، فردایی که من به  ترسید، خاطرم هست که بعدها می بودنش می

ي دوست داشتنی در خانه مانده بود،  سر کار رفته بودم و او با بچه گربه

چندباري خواسته تا او را بیرون ببرد و در خیابان رها کند، اما آن 

باعث شد  ها دار و بازگشت و دنبال آمدن هاي دنباله هاي زیبا، نگاه چشم

  که او هرگز چنین کاري نکند



 سایپر ٧٨

 

ي وجود این جاندار زیبا گرم و  طهزندگیِ ما در آن زمستان سرد به واس

سوزان بود، هر روز براي دیدن او و در آغوش گرفتن و ناز کردنش 

کردم، از سر کار تا خانه با چه سرعتی خودم را  شماري می لحظه

رساندم تا او را در آغوش بگیرم تا چه حد از داشتنش خوشحال بودم  می

  گرفت و این احساس کم کم میان پریسا و همسرم هم شکل

کرد،  در واقع میان هر سه ما، چون ابتدا او با من هم خیلی غریبی می

گذاشت در آغوشش بگیرم ولی با گذر زمان  شد و نمی نزدیکم نمی

اي  بیشتر به ما اعتماد کرد و با من اخت شد و همچنین با همسرم و رابطه

  پر از عشق میان هر سه شکل گرفت

م، همسرم او را بیشتر دوست دارد یا پرسید به طوري که بارها از خود می

ي روز را بخواهد با او سپري کند،  عاشقش شده که همه قدر اینمن، او 

شد، وقتی به  ترکید و غمگین می اي بیرون رفتن دلش می براي لحظه



 رسوخ ٧٩

 

دیدیم که چگونه پشت درب  را پشت در می مانیبایزآمدیم و  خانه می

  کشیدیم زد و او را به آغوش می منتظرمان است قلبمان تند می

خوردیم و  گذراندیم، با هم غذا می ها را با عشق در کنار او می ساعت

خوابید،  خوابیدیم، خوابیدنش که دیگر دنیایی بود، وقتی کنارم می می

لمید تمام احساسات  در پناهم میکشیدم و آرام  وقتی او را به آغوش می

  کردم، ناب جهان را تجربه می

اي از همسرم جدا کند،  حتی دیگر کسی قدرت نداشت او را لحظه

اش که شیر بود را  شد و صبحانه ها را به عشق او از خواب بیدار می صبح

کرد، براي ناهار و شامش همیشه به فکر بود و بیشتر از هر  برایش تهیه می

ي زیبا را به عهده گرفته بود، جاي  ولیت این بچه گربهمادري مسئ

اي نبیند، همیشه  کرد، مواظب بود که لطمه خوابش را مرتب می

  کرد و نفسش به نفس او بند شده بود اش را کنترل می سالمتی



 سایپر ٨٠

 

آید، آن روزي که همسرم دیگر لب به گوشت  خوب خاطرم می

که چگونه  دانست یسا میحیوانات نزد و دلیلش را در وجود پر از مهر پر

توان از گوشت حیواناتی خورد که همتاي همین بچه و جان ما  می

  مهربان و با عشق باشند

توان حیوانی را کشت که تا این حد زنده و جاندار است،  چگونه می

جان دارد و جانش سراسر عشق و محبت است و عاشقانه زندگی را 

  دوست دارد،

گرما به پیش  کم کمگر هوا سر نبود و زمستان سرد به پایان رسید، دی

مان را  شده ي بزرگ آمد، دیگر از باران خبري نبود و ما هر روز بچه می

کرد،  نشست و به بیرون نگاه می ها پشت پنجره می دیدیم که ساعت می

گرفت،  را زیر نظر می شانیزهایوخ جستها، پرندگان و  بازيِ دیگر گربه

  ردک زد و صدا می گهگاه فریاد می



 رسوخ ٨١

 

خواست، تمام وجودش  کرد و دلش دنیا می آري با ما صحبت می

  خواست، زد و دنیایی دیگري فراي این زندگی را می آزادي را فریاد می

آن شب را خوب به خاطر دارم که دیگر تحمل ماندن نداشت و ما 

دست در دست با او وداع کردیم، به آغوشش گرفتیم و نوازشش 

بارانش کردیم و سرآخر پاي  ي خوبمان بوسهکردیم و به یاد تمام روزها

  بر زمین خاکی گذاشت

به ما نگاه کرد و پیش رفت، میان آسمان و آزادي پرواز کرد رفت و به 

قلب آزادي شتافت و پس از آن در دنیایی که دوست داشت زندگی 

  کرد،

ما در این فرصت در کنارش زندگی کردیم، فهمیدیم، آموختیم و 

هاي بزرگ و شیرینی با  ندار زیبا و مهربان چه درسشناختیم که این جا

بودنش به ما داد، او درس عشق دوست داشتن و آزادي به ما داد و ما به 



 سایپر ٨٢

 

پرواز او در آسمان رهایی پرواز کردیم و دانستیم حیوانات آزادند و 

  .دارند عاشقانه زندگی کردن را دوست می

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  آزمون

رفت و  صحرایی بود سوزان و گرم از میان خاکش آتش به آسمان می 

کندند و در سختی عمر سپري  فرسا، جان می مردمان در این گرماي جان

شان در فقر و گرسنگی زندگی  کردند، هیچ زراعتی نداشتند، همه می

  ي حیات چه بکنند، دانستند براي ادامه کردند و نمی می

تا زندگی را از این خفت عبور دهند و بهتر  زدند به هر طریقتی دست می

  زنده باشند



 آزمون ٨٤

 

ها از این فقر توأمان سخت آزرده شده بود و هر  بار که یکی از آن یک

فرسا کار  دید در گرماي جان کاشت ثمري نمی چه به دل خاك می

ریخت و سرآخر هیچ به چنگ نیاورده دست به  کرد و عرق می می

  آسمان دعا کرد

  روزگاري است، این چه سرنوشت و چه فرجامی استبارالها این چه 

ها به گوشش رسید صدایی که تا به آن روز  ناگهان صدایی از دوردست

  :گفت صداي رسا می بودنظریش را نشنیده 

این آزمون الهی خدا است مؤمن باش و صبوري پیشه کن که خدا با 

  تها برایت فراهم آورده اس صابران است و زندگی خوشی در دوردست

  ها را شنید و به زندگی ادامه داد این

اش، مردي بود زحمتکش، از صبح تا  ي کناري کمی آن سوتر در خانه

جست، آنگاه که به  کرد و ذره نانی براي خانواده می شام کار می



 رسوخ ٨٥

 

ي نداشتن پول دخترش در برابر چشمانش جان داد و از مرضی  واسطه

  :دنامعلوم مرد دست به آسمان بلند کرد فریاد ز

دادي و جان مرا  کردي و او را امان می بارالها، به طفلم رحم می

  ستاندي می

  که ناگهان همان صدا از آسمان بلند شد

این آزمون الهی خدا است، مؤمن باش و صبور که خدا با صابران است 

  ها تدارك دیده و زندگیِ خوشی برایت در دوردست

به بالین پسرش  وقتی پدري سوتر آنو مردي که خاموش شد و کمی 

رسید که در جنگی نابرابر سر از تنش بریده شده به زمین افتاد و 

  :و ناله سر به آسمان داد و فریاد زد هیشکوائ

  ي تنم را بردي، این درد را چگونه تاب بیاورم خدایا، چرا پاره



 آزمون ٨٦

 

  که باز هم همان صدا آسمان را پر کرد

  و زندگی را پیش بردخسته بود، لیک آرام ماند و لب از لب باز نکرد 

زنی در میان صحرا به چنگال چند مرد افتاد و جانش تکه پاره شد و 

  :اش را ربودند، دست به آسمان بلند کرد و به خدا گفت پاکی

  اند، تنم زخمی است و روح آزرده پدرم، جانم ربوده

  ها را گفت صدایی از آسمان بلند شد و دوباره همان جمله

کرد و از خدا اذن  نشسته بود به آسمان نگاه میزن پر درد به زمین 

  خواست که خودش را بکشد، می

با کسانی که خود جان  گاه هیچهاي پارسایان افتاد که خدا  یاد حرف

  اند نخواهد بود، خود را گرفته



 رسوخ ٨٧

 

دراز کشید بر زمین و مرد اما زندگی نکرد، زنده نبود اما راهی به پیش 

  کرد مردگی سپري مینداشت و باید که زندگی را در 

خواست و راه او را  ي عمر همو را می پرستید و همه مردي خدا را می

ها و روزها، شکنجه شد و  جسته بود، او را به زندان انداختند، ساعت

هربار میان دردهایش رو به آسمان با خدا حرف زد و باز هم آسمان 

خرید و مردگی ها را به تن  غرید و مرد آرام سر به زیر انداخت و رنج

  کرد

نهایان نفر در دل آن صحرا و بیشتر از آن درد دیدند، رنج  هزاري و بی

ها و  ها و همان جمله کشیدند، ناله به آسمان بردند و باز هم همان غرش

و زندگی را به مردگی در  نگشودندبه درازاي تمام عمرشان لب از لب 

  پیش بردند،

  :ها فرموده که سروري در آسمان



 آزمون ٨٨

 

  داند باید که مطیع او باشند و او است که صالح کار آنان بهتر می نگا بند

هاي صحرا ریخت، آجرها به  روزي، زمین لرزید، تکان خورد، خانه

ها یک به یک روي هم بودند و مردند و جان  ها آمد، جنازه میان خانه

شد  باران سنگپدرش  دادند، مادر در برابر طفلش مرد، کودك در برابر

  ها مدفون ماندند و همه در خانه و جان کند

ها که زنده بودند پیش آمدند و دست بر آسمان بلند  جماعتی از آن

  :کردند و فریاد زدند

ها امان  ایم، التیاممان باش و ما را از این زشتی ایم، رنج دیده خدایا خسته

  دار

  :آسمان غرید صدایی میانشان پیچید و رسا گفت

ن باشید و صبور که خدا با صابران است این آزمون الهی خدا است، مؤم

  اي دور دست تدارك دیده و خداوند بهشت برین برایتان در آینده



 رسوخ ٨٩

 

  :آسمان خاموش شد، یکی از میان جمع فریاد زد

شما در برابر آزمون صبور نبودید و کفر گفتید این کیفر خدا است، او 

  ما را مجازات کرده و بر ما عذابی نازل فرموده است،

هاي دیگر، پیشینیانمان، این را گفت و جماعت سر بر خاك  ممثال قو

گذاشتند و خاك بر سر ریختند، اشکانشان جاري بود و ملتمسانه به 

  ها را عفو کند، فرستاند تا آن خداوند بزرگ درود می

گفتند، ناگهان کودکی از جمعشان برخاست، دست به  همه ذکر و ثنا می

  :به خدا گفت اسمان برد و با صدایی کودکانه رو

دانم این  دانم این کیفر ما است یا چه چیز دیگري، نمی خداوندا نمی

  فهمم، دانم و نمی ها نمی هیچ از این نهآزمون تو است یا 



 آزمون ٩٠

 

خواهم، همان  خواهم که بدانم، من تنها مادرم را می بارالها، من نمی

هاي  هاي نوازشگرش را، همان بوسه آغوش پر مهرش را، همان دست

  دهی به کدامین گناه؟ ش را، اگر کیفرم میشیرین

کنی، من صبور نیستم و نخواهم بود، من بهشت  اگر امتحانم می

خواهم و به هیچ چیز دل نبستم و  خواهم، من تنها مادرم را می نمی

جماعتی که چشم به کودك دوخته و به درازاي هزاران سال عمر 

ت و خاموش گف نگریستند و آسمان که دیگري چیزي نمی خویش می

  .مانده بود

  

  

  



  

  

  

  من در او

  کرد، ها مدام تکرار می وقتی مرد از خانه بیرون آمده بود، مانند دیوانه

  شود، مگر امکان دارد، نه اصالً چنین چیزي ممکن نیست، مگر می

رفت، آن اتفاق برایش حل  کرد و راه می همین طور با خودش تکرار می

  توانست آن را درك کند و نمی شدنی نبود

به طول این سالیان، بارها و بارها، چنین کارهایی انجام داده بود و حاال 

ها، آسمان و  آورد وقتی یکی از دوستانش در برابرش ساعت به خاطر می



 من در او ٩٢

 

ها به  زد، این بافت چه حالی داشت، اما بعد به خود تلنگر می ریسمان می

اش  ها همه نازنازي بوده و این حرفهم ربطی ندارد و او دیگر خیلی 

  اباطیل است،

  :گفت کشید و می که چگونه بر سرش فریاد می یاد دوستش افتاده بود

توانی به او دست بزنی و از این  این کارت معناي زشتی است، چگونه می

شود در ازاي پولی تن و جان آدمی را  کار لذت ببري، چگونه می

  بخري؟

ها  خندید و دلیل هاي او می که به حرف آورد خودش را به خاطر می

  کنند، آورد که این کاري است که همه می می

اش نکرده، خودش خواسته و در  آن زن را مجبور به تن دادن به خواسته

  برابر مبلغی راضی به این کار شده

  :اما خاطرش هست دوستش چگونه فریاد زد و گفت



 رسوخ ٩٣

 

  اي؟ ر نکردهدانی خودش خواسته و تو او را مجبو از کجا می

  آیا پول تو دلیل بر اجبارت نیست؟

  اي؟ آیا در زندگی شخصی آن زن بوده

  دانستی براي چه به این کار تن در داده؟ آیا می

قدر برایش بزرگ است که  کنی شاید احتیاج به آن پول آن آیا فکر نمی

  ي تو تن در بدهد؟ مجبور شده تا به خواسته

  :اما حاال به دل فریاد داشت

اش به خاطرم  ها چه ربطی به هم دارد، چرا در این شب و حاال همه این

  آمده،

  گذارد اي راحتم نمی هاي دوستم لحظه چرا حرف

  ام، من که به تن و جان زنی به زور دست نبرده



 من در او ٩٤

 

  ام، من که تجاوز نکرده

  ...کنم، متجاوزم ولی چرا امروز تا به این حد فکر می

  ام بدبخت کردهها را من  کنم که آن زن چرا فکر می

ها راهی است که خودشان  گفتم این زدم و می آن روزها چطور فریاد می

اند و اگر من هم نباشم هزاري دیگر این کار را خواهند  انتخاب کرده

  :گفت کرد و وقتی دوستم می

خواهی بدون خریدن تنش و پاکیِ جانش  تو آن یک تن نباش و اگر می

  به او کمک کنی، کمک کن

  خندیدم و چه هزاران نفري که از من بدتر بودند او میچطور به 

کردند، مگر نه اینکه  مگر نه اینکه براي باکرگان، دندان تیز می

انداختند و من فقط با  دردمندان شوهر مرده که فقیر بودند را به دام می



 رسوخ ٩٥

 

دادند با آنان  زنانی که خودشان خواسته در ازاي پولی به من تن می

  بستر شدم هم

  قدر عذاب وجدان دارم؟ ینچرا ا

  ام؟ گونه در درد وامانده چرا این

زد و درونش غوغایی بود، به میان خانه رفت، سرش را به  مرد حرف می

  بالین گذاشت و همسرش را دید که آرام روي تخت خوابیده است

کرد، اما  بار هم به او نگاه نمی آمد، حتی یک هایی که می این همه شب

  بود حاال غوغایی به دلش

دید که به درازاي این همه سال، صادق و نجیب به کنارش مانده  زنی می

  هاي او را تحمل کرده است و تمام زشتی



 من در او ٩٦

 

داند، اما هیچ به روي نیاورده و حاال  دانست که زنش همه چیز را می می

  بیند شنود و نه می هم صبورانه چشم روي هم گذاشته و باز هم نه می

  توانست در کنارش باشد، نگاه کند، نمیتوانست به چشمان او  نمی

آرام از اتاق به بالکن خانه رفت، سیگاري روشن کرد و به سوختن 

  اي که امشب رفته بود افتاد سیگار چشم دوخت و به یاد خانه

  این دیگر چه فرجامی است،

هایی هم  چندباري از دیگران و دوستانش شنیده بود که چنین انسان

کرد و همه را به شوخی گرفته اما حاال  ر نمیوقت باو هستند، اما هیچ

  دیوانه شده بود،

امشب در آن خانه به چشم خود دید که چگونه مردي جان همسرش را 

سپارد، چگونه از  گذارد، چگونه او را به مرد دیگري می به فروش می

  گذراند این پول زندگی می



 رسوخ ٩٧

 

داد،  ی مییاد زن افتاد که چگونه دردمندانه تنش را به روي او ارزان

  سیگار به انتها رسیده و دستانش را سوزانده بود

خواست خودش نیز در  گنگ و منگ بود، سیگار دیگري آتش زد، می

میان سیگار آتش بگیرد و بسوزد، به زنش از پشت شیشه چشم دوخت، 

کنی تو  تمام وجودش شرم شد و به یاد دوستش افتاد که چرا فکر نمی

  هایی باعث بدبختیِ آن

  خري و این عینِ تجاوز است بهاي کم می ها را به ان آنتو ج

نفسش سنگین شده بود، حس خفگی تمام وجودش را گرفته بود، با 

تمام این احساس دوباره پوکی به سیگار زد و چند سرفه کرد، سریع 

  سرفه را به درونش خورد تا مبادا همسرش از خواب بیدار شود

دردمندي داشت، شوهرش  دوباره به یاد آن زن افتاد، چه صورت

  چگونه مردي بود



 من در او ٩٨

 

  گونه زندگی کرد؟ شد که این مگر می

هاي آتش  هایش شراره ي ظالمی داشت، از میان چشم چه قدر چهره

  سوزاند، ها را می شد و جسم و جان دیده می

ریخت و  سوخت، نگاهی به همسر کرد، اشک می داغ بود، در آتش می

  آمد، جانش باال نمی

کرد و به یاد مرد در خانه افتاد، به  هر لحظه تجربه میاحساس مرگ را 

هاي دوستش، به یاد فریادهاي او که چه فرقی میان آدمیان  یاد حرف

  است

ها دادیم، فالنی بد است و  چه قدر ساده همه را قضاوت کردیم و حکم

  ما هیچ از زندگی و دردهایش ندانستیم،

را به  اش یپاکدانی تنش و  ی کرده، چرا با اینکه تو میفروش تنچرا او 

  غلتانی خري و در خون می بهایی کم می



 رسوخ ٩٩

 

  ناگهان فریاد زد

صداي درون بلند شد، سراسیمه به زنش نگاه کرد و دید که او خواب  

ي آن مرد در  است، باز به دریاي افکارش غرق شد باز هم چهره

  دورترها را دوره کرد،

گشت  کند اما هر چه میگشت تا او را از دیگران مجزا  در پی راهی می

  کرد هیچی پیدا نمی

شد کسی  هایی به او بخشید، مگر می اي شیطانی ساخت، شاخ از او چهره

  در ازاي پول ناموسش را بفروشد و فریاد زد

  شود کسی در ازاي پول جان دیگري را بدرد مگر می

  ها ي مرد آشنا بود، نه شیطان بود و نه در دوردست چهره



 من در او ١٠٠

 

در کنارش نشسته بود، در همین بالکن و میان همان در همین نزدیکی و 

  کشید هوا نفس می

دانست این او است یا او  زد، نمی سیگار به دست داشت و پوك می

  اي از این، ذره

  ها است باز نفهمید او آن را خلق کرده یا او مسبب تمام زشتی

دید که هر دو از یک ذره به یک  دانست، فقط می کالفه بود، هیچ نمی

  روند، فرجام می

خریدند و به همین  فروختند و می در ازاي بهایی کم وجدان و شرف می

  .کردند سادگی زنده بودند و زندگی می

  



  

  

  

  عقوبت کنندگان

زنی با صورتی درهم و پریشان، در راهرویی بزرگ در حال راه رفتن 

  هایش را در هم کرده بود بود، اخم

هاي  یان و آدمان بسیاري که در اطرافش بودند به او نگاهدور و اطراف

کردند و بعضی جلوي صورت خودشان، کودکانشان و اطرافیان  بدي می

  کردند پچ می گرفتند تا با او رو در رو نشوند، بعضی هم زیر لب پچ را می



 عقوبت کنندگان ١٠٢

 

خبر چه کار کرده که این بال را  گفت، معلوم نیست از خدا بی یکی می

گفت طفلکی چه صورتی دارد و دیگري  کی میسرش آوردند، ی

  گفت خدایا توبه توبه، این بال را نصیب کافران هم نکن می

ها را نه در این داالن که به طول عمر و بعد از آن  و او که تمام این حرف

شناخت و  ها عادت داشت، این صداها را می اتفاق شنیده بود، به این نگاه

گوید  دانست چه می گذشت می که میحاال دیگر از کنار هر رهگذري 

  گذرد و یا در دلش چه می

خواست این راه به آخر و فرجام  اما حاال دیگر برایش مهم نبود، می

خواست هرطور که شده این  برسد، در دلش قوت زیادي داشت، می

  ها به پیش ببرد و به پایان برساند مسیر را با تمام ناهمواري



 رسوخ ١٠٣

 

د شد، آن دو اول به او و بعد به وقتی از جلوي مادر و دختري ر

القول دانستند این داستان همان  ي در دست نگاه کردند و متفق روزنامه

  دختر است

ي پسري  حد و اندازه آري این داستان او است، دختري که از عشق بی

داد و سرآخر خواست که به عقد  کالفه بود و مدام جواب رد می

، پیش رفت و زهري که در دست دیگري در آید، اما پسر را تاب نماند

اش را به  دانست اما وقتی او را دید همه داشت سم بود، کس نمی

هایش به  صورتش ریخت و دختر مثال درختی در آتش سوخت و برگ

دوید، آتش به جانش رسیده بود و  زد و می زمین ریخت، فریاد می

رفت، این آتش با آب خاموش  سوزاند و پیش می صورتش را می

سوزاند تا خود خسته شود تا خود فرو نشیند،  د، این آتش انتقام میش نمی

خواست و  هیچ قدرتی در برابرش نبود تا او را فرو نشاند، مگر خود می

  نخواست



 عقوبت کنندگان ١٠٤

 

صورت دخترك سوخت و آب شد، پوستش کش آمد و از آن زیبایی 

برگ و  هیچ نماند جز صورتکی آب شده، چون موم، جز درختی بی

  بال،

خرید و  رفت، نگاه آدمیان به خویشتن می ن مرگ راه میدر این داال

ترسید، شاید ابتدا صورتش را میان  گرفت، شاید اول می روي نمی

کرد ولی حاال همان بود که هدیه گرفته بود همان  اي مخفی می پارچه

  بود که دنیا برایش خواسته بود،

تا حق  تاندرفت، خودش را به اتاقی رساند تا حقش را بس پروا راه می بی

  از ظالمان پس گیرد، پسر را به محاکمه بنشاند

ي پوالدین به تن  فریاد زد و ناله کرد، درد گفت و تالش کرد، جامه

  کرده، هر زخم زبانی را به جان خریده و در این جنگ پیروز شد



 رسوخ ١٠٥

 

حکم گرفت، قاضی برایش قرائت کرد و به گوشش خواندند که 

که خداوند بزرگ این انتقام  گونه انهماند،  قصاص را برایت حق دانسته

  را حق پنداشته است، دیوانه شد، فریاد زد، هوار کشید، طغیان کرد

یعنی باز هم بسوزانیم، یعنی باز هم یکی را چون خود کنیم، فرق میان 

  من و او در چیست

  خدایا این چه حقی بود که بخواهم آن را باز ستانم

  این چه آیینی که در آن گام بگذارم،

  دهد و پاسخ به درد خواهد داد، کشد، درد می سوزاند، می آري او می

شویم، چون درختی  رود، آب می سوزاند، به پیش می او به جهنم می

  سوزیم و هرگاه اراده کرد آرام خواهیم ماند برگ می بی



 عقوبت کنندگان ١٠٦

 

گاه باز  این زهر و سم، به فرمان او است تا بسوزاند و به پیش رود و هیچ

  ر او استنایستد که امر ام

ترها به فتواي کالمش، به گفتار بر حقش، آیین  نه مگر حکمی پیش

  بدیلش وار و بی نقصش و به کتاب معجزه بی

  سوزاندند، به صورت بدکاران زخم زدند و جهنم زمین شد

  شوند سوزند و آب می و می اند زانیآونه مگر از موي سر زنان در جهنم 

  ي خواهد دادنه مگر زن بدکاره را خدا کیفر به بد

پس سربازانش اسید به دست گرفتند، جهنم خدا را به زمین آوردند، 

  طاعت به فرامینش کردند و سوزاندند

  گونه فرموده بود که پروردگار بزرگ جهانیان این



 رسوخ ١٠٧

 

سوزند و توان دم زدن بر کسی نخواهد بود، زنانی که به زمین و  می

  اند، صورتشان آب شد خاك افتاده

شان به زمین ریخت و درد کشیدند، فریاد زدند، چون شمع پوست تن

دار شدند و فرمان خدا را پیش بردند و جهنم از آسمان به زمین  لکه

بهره نماند و در این عذاب جان به  سوختگان از عذاب خدا بی صورت

  دوزخ خدایان سپردند

  دهندگان است سیل آمد، آب خیل آنان را برد که خدا بدترین عقوبت

بال از آسمان نازل شد و دختر به چشم دید، پروردگار  هزاري عذاب و

تا  آسمانیان به زودي بارانی خواهد فرستاد، بارانی از جنس همان زهر

  رخ از رخسار آدمیان برکند، صورت بسوزاند و سیرت بخشکاند

و چون موم همگان آب شوند و کیفر گناهانمان به دنیا خواهیم داد و در 

  شد و زنده خواهیم بود سرایی دورتر مرده خواهیم



 عقوبت کنندگان ١٠٨

 

  دختر فریاد زد،

خواهم، کفش پوالدین به پاي کرد، صورت به  خواهم، قصاص نمی نمی

آدمیان نشان داد به پیش رفت تا این بار نه به آن راه به راهی درست 

ي زشتی برکند و هیچ از این کینه به جاي نگذارد که زشتی در  ریشه

  .برابر زشتی جهان زشت خواهد ساخت

  

  

  

  

  



  

  

  

  دانند می

اي سرد و بی روح، خانه که نبود میدان جنگ میان  دختري بود و خانه

  پدر و مادر بود،

شنید،  ها هیچ نمی کرد، به جز فریادهاي آن ها را باز می از صبح که چشم

هاي  زدند، آن یکی زشتی کشیدند و فریاد می سالح به روي هم می

هاي او را  کشید و دیگري از قبرستان دل زشتی دیگري را به میدان می

کشیدند و آتش به  ها فریاد می کرد و بر این جنازه ساعت نبش قبر می



 دانند یم ١١٠

 

ریختند و بعد آرام به روي همان قبرستان و همان گور  م میروي ه

  کردند جان و جسم گریه می بی

شنید و ماتم  ها را می ها این فریادها و جنگ دختر به طول تمام ساعت

  ماند، اي خیره می کرد و به گوشه می

کرد، دوست داشت  شد و هوا را بارانی می گاه بغض وجودش پاره می

نشنود و گاه به سوداي فرار از این مسلخ به هر جا  بمیرد و دیگر صدایی

  شد بگریزد که می

پایان بود و دلش پر شده بود  هاي بی ي این جنگ هر روز شنونده و بیننده

  از آرزوهاي محال،

ها با او حرف بزند، درد دلش را  از مادري که به بالینش بیاید و ساعت

  دبشنود و او را به آغوش بکشد و بوسه بارانش کن



 رسوخ ١١١

 

خواست با او صحبت کند و عاشق  بیشتر از مادر از پدر توقع داشت می

پدري که دستان کوچک او را فشار دهد و از قدرت  بود ودستان پدر 

پدر بفهمد دنیایی چون کوه در پشتش ایستاده و کسی توان لطمه زدن به 

  او را نخواهد داشت

ودکی خواست که گهگاه خودش را به ک هاي پدر را می دلش بوسه

ساخت که پدر او را سخت  کرد، در ذهنش روزهایی را می دلخوش می

بوسید، با صداي او به خواب رفته و صبحگاه  گرفت و می به آغوش می

  خیزد هاي او از خواب برمی با بوسه

  کرد ها در رؤیایش بود و فریادهاي آن دو او را بیدار می اما این

بار هم به این فکر  یک به کلی وجودش را فراموش کرده بودند، حتی

کردند که دختري در خانه است و منتظر محبت و دست و نوازش  نمی

  ها است و این دختر فراموش شده پیش رفت و عاشق شد آن



 دانند یم ١١٢

 

ي  اي براي خویشتن ساخت، مدتی بود که هر روز، سایه دنیاي تازه

آمد و وقتی نگاهشان به هم  کرد، به دنبالش می پسري او را تعقیب می

شد و لبخند  دید، بند دلش پاره می خورد و نگاه پر مهرش را می میگره 

  داد اش می ارزانی

این بودن و دوست داشتن را دوست داشت، حال پدر نبود که همراهش 

باشد اما پسري مثل سایه در کنارش بود و هر گزندي را از او دور 

قدر  افتاد و چه می نااهالندرید و به جان  کرد، برایش گریبان می می

هاي او شده بود و چقدر از این اتفاقات  ي این بزرگی دختر فریفته

  سرمست بود

هایش را خواهد  که حال عشقی دارد که پاسخ تمام کمبودها و نداشته

  داد،



 رسوخ ١١٣

 

اش و حاال  گاه نداشته اش را، پاسخ برادر هیچ پاسخ پدر داشته و نداشته

  پاسخ دوست و همراه و عشق را خواهد گرفت

داشتن او سرمست بود، ضربان قلبش همیشه از دیدنش تند وجودش از 

  زد و این داستان عاشقانه با صحبت کردن آنان در پیش بود می

کالم شد وجودش را  روز اولی که دستانش را لمس کرد و با او هم

آتشی فرا گرفته بود، وقتی او مثال پدري مهربان همیشه نگرانش بود، 

، وقتی دنیایش دنیاي دختر بود، وقتی وقتی همه چیز او برایش مهم بود

گفت و از این دنیا و  نشست و برایش از عشق می ها به کنارش می ساعت

خواهد برایش بسازد از عشقی که  دنیاي پیش رویشان از جهانی که می

همواره در میانشان جاري خواهد بود، وقتی رؤیاهاي دختر را به زبان 

کرد، آنجا بود که دختر هیچ  ق میآورد، با بوسه بیدار کردنش را مش می



 دانند یم ١١٤

 

اش را با  از این دنیا کم نداشت و همه چیز دنیایش را در دل او و آینده

  کرد عشق به او ترسیم می

شوهرش، پدرش، برادرش، دوستش و پدر فرزندانش همه را در او 

  دید و عاشقانه با او بود می

سه بر او را دید و به پیش رفت، او را دید و به آغوشش نشست، بو

هاي او پاسخ داد و جانش را در اختیارش گذاشت، آنگاه که او  بوسه

  :گفت دمادم می

ما براي همیم و جهان از آن ما است، تمام عمرمان با هم خواهد بود و 

  دنیایمان از هم

دو جسم و تن به هم گره خورد و دختر در عشق به معشوقش رسید و هر 

  ان شددو یک تن شدند و این بزنگاه زندگی آن



 رسوخ ١١٥

 

این شروع سیماي تازه از پسر، این شروع بود و یا پایان، این سرآغاز 

  انداز بود زشتی براي دختر بود و فریادهاي پسر که در گوشش طنین

  هایش و سرآخر فریادهایش ها، پاسخ ندادن محلی هایش، بی راندن

گونه بود که او را کشت و  که به خراب بودن متهم شد، به ناپاکی و این

  اش خاك ریخت  همان قبرستان پدر و مادر سپرد و بر جنازهبه 

این یک تن نبود، این قبرستان بزرگی بود به وسعت جهان و جاي 

نها دختر که به خاك نشستند و دفن شدند  جایش به اجساد هزاران و بی

و جنازه شدند، سوختند، پرپر شدند، مردگی کردند، فاحشگی کردند، 

  خود، خود هم سوختند،زندگی سوزاندند، به آتش 

کشتند و مردند، جنازه شدند و به خاك نشستند، خودکشی شدند و باز 

  هم به خاك نشستند



 دانند یم ١١٦

 

خاك به رویشان بود، پدر گفت و خاك ریخت، مادر طعنه زد و خاك 

  ریخت، پسر گفت و خاك ریخت، همه و همه گفتند و خاك ریختند،

  او چه شد، چه از او باقی ماند،

  نسوزاند، تجاوز نکردند، او را بدین خاك نسپردند،جسمش را 

  آیا تنها همان زور و تیغ و شمشیر تجاوز کرد؟

  آیا عشق او را نکشتند و جانش را ندریدند؟

  و متهم به هر چیز از همه کس حتی متجاوزش هم نشد

و حاال او در خاك در پی زشتی است و متجاوز کمی دورتر بر خاك 

بودن به سر دارد و دخترك در زیر خاك  منزه نشسته و تاجی از پاکی و

خواند و هیچ تن به  براي خویشتن و جماعتی چون خویش فاتحه می

  رویشان شادباش نگفته است



  .دانند در درد مردند و سخت خفتند، جماعتی که همه چیز را می

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  دیده

  گذراند این اتاق در بسته وقت می روزها بود که در

که حتی دیوارها و اشیا هم با او حرف  در این فضا مانده بود قدر این

  شد کالم می ها هم زدند و با آن می

آورد که  کرد و به خاطر نمی بعضی روزها، خودش را هم فراموش می

  کیست



 رسوخ ١١٩

 

داد و بیشتر وقتش را  اش را تشکیل می اما این لحظات کمی از زندگی

  کرد نمور و تاریک به خویشتن فکر می چال اهیسمیان این 

کرد،  تصویر آن روز در برابرش بود و هر ثانیه، آن مشاجره را دوره می

فرستاد بر  کرد و لعنت می آن دعواي احمقانه را، هزار بار نفرین می

  شخویشتن و حماقت

کرد، گاهی  ها را لمس می کشید، آن واي چشم، دست به چشمانش می

  کرد ها را نوازش هم می حتی آن

  کرد، دنیایی ندیده بود به دنیا نگاه می

آمد و از اینجا بیرون  همان اتاق بود، همان تاریکی و گهگاه مالقاتی می

  توانست جهان را بیشتر ببیند، بردنش که می می



 دهید ١٢٠

 

یند و به یاد بسپارد، شکل دیوار را، حتی دوست کرد بیشتر بب سعی می

ي دیوار خیره بماند و هر روز بخشی را به خاطر آجرهاداشت به 

  سپرد می

ها، سیمان بینشان و هر چه  ي چینش آن سنگ اش را نحوه نه شکل ساده

  که در آن دیوار نقش داشت،

باال، تمام کرد، گاهی از باال به پایین و گاه از پایین به  همه را مرور می

  افتاد سپرد و باز یاد آن روز می جزئیات را به خاطر می

گانه که چگونه از کاه کوه ساخت،  یاد آن جر و بحث و دعواي بچه

چگونه کنترل از دست داد، چگونه به سمتش حمله کرد و ظرف چند 

  ثانیه این فاجعه را به بار آورد

آن چشم خونی، آن  اش در برابر بود، آن چشم پانسمان شده، مدام چهره

  فریادهاي ممتد،



 رسوخ ١٢١

 

زد و نگاه به  کرد، ضجه می واي که دیوانه شده بود، وقتی فکر می

کشید، آن روز و آن دعوا،  شد، فریاد می کرد، دیوانه می چشمش می

  گذاشت اي خاطرش را راحت نمی ثانیه

دید، چشم نداشت، گاه خودش را میان  گهگاه در خود صورت او را می

هایش دیگر نبود و چشم در چشم او  آورد، چشم خاطر میآن صورت به 

دید که  دیدند، گاهی می جاي گذاشته بود، چشمانش بودند اما نمی

برد و به چشمانش دست  چشمی به زمین افتاده و دست باال می

بیند  بیند، می کرد که چیزي درونش نیست اما می گذاشت، حس می می

ي  ه کور شده، حتی بارها صحنهاند، چگون چگونه از حدقه بیرون آمده

کور شدنش را به چشم دیده بود و هربار که از میان این کابوس 

  کرد ها را نوازش می زد و آن دست به چشمانش می خاست یبرم



 دهید ١٢٢

 

داد، نبودنشان را  خواند، مرثیه سر می ی برایشان روضه میگه گاهحتی 

مان در آمدن ها ز کرد، در تمام این روزها در تمام این ساعت تمرین می

  نشست چشمانش را به نظاره می

بار خودش  دانست قرار است چگونه این بال را سرش بیاورند، یک نمی

برند، گاهی حس  دید که قاشق داغ به چشمش می را دست و پا بسته می

آورد و او در آوردن را،  کرد کسی چشمانش را از حدقه بیرون می می

دید و  ن چشم بیرون آمده را میدید و گاه آ خون ریختن را به چشم می

  شد کرد و دیوانه می دید، به دنیا نگاه می آن چشم هم می

دید، دست و پا زدن  ریختند، تقالهایش را می اي به چشمش می گاه مایه

دید، این رنج اتفاق نیفتاده را در تمام این روزها  و رنج خویش را می

ار قصاص شده و ها هزاران ب چشیده بود و در ازاي تمام این ساعت

  ها دیده بود رنج



 رسوخ ١٢٣

 

گاه در افکارش کسی که به او ضربت زده بود جالدش نبود، او  اما هیچ

اي ترسیم  ها را در بیاورد، جالدش را هر روز به چهره نبود که چشم

  کرد، می

داد، صورتی زخمی داشت و میان آن  کسی که این عذاب را به او می

ي  د، هیکلش درشت بود، همهکاله یا نقاب مشکی دو چشمش بیرون بو

ایستاد و با  در برابرش می هر بارتنش رد تازیانه داشت، همچون غولی 

داد،  اي سر می آورد و گاه و بیگاه خنده ها را در می تمام قساوت چشم

  زد، می قهقهه

گفت، او دیگر کیست، این چه انسانی است و هزاران  بارها به خود می

  کرد سرگذشت برایش ترسیم می

بار در افکارش مردي بود که به درازاي سالیان رنج دیده و ظلم  کی

  گرفت، آدمیان می تک تککشیده و شکنجه شده و حاال تقاص از 



 دهید ١٢٤

 

دید که از بچگی در جایی براي این کشتارها و  بار او را می یک

دید که چگونه او را براي این  ها تعلیم داده شده بود، می شکنجه

چشم در بیاورد و قهقهه  چنین اینند که روزي ا  ها پرورانده گري وحشی

  سر دهد

  دیدش، همه چیز می

  انسانی معمولی و عادي،

اي داشته باشد، بین مردم  نه او انسانی عادي و معمولی نبود که خانواده

  زندگی کند، بیاشامد، بخورد، نه این دنیا هیچ ربطی به آن آدم نداشت

هزار خمه مانده بود، روزي حال در ازاي روزهاي بسیاري که در این د

کشید، به  آورد، عذاب می کرد، چشم در می خودش را قصاص می بار

آورد که چرا این بال را  بخشید و خودش را به خاطر می جالدش جان می

  سر خویش آورده است



 رسوخ ١٢٥

 

شود، دوباره  سوزد، کور می ها در انتظار می ها و شاید، سال به درازاي ماه

  ند تا دوباره سر به بالین بگذاردک شود، کور می بنیاد می

  روز موعود فرا رسیده است، روز قصاص

بردند،  داد، دست و پا بستند، او را پیش می روزي که باید تقاص پس می

همه نشسته بودند و در انتظار این روز، زمان گذاشته و تا روز انتقام را به 

  چشمان دیده و نادیده ببینند

  بود، زیر عینک و نقابی مخفی مانده بود،او را هم دید، چشمانش بسته 

زد، بستند که دست و پا نزند، تقال  او را به تختی بستند، دست و پا می

  نکند،

مدام در تعقیب جالد بود، کسی آنجا نبود، به جز چند نگهبان و یک 

  دکتر و جماعتی که مشتاق دیدن این قصاص گرد هم جمع شده بودند



 دهید ١٢٦

 

ر داد که به همین زودي اتفاق خواهد دکتر نزدیکش آمد، به او هشدا

  افتاد، به دکتر نگاه کرد، او جالدش بود

کرد به اینکه چگونه  دیوانه شده بود، دیگر به این دکتر هم فکر نمی

خورد و مدام از خدا طلب رفعت و  اي دارد، چه غذایی می خانواده

  کرد بخشش می

عفو نکرد  خواست، لیک خدا داد، از خدا عفو می عجز و ناله سر می

  فرمان به قصاص داد

کرد و او بود که به  ها قصاص می در تمام این سالیان از همان دوردست

ها  داد و خویشتن هم از بشر و جان انسان اذن و قدرت قصاص می

  گرفت ها می قصاص

چه با احکام و حدود چه با آزمون، چه با کیفر، چه با جهنم و چه با 

  هزاران درد ریز و درشت



 رسوخ ١٢٧

 

ن بار انسان بخشید، آرام سر به زیر از حقش گذشت، چشم را لیک ای

دانست کوريِ چشم در برابر دیگري کور  به چشم پاسخ نداد که می

  :هاي عالم است و آرام گفت شدن تمام چشم

  من در برابر ظلم، ظلم نخواهم کرد

اش، هر مشکلی را از هر جاي  و خدایی که به درازاي تمام فرمانروایی

  .یچ باقی نگذاشت تا حل شودپاك کرد و ه

  

  

  

  



  

  

  

  فرزاد

ها  زنان بر طبل کردند و طبل شیپورزنان، شیپور به دهان اعالم می

شد و قیامت  نواختند، صداي صور و شیپور از هرجایی شنیده می می

  خداوند برپاي بود

گ فرشتگان و مقربان دوشادوش خدا ایستاده بودند و پروردگار بزر

ها نشسته بود و یک به یک آدمیان را  جهانیان بر تخت قدرتش میان آن



 رسوخ ١٢٩

 

چنین قضاوت آدمیان شروع شد و  خواست که قضاوت کند و این می

  شان را مشخص کرد ها را محاکمه کرد و جایگاه ابدي آن

سرآخر نوبت به فرزاد رسید، او را هم دست و پا بسته پیش بردند و در 

دند و خدا اعالم کرد تو متهم به قتل و کشتار برابر خدا به خاك نشان

اي و به روي آنان آتش  ي از آنان گرفتهشمار یباي، تو جان  شده مؤمنان

  اي مرا به هالکت رسانده داران نیداي و  گشوده

توانست که بزند، آن قدر  فرزاد گیج و مبهوت ماند، حتی حرف هم نمی

  شد،شوکه شده بود که قدرتی براي تکلم نداشته با

  دادم اش افتاد، فکر کرد، مگر من درس نمی به یاد زندگی گذشته

  مگر معلم نبودم؟

ام چیز دیگري نبود، من که کاري در دنیا نکردم، این  مگر وظیفه

  ها دگر چیست، حرف



 فرزاد ١٣٠

 

  و قضاوت دیگري را داشت جز این توقع هر قیامت

فکر شد و با خود  اگر بارها و بارها و بارها به این صحن آورده می

شد به جز قتل و کشتار، مگر  کرد هر جرمی براي خویش متصور می می

  تمام عمر به این فکر نکرد که آدمیان را بهتر کند؟

  مگر به آنان درس دوستی نداد؟

  حال این چه جرمی است که خداوند براي او متصور شده،

که خاموش بود و در ذهنش بلوایی به پا بود خداوند فریاد  گونه همان

  :زد

بگو و از خود دفاع کن، این چه کاري بود، چگونه توانستی با خود و 

  مؤمنان چنین کنی؟

  فرزاد که توانی نداشت خاموش مانده بود و خداوند قادر، برزخ شد



 رسوخ ١٣١

 

  :ناگهان فرمان داد

  پخش کنید آن کارهاي پیشین او را

و تصاویر در برابر همگان پخش شد و فرزاد، خویشتن دید که چگونه 

کارد و منفجر  کشد، بمب به زمین می فنگ گرفته و میدر دست ت

  درد شود و جان مؤمنان را می می

رفت و هیچ  به تصویر خیره مانده بود، نفسش باال و پایین نمی

  توانست که بگوید، نمی

  :خدا باز هم فریاد زد

  دفاعت چیست؟

  گویی؟ چه می

  :فتگ صداي آرام فرزاد در میان هیاهوي آن جمع شنیده نشد که می



 فرزاد ١٣٢

 

  گناهم ام، من بی من کاري نکرده

خداوند قادر فرمان داد تا جوارح و اعضاي بدنش به سخن بیایند و در 

  برابر خداوند قادر مطلق شهادت دهند

جوارح یک به یک سخن گفتند، دستانش به صدا در آمد و گفت و 

همگان شنیدند، از روزهایی که تفنگ در دست داشت، از روزهایی که 

  کاشت ن میبمب به زمی

پاهایش شهادت داد، به کجاها رفته و جان چه مؤمنانی را گرفته است و 

چشمانش همان گفتارها را تأیید کرد و سرآخر زبانش صحه بر چنین 

  ها گذاشت حرف

  :گفت زد و می فرزاد دیوانه شده بود، فریاد می

  ام گناهم و کاري نکرده من بی



 رسوخ ١٣٣

 

نرفته است و دستانم جز قلم پاهایم جز به راه تدریس آدمیان به پیش 

ها لیک خویشتن به این  چیزي به خود ندیده و چشمانم دیده هزاري ظلم

ها تبري  ام و به طول تمام عمر با زبان از این زشتی ها دامن نزده ظلم

ها به دور بنشانم و فریاد  ام، سعی کردم همگان را از این زشتی جسته

  گناهم زد که بی می

گفت که خدا امر کرده بود و او باید هر آنچه  میلیک زبان چیز دیگري 

  خالق بخواهد بگوید که خالق قدرت مطلق است

  دانستند که حق با خدا است، شنیدند و بیشتر می همگان می

حق با خدا نیست که خدا خویشتن حق است و هر چه خدا بخواهد و 

خدا بداند پیش خواهد رفت و کسی یاراي مقابله با او را نخواهد داشت، 

گونه تصویر کرد و جماعتی دیدند و سرآخر، پروردگار بزرگ  این



 فرزاد ١٣٤

 

ها  جهانیان حکم او را خواند و همگان از این عدالت بزرگ الهی هلهله

  کشیدند،

  دارش زدند، سنگسارش کردند و به آتش جهنم سوزاندنش

هایش را نشنید و  تفاوتی هم نبود، او را به غل بستند، هیچ تن حرف

بگوید که زبان در اختیار خداي بزرگ بود و قدرت نتوانست حرف 

  همه چیز و مالکش قادر مطلقی بود که هر چیز این جهان به اذن او است

شنیدند و باید که باور کنند که چه چیز در برابرشان است و  همه فقط می

  نهایتش باورشان هم از آن خدا است

رفت،  پیش میفرزاد به پیش بود، دستانش در بند و پاها به پابند، 

ي داري در برابرش بود، هیچ تن فریادهایش را نشنید و به درازاي  جوخه

زد و دلیل  گفت و فریاد می سالیان هم نخواهد شنید، به درون می

  کرد آورد و مستندات روي می می



 رسوخ ١٣٥

 

شاید فکرش تازه بازتر هم شده بود، طریقتی جسته تا خویشتن را برائت 

خداوند مهر به زبانش زد و دیدگان را به تر  دهد لیک از دورزمانی پیش

راهی برد که خویش خواست که ببینند و تا آخرین نفس فریاد زد، اما به 

  درون و کسی برون را نشنید

هاي  آویز تکان خورد و پروردگار سوزاند و آتش زد، میخ میان دار حلق

  داغ به اندامش فرو برد، او را کشت و دوباره زنده کرد

ي مقرب انسان نبود که هماره در کنار او بودند  دو فرشتهاما خاطرش از 

هایی که به طول  اي از قلمروي خدا نشسته همان و حال آن دو در گوشه

  عمر در کنار فرزاد و مراقب او بودند

بارها زندگیِ او را دوره کردند، به خاطر آوردند که همان مدرسه 

هاي  شان از خوبی مهها، ه ها بود و درس دادن ها بود و حرف زدن رفتن



 فرزاد ١٣٦

 

هاي خدا در میانش نبود، لیک به مهري که خدا  فرزاد بود و هیچ از گفته

  داده خاموش ماندند که همه خاموش نخواهند ماند

فرزاد سوخت و خاکستر شد لیک زبان به کامش سرآخر گشوده 

خواهد شد و فرشتگان به خویش خواهند آمد و جوارح پر شرم 

  ن دروغ هزاران ساله راشکنند این سکوت و ای می

و فرزاد و هزاران فرزاد، به این دنیا و آن دنیا، حقشان باز پس گرفته 

خواهد شد و دوباره فریاد خواهند زد، نه فقط براي خویشتن که براي 

  رسد ها به گوش می ها و آن صدا از دوردست تمام انسان

ند، نواز است که هر قدرت و زشتی را به زیر افک چقدر زیبا و گوش

فریاد آزادي از دور شنیدنی است و این راه پایان ندارد، هرکس هزاري 

  به خود خواهد رویاند و درس آزادگی به جهان خواهد آموخت

  آزادي خیلی نزدیک است، به نزدیکی باورهاي خویش



  

  

  

  سنگ زار

یرون قدر زیبا که وقتی از خانه ب مردي بود که زنی زیبا داشت، آن

رفت، هزاري چشم در تعقیبش بود، رفتن و بودن و ماندنش را نظاره  می

  کرد می

مرد به سختی او را تصاحب کرده بود و خودش را صاحب و مالک بر 

شد تا  خواند، معلوم نمی دانست و نگاه دیگران را بر او حرام می او می



 سنگ زار ١٣٨

 

زن را داد اما نگاه کوچکی به  چه حد آن زن را دوست دارد، بروز نمی

  آورد از حدقه درمی

تا این حد داشتن مردي در کنارش که به  و زنی که او را دوست داشت

بخش بود،  او توجه کند و در کنارش باشد و دوستش بدارد برایش لذت

در آن اوایل راه که این کارهاي مرد برایش به عشق تعبیر  مخصوصاً

او را دوست داشت شد و بیشتر از هر چیزي در این دنیا مردانه بودن  می

بودنش را، سنگر و پشتبان بودن مرد را   و این طور همیشه پشتوانه

  کننده بود اي دوري از او برایش دیوانه پرستید و لحظه می

ها و مالک  ها و سایه افکندن رفت، مراقبت اما هر روز که پیش می

آورد و تاب و  کرد و به وجودش فشار می ها زن را کالفه می بودن

کرد، دوست داشتن مرد را دوست داشت  را بر او سخت میتحملش 

  خواست از دیگر جهات هم خوب باشد لیک می



 رسوخ ١٣٩

 

اي بزند و کمتر او را در این زندان  اي بگوید، شعري بخواند، بوسه جمله

و او نگهبان ناموس  محبوس کند، اما براي مرد دنیا نگهداري از زن بود

زه و فکرهاي هرزگان هاي هر زیباي خویش و راندن آن همه نگاه

  کرد اش می دیوانه

رفت او در تعقیبش بود، یا او  دانست چه باید بکند، زن به هر جا می نمی

رفت مثل سایه در  را همیشه در کنار خود داشت و یا اگر تنها بیرون می

گفت، یا نگاهی  تعقیبش بود، واي از آن روزي که کسی چیزي می

درید و چشم از کاسه در  امه میکرد، ج کرد و مردي که پرخاش می می

تر و  هاي زندان را به روي زن تنگ آورد و هر روز و هر روز این میله می

  کرد تر می تنگ



 سنگ زار ١٤٠

 

هاي مرد کالفه  زن در این قفس به حصر آمده بود، از این همه شک

شده بود و وجودش همیشه پر از ترس بود، همیشه مثل سایه مرد را 

  اش واقف است و نکرده دانست به هر کرده دید و می می

دانست در این زندان نامرئی به تنگ آمده و توان هیچ حرفی را  می

نداشت، اما با این وجود دوست داشت که مخفی کند، دوست داشت 

که همه چیز را نگوید و با این کار حس آزادي بیشتري را تجربه 

  کرد و این بازيِ دوطرفه آن دو شده بود، می

کرد و به پیش  م در حال جستن بود، تعقیب میگفت و مرد مدا زن نمی

گماشت تا پرنده از  رفت، حتی اگر خودش هم نبود دیگرانی را می می

  قفس پر نزند



 رسوخ ١٤١

 

شد، زبانه  ورتر می این زندگی پر از شک در دل مرد هر روز شعله

سوزاند، تمام عشق و دوست داشتن را، تمام آسایش و  کشید و می می

  در پیش بود، سوزاند و آرامششان را می

اش  از چندي قبل زن به خواهرش قول داده بود که براي تمیزکاري خانه

توانست این کار را بکند، هربار به  روزي به کمک او برود و هربار نمی

افتاد و  آمد و اتفاق به عقب می اي پیش می گفت، عذر و بهانه شوهر می

زن دیگر  آن شک و آن حصار نامرئی و مرئیِ مرد باعث شده بود که

  ي او مخفی نگاه دارد حقیقت را نگوید و هر چیز را از دیده

ي خواهر برسد، اما به شوهرش واقعیت  سرآخر بیرون رفت تا به خانه

نگفت و به هزار عذر و بهانه این طریقت را پیش گرفت و به پیش رفت، 

خبري  چیه یببه خانه خواهر کسی نبود، اهل خانه بیرون رفتند و او 

  ه رفت تا این مسئولیت از شانه بردارد و قال این مقاله را تمام کندبار یک



 سنگ زار ١٤٢

 

ي خواهر رفت و مشغول تمیز کردن شد، این بار شماري به  به خانه

هایش را به تعقیب زن  کمینش نشسته بودند، مرد که خود نبود و جانشین

ا دیگري هم ه جز آنها رفتند و او را به نظاره نشستند،  گماشته بود، آن

  که به طول زمانی دراز داشتن زن را به دل وعده کرده بود دبو

او که سالیان دراز در انتظار زن نشسته بود تا روزي او را به چنگ آورد 

کرد و  کرد، راه رفتنش را نظاره می و مالک به جانش شود، تعقیب می

شد و هر روز این وصال را به خویشتن مژده  در دلش غوغایی به پا می

  داد، می

  اش را هم دریده بود، شوهر زن چند بار او را دیده بود و جامه

اي دید و زنی که هیچ در آن نیست و روز وصالش در همان  حال خانه

چهاردیواريِ خالی و میان همان دخمه بود، پس به پیش رفت تا کار را 

  ي عمل بپوشاند اش جامه هاي همیشگی یکسره کند و به مژده



 رسوخ ١٤٣

 

زن، چندي طول نکشید که به او نزدیک شد، در  به خانه بود و در برابر

جان کرد و زمین انداخت و هیچ  چشم بر هم زدنی، زن را مدهوش و بی

از او باقی نگذاشت نه یاراي تکان خوردن داشت نه فریاد زدن و دفاع 

فهمید و مردي که  هوش افتاده بود و هیچ از این دنیاي نمی کردن، بی

را انتظار کشیده و این جان را مزه کرده  حریص به طول سالیان این منزل

  و زیر دندان چشیده است

کشید و از شام تا صبح میان خواب و بیداري به وصالش  بدنش را بو می

کرد، بر  درید و پاره می جان در برابرش بود، می رسید و حال جان بی می

کرد، وصالش در پیش بود، شب  انداخت و سالخی می او چنگ می

  جان اي بی زفاف با مرده

خورد و آرام  خواست، زن تکانی نمی جانش را تکه تکه کرد، خون می 

رفت،  درید و پیش می جان او را می مرده بود، به دنیا نبود و جان بی



 سنگ زار ١٤٤

 

حرکت مانده بود،  انداخت، زن مرده بود، بی زد و می خودش چنگ می

ه خواند و ب داد و عیش را به نوش خویشتن می لیک او به زن تکان می

  خورد افزود و لذت می خورد و بر لذتش می ذهن زن تکان می

جسم دریده را باقی گذاشت تا باقیِ الشه خوران هم بخورند و لذت 

برند، از آنجا دور شد و نگهبانان و تعقیب کنندگان دیدند آمدن و رفتن 

دادند که  او را و حال زمان بازگویی ماجرا بود، باید به شوهر خبر می

اي آمده متروك که کسی در آنجا نبود و صدایی  به خانهچگونه زنش 

  اي رفت و ساعتی دیگر سرمست بیرون آمد آمد و کمی بعدتر غریبه نمی

ها با هم کلنجار رفتند تا یکی   قدرت گفتن این قصه را نداشتند و ساعت

شنید و به او  راضی شد ماوقع را براي ارباب تعریف کند و مردي که می

  گفتند می



 رسوخ ١٤٥

 

هایش را به یقین شنید و خیانت  موش مانده بود، پاسخ تمام شکاو خا

  گرفت

زد  آرام نشست و در خود آب شد، خاکستر شد، سوخته بود، فریاد می

هایش یقین بودند، خیانت را دیده بود و پاسخ تمام اعتماد  که شک

دانست چگونه شکل  اش را چشیده بود، اعتمادي که خودش نمی سالیانه

  ها ترین انسان کرد و مظلوم ودش را احمق فرض میگرفته و حال خ

هاي آتشین  دید که چگونه دست و پا بسته به شراره حال خودش را می

زن شیطانی سوخته و هر چه داشته را به باد داده است، ناموس و غیرتش 

زد، واقع بود،  آمد، فریاد می سوزند و جانش برون می دید که می را می

  تن زنی بود که بدکاره بود و هرزهراست بود و همه خیانت 

و زنی که بیدار شد، مرده بود، زنده شد، دوباره از خاك سربرآورد و از 

اعماق خاك نگاهی به باال کرد، تنش را دریده بودند، هیچ چیزي به 



 سنگ زار ١٤٦

 

دانست که چیزي شده و  دانست چه شده ولی می آمد، نمی خاطرش نمی

  داشتهایش طول و عرض  این چیز به عمق ندانسته

بار مرده بود نه دوبار  از جاي برخاسته از خاك بیرون شده بود، یک

مرده بود، هرچند بار که مرده بود دوباره زنده شد، حال برزخ در 

انتظارش بود، دوزخ و آتش در یکسو و بهشت و آسایشش در سویی 

  دیگر

خوران  اما حال در برزخ بود، قاتلش این جنازه را به خاك نهاده تا الشه

  م از گوشتش بخورند و چرا از جاي برخاسته

  چرا سر از خاك برون آورد؟

  چه فرجامی در انتظارش بود؟

رفت، خودش را سالخی  وار به این سو و آن سو می مردي که دیوانه

دید، دست و پا بسته به قربانگاه برده بودنش، آب نداده غیرتش  شده می



 رسوخ ١٤٧

 

ا سرآخر بر یقین در را ذبح کردند و حال از خونش به او خوراندند ت

  اش کنند، خیانت قربانی

خندید،  رفت، به رویش می تصویر زن بدکاره مدام در برابرش رژه می

زد، یقین را شک و شک را یقین  اش قهقهه می به غیرت لگدمال شده

کرد نیشخندي به او زده و اذن بریدن  کرد که وقتی خیانت می قلمداد می

دید و حال باید برخیزد و کاري  می داد و او خونش را به زمین سر می

  بکند

باز پس گیرد و باید یقینش را به  کار انتیخباید حق خویشتن را از این 

ي غیرت را به همت  مانده تهعمل بدل سازد، راه را در پیش گرفت، 

تا حقش از محکمه و دادگاه بستاند، از طریقتی و  بست و در پیش رفت

ستاندند، داد مظلومان  گیرد، داد می شریعتی که در برابرش است باز پس

زد، باید  از ظالمان خواهند گرفت و این قربانیِ خیانت باید که فریاد می



 سنگ زار ١٤٨

 

رساند و در پیش محکمه  کرد و خائنان را به اشد مجازات می جنگ می

  خواند و خواند یقینش را می

ها و ناموس از دست رفته را، غیرت  ها و شک شنید، حرف قاضی می

خواند  کرد، می شنید و به کالم قدسی رجوع می ده، همه را میلگدمال ش

ها چه سود، باید شاهدي این  کرد، اما این همه گفتن و کسب تکلیف می

مدعا را ثابت کند، باید زن به محکمه بیاید و خویشتن حرف بزند که 

  این شریعت، شریعت عدل است

به جهان و این حدودي است نازل شده از حلول قدسی براي نظم دادن 

باید در آن تمامیِ اوامر و دستورات راستین پیش رود، باید حقی از 

  کسی زایل نشود



 رسوخ ١٤٩

 

و زنی که به دادگاه بود، دستانش بسته، پاهایش بسته یا آزاد اما در 

اي نشسته بود، متهم بود و اتهام در برابرش، شک مرد یقین بود و  گوشه

  شد دل میحال باید این اتهام به جرم در برابر قاضی ب

  گفت، چه بگوید؟ از پرسیدن خاموش بود، هیچ نمی

بار ساکت بود و حال زنده شده، باز هم ساکت  بار کشتنش، یک یک

اند که چگونه به خلوتگاهی  نگهبانان گفتند دیده امابود، او حرفی نزد 

اند که چگونه  همه چیز را دیده دار نیدرفته و آن دو مرد عاقل و بالغ و 

ه خلوتگاه رفت، چگونه پس از مدتی سرمست بیرون آمد و اي ب  غریبه

زد، این هرزه تقاصش مرگ  چگونه شک شوهر یقین بود و فریاد نمی

  است

شنید، باز هم  فهمید شاید، اصالً هم نمی زن آرام نشسته بود، هیچ نمی

مرده بود، شاید همان روز مرد و دیگر به دنیا بازنگشت، هنوز از خاك 



 سنگ زار ١٥٠

 

زد و اجازه سخن گفتن  شاید به برزخ کسی حرف نمی سر بر نیاورده و

  ...نداشت سکوت باید

اما بانی هم رسید، او را هم آوردند، دریده بود، جان گرفته بود و کشته 

شنید،  گفتند و می بار که دو بار، اما به دورش مقربان می بود، نه یک

صحابی و حواري به گوشش خوانده بود که چگونه متجاوزین به دار 

  ویخته شدند و چگونه جوخه و طنابی در برابر او استآ

  شاید از این مهلکه جان سالم به در ببري و شاید و شاید

هاي یقین  پروا به سخن آمد، گفت از روابط پنهانشان، از تمام شک بی

هاي آن زن، از شیطان بودن زنان و  ي آن همسر، از آن همه دلبري بوده

نخستین گناه آدمی که باز هم از زنان  ي ممنوعه، از آن سیب و آن میوه

  بود

  خوابگی و از فریب از خام کردنش، از آن خانه، از آن هم



 رسوخ ١٥١

 

شنید و خاموش بود، او را کشته بودند، شوهرش مرد بود، بانی  زن می

مرد بود، نگهبانان مرد بودند، قاضی مرد بود و خدا هم مرد بود یا مرده 

شنید، مرده که حرف  ط میبود، همه مرده بودند و او زن بود، فق

  اند اي که دو بار بیشتر او را کشته زند، آن هم مرده نمی

ماند و حال به جهان برزخ بیدار شده، حق  میرد و خاموش می مرده می

مرتبه حکم کند و او  ماند تا بزرگ دفاع نخواهد داشت، تنها مسکوت می

ود و تنها گردن کج کند و در ادامه تن در عذاب دهد، بسوزد و زنده ش

  ها است تا شاید او را ببخشند امیدش به بزرگواريِ آن

زد و زن هم خاموش ماند، سرآخر حکم به  به برزخ، نه کسی حرف نمی

ترها رقصانده بود، جهنم در  دست گرفت، قاضی خوانده بود و خدا پیش

ها و فرشتگان عذاب  پیش روي او است اما بر زمین و در همین سنگالخ

  اند آدمیان



 سنگ زار ١٥٢

 

ذاب در پیش رو است، سنگسار باید علم شود، باید محیطی تدارك ع

کاران را بدرند و باز هم بدرند  ببینند تا کیفر هرزگان دهند، باید خیانت

و باز هم بمیرانند و دوزخ زمین است برزخ زمین است و آسمان 

  اي دور افسانه

هایش زیر خاك بود، تکان هم  تا دست او را به میدان چال کردند

توانست که بخورد، تنها سرش و بخشی از اندامش بیرون بود و  ینم

  ها آن اند عذاباش کردند، فرشتگان  جماعتی که دوره

ها  ، آناند مخلوقاتها اشرف  ، آنترند بزرگاز فرشتگان باالترند، 

، باید دستور اجابت کنند، باید تقاص اند نیزمي خدا بر  بزرگ و خلیفه

  هرزگان دهند،مجرمان، زناکاران و 

سنگ به دست گرفتند، نخستش عابد به پیش آمد، نجواهایی کرد، ذکر 

صدا  ها را خواند، نام خدا را هم چند بار گفت و زن آرام و بی گفت، نام



 رسوخ ١٥٣

 

مرده بود، مرده بود از درون، روح و دل و فکرش مرده بود و به جسم 

که شک را ها عملی سازند، راستی به پا شود، مردي  جان داشت تا وعده

  یقین پنداشت سنگ بر دست اولین ضربه را زد

سنگ پیش رفت و دهان زن را پاره کرد، آخر از آن کالمی بیرون 

نیامده بود، حرفی نزده بود، اما باز هم الیق به سنگ بود، باید که دریده 

  شد، شد، باید دوخته می می

برخاستند فرشتگان و اشرف مخلوقات، سنگ به دست گرفتند تا 

گري و  یشتن بکشند، وجدان بدرند، زندگی بسوزاند و درس وحشیخو

  بردگی دهند

ها  زن سوزانده شد و آتش گرفت، زن سوخت و آتش گرفت، سنگ

یکی پس از دیگري پیش رفت و جان و تنش را برید، صورتش را 

  اش را خرد کرد، جانش را حفر کرد و به تو رفت، شکافت، پیشانی



 سنگ زار ١٥٤

 

زدند و آرام  رفت و آدمیان می و آن سو میحال به این سو  زن سرش بی

ها دیدند که انسانیت مرد و  دیدند، انسان ماندند، کودکان می نمی

گري را خوي خویش پنداشت، خون دید و  سوخت و خوي وحشی

تشنه به خون شد، از کشتن لذت برد، اسباب تفریحش مرگ شد، به 

ود، درد بود و آزار خو گرفت، آزار بخشی از قانونش شد، قانون مرگ ب

ها حنجره فرود آورد، از آن شد درونش رفت  رنج بود، در این دیوانگی

  و به تار و پودش نشست

زن چند بار مرده بود و باید که زنده شد و دوباره مرد و زنده باید که 

کشید، چشمش  خرید، درد می ها را به جان می رنج بکشد، فرود سنگ

  ضربه خورد، سنگ خورد و دیگر ندید،

کرد، ضجه  کرد، التماس می زد، تقاضا می چند صباحی بود که فریاد می

گونه شدنتان را  ها را و این زد، مرا بسوزانید تا نبینم این دیوانگی می



 رسوخ ١٥٥

 

گاه به خاطر نسپارم، چشم از حدقه بیرون زد، باز بود لیک دیگر  هیچ

ندید، اشک هم نریخت و فقط دیگر ندید و آرام شد، دیگر این 

ها را به نظاره ننشسته ولی واي و صدها مصیبت بر جان آن  دیوانگی

  سنگ، آن سنگ چه کشید

ها دید، به دستان چه دیوانگانی پرت شد، جان را درید، خون نشاند و  چه

اند، دید چگونه خویشتن و  زخم ساخت، دید آدمیان چگونه دیوانه شده

ها هر روز  یدنیایشان را سوزاندند و به طول هزاران سال با این دیوانگ

  ها را بیشتر و بیشتر رواج دادند، دیوانگی

 شان را دید، خیلی عمر داشت، سالیان بسیاري است همه را دید، گذشته

ها کرده،  داند چه که با آدمیان زیسته و از همه چیزشان مطلع است و می

گري چه  دانست از پس این وحشی کنند و خواهند کرد، می می

یند و به دست چه بانیان بوده و جان از چه آ وحشیانی به دنیا درمی



 سنگ زار ١٥٦

 

جانانی ربودند و واي که همه را به چشم ریخت و سوخت و ساخت  بی

  و دیوانه شد

هاي زندگی  حرف نزد، اشک ریخت، زار زد به درازاي تمام سال

ها، به حال  ها، بدبختی گري ها، وحشی آدمیان، تمام دیوانگی

  بارشان اشک ریخت و زار زد فالکت

زد به حال تمام مظلومان، به حال تمام ظالمان به حال خدا هم گریه  زار

  کرد و سنگ زار پیش رفت و خواست که نباشد لیکن بود و باید که بود

چون سنگ صفت ماند لیک ساکن نماند و براي رهایی خویش دنیا و 

  .ظالمان و مظلومان فریاد زد

  



  

  

  

ن   ه

اي این اسم را  نام را شنیده بود، هر روز از هر گوشه مدتی بود که این

هاي دوستانش اسم گروهی که مدتی بود  بار میان حرف شنید، یک می

  کردند، ي آدمیان از آن صحبت می همه

  داعش

  ها که هستند؟ پرسید، این از خود می



ن ١٥٨  ه

 

آورد، چه قدر  ي سفید در میانش را به یاد می پرچم مشکی و آن نوشته

چم برایش ترسناك بود، چقدر دیدنش لرزه به جانش دیدن آن پر

  نشاند، می

دانست، باز هم با  چند باري نوشته را هجی کرد، معناي آن جمله را می

اي متولد شده بود که همین  خود مرور کرد، خودش هم در خانواده

گفتند ولی حاال چقدر برایش  ها و ذکرها را به درازاي عمرشان می نام

ها  ترسید وقتی نام ها، چقدر می آن ذکرها از زبان آنسخت بود، شنیدن 

  شنید را از زبان آنان می

نشست، وقتی سر از تن  گرفت و به نظاره می وقتی فیلمی در دست می

ریخت و جماعتی  داد، خونش به زمین می بریدند، او جان می کسی می

زدند، وقتی او هم به درازاي عمر در خانه و مدرسه، در  فریاد می



 رسوخ ١٥٩

 

ویزیون، از زبان پدر و مادر، معلم و همه و همه این جمله را شنیده بود تل

  کرد واي که چقدر وحشت می

هستند، چرا   ها ها از این ها همانند یا آن کرد، این چقدر وحشت می

ها، دیدن آن  کنند و چرا شنیدن آن ذکرها، آن حرف گونه می این

  ها تا این حد برایش ترسناك شده بود نوشته

کرد،  کرد، او را شوکه می اي برایش تعریف می آمد چیز تازه مییکی 

کنند و  پندارند، تجاوز می هاي کسانی که کافر می ها به زن گفت آن می

کنند و بردگان جنسی فراوان  ها را به عنوان کنیز خرید و فروش می آن

  دارند،

شنید چگونه دست  شد، وقتی می گرفت، دیوانه می وجودش گر می

اي در  رفت، باز هم خانه شد و از خانه بیرون می سرسام می بریدند،



ن ١٦٠  ه

 

دید،  ها را می برابرش بود، در میان خانه باز هم همان اسامی و همان نام

  چگونه بود

آن پرچم مشکی و آن نگاره و حال این نگاره و پرچم رنگی، وجودش 

  نشست اي می افتاد و در گوشه ترسید، جانش به رعشه می می

ي زیادي  آن کودك وقتی به میان جمعی رفت و او فاصله ولی آن روز،

با او نداشت، وقتی نگاهش کرد، چقدر شبیه خودش بود، چه قدر آرام 

زمین افتاد، از  اي بیشماري بهه شد جنازهرفت، وقتی منفجر  پیش می

  هایشان بریده شده بود ، دستجنس خودش هم بود کوچک بودند

دوند،  دید از دور جماعتی می تاد، میها اف در ذهنش یاد آن دست بریدن

زنند، باز هم همان ذکرها، همان  آیند و فریاد می ها می به سوي جنازه

  ها و همان یادها نام



 رسوخ ١٦١

 

دانست چگونه  چیست، نمی ها اینمعناي دانست  دیوانه شده بود، نمی

به یاد خودشان افتاد،  ا را با هم جمع و تفریق کند،ه ها و شنیده تمام دیده

ها را دیده بود، حاال با  هم این ذکرها را شنیده بود، باز هم این صحنهباز 

  هایی متفاوت تمثیل

به دار آویخته شدن دید، همان فریادها را شنیده بود و  اماسربریدن ندید 

باره باز، آن پرچم مشکی در برابر چشمانش به رقص در آمد، در  به یک

در برابرش دو گروه  خورد، با دیدنش به درون رفت و هوا تکان می

  ایستاده تا دندان مسلح بودند

ها یکی  سیمایشان مختصر تفاوتی با هم داشت و ذکرها و یادها و نام

ها کمی متفاوت بود اما  ها هم یک شکل بود، شاید واژه بود، حتی بیرق

  به دنبال یکی بود، باز هم همان پرچم مشکی، همان ترس



ن ١٦٢  ه

 

د بود اما پرچم بود نام و ذکر و خاطرش نیست سبز بود، قرمز بود، سفی

یاد هم یادش نیست که چه بود یکی بود یا نه اما بسیار شبیه بود، فریادها 

شنید، چقدر صداها شبیه بودند و معنایشان در یکی بود و از هم  را می

  بود

گفت و یکی در  اي را می زدند، یکی اول جمله هر دو سمت فریاد می

  اد زد و او همه را شنیدي سوم همان جمله را فری مرحله

ریختند و هر دو  کشتند، خون می کرد، جنگ در گرفت، می شان سهیمقا

شدند، هر دو  مردند، هر دو شهید می کردند، هر دو می به آسمان نگاه می

  شدند تر می کشتند و به بهشت نزدیک می

دید و کالفه از این دیدارها  شنید و می فهمید، فقط می دانست، نمی نمی

ها بود، حال  دوید تا نشنود، اما باز هم به رویش همان نگاره وار می نهدیوا

  هاي مشکی بر کاشی سبز و آبی در نواز قرمز و یا بر پارچه



 رسوخ ١٦٣

 

زدند و او باز  ترسید، همه فریاد می دید و از همه می حال همه را می

کردند، همه یک فریاد داشتند، از  ترسید، همه به آسمان نگاه می می

  سیددیگران پر

  آیا حرف ما یکی است؟

هزاران حرف شنید، توضیح دادند، اما باز شنید که همه خدا را واحد 

پنداشتند، همه شریک در برابرش قرار دادن را گناه خواندند، همه کافر 

را محکوم به مرگ کردند حال یکی کمتر و دیگري بیشتر یکی تا جایی 

ه، یکی به که خودش خواست و دیگري تا جایی که خدا امر کرد

ها را پیش  مصلحت حکمی را تغییر داد و اجرا نکرد، یکی تمام فرموده

  برد

 سرمنشأمتعدد شد، یکی دیگري را کفر پنداشت، خود را به  ها و آن نگاه

  بنیاد رسانید و غیر از نام او همه را کافر دانست



ن ١٦٤  ه

 

رفتند، سرمنزل مقصود یک جا بود، لیک هر کدام  هر دو به یک راه می

  یقت و راه خودشان در پیش بودندبه طر

  ایمان وا ماند و حیرت کرد، کودك در عجب از آن همه

برد و  سپرد و خویشتن را به پیش می کودکی که خود را به مسلخ می

شد و دیگري هر روز به هر لغزشی کرنش کرده  اي سست نمی ذره

ي خود را  حاضر است براي هر اتفاق کرده هرگاهاندیشد و  مصلحت می

پیش برد و اصل را فداي فرع و فرع را فداي خویش کند و ندانستن 

  ها چیست اما باز هم همان پرچم در پیش بود این

و پرچم رنگ عوض کرد، هرچه  همان نگاره، نگاره سبز شد، قرمز شد

بار  کاش همان بود، ذکرها تغییر کردند، سرمنشأ یکی بود، ی شد همه

بار سنگ زدند، دار زدند، خاموش ماندند، نگاره هم همان  بریدند، یک

  بود، قبله هم همان بود، دستور هم همان بود



 رسوخ ١٦٥

 

ترسید، دیگر با دیدنش رعشه به جان نداشت، پرچم به هر  حال نمی

دانست ماهیتش چیست، اصل کجاست  رنگ به هر شکل با هر نگاره می

خواهد دیگر چنین دنیایی  ر کند، اگر میو باید به چه راه و با چه پیکا

  ها و بنیانشان بایستد نباشد باید که در برابر زشتی

  پس با شجاعت در پیش رفت 

  خواست و دانست و به خواستنش هر غیرممکنی را ممکن ساخت

  

  

  

  



  

  

  

  زبان

ادا  قدر مستانه کلمات را زد، این نواز حرف می یکی داشت آرام و گوش

کرد که با طنین صدایش با آهنگ کالمش در روبرو کسی مسخ  می

کرد و قدرت  خورد و حرکتی نمی داد و تکانی هم نمی شده گوش می

  از او گرفته بود



 رسوخ ١٦٧

 

آرام نشست، هیچ تکان نخورد، او حرف زد باز هم حرف زد، هی 

قدر نزدیک بود که ناگهان او را بدرد، به  تر شد، آن نزدیک و نزردیک

  وجودش را تکه و پاره کند ن بیندازد و جان بیزمی

قربانی هنوز هم در صدایش غرق مانده بود، مسخ شده بود و طنین 

  کرد صدایش را بر گوش دوره می

فهمید و هیچ از خود بروز نداد، آرام  شد اما هیچ نمی جانش دریده می

سر به زیر ماند و خورده شد و سرآخر حتی خودش نفهمید طعمه بوده، 

کرد  ها هم فکر می ارچی جانش را دریده تا همان آخرین لحظهشک

شنید و آرام به فرجامش تن درداده بود و دیگري در  ها را می حرف

  زد اي فریاد می گوشه

گفت، از  ها می خواند و روضه شوراند، دیگران را به غیرت می می

و  ها در برابرشان غیرت را به کشتن گفت، از ظالمان از آن مظلومیت می



 زبان ١٦٨

 

دانستند  شنیدند، دردهایشان، مظلومیت و حال می ها می قتل گره زد، آن

  با کشتن دیگري آرام خواهند شد

ها دل و دین و ایمانشان را گرو  چرخاند و این گفت، زبان می او می

چرخاند بیشتر  دانستند لیک هر چه او زبان می گذاشتند، نخستش نمی می

چرخید، شمشیر  شدند، زبان می استوار میفهمیدند و بیشتر بر تصمیم  می

شد و او دورترها باز گفت، باز به انتقام فرا  چرخید و سرها بریده می می

  خواند، باز کینه را فریاد زد

زبان چرخید، سرها بریده شد، سیل اسیرانی در پیش رو کسی از فرجام 

دانست، لیک کسی بود گفت، حرف زد، باز هم فرا خواند مرثیه  نمی

گفت و  ها باز شنیدند و هیچ ندانستند به آنان دانسته شد، او می ت، آنگف

  خواند دانستند و آرام زیر گوششان می اینان می



 رسوخ ١٦٩

 

چرخید، شمشیرها پایین آمد، او آرام  رفت، زبان می شمشیرها باال می

گفت و بر زمین سرهاي بریده افتاد، خون از میانش جاري شد و  می

  دل کردزمین را به رودي از خون ب

گفت،  ها چرخید، شمشیرها خاموش ماند، زبان بر کام هیچ نمی زبان

شوراندند، او مسکوت مانده بود، همه به خشم  گفتند، می دیگران می

گشود و جماعتی  چرخاند و سیماي به روي می آمده کسی زبان را می

  هاي پیشین او سوختند از حرف خشمگین می

هاي دیگري امروز را  ت مانده زبانها زبان گشوده بود و حال مسکو قبل

هایش نقل کرد، همه را شورانید و او سر به زیر زبان به کام گرفته  گفته

  بود تا گفتند او را به گفتن دعوت داشتند



 زبان ١٧٠

 

زبان به دهان چرخید، شمشیر به پایین آمد، زبان در کامش مانده بود و 

ادمان ذکر ها ش شد و زبان سر بریده بر زمین خون به آسمان فواره می

  قدرت و بزرگی سر دادند

و تا به پایان جهان خاموش ماند، زبان  زبان به کام مانده هیچ نگفت

چرخید، آرام بود یا تندخو، تفاوتی نبود لیک به جایش آرام گفت و  می

به جایش تند فرا خواند هی گفت، هی خواند، هی پیش برد، زبان به 

دانست نخستش چیست  نمیآسمان برد هی بافت و هی گفت که کسی 

  قدر گفت و تکرار کرد که خواندند و فهمیدند گوید، اما آن و چه می

و گوش فرا دادند، آنگاه تند گفت، فریاد زد و آنان را با  مسخ شدند

خود همراه کرد، چیزي نگذشته بود او جماعتی را مثال خویش کرد، 

ها  انسانگفت،  ها هم چرخیدند، زبان می چرخید و انسان زبانش می

ها بریدند، زبان خاموش بود، زبان ناطق شده بود همیشه  رقصیدند، انسان



 رسوخ ١٧١

 

گفت و همه  گفت، بر آسمان هم باز می گفت در خاك بود و باز می می

  جا گفت به آن روز به طول هزاران سال شنیدند

  جماعتی به گفته مسخ کرد و به استدالل نتوانستند کسی را بیدار کنند

، گفت، زبان به کام نگرفت، جنگیدند باز به پیش رفتند دیربازان خواند

ها بریدند، مخالفان  ها خوانده بود، دست و تاختند، زبان دورترها حکم

ها به دست گرفتند حکم زبان  گردن زدند، پاها را ساقط کردند، سنگ

  جاري شد

ها هزاران سال پیش رفتند و زبان آرام به گوش  زبان گفت، دست

گفت، از همان دورترها، از همان آسمان، از  ، آرام میخواند کودکی می

شد، زبان  شنید، آرام برایش زمزمه می همان جالد، کودك همه را می

تر گفته شده بود، حال زبان بود  ها پیش در کام دیگري بود لیک حرف

  برد رقصید و کالم را پیش می که می



 زبان ١٧٢

 

ه آتش کودك به پیش رفت آتش گرفت و خاکستر شد و جماعتی را ب

کشاند، منفجر شد سوخت و جماعتی از کودك بزرگ، جوان را به 

  زبان سوزاند

و باز برایشان آرام نجوا  جهان در سوگ باز زبان برآورد و ماتم کرد

داند چه قدرتی در جهان خواهد  گوید می کرد و حال باز هم زبان می

و پیش داند چه ریز و درشتی به طول تاریخ از او سرچشمه با ا داشت، می

اش چه اتفاقات را به بار  رقصی رفته و فرجام به پیش دارد و خوش

  خواهد رساند

چرخد انسان پیش رفته خواهد رفت چه خوش که خوب بچرخد  او می

به درستی بگوید، شمشیر از دستان برگیرد و نهال به دستانشان بکارد، 

بخواند و اسارت از آنان باز پس گیرد به دورترها بسپارد و به پاکی فرا 



 رسوخ ١٧٣

 

از نو همه چیز را معنی کند و واژگان آزادي بخوانند و آزادي خوانده 

  .شود

ی نه به آواز نه دیوانگی که به استدالل بیفر دلاین بار نه مسخ نه به 

  بخواند بگوید و هر چه گفت همان که گفته است معنا شود

و  این بار به دانستن خویش بفهماند خاموش باشد که خویشتنشان بفهمند

هاي آنان شاد شود که این بار همگان از دانش و استدالل  آرام به دانسته

خود برخاسته جهان را دگرگون سازند که جهان از آن همه و برابر و 

  آزاد خواهد بود

واژگان راستین معنا شوند که زبان این بار هر چه را فهمیده بخواند و 

  هاي خویش راستین بگوید از دانسته

  



  

  

  

  از جان گذشته

ي پذیرایی به اتاقم  با شنیدن چرخش کلید درون قفل از مقابل پنجره

دانستم پدر است، اما اصالً دوست  آمدم و درب را قفل کردم، می

ها مرا مقابلش بنشاند و از کارهاي مادرم  نداشتم که ببینمش تا او ساعت

ي  باره دستگیره که یک را نداشتم ي غر و لندهاي او بگوید، حوصله

درب را چرخاند، خدا را شکر که درب را قفل کرده بودم، ولی او ول 

  کرد کن ماجرا نبود، صدایم می



 رسوخ ١٧٥

 

حوصلگی فریاد کشیدم که من  نتوانستم خود را کنترل کنم و از سر بی

هایت را هم نگه دار اندکی صبر کنی،  ام برو نگران نباش حرف زنده

  توانید به جان هم بیفتید و باز میآید  مادر می

گاه آن دو در خانه نباشند، کاش همیشه تنها بودم و  شد که هیچ کاش می

دادم، من خسته بودم از تمام  کارهایی که دوست داشتم را انجام می

  ي پدر و مادرم، هاي روزانه زندگی، از تمام تنش

تند و این یک ساخ گاه با هم نمی از زمانی که به یاد دارم، آن دو هیچ

  خواست خودم باشم و خودم ي دوجانبه بود، دلم می دعواي چند ساله

قدر زیبا است و  که آن ها در برابر پنجره بنشینم و او را تماشا کنم ساعت

  این غرور را چه کسی به او داده است،

  آیا او هم مثل من پدر و مادر داشت؟

  پدر و مادرش بود؟دار  هاي دنباله آیا او هم هر روز تماشاگر بازي



 از جان گذشته ١٧٦

 

همیشه دوست داشتم مانند او باشم، او آزاد بود و تمام روز کارهایی که 

  داد خویشتن دوست داشت را انجام می

  کرد و همیشه شاد بود شد، جست و خیز می بازي می با دوستانش هم

  اما آیا او هم مرا دوست داشت؟

رفتم تا از کنم، چند باري که از پنجره دیدمش به سویش  نه فکر نمی

گذاشت و تا  نزدیک لمسش کنم، اما او فوري با دوستانش پا به فرار می

  گشتم شد و من کالفه به خانه بازمی ها آفتابی نمی آخر روز آن طرف

به واقع آن خانه حکم یک جهنم واقعی را برایم داشت، من مجبور بودم 

 کردم و قسط ترکش را داشتم که آن را تحمل کنم، اگر تحمل نمی

  رفتم؟ کجا باید می

کردم، پس مجبور بودم تا بمانم و دل خوش کنم به  کجا زندگی می

  دیدن او



 رسوخ ١٧٧

 

اویی که تنها واکنشش در مقابل من خشم و فرار است، اما من خسته 

دانم، اگر مهربان  شوم، دوستش دارم، مهربان است و من این را می نمی

قدرها که  ، او آنکرد نبود، چگونه غذاي خود را با دوستانش تقسیم می

دهد عصبی نیست، او مانند من است و سریع  خودش را عصبانی نشان می

  شکند می

ها، این فکرها موضوعاتی نبود که امروز برایم ثابت شده باشد، نه من  این

  دانستم که او سراسر پر از احساس است، با تمام وجودم می

بودم و محو ي پذیرایی نشسته  روزي مثل تمام روزهایم جلوي پنجره

کردند و دنبال هم  تماشایش بودم، او و چند تا از دوستانش بازي می

گفتند و باز  ایستادند و با هم چیزي می شان می اي همه دویدند و لحظه می

  دادند هم به این بازي ادامه می



 از جان گذشته ١٧٨

 

آرزویم بود که بینشان باشم، اما من که تمام تالشم را کرده بودم، او و 

حاضر نبودند مرا به جمع خود بپذیرند، نگاهشان  دوستانش هرگز

کردم که ناگهان صدایی مرا به خود آورد، من آن روز دیدم که  می

کنند، من در تمام مدت شاهد  و بازي می اند خوشحالها چگونه  آن

  کارهایشان بودم، اما این خوشی برایشان دوام چندانی نداشت

اي موسیقی را به حد یک خودرو و چند جوان که سوارش بودند و صد

ها را زیر گرفتند و بدون اینکه حتی  نهایت رسانده بودند یکی از آن بی

  اي بایستند به سرعتشان افزودند و رفتند ترمز کنند یا ثانیه

ریختم، از  از جایم بلند شدم، تمام وجودم را عرق گرفته بود و اشک می

ودآگاه درونم جلوي پنجره خود را به بیرون رساندم و آرام شدم، ناخ

  غرق از شادي شد،

  رفت او زنده بود و سالم راه می



 رسوخ ١٧٩

 

آري براي او اتفاقی نیفتاده بود اما دوستش را از دست داده بود، جرأت 

کردم نزدیکش شوم، تحمل اینکه دوباره مرا از خود براند را  نمی

دیدم که چقدر آزرده است، داد  کردم، می نداشتم، فقط نگاهش می

  ي زیبا و خندان برایش چه مانده بود هرهزد، از آن چ می

  آلود و فریادهاي مداومش تمامی نداشت هاي غم چشم

آمد  دیگر شبیه به خودش نبود، می امادیدمش  بعد از آن روز باز هم می

یی که دوستش را از دست جا همانشد، درست  اي خیره می و به نقطه

مرا از پشت پنجره گاه  کرد، او هیچ نشست و فقط نگاه می داده بود، می

  کردم ندید اما من همیشه نگاهش می

ایستاد مطمئن بودم که به از دست دادن دوستش فکر  آمد و می می

کرد و در دنیاي  کند، درست جایی که او مرده بود را تمیز می می



 از جان گذشته ١٨٠

 

شد که او  گشت و وقتی مطمئن می ي خویش به دنبالش می کودکانه

  کشید دراز می جا همانگردد  دیگر باز نمی

کرد، هوا تاریک شده بود، غرق  کشید و آرام ناله می ها دراز می ساعت

کردند، برایم  در نگاهش بودم، پدر و مادرم آمدند، صحبتی با هم نمی

باري از کینه نیاوردند تا درون خانه  جالب بود که چرا دیگر با خود کوله

  آن را هوار سر هم کنند

تمام روزها که از سر کار  به سمتی رفتند، مادرم مانند هرکدام

رفت این بار غذا هم  خورد و به اتاقش می گشت و کمی غذا می برمی

  نخورد و تنها به اتاقش رفت

ها چه کسانی بودند،  پدر طبق معمول روي مبل در برابر من لم داد، آن

  مادر و پدرم؟

  دیدند؟ آمدند مرا می وقتی به خانه می



 رسوخ ١٨١

 

ودیتی براي خارج شدن از خانه من تمام روز را در خانه بودم، محد

رفتم که چه  نداشتم، ولی مقصدي هم براي رفتن نبود، نزد دوستانم می

  کنم؟

ها نبودم، تنها چیزي  ها بازي کنند و من تماشاگر باشم، من شبیه به آن آن

خواستم این بود که سریع این تابستان لعنتی تمام شود تا حداقل  که می

باشم، در میان جمع کثیري از پسرهاي  تر از این خانه جایی متفاوت

هایشان با پدر و مادرانشان بگویند و  سن و سال خودم که از خاطره هم

  من فقط در سینه اشک بریزم

خواست، من فقط آزادي  اما حال زمانی بود که دیگر آن را هم دلم نمی

خواستم و آزاديِ من همان زیبایی بود که پشت پنجره نگاهش  می

  سمش را از او بیاموزم، برایم عجیب بود،کردم تا ر می

  هایش به پدر و مادر جوابگو نیست؟ آیا او به ازاي دیر کردن



 از جان گذشته ١٨٢

 

  کردند؟ آیا پدر و مادرش، او را دعوا نمی

شد پدر و مادرش با او همراه نبودند،  خیلی کوچک بود، پس چگونه می

  کشیدم فهمیدم و فقط و فقط حسرت بودنش را می هیچ کدام را نمی

توانستم تنهایش  کردم، نمی خیلی تاریک شده بود، نگاهش می هوا

گذاشت با او حرف بزنم و او را مجاب به  است او نمی بگذارم، درست

دانستم تا از او مراقبت کنم، حتی  این دوستی کنم اما خود را موظف می

  شده از پشت همین پنجره

شان جلوتر  خوابش برده بود، دو نفر به سمتش آمدند، یکی جا هماناو 

آمد و وقتی به او رسید با تمام وجود نوازشش کرد، با او حرف  می

زد، به گمانم مادرش بود چون خیلی مهربان بود، همانند مادر بسیاري  می

شان کمی دورتر ایستاده بود تا آن دو را به خانه  از دوستانم و یکی



 رسوخ ١٨٣

 

ا دانم شاید او هم پدرش بود و شاید هم عمویش ام برگرداند، نمی

  غرغروپدرش بود، چون مانند پدر من بود، عصبی مضطرب نگران و 

رفتند و من از جایم بلند شدم، به سمت اتاقم آمدم، اتاق مادر چسبیده به 

خواست او هم مرا نوازش  کند، دلم می اتاق من بود، شنیدم که گریه می

کند، درب اتاق را باز کردم و آرام جلوي درب ایستادم، از او 

ام را نداشت، اما  گاه حوصله کرد، هیچ ترسیدم، خیلی دعوایم می می

شاید امشب مهربان شده باشد، شاید امشب مانند مادر او باشد و مرا در 

  آغوش بگیرد و از من سؤال کند، امروز روز خوبی داشتی،

خواست که از اتاق بیرون روم هرچند که  اما او هیچ نگفت، من دلم نمی

  مفهوم را داشت ایش همینه نگاه

  کنی؟ پرسیدم تو گریه می



 از جان گذشته ١٨٤

 

بینی گریه  کنم، اولین بار است که می آري گریه می: و او گفت

  کنم؟ می

  :جوابی ندادم و بلند فریاد زد

  بینی؟ اولین بار است اشک مرا می

ترسیدم و این بار نه بر دل که در واقعیت هم گریه کردم، فریاد زدم تمام 

  :زدم و گفتم می روزهاي تلخم را مدام فریاد

گاه مرا دوست نداشتید، من از تو  من از تو و پدرم متنفرم، شما هیچ

  بیزارم مادر

گفتم و به اتاقم آمدم درب را بستم و پدر پشت در بود، خیلی آرام در 

آورد، همین مرا مجاب کرد تا در را  زد و نامم را با محبت به زبان می می

  ایم بازي کندباز کنم تا شاید او نقش مادر را بر



 رسوخ ١٨٥

 

خواست و محبت،  دانم چرا امشب هر طوري که شده دلم مادر می نمی

داد،  هایی که مادر او برایش انجام می درست از همان محبت کردن

کردم و در نگاهم  درب را باز کردم و پدر وارد اتاق شد نگاهش می

  چیزي جز طلب محبت و عشق نبود

  :کرد و گفت هایم را پاك او این را خوب فهمید و اشک

  کنی؟ چرا تا این حد عصبی شدي و گریه می

انگار تازه بغضم ترکیده باشد انفجاري در چشمانم رخ داد و سیلی از 

  اشک را با خود هموار کرد،

پدرم سرم را در آغوش کشید و نوازشم کرد، مانند مادرها آرامم 

  :کرد، در چشمانم نگاه کرد و پرسید می

  دوستم داري؟



 از جان گذشته ١٨٦

 

گاه مرا آزار نداده بود، تنها کار  ه جوابش را بدهم، او هیچدانستم چ نمی

  :هاي مدامش بود، گفتم شد، غر زدن او که باعث نفرتم می

  :اگر غر نزنی دوستت دارم و او گفت

خواست، کسی که دوستم داشته  در تمام طول عمرم، دلم یک همراه می

بزنم و باشد، کسی که زندگیمان را به جایی نرساند که من مدام غر 

  باعث آزار تو شوم،

  گویی؟ مادر را می: گفتم

امشب آخرین شبی است که او اینجا است، : چیزي نگفت و ادامه داد

  :شوکه شدم و سریع گفتم

  منظورت چیست؟



 رسوخ ١٨٧

 

اي به این زندگی ندارد، اما این حرف جدیدي  مادرت عالقه: گفت

خواهد،  دانستم که مادرم این زندگی را نمی نبود، من این را خوب می

که امشب مادر این  پس دنبال دلیل دیگري بودم تا بفهمم چه شده

  تصمیم را گرفته

رود؟ چرا تا کنون  دانم، اما او چرا می پدر من این را خوب می: پرسیدم

  نرفته؟ چرا امشب خواسته که برود؟

هاي مدام  گیري گاه نگفت که دلیل جدایی مادرم از او و بهانه پدرم هیچ

  چیستاو از زندگی 

آن شب پدرم مرا به نوعی متقاعد کرد و از اتاقم خارج شد، به 

رختخوابم رفتم و لحاف را تا باالي سرم کشیدم و اشک ریختم، با خود 

کنی، اصالً چه تفاوتی  گفتم مگر تو دختري که تا این حد گریه می می

  برایت دارد بودن و نبودنش و با همین فکرهاي کوچکم به خواب رفتم



 ن گذشتهاز جا ١٨٨

 

بیدار شدم طبق عادت هیچ کدامشان نبودند، اما من امروز صبح که 

آید یا پدر تنها است، امروز جلوي  تا ببینم مادرم هم می منتظر بودم

زدم و  خواست با کسی حرف می پنجره نرفتم، خسته شده بودم، دلم می

خواستم پیشش بروم و  چه کسی بهتر از او، تصمیمم را گرفته بودم، می

ي دوستی با خود چیزي  ارش باشم، اما باید به نشانههر طور شده در کن

  اي، غذایی یا هر چه که او را خوشحال کند، بردم، هدیه برایش می

هایش با حرص و ولع خاصی شکالت  بارها دیده بودم که او موقع بازي

خورد، پس به آشپزخانه رفتم درب کابینت را باز کردم و مشتی  می

است که نزدیکم شود و  اآلنگفتم  شکالت برایش بردم، با خود می

  شکالت را از من بگیرد و یک تشکر درست و حسابی از من بکند

خواست  دراز کشیده بود، چرا نمی جا همانها پایین رفتم، او باز  از پله

فراموش کند، کمی نزدیکش شدم، بلند شد، در چشمانم عمیق شد و 



 رسوخ ١٨٩

 

که به سمتم  ها را به هدیه دهم مشتم را باز کردم تا شکالت آرام آرام

هایم که از مشتم روي زمین ریخته بود را زیر پا له  دوید و تمام شکالت

  کرد و رفت

زد،  ي سینه بیرون می به باال آمدم و پشت در تکیه زدم، قلبم از قفسه

من  ام که تا این حد از رفتارش خیلی بدتر شده بود، مگر من چه کرده

ترسیدم باز  بیزار است، جرأت رفتن به جلوي پنجره را هم نداشتم، می

  دید چه دید اما اگر می هم عصبی شود، او مرا نمی

خواستم او پرخاش کند، امروز و هر آنچه که اتفاق افتاده بود را  من نمی

فراموش کردم و سراغ یخچال رفتم، اما چیزي در یخچال براي خوردن 

اي براي ابدي ساختن  ی نگذاشته بود و شاید این نشانهنبود، مادرم غذای

  دیدارمان بود



 از جان گذشته ١٩٠

 

در یخچال مقداري سیب داشتیم و از آن خوردم، کلید در قفل چرخید 

و پدر وارد شد، مخالف روزهاي دیگر که به هر طریقی خود را در 

  :کردم، جلوي در رفتم و نگاهش کردم و پرسیدم اتاقی مخفی می

  نیامد؟

گونه شده  گر نخواهد آمد، به سراغ مبل رفت، چرا من ایندی: و او گفت

  بودم، مگر روزهاي قبل که بود چه فرقی با امروزم داشت،

کردم که او مرا ترك کند، او مرا ترك کرد،  اما هرگز فکرش را نمی

پدرم را در ذهنش و واقعیتش هر چه که ساخته بود برایم مهم نبود من 

بار  د نبرده است، یا چرا دیشب حتی یککه فرزندش بودم چرا مرا با خو

  هم براي آخرین بار مرا در آغوش نکشید،



 رسوخ ١٩١

 

شست، چه کسی غذا درست  هایم را می از این پس چه کس لباس

ها  شد، این ي بدبو تبدیل می مان به یک کلبه کرد و اگر او نبود خانه می

  تمام افکار من در آن روزها بود،

و او در جواب گفت که اصالً  به سمت پدرم رفتم تا پاسخ بگیرم

  زنیم اش حرف می درباره بعداًحوصله ندارد و 

هایش سر  ي لباس به اتاق مادر رفتم و در کمدش را باز کردم، همه

چیز با خود نبرده بود، در دلم جشنی به پا شد که او  جایش بود، او هیچ

  حتماً بازخواهد گشت

گردد و او  برده و باز میبه پدر گفتم که او هیچ از وسایلش را با خود ن

  در جواب پاسخ داد



 از جان گذشته ١٩٢

 

ها سر جایشان هستند و  هایش آن برد، گفتم لباس چه چیزي را با خود می

کرد  مان فکر می برد که به طول تمام زندگی هایی را می جواب داد لباس

  اي بهشان نداشت و هیچ عالقه پوشد ها را از سر ناچاري می آن لباس

گفت، چرا به فکر  فرا گرفت او راست می دوباره غم تمام وجودم را

ها و دعواهایش به پدر کنایه  خودم نرسیده بود او همیشه در میان حرف

زد که تو اگر مرد بودي این وضع سر و روي من نبود من خودم کار  می

ي تو  ام را خواهم خرید اما این وظیفه هاي مورد عالقه کنم و لباس می

  سانیهایم بر است که مرا به خواسته

آمد که همیشه  قدر تکراري به نظرم می ها آن چرا آن روزها آن حرف

کند، بدون آنکه فرجامی داشته باشد، اما این بار  ها تکرار می مادر آن

  واقعاً به فرجام رسیده بود،



 رسوخ ١٩٣

 

به اتاق خودم رفتم، فردا باز هم به سراغش رفتم اما نبود، چرا نیامده 

  بود؟

کنم، او به  دیگر بازنگردد، نه فکر نمی نکند آن کار من باعث شده که

گردد، این بار هم با خود مقداري  خاطر دوستش هم که شده بازمی

کرد،  ها را در جایی که او همیشه بازي می شکالت برده بودم، آن

و جلوي پنجره منتظرش ماندم که کمی  گذاشتم و به خانه بازگشتم

ها را دیدند و او  کالتبعدتر آمد، تنها نبود با دوستانش بود، همگی ش

ها لب نزد و به دوستانش  اي به یاد آورده باشد به آن مثل اینکه خاطره

  بخشید

کردند، مثل  ي دوستانش برایم خیلی جالب بود، مدام خوشحالی می قیافه

ها را از خوردن شکالت منع کرده باشد، این  اینکه مادرشان در خانه آن



 از جان گذشته ١٩٤

 

بردم، بارهاي اول لب  ت میام شده بود، برایش شکال کار هر روزه

  کرد، زد و مثل سابق عمل می نمی

  ها را خورد، اما یک روز با چشمان خودم دیدم که یکی از آن

  چرا؟

  ها را گذاشته؟ یادش رفته بود که چه کسی آن شکالت

ام بود، به چیزي که  دانستم اما آن روز بهترین روز زندگی دلیلش را نمی

دست یافتم و این دلخوشیِ زندگی من  ها در سر پرورانده بودم مدت

هاي من و از  شده بود، شکالت بردن براي آن زیبا و خوردن او و شادي

  .گاه نفهمید، من فرزندش هستم یاد بردن نبود مادري که هیچ

ها رفتم و برایش شکالت  یک روز صبح بیدار شدم، باز سراغ شکالت

ازنگشتم، کمی دورتر در تا وقتی آمد بخورد، اما این بار به خانه ب بردم

جایی که فقط من او را ببینم نشستم و او که کمی بعدتر آمد و 



 رسوخ ١٩٥

 

کردم دیدم سرش را به سویم چرخانده  ها را خورد، نگاهش می شکالت

کرد، نه خشمگین شده بود و نه  کند، فقط نگاه می و از دور نگاهم می

، بلند کرد، جرأت کردم تا نزدیکش بروم عصبانی، هیچ فقط نگاهم می

شدم و کمی نزدیکش آمدم و او واکنشی نشان نداد، دوستانش را دیدم 

  شوند که نزدیک می

آمدند، اغلب روزها او تنها بود اما  با خود گفتم کاش هیچ وقت نمی

ي  کرد، سر و کله که کمی مهربان شده بود و دعوایم نمی امروز

را ببیند،  ترسیدم که اگر دوستانش دوستانش پیدا شده بود و شاید می

  تر از همیشه شوند ها خشمگین ها بگوید و آن موضوع را به آن

کردم که  پس آرام به سمت خانه آمدم ولی از پشت سر نگاهش می

  دارش در تعقیب من است، هاي دنباله چگونه با نگاه



 از جان گذشته ١٩٦

 

به خانه رسیدم و سریع پنجره را باز کردم، جرأت کرده بودم سرم را 

نگاهش کردم و نگاهش همچنان دنبالم بیرون آورم و نگاهش کنم، 

  بود،

دانم چه بینشان گذشت که همگی رفتند، باورم  بعد از مدتی نمی

شود امروز چنین اتفاقی افتاده باشد، کاش امروز تمامی نداشت و  نمی

کردم، در  آمدند، کاش حداقل بیشتر نگاهش می کاش دوستانش نمی

ام شده  خوابم، به شدت گرسنهزیاد ب نتوانستمهمین افکار خوابم برد، اما 

بود، نه در یخچال چیزي براي خوردن پیدا کردم و نه حتی اینکه غذایی 

  هر چند سرد که روزهاي پیش آماده بود را یافتم،

مادرم رفته بود و من و پدر را ترك کرده بود و ما باید چگونه زندگی 

  کردیم؟ می



 رسوخ ١٩٧

 

گفتم حتماً چیزي براي خوردن خریده  ساعتی بعد پدر آمد، با خود می

خودش هم گرسنه است ولی چیزي در دستانش نبود،  مسلماًاست، چون 

ام، از صبح چیزي  ات نیست؟ من که خیلی گرسنه تو گرسنه: پرسیدم

  خواهی چه کنی؟ می اآلننخوردم، 

  کنم اشکال ندارد، خودم برایت غذا درست می: و گفت

هایش به سمت آشپزخانه آمد و دنبال روغن  بعد از عوض کردن لباس

گشت، من هرگز ندیده بودم که او آشپزي کند، او حتی جاي مواد 

دانست، به هر زحمتی که شده، روغن را پیدا کرد و  غذایی را هم نمی

  برداشت و در روغن سرخ کرد مرغ تخمدو 

داد ولی این را  میکردم، او هم همسان من بود، نشان ن نگاهش می

  دانست که باید فکري کند، می



 از جان گذشته ١٩٨

 

رفت  هاي خیلی زود سرکار می پدرم مرد بیرون کار کردن بود، او صبح

آمد و بعد از کمی استراحت، دوباره مجبور بود  و براي ناهار به خانه می

  به سر کار برگردد،

ها را سر میز آورد و صدایم کرد، حواسش نبود که من پشت  مرغ تخم

  :هستم، شوکه شد و گفتسرش 

  آهان، اینجایی بیا غذا آماده است

سر میز نشستیم و غذاي پدر را، غذاي ساده اما گرم پدر را خوردیم، از 

جایش بلند شد و رفت تا کمی استراحت کند، این رویه هر روز ادامه 

مرغ رسم زندگی من و پدر شده بود، یاد گرفته  داشت و خوردن تخم

شست، در طول این  ها را می بشورم و گاهی پدر آنها را  بودم تا ظرف

باره  که یک روز و یک صحبت شده بودیم مدت خیلی کم با هم هم

  :گفت



 رسوخ ١٩٩

 

روي، براي سال  شود و به مدرسه می چند روز دیگر تابستان تمام می

  اي؟ تحصیلی جدید آماده

نگاه سردي به او کردم، اما از درون خوشحال بودم که الاقل، روزهایم 

  :تر از پیش خواهد بود سریع گفتم متفاوت کمی

  ام آماده

او رفت و من با شکم سیر به خواب رفتم، بعد از بیدار شدن، باز خود را 

  به پنجره رساندم تا ببینم آمده است یا نه

آید، هوا تاریک  نیامده بود، چه انتظاري از او داشتم، معلوم بود که نمی

تا بیاید و اگر  دادند اجازه نمی شده بود و مسلماً، دیگر پدر و مادرش

آمد و پدر مادرش کاري به کارش نداشتند، فقط به  روزهاي قبل می

  خاطر تسکین او براي از دست دادن دوستش بود،



 از جان گذشته ٢٠٠

 

امشب گذشت و او نیامد، جلوي پنجره در انتظارش بودم، امروز از قبل 

برایش خوراکی دلخواهش را نبرده بودم، نبرده بودم چون دوست 

  م، خودم با دستان خودم آن را به او هدیه دهم،داشت

ها باقی است،  کردم، فقط یک هفته تا شروع مدرسه با خود فکر می

  روم، او چه خواهد شد؟ روزها که به مدرسه می

  کردم؟ رفت، آن روزها را چه می او هم به مدرسه می

ها باید که به مدرسه  آمد و من همیشه صبح ها می او همیشه صبح

  م، آمدنش نگاهم را به سوي خودش جلب کردرفت می

بلند شدم تا بروم، چقدر خوب بود که تنها است، این بهترین فرصت 

  ها را به او بدهم، برایم است تا با او سخن بگویم و خوراکی

از خانه خارج شدم، بالفاصله بدون معطلی، نگاهش به سمتم برگشت، 

از من فاصله گرفت،  باره که او یک تر نزدیکش شدم، نزدیک و نزدیک



 رسوخ ٢٠١

 

دانم دلیل فاصله  قدر زیاد که نتوام در چشمانش نگاه کنم، نمی اما نه آن

  ستیچگرفتنش 

ترسید، حق هم داشت که بترسد، چه اعتمادي به من  شاید از من می

جا که رفته بود ایستاد و دیگر حرکت نکرد، مشتم را باز  داشت، همان

نبود تا آن را از دستم بگیرد و اش را بدهم، او حاضر  کردم تا خوراکی

  من مجبور شدم، آن را روي زمین بگذارم،

رسید،  ها بود، شکمو به نظر می حواسش به خوراکی امابه سمتم نیامد 

ها را بخورد و آرام در جایش دراز کشید و مرا نگاه  جلو نیامد تا آن

کردیم،  ها در گذر بودند و ما فقط همدیگر را نگاه می کرد، دقیقه

  ها آمد باره از جایش بلند شد و آرام به سمت خوراکی کی

ام بود و من با تمام وجودم،  واي خداي من، نزدیکم بود، در چند قدمی

کردم، چقدر خوشحال  کردم، بویش را حس می وجودش را لمس می



 شتهاز جان گذ ٢٠٢

 

هایم رسیده بودم و از آن در ذهن یک رؤیا ساخته  بودم، به تمام خواسته

  بودم،

که چرا  ها لب بزند، شوکه شده بودم بدون اینکه به آن ناگهان باز رفت،

که فهمیدم صداي ماشین پدر است آمده و  باره رفت باز هم به یک

، اگر من هم جایش بودم دیترس یمجلوي خانه پارك کرده، از ماشین 

ترسیدم، او به تازگی با همین صداها دوستش را از دست داده بود،  می

  م وجودم متنفر بودمدر آن لحظه از پدر با تما

اما اتفاقی مرا به خود آورد، همراه پدر زنی نیز آمده است، پشت ماشین 

  دیدم، چه کسی بود؟ به من بود و آن زن را از دور می

  ها زن جدیدي گرفته است؟ پدرم به این زودي

  :به سمت خانه راه افتادم، پدر در حال بستن در خروجی مرا دید و پرسید

  کجا بودي؟



 رسوخ ٢٠٣

 

  اینجا نشسته بودم، آن زن کیست؟: گفتم

  زنیم، بیا باال در موردش حرف می: گفت

زن زودتر از ما وارد خانه شده بود، وقتی با پدر باال رفتیم دیدمش، در 

تر از مادرم بود،  اولین نگاه خیلی تو ذوقم زد، خیلی پیرتر و زشت

  هاي درستی هم به تنش نبود، تازه چاق هم بود، لباس

آیند تا هم خانه را مرتب  ي ما می خانم از امروز به خانهاین : پدر گفت

  کنند و هم غذا درست کنند

مان خوب شود،  خواست اوضاع زندگی خوشحال بودم، خیلی دلم می

مان در این مدت خیلی کثیف شده بود و مدتی بود که غذاي  خانه

  درست و حسابی نخورده بودیم



 از جان گذشته ٢٠٤

 

شد و شروع کرد به ناله آن زن بدون حرف زدن با من وارد آشپزخانه 

قدر کثیف است، امروز این خانه تمیز شدنی  که چرا همه چیز این کردن

  نیست،

لطفاً برایمان غذایی درست کنید، وقت : پدر حرفش را قطع کرد و گفت

  زیادي ندارم، باید دوباره به سر کار برگردم

د اي تدارك دید و بعد پدر راهی شد، زن مان او برایمان غذاي خوشمزه

  تا خانه را تمیز کند،

زد، من اندکی روي مبل نشستم و بعد به اتاقم  هیچ با من حرف نمی

کشیدم او اتاق من را  بازگشتم تا خودم اتاقم را مرتب کنم، خجالت می

در این اوضاع ببیند، من پسر بازیگوش و شلوغی نبودم، اما آن روز بعد 

ایم را روي زمین ریخته و ه ها، کتاب داستان از نیامدن مادرم، تمام لباس



 رسوخ ٢٠٥

 

که صداي تلفن خانه در  کردم جمع نکرده بودم، تند تند مرتبشان می

  آمد،

تر از این  با خود گفتم، اآلن است که گوشی را بردارد، اما او با ادب

ها بود، خودم به سمت پذیرایی دویدم و گوشی را برداشتم، یک  حرف

گوید،  دانستم چه می یمرد با صداي کلفت، خبري به من داد که من نم

کردم از سرماي تنم  لرزیدم، حس می گوشی در دستم بود و مانند بید می

  گوشیِ تلفن یخ زده است

آن زن را دیدم که گوشی را از دستم گرفت و او هم با آن مرد حرف 

  زد، من تنهاي تنها، تنهاتر از هر زمان دیگري شده بودم،

ارش، تصادف کرده بود و مرده پدرم مرده بود، در راه بازگشت به سر ک

و من در بیمارستان بودم، آن زن مرا به اینجا آورده بود، اگر نبود  بود

  گونه شده بود؟ حتماً من هم تا اآلن مرده بودم، چرا این



 از جان گذشته ٢٠٦

 

  شده بود؟ طور نیازندگی من ده ساله چرا 

اي به مغزش  دانستم، یک مادر که حتی ثانیه مگر من از زندگی چه می

ها  کند که فرزندي دارد و حاال پدري که مرا با تمام ندانم خطور نمی

آمد، پشت  خواست باز می تنها گذاشت، دلم برایش تنگ شد، دلم می

  کرد به غر زدن، در اتاق و شروع می

کاش آن روز وقتی از من پرسید دوستش دارم یا نه بالفاصله جوابش را 

  دادم، می

خوردن ناهار خوشمزه کاش بغلش کرده بودم، کاش امروز بعد از 

  کردم بوسیدمش و از او بابت آوردن آن زن تشکر می می

سه روز در بیمارستان بودم، تمام این مدت آن زن پیشم بود و در کنارم 

دریغش روبرو  کردم با محبت بی نشسته بود، وقتی چشمانم را باز می



 رسوخ ٢٠٧

 

، غصه نخور، پدرت بازخواهد گفت بوسید و می شدم که رویم را می می

  ام که من بچه کرد یمشت و چه قدر فکر گ

اي که من در آن بودم و آن پیرزن،  من و پیرزن به خانه برگشتیم، به خانه

ي سرد که بوي مرگ  نه پدر و نه مادر، نه محبت و نه عشق، یک خانه

  رفت دانم چرا نمی داد و یک پیرزنی که نمی می

ه تاریک ها ک ترسیدم، شب شدم، من می رفت، دیوانه می اگر می

  شود، چگونه تنها بخوابم؟ می

  :ترسیدم، گفتم من از همه چیز می

  خواهی بروي؟ می

  جواب نداد



 از جان گذشته ٢٠٨

 

پدرم مرده است، من که پول ندارم به تو بدهم تا اینجا بمانی، : گفتم

دانم پدرم هرگز بر  ترسم، می عوضش بیا اینجا زندگی کن، من می

ر آرامی هستم، حتی نخواهد گشت، نرو، من اذیتت نخواهم کرد، من پس

شویم، اگر تو بمانی  ها را می کنم، خودم ظرف خانه را هم کثیف نمی

کنم، تو فقط غذا درست  مانم و به تو کمک می روم، می مدرسه هم نمی

  کنم، کن، هر کاري که بگویی می

دانم در آن لحظه در من چه دید که چشمانش پر از اشک شد و به  نمی

  شید،سمتم آمد و مرا در آغوش ک

سوخت، من به معناي واقعیِ کلمه،  آن روزها دلش خیلی برایم می

کس را نداشتم، من حتی بلد نبودم، چگونه در دنیا بدون پدر و مادر  هیچ

  باید زندگی کنم،



 رسوخ ٢٠٩

 

داد، مهربان بود، بار اول که دیدمش  هایم را گوش می پیرزن تمام حرف

  :، جواب دادفهمید خیلی راجع به او زود قضاوت کردم، او مرا می

  برم گذارم، یا تو را با خود می روم عزیزکم، نترس من تو را تنها نمی نمی

  تو بیا و اینجا زندگی کن نهنه : نگذاشتم حرفش تمام شود جواب دادم

کرد، یاد پدرش که  یاد او افتادم، یاد مادرش که چگونه آرامش می

پیرزن بروم،  توانستم با اش بود، من نمی چقدر حواسش به او و خانواده

  توانستم دیگر او را نبینم، من نمی

استراحت کن و نگرانی چیزي نباش : پیرزن من را به اتاقم برد و گفت

  که کنارت هستم

گاه  و من با خیال آسوده دراز کشیدم و به پدر فکر کردم، پدري که هیچ

کند، پدري که همیشه خسته بود،  نفهمیدم شغلش چیست، کجا کار می



 از جان گذشته ٢١٠

 

ي عوض کردن  شد که حوصله قدر خسته می هی آنپدري که گا

  هایش را هم نداشته باشد، لباس

خوابیدم و صبح زود بیدار شدم، با عجله به سمت پذیرایی دویدم تا ببینم 

پیرزن هست، خیالم راحت شد او راست گفته بود، نرفته بود، برایم چاي 

رم، داغ ریخت و شکالت داد تا بخورم، احساس کردم خیلی دوستش دا

  او شکل مادرها بود،

حال بودم، از نگاهم اندوه  به سمت پنجره رفتم، خیلی خسته و بی

  بارید و در دلم آشوبی به پا بود،  می

خواست از اتفاقات، چند روز پیش برایش بگویم،  باز آنجا بود، دلم می

و باز هم  یی که قبالً نشسته بودم نشستمجا همانپایین رفتم و درست 

بارید،  کردم و از چشمانم اشک می نگاهش می همهاي من و او به  نگاه

کرد،  زدم و او نگاهم می می هق هقنتوانستم جلوي خودم را بگیرم، 



 رسوخ ٢١١

 

ببیند، دستانم را جلوي صورتم  طور نیاکشیدم که او مرا  خجالت می

  گرفتم و اشک ریختم

ه سمتش نرفته بودم، ناگهان احساس کردم در کنارم ایستاده است، من ب

او خودش آمده بود، چرا آمده بود، کنارم نشست و من انگار تازه دردم 

هایم افزودم، او همان طور مقابلم نشست و  شروع شده باشد، به گریه

زد، مدام این کار را  نگاهم کرد، دستش را جلو آورده بود و به پایم می

راکی بیاورم، او به کرد، با خود گفتم، یادم رفته برایش خو تکرار می

کند، بلند شدم و رفتم تا سریع برایش چیزي  همین دلیل این کار را می

  بیاورم

کرد، خوراکی را برداشتم و  پیرزن در اتاق بود و آنجا را مرتب می

جا مانده بود، گویی منتظرم باشد، خوراکی را  برایش بردم، او همان

فرار کرد، فقط نگاهم مقابلش گرفتم، اما او لب نزد، نه لب زد و نه 



 از جان گذشته ٢١٢

 

هاي زیادي فقط از  گفتم او همانی است که من مدت کرد، با خود می می

اش کرده بودم و حال خود به پیشم آمده است، این برایم باور  دور نظاره

  نکردنی بود،

شروع کردم به سخن گفتن و درد و دل کردن با او، از اول همه چیز را 

مدتی است که رفته است، او را کردم، گفتم مادرم  برایش تعریف می

کنم او مرا دوست  دانی فکر می دوست داشتم چون مادرم بود، اما می

نداشت، آن روز یادت هست تو آنجا خوابیده بودي، فکر کنم دیر 

کرده بودي و پدر و مادرت به دنبالت آمدند، من آن روز پشت پنجره 

و را در آغوش کردم، یادت هست مادرت ت نشسته بودم و تو را نگاه می

خواست مادر من هم آن طور بود ولی او مهربان نبود،  کشید، دلم می

  کرد دعوایم می



 رسوخ ٢١٣

 

بار که دیر از مدرسه آمدم، کتکم زد و سرم داد کشید، یک روز  یک

دهم  برایش نامه نوشتم و گفتم، مادر من خیلی دوستت دارم، قول می

امان  و بی گفتم یمد، ام را پاره کرده بو پسر خوبی برایت باشم، او نامه

گفتم و او  ، من بودم و او، کسی جز ما آنجا نبود، من میکردم یمگریه 

کردند، من  ها دعوا می رود، آن بار را یادم نمی داد، گفتم یک گوش می

در اتاقم نشسته بودم و شنیدم که مادرم بارها به پدرم گفت، مرا 

  خواهد نمی

ها نیست و مادر  ین حرفگفت اآلن وقت گفتن ا پدرم در جواب می

  :جواب داد

اصالً فکر کن نیست، ببرش و بسپارش به کسی که بزرگش کند، این را 

  اي به او نداریم، دانم و هم تو که ما عالقه هم من می

  :پدرم جواب داد



 از جان گذشته ٢١٤

 

  ها را نزن من او را دوست دارم این حرف

ا توانم دوستش داشته باشم، او زیب کنم نمی هر چه می: گفت مادر می

خواست اگر هم فرزند داشتم،  اش را دوست ندارم، دلم می نیست، قیافه

  تپل و شلوغ بود نه او را

گفت، من خیلی الغر بودم، راستی به نظر تو هم من زشت  راست هم می

هستم، من که نخواستم زشت باشم، خدا مرا آفرید، به نظرت وقتی 

  م پرسیدمهای شوم، جواب نداد، در میان اشک بزرگ شوم قشنگ می

  گویی، من زشت و دوست نداشتنی هستم؟ پس چرا چیزي نمی

او نگاهش را از من گرفت، بلند شد و پیشم نشست، این بار آرام با آن 

زد، گویی که نازم کند،  هاي ممتدي به سرم می هاي تپلش، ضربه دست

کرد، با تمام وجودم بغلش کردم و اشک  زبانی نوازشم می با زبان بی

هایم را ببیند، آرام و قرار نداشت، این  خواست، اشک او نمیریختم اما 



 رسوخ ٢١٥

 

خورد،  انداخت و غل می دوید، خودش را روي زمین می ور و آنور می

خورد و من  مثل یک توپ پشمی بود، خیلی خیلی چاق بود، او غل می

گرفت و  دید کارش را از سر می خندیدم و هر بار که لبخند مرا می می

  داند،خن مرا از ته دل می

ي محبت به او دادم، مثل  از جیبم چند شکالت در آوردم و به نشانه

ها را خورد گویی او هم خوشحال شده بود، چقدر شیرین  سابق نبود، آن

خواهد برود، به او گفتم  بود، چقدر مهربان و بزرگ بود، حس کردم می

 آیم، خبرم نکن، من آیی تو بیا من هم می خواهی بروي، فردا هم می می

کردم، همدیگر  آیی، من همیشه از پنجره نگاهت می دانم تو کی می می

اش  را در آغوش گرفتیم و من دستم را الي موهاي پرپشتش کردم، کله

  را با تمام وجود بوسیدم و از هم خداحافظی کردیم



 از جان گذشته ٢١٦

 

به خانه آمدم، خیلی آرام شده بودم، انگار که مادرم برگشته باشد، انگار 

  مان عشق حکومت کند و انگار در خانه پدرم زنده شده باشد

آن روز با پیرزن شام خوردیم و خوابیدیم، من در اتاق خودم روي 

خوابید،  خوابیدم و او مانند مادري مهربان، کنارم روي زمین می تخت می

شد و خود را با کارهاي خانه مشغول  هر روز زودتر از من بیدار می

  کرد می

نا در خانه پیچید، صداي مادرم بود، امروز که بیدار شدم، صدایی آش

کردم که برنگردد، اما چرا آمده  برگشته بود، با تمام وجودم آرزو می

گویند  بود، از جایم برخاستم و نزدیک در اتاقم رفتم، واضح نبود چه می

  و براي چه آمده است، مجبور شدم در اتاق را باز کنم به پذیرایی بروم

لوي پیشخوان ایستاده بود، هنوز من را پیرزن در آشپزخانه و مادرم ج

گفت براي چه به من زنگ زدید من خودم کم  ندیده بود، به پیرزن می



 رسوخ ٢١٧

 

هاي شما را جواب  بینم که بخواهم تلفن کار و مشکل دارم، دلیلی نمی

دهم، اما آن قدر زنگ زدید تا مجبورم کنید برگردم، گفتید با من کار 

  مهمی دارید، خب چه کاري

خواست به سمت اتاق من بیاید  زي نگفت و مکث کرد، میپیرزن، چی

ام دستم را گرفت و به سمت مادرم برد  که دید من در آنجا ایستاده

  :گفت

دانی که پدرش مرده، این بچه مریض  به خاطر این بچه زنگ زدم، می

است، ببریدش دکتر، جایی که من بردمش بیمارستان درست و حسابی 

تر  زند و آرام کند، با خود حرف می تب می ها نبود، شما ببریدش، شب

  گفت، گناه دارد

مادرم نگاهم کرد، دست پیرزن هنوز روي آرنجم بود، از نگاه مادرم 

  :بارید، گفت تنفر می
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دانید که من  اید، شما نمی من وقت این کارها را ندارم، مرا مسخره کرده

  ایم، و پدر او از هم جدا شده

این چه ربطی به این طفل معصوم دارد، مگر دانم، اما  می: پیرزن گفت

مادرش نیستید، واقعاً چه طور مادري هستی، از مادر بودنت شرم 

  کنی نمی

پیرزن من موظف سر و کله زدن با تو نیستم، : مادرم عصبی جواب داد

جلو آمد و دست پیرزن را کنار زد و محکم دستم را گرفت، مدام به 

  :سیدپر داد و می عقب و جلو تکانم می

  چته، جواب ندادم، گفت با توام چته،

هیچی، گفت، پس از این به بعد، ادا در نیاور، خودت را به موش : گفتم

دانی کی از دست  مردگی نزن، من وقتش را ندارم تا با تو بگذرانم، می



 رسوخ ٢١٩

 

مردي تا تمام شود هر  شوم، کاش تو هم مثل پدرت می شما راحت می

  ن من مانده استچه از من میان شما و از شما میا

و محکم به عقب هلم داد، زمین خوردم، پیرزن به سراغم آمد، به  گفت

  :مادر گفت

تو تمام آنچه که بودي را نشان دادي، بیشتر از این خودت را اثبات 

گویی اشتباه کردم که به تو زنگ زدم، این بچه اگر  نکن، راست می

  با تومیان یک مشت دیوانه زندگی کند شرف دارد به زندگی 

کردم، بلندم کرد و در آغوشم  ها پیرزن را نگاه می آن زن رفت، مثل بچه

  گرفت، آرام گفتم، کاش بهش زنگ نزده بودي

ساکت ماند، به اتاقم رفتم، روي تختم دراز کشیدم، دوست داشتم 

گونه امروز دلم را شکست فکر  خودم را مشغول کنم و به مادري که این

ام  هنوز مدتی مانده بود تا او بیاید، حوصله نکنم، به ساعت نگاه کردم،
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سر رفته بود، گفتم بروم بیرون و آنجا منتظرش بنشینم، زمانی نگذشته 

آمد، چقدر زیبا بود، هر بار  بود که از دور دیدمش، داشت می

تر شد، وقتی  افتادم، نزدیک و نزدیک دیدیمش یاد چاق بودنش می می

ز را برایش تعریف کردم، اما نه نزدیکم رسید کلی بوسش کردم و امرو

  گریه کردم و نه ناراحت بودم، من مادر را در دلم کشته بودم

رفتیم که راهش را  داد و با هم راه می زدم و او گوش می حرف می

یی که دوستش تصادف کرده بود ایستاد، باز آنجا جا همانبرگرداند و 

م، روز خیلی بدي دراز کشید، هنوز او را فراموش نکرده بود، به او گفت

دانی من هر روز تمام کارم  بود، من آن روز هم دیدمت، اصالً می

تماشاي تو بود، بلند شو کوچولو، بلندش کردم و با هم راه رفتیم، کلی 

هایی که دیده بودم  قصه و خاطره برایش تعریف کردم، از کارتون

  و در دل بارها و بارها گفتم که چقدر دوستت دارم برایش گفتم



 رسوخ ٢٢١

 

کشید، بعد از  هایش را به رخم نمی ام نبود، داشته او مانند دوستان مدرسه

ام نیفتاد تا  گاه یاد قیافه زد و هیچ شد و غر نمی کمی راه رفتن، خسته نمی

داشت و هر دو لذت  مانند مادرم ترکم کند، کنارم بود و با من قدم برمی

بیشتر از من خسته قدر راه رفتیم که هر دو خسته شدیم او  بریدیم، آن می

  شده بود،

خواهی، اآلن برایت  جلوي درمان رسیدیم، گفتم، خوراکی خوشمزه می

  ات در برود، آورم تا خستگی می

اي درست کرده بود و منتظر من  به خانه آمدم، پیرزن ناهار خوشمزه 

خواهم پیش دوستم غذا  شود غذاي من را بکشی، من می بود، گفتم می

  :بخورم و او گفت

  کشم، بیایید داخل خانه و غذایتان را بخورید براي هر دویتان غذا میمن 

  آید یا نه دانم می نمی: گفتم
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بیا تو، پیرزن خیلی مهربان است و براي ما غذا : پیشش آمدم و گفتم

کشیده، دو سه قدمی با من آمد و ایستاد، انگار ترسیده بود، از چه 

کرد و یا شاید  یمان میدانم، شاید از صداي پیرزن که داشت صدا نمی

آید، او  مان، هرچه کردم داخل نیامد، داد زدم که نمی هم از خانه

شود غذایمان را اینجا  ایم، می کشد ما تازه با هم دوست شده خجالت می

  بیاوري

این : کمی بعد پیرزن با دو بشقاب در دست آمد، شوکه شد، گفتم

  داند یدوستم است، خیلی دوستش دارم، خودش هم این را م

چقدر خوشگل و : پیرزن مهربان بود، جلو آمد و او را ناز کرد، گفت

کشید،  چاق است، اما او مدام سرش را از الي دستان پیرزن به عقب می

گویی که دوست نداشت نزدیکش شود و حال از من ناراحت بود، 

مان است، مگر یادت رفته این همان پیرزن  سریع گفتم نترس، اینجا خانه



 رسوخ ٢٢٣

 

اش حرف زدم و به تو گفتم که مهربان  امروز کلی درباره است که

است، کمی آرام شد، پیرزن گفت، اي دختر کوچک قشنگ براتون 

ها را گذاشت و رفت و من و او با هم  غذا آوردم از من نترس، ظرف

  مشغول غذا خوردن شدیم،

ها بود با چنین اشتهایی غذا  غذا را خیلی دوست داشت و من که مدت

  .بودم، غذایم را به اتمام رساندمنخورده 

شد و من هر روز بیشتر از روز قبل دلم  تر می و چاق تر چاقاو هر روز 

تا موقع باز  رفت، روزها در پی هم در حال گذر بودند برایش ضعف می

  ها فرا رسید، شدن مدرسه

اولین صبحی که بیدار شدم تا به مدرسه بروم دلم خیلی گرفته بود چون 

آمد، آن هم وقتی که من در مدرسه  ها می دیدم، او فقط صبح او را نمی

  ام، نشسته
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ها به  سال تحصیلی جدید شروع شده و اولین روزي است که بعد از ماه

آیم، چه قدر با روزهاي دیگر فرق دارد، دیگر مادرم نیست،  مدرسه می

نیست ولی انگار همه هستند، دیگر بهشان فکر  کس چیهو  پدرم نیست

توانم به نبودشان فکر کنم،  قدر شاد هستم که دیگر نمی ، آنکنم نمی

کردم که او امروز چه کرده است،  کل ساعت مدرسه را به این فکر می

  آیا دلش برایم تنگ شده؟

دو ساعت از مدرسه باقی مانده، اصالً تحمل آن کالس را نداشتم، دلم 

دادم در  میاي که دورترها ترجیح  خواست به خانه برگردم، به خانه می

  مدرسه وقت بگذرانم تا در آن خانه

کردم امروز وقتم را  مدرسه تمام شد، دلم خیلی گرفته بود، احساس می

کنم که او آمده است و من نبودم، از  نابود کردم، وقتی به این فکر می



 رسوخ ٢٢٥

 

آید، او به من قول داده بود هر روز به دیدنم بیاید و  خودم بدم می

  گونه کردم ر حقش اینآمد اما من چه طور د می

آمدم، دلم شکست، جاي  ام نزدیک خانه بود، پیاده به خانه می مدرسه

نشست تا بیایم، به داخل  اش را دیدم، جایی که هر روز آنجا می خالی

حوصله به  رفتم، پیرزن مطابق معمول در آشپزخانه بود، سالم دادم و بی

  :اتاقم رفتم که پیرزن گفت

  دوستت را دیدي؟

  نه مگر او آمده است،: گفتم

کرد و وقتی گفتم نیستی، رفت،  آمده بود، کلی صدایت می: جواب داد

  آمدي نبود، اآلن که می

  نه: گفتم
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هایم بودم که صدایش را شنیدم، او  حوصله در حال در آوردن لباس بی

کرد، سریع به پایین رفتم و کلی بغلش کردم،  آمده بود و صدایم می

خسته شد و کالفه نگاهم کرد، فهمیدم زیاد بوس قدر بوسیدمش که  آن

کردن را دوست ندارد، پیرزن از پنجره دیدمان و صدایمان کرد، 

  :گفت، به دوستت اصرار کن بیاید داخل، رو به او کردم و گفتم می

کسی نیست، من و تو و  ي ما، آنجا که هیچ آیی برویم به خانه چرا نمی

  آن پیرزنیم،

اي هم دارد و غذاهاي  ي بامزه ان بود، تازه قیافهیادت هست چه قدر مهرب

دانم  پزد، دو سه قدمی با من آمد و باز هم ایستاد، نمی اي هم می خوشمزه

  ترساند، به چه چیز خانه شک داشت، یا چه چیزي او را می



 رسوخ ٢٢٧

 

بیا نترس، هنوز در را نبسته بودم که چشمم افتاد به دوستانش، : گفتم

خواستند به سمتم بیایند،  کردند و می اد میشان فری پشت در بودند، همه

  :زد، داد زدم لرزید و ضربان قلبم به شدت می تنم می

خواهم به زور داخل ببرمش، ما خیلی وقت  او و من با هم دوستیم، نمی

که او به جلو آمد و به  ایم، ناگهان به سمتم آمدند است که دوست شده

خیالم راحت شد، دستانم  ها از آنجا دور شدند، ها چیزي گفت، آن آن

  گفت که آرام باشم مالید و می لرزید، سرش را به دستانم می از ترس می

آن روز به خانه آمد، غذا خوردیم و همه جاي خانه را نشانش دادم، از 

ها بازي  خوشش آمده بود و با آن میها يباز اسبابهمه چیز بیشتر از 

عجیبی داشتم، گذر کرد، چه قدر دوستش داشتم، چه قدر احساس  می

کردیم، او هم از وجود من خوشحال بود، این را از  زمان را حس نمی

شد  فهمیدم، اما خیلی زود خسته می برق چشمانش و ذوقش در بازي می



 از جان گذشته ٢٢٨

 

آورد و شروع به  کرد و زبانش را بیرون می افتاد دهانش را باز می و می

  کرد زدن می نفس نفس

خاطر همین من هم ادایش را درآوردم، شده بود، به  بامزهاش خیلی  قیافه

زدن، نگاهم  نفس نفسزبانم را بیرون آوردم و مانند او شروع کردم به 

 که نیهمکرد و بالفاصله از کارش باز ایستاد و تعجب کرد و کمی بعد 

دید من به حالت سابق برگشتم دوباره کارش را از سر گرفت، امروز 

شان  خواست به خانه یم و او میکلی با هم بازي کرده بودیم، خسته بود

دانستم پدر و مادرش  کردم چون می برود، من هم اصرار به ماندنش نمی

شوند، به همین دلیل بغلش کردم و کلی  منتظرش هستند و نگرانش می

  بوسیدمش و گفتم، فردا یادت نرود باز هم بیایی، فردا هم آمد

ندیم، بیرون گذرا آمد، با هم وقت می همسان تمام روزهایی که می

کردیم و گاهی  آمد، بازي می مان می زدیم، به خانه رفتیم، قدم می می



 رسوخ ٢٢٩

 

کردیم، بازي کردن با آب را خیلی دوست داشت،  آب بازي می

گاه فراموش نخواهم کرد لحظاتی را که من روي صورتش آب  هیچ

  کرد پاشیدم و او با تمام وجود مرا داخل آب می می

او مادرم بود، مادري که هر وقت از  او تمام زندگی من شده بود،

بارانم کرد و نشانم داد  آمدم به جاي کتک به جانم، بوسه مدرسه دیر می

کشیدم و  ها در آغوشش دراز می ی چیست، مادري که ساعتتنگ دلکه 

آموختم، مادري که بارها نگاهم کرد و  هاي مهربانش عشق می از نگاه

ورزید، بدون اینکه بفهمد ي جانش چشم شد، نگاهم کرد و عشق  همه

داشتی به  من به زیبایی او و دوستانش نیستم، مادري که بدون هیچ چشم

  طفلش عشق آموخت و سراسر وجود او را غرق در محبت کرد
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او پدرم بود، پدري همسان کوه که ایستاده باشد تا از گزندها دورت 

کند، پدري که در اوج غرور و اقتدارش، فرزندش را مقصر هیچ 

  پنداشت و در مقابل همگان، یک جنگجوي واقعی شد،ن

توانست داشته  آري او همه کس من شده بود، تمام آنچه یک انسان می

باشد و حال من خوشبخت بودم چون او را داشتم، من شادترین کودك 

هاي من و او هر روز و هر روز رنگ بیشتري به خود  دنیا بودم، عاشقانه

ي هم شده بودیم و این را  بیشتر وابسته گرفت، از تمام موجودات جهان

باره چه شد، دو هفته بود که  دانم به یک همه فهمیده بودند، اما نمی

  نیامده بود

روزهاي اول را در مسیر بازگشت از مدرسه همه جا را به دنبالش گشتم، 

را گشتم و نبود، با خود  ها کوچه پسها و  ها، کوچه تمام اطراف خانه



 رسوخ ٢٣١

 

تا باالخره پدر و مادرش گفتند بس است، چه قدر  قدر آمد گفتم آن

  کنی بازیگوشی می

و تمام وجودم  نشستم او دیگر نیامد، تمام روزها را جلوي در خانه می

کرد که داخل آیم، اما  آمد و تقال می انتظار بود، پیرزن به سراغم می

 ماندم، تمام روزها آمد و من باید منتظرش می توانستم، او حتماً می نمی

شدم، اما خبري نبود، او  آمد می خیره به جایی که او هر روز از آنجا می

  هم مانند مادر شد، مانند پدر،

رفتم، غذا  دانستم، به مدرسه نمی نمی زیچ چیهخسته شده بود، 

و پیرزن به داخل  نشستم جا می ها تا دیر وقت همان و شب خوردم نمی

جا  رنگی باز همانکرد و روز بعد بدون هیچ د ام می خانه راهی

  نشستم، دوستش داشتم، چطور شد که نیامد، می
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آوردم که شاید کاري  بارها در ذهن روزهاي گذشته را به خاطر می

بینمان هیچ به ذهنم  هاي ام و او ناراحت شده است، اما جز شادي کرده

  نشستم، جا می ها بود که همان آمد، مدت نمی

  از دور دیدمش

بود، مطمئن شدم که خودش است، تمام وجودم چیزي شبیه به یک رؤیا 

پا شد و به سمتش دویدم تا بغلش کنم و بگویم وقتی نیست چه به روزم 

  آید می

ریختم، شوکه شدم، نگاهش کردم، ایستاده  دویدم و اشک شادي می می

دوید، اگر تمام جانش را جمع  آمد، دیگر تند نمی بودم او به سمتم می

  دودتوانست تند ب کرد نمی می



 رسوخ ٢٣٣

 

به من رسید خودش را زمین انداخت و لوس کرد، گویی بخواهد از دلم 

خواست تمام حواس مرا به  شد، او می در بیاورد، اما مگر می

  هایش جلب کند اما تمام وجود من گریه بود کاري شیرین

و او تمام  زدم که چه شده گریه بود و فریاد، با تمام وجودم فریاد می

من بود، فریاد زدم پایت چه شده، چه بالیی  جانش از یاد بردن سؤال

  سرت آمده، کجا بودي در این روزها؟

گفتم و اشک  زنی، با اشاره بگو، با زبان بگو، اما بگو، می چرا حرف نمی

  ریختم، می

ریختم، باالي سرم بود، تمام صورتم را،  به زمین افتاده بودم و اشک می

تا  صورتم چسباند تمام اشکان چشمم را لیس زد و صورتش را به

خواست خوب باشم، او تمام  بفهماند که دیگر نباید گریه کنم، دلش می

خواستند، اما تمام  نمی کس چیهخواست که پدر و مادر  آن چیزي را می
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رویاي او همین بود، من گریه کردم و او نوازشم کرد، دیگر چشمانم 

  دید نمی

واهد شد، آن دیو که اگر ببیند چه قدر شرمنده خ نخواست که ببیند

گفت، چموش  کشید و می زد، او را با خود می آمده بود، داد می

گفت و  است که نشانت داده بودم، می جا نیهمات  اي، خانه شده

  کشید شنیدم، او را می می

کرد، زبانش بسته بود، همه چیز را به چشمانش واگذار  او نگاهم می

زدند، از جایم بلند  میباریدند و به جانم  کرده بود، چشمانی که می

کردم و  تا باز گیرمش، به چشمانش نگاه می شدم، به دنبالش رفتم

فهماند که  ها، با تمام حرکاتش می دویدم، نگران بود، با تمام اشاره می

و باز ستانمش  تا جلو نیایم، اما من آمدم و خواستم که رهایش کنم بروم

  درد تمام وجودش را
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به دست داشت، هلم داد و محکم به سرم اي که  دیو با همان اسلحه

قدر خشمگین ندیده  کوبید، او دیوانه شده بود، در تمام عمر این

غرید، خواست  داد، با تمام جانش می بودمش، رو به دیو دندان نشان می

  تا ببلعدش

  دیو ترسید، صداي مهیبی آمد،

زنم، زنی آمده،  ام، در اتاقم فریاد می ها و بیدار شده صدایی از دوردست

 ساله چهلگوید، یک مرد  شناسمش با حالتی عصبی می سفیدپوش، نمی

  خواهد آدم شود، به تختت بازگرد کی می

که  خواهم آدم شوم گاه نخواست بفهمد، من نمی حیف، حیف که هیچ

  .تمي دنیا خویش و همنوعانم هس من شرمنده

  



  

  

  

  خون در برابر خون

اي  جنگلی بود زیبا و ستودنی و عظیم، با نگریستن به خاکش جان تازه

کردي، آسمانی زیبا و آبی داشت،  گرفتی و در آسمان پرواز می می

باده از احساس پیش آمده لذت  کرد و بی رنگ خوش آن مست می

  جستی می

ي بزرگ و قطوري سرتاسر این خاك  هدرختان سر به افالك رساند

ها عشق  اي به جنگل و جان زیبا را فرا گرفته بود و هواي پاك و تازه
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کردند و مغرورانه  ي این آسمان پرواز میجا يجاها  داد، پرنده ارزانی می

  گشودند بال می

جویبار زاللی میان این زیبایی در جریان بود، تعداد بیشماري ماهیان در 

خوردند و در کنار این آبشخور هزاري حیوان در  روزي میدلش زنده 

  کردند و همیشه در صلح بودند زندگی می کنار هم

هیچ جنگ و دشمنی در میانشان جاي نداشت و آن مدتی که به جان هم 

دریدند اختیاري نبود و به جبر و براي زنده ماندن  افتادند و جان می می

غذا خوردن و زنده ماندن را کنار  بود، اما اگر آن روز تلخ آن دریدن و

کردند و آب  شان در صلح در کنار هم زندگی می زدند، همه می

  بردند خوردند و از کنار هم بودن لذت می می
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این بهشت برین خاستگاه، زیستگاه و خاك حیوانات و انبات بود و هیچ 

بکر انسانی پا به میانش نگذاشته و فکر جانداران بر این بود که این جاي 

  تا ابد همین گونه خواهد بود و انسان به آن پاي نخواهد گذاشت

اما سرآخر پاي انسان هم به این خاك زیبا باز شد، درون آمدند، دیدند، 

 آناز طبیعتش بهره جستند، به کنار درختانش نشستند، هوا خوردند، 

  همه کثیفی از شهرها را به دور انداخته از پاکی و زیبایی بهره جستند

کردند و  آمدند، کنار آبشخور و در دل این جنگل النه می ج فوج میفو

ریختند، ناپاکش  ي غذاها را می مانده تهبردند لیک به درونش  لذت می

  کردند، هایشان پر می کردند، جویبار را با ظرف می

هایشان باال آمد، جنگل پاك ناپاك  ها خوردند و مردند، جنازه ماهی

  میان قلمروي حیوانات خبر به گوششان رسیدها در  شده بود و انسان
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اند کسی ندیده بود،  ها کشته خبر به گوششان رسید که حیوانات از آن

دانستند،  رساندند، خودشان هم نمی شنیدند و گوش به گوش می فقط می

چه کسی مرده یا چه کسی او را کشته، لیکن مطمئن بودند این اتفاق 

ها را در این قلمروي پاك  د و آنافتاده و همین تفنگ به دستشان دا

  پیش برد

به انتقام آمدند، قصاص کردند، یکی در برابر یکی اما نه بیشتر، یکی 

ادامه داشت تا از این بازي خوششان  گونه نیهمهزارتا در برابر یکی و 

  آمد

رفتند و با تفنگی در دست  بخش بود، پیش می ریختن خون برایشان لذت

بردند، عکس  انداختند و لذت می زمین می ها به کشتند و جنازه می

ها  دادند، از پوست دادند، قدرت نشان می گرفتند، دندان نشان می می

  خوششان آمد
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خواهیم و این پوست  ها فریاد زدند کیف می زنانشان در دوردست

  برایش عالی است، پس کشتند و کیف کردند،

، کشتند و دخترشان فریاد زد آن یکی موهایش کاله خوبی خواهد شد

  کاله کردند

ي دیگري دارد، پس پیش رفتند و  یکی دیگر گفت، گوشت تن آن مزه

  کشتند و در خون خوردند

کسی فکر کرد پرواز آن پرندگان زیبا است پس کشت و پرواز نکرد، 

  به زمین رفت از دلش گنج برون آورد و خاکش را به توبره بست

طعمه شد، گنج درون تور پهن کرد و به آب انداخت، گوشت ماهیان 

  آب هم بهانه شد و یک به یک کشتند و خوردند و بردند

  :یکی با هوار پیش آمد و گفت
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دانید چند خانه، چند دفتر، چند کار  این درختان ثروت بزرگی است می

  توان از وجودشان ساخت و چند درد می

تیشه گرفتند و ریشه از جاي کندند، نفهمیدند ریشه از خودشان بود، 

  شد وعور لختت رفت و جنگل درخ

لباس بر تن نداشت، تن عورش هیچ در بر نداشت، حیوانات همه از زیر 

ها باقی نماند، پرندگان به زمین  تیغ گذشته بودند همه مردند، هیچ از آن

  و در بند سوختند،

آسمان خالی بود، جویبار ساکن و در جا ماند و در میانش به جاي ماهی 

  ان پر شداز کثافت و نجاست انس

  ها گفتند و سرآخر انسان

  شکل و شمایل که معلوم نیست چیست این عور تن بی
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  باید بزرگ کنیم، منت بگذاریم و زیبایی بنا کنیم 

  پس ساختند و پیش بردند،

قدر بود که سر به آسمان  کارخانه بود، خانه بود، همه چیز بود، آن

  بکشد، پیش رفت و آسمان آبی را هم به کناري زد،

مان آبی نبود، اول قرمز شد و سرآخر به سیاهی بدل شد، دود بود، آس

  گرد بود، خاك بود و مرگ بود

  زندگی نبود مردگی بود، جان نبود و درد بود

فوج فوج خویشتن به اینجا رساندند، در میان مردگان این قبرستان 

ها کار  ها ساعت رفتند، درون این کوه رفتند و پیش می بزرگ راه می

  اي هواي پاك سازند تا ذره ندکرد می
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رفتند یک  گفت چیزي ساخته تا جهان را پاك کنند، پیش می یکی می

بلعید و  هایشان را می انداختند، حفره تن اي می به یک را به درون حفره

  تر خاموش بود تر و تیره داد و آسمان سیاه دود کم رنگی بیرون می

نسانی آرام گام پس از چندي دیگر هیچ نبود و در این سیاهی ا

داشت در پی جستن طریقتی بود تا بر آن جان ارزانی دارد و با منت  برمی

  زیبایی به جهان بخشد

  که جهان خویشتن جان بود و زیبا بود
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