
 آیجان

 ائلیار.آ

 

 غمى دارد را دیدم  عالم، ھركھ  زھشیاران

 دیوانگى ھم عالمى دارد! دال دیوانھ شو

  

 برگرفتھ از دیوار یك قھوه خانھ

  

  

  

 :نامھا توضیح
  Aycan:آیجان* 

 جان و ماه . زیباست ماه بسان كھ پسرى . جان ماهْ  : آیجان
  çan"naz:َچنناز** 

 ناز مھِ  :چنناز
  Aynaz*ھنازمَ  :آیناز

 : Arazآراز* 
 ارس : رودیست نام :آراز

 عشق : Sevgi سئوگى** 

  

________________ 



 نام دختر **

 اسم پسر *

  

  

دِر خروجِى اداره را بازكردندآیجان درست بعد ازھفت سال و دو ماه و چھار روز، بار دیگر  وقتى
ى دِر اداره بود كھ بھ آسمان فراخ و ھنوز روى پلھ ھا. خود را در میان ھیاھوى مردم شھر یافت 

آنگاه زیرلب با . مردم چشم دوخت كھ با عجلھ در خیابان در آمد ورفت بودند  بھ  كرد، فیروزه فام نگاه
 :خود گفت

 .ـ منتظركى ھستى راه بیافت برو دیگر طاعونى، میخواھى ازت استقبال ھم بكنند

وز چند قدمى دور نشده بود كھ دو مرد بھ دنبال او دویدند ھن. و راه افتاد لنگ لنگان از پلھ ھا پایین آمد
 :یکی صدایش کرد

ً با ما بیایید، چند دقیقھ با شما كارداریم! آیجان ... آقاى! آیجان ... آقاى  - . لطفا

ً رھاكردند تاكسى بعدازمدت كوتاھى آیجان را مقابل خانھ اش  .آنان ھمینكھ كارشان تمام شد، اورا مجددا
او بعد از مرگ پدر و مادرش ،كھ ھردو بفاصلھ . خانھ، خانھ پدرى آیجان بود. و راه افتادپیاده كرد 

كوتاھى از یكدیگر مرده بودند،آنجا را تبدیل كرده بود بھ دفتر پخش روزنامھ ، روز نامھ ایكھ ھمواره 
تكان داد، در باز دِر چوبى و كھنھ خانھ را بشدت . آیجان یگانھ وارث خانواده بود. موى دماغ آقایان بود

. وارد حیاط كھ شد رفت روى یكى از پلھ ھاییكھ صحن خانھ را بھ طبقھ باال وصل میكرد نشست. شد
آرنجھایش را روى زانوانش تكیھ داد و سر را میان دو دستش گرفت و بھ فكر فرو رفت لحظاتى بعد 

 :بالحن خشمآگینى پیش خود تكرار کرد

 !فسیلھا!فسیلھا!فسیلھا-

  

سرش را بلند كرد و نگاه . صداِى بستھ شدِن آن رشتھ افكارش را از ھم گسست . یاط باز بوددِرِ◌ ح
چھرۀ زیباى او در زمینھ . با چادر مشگى دِم در ایستاده بود" َچنناز. "یأس آلودى بسوى در انداخت 

ھ ھاى لطیفش لبخند شیرینى كھ ، بھ گون. سیاِه چادر ، ماه درخشان را در یك شب مھتابى بخاطر میآورد
آیااین ھمان . گل انداختھ وبرلبانش نشستھ بود ، زیباترین خاطرات زندگى را در دل آیجان زنده كرد

صورت مھتابى افسونگرى بود كھ ھفت سال و اندى در ظلمِت خاموشى و فراموشى بر دلش روشنى 
مام آن سالھاى فراِق بخشیده بود؟ آیا او بخاطر دیدار این چشمھاى سبز براق و ابرو ھاى كشیده ، ت

زجرآلود را لحظھ شمارى كرده بود؟ كسى چھ میدانست كھ این غنچۀ گِل ھمیشھ بھار، یگانھ گِل 
ً زمستاِن او بوده ، و او چگونھ این بھارِك زیبا را از گزند سرماى مرگزا دور  سرتاسر زندگى دایما

را براى دستیابى بھ آن ترگل  چطورمیتوانست آن نعره ھاى كریھ و گوشخراش آنان: نگھداشتھ بود 
 :فراموش كند کھ گفتھ بودند



 !چشمھایت را كور میكنیم تا نتوانى چھرۀ چنناز را ببین-

! خیالش راحت شده بود وقتى پى برده بود كھ آنان تنھا از اسامى غیرحقیقى دوستانش اطالع دارند چقدر 
ق بیرون آورد، چادر را رھا كرد و چنناز از زیر چادراش دستھ گِل سرخى مزیین بھ چند شاخھ زنب

باد ُخنِك ساحلی چھره و گیسوان بافتھ و بلند چنناز را نوازش . آیجان ھم بسوى او. بسوى آیجان دوید
او شلوار آبى و پیراھنى منقش بھ گلھاى سرخ و زنبق، پوشیده . لباسش مثل ھمیشھ غریب بود. میكرد

. چنناز میخندید. در آغوش گرفتھ و غرق بوسھ كردند یكدیگر را. بود، و كفشھاى كتانى بھ پا داشت 
تمام وجود آیجان ازشور و ھیجان میلرزد، در . دانھ ھاى اشك شادى روى گونھ ھاى سرخش میلغزیدند

شدند  جانگدازى ھاى  عمق دلش نالھ ھمانطور كھ دستھایش را دور گردن او حلقھ كرده بود، . بیدارم
. گویى این بھار پر شكوفھ بود كھ در باغ میخندید. كشیده است احساس میكرد یک بغل گل در آغوش 

 :با لحن اندوھبارى گفت. آیجان دلش درشور وغوغا بود

 .باالخره آمدی! آیجان! ـ آه

 بگو ببینم خبر داشتى كھ من امروز آزاد میشوم؟. ـ باالخره نمردم و ترا دیدم

آمده بودم جلوى اداره ، وقتى دیدم . طالع داشتیم مگر ممكن بود كھ خبر نداشتھ باشم ، آرى ما ا! ـ جانم
نمیدانى چھ حالى داشتم، نمیتوانستم بخانھ برگردم ، دست خودم . آنھا بھ دنبالت دویدند یكھو دلم تو ریخت

 میخواستم ببینم آیا دوباره رھایت میكنند یا نھ، راستى موضوع چھ بود؟. نبود

كر مبادا را كرده بودند، میخواستند آلبومشان را تكمیل تر ـ ھنوز خیالشان از این الشھ راحت نبود، ف
آنان در بدر دنبالت میگردند، میدانى . ولى این ھم درست نیست كھ تو دور و بر النھ زنبور بپلكى .كنند

كنند؟ بخونت تشنھ اند  .دستشان بیفتى چكارت م

 !ـ عشق این حرفھا سرش نمیشود آیجان

 .تھ بیباكى ھستى كھ بودیتو ھنوز ھم ھمان دلباخ! چنناز-

 ـ میخواستى جور دیگرى باشم ؟

 .ولى باید خیلی احتیاط کنی! ـ نھ 

 ـ تا مرز ترس ؟

 :آیجان لحظ اى سكوت نمود، آنگاه با حركت دست اشاره كرد بھ خانھ و گفت

با بمب،  ـ میبینى چكار كرده اند، یك ساختمان زیباى دو طبقھ را تبدیل كرده اند بھ تلى از خاك وآھن، نھ
ِ سیگار روى پلكھاى او شده بود گفت!بلكھ بادست  :چنناز كھ در اولین نگاه متوجِھ پاِى لنگ و داغ

 !نخور غصھ-
 !مھربانم
 را زمستان این سرماى

 .میسپاریم بھاران گرماى بھ



 را زمانھ این سیاھى
 .میزداییم دل روشناى بھ

 ماند نمی و نمانده منوال بدین ھرگز
 آیین، و شكی بى دوران این

 .زندگیست پایاست آنچھ
 .زندگیست پویاست آنچھ

 .میشود زاده رنج و درد با نوزاد بمانند گرچھ
 را خود كش نعش ھاى ارابھ ھمچنان پست ارواح گرچھ

 میرانند، پایكوبان "ما" استخوانھاى روى بر
 اندوه بحر در گرچھ

 ویرانیم توفنده امواج ز
 .نیست باك

 میراند شادى ساحل بھ كشتى انسان
 زندگى نیلوفر گل و
 .شكوفد می ما دستان با

  !عزیزم
 !مباش دلتنگ

 .است كوتاه شب
  
 !چنناز !آه ـ

 ؟ بگویم چھ
 بگویم؟ چسان

 ما كھ
 انتھا بى شبى در
 انتھا بى

 مكان و زمان بسانِ 
 ایم شده گم و مجذوب

 ما كھ
 جاودانھ زمستان در
 !ایم گشتھ بھار پى در

  

 :ت پرسیداو بعد از لحظھ اى سكو

 راستی از آراز چھ خبر؟-

 .بلندشو برویم. ـ او حالش خوبست ، در خانھ منتظر توست

 ـ برویم دیدار آراز؟شرمم میآید، من دیگرچطورمیتوانم بھ روی آراز نگاه كنم ؟



میتوانندعشق ومحبتمان راھم  ، فكرمیكنى آنھا ھمھ چیز را از ماگرفتند.  این حرف را نزن! ـ آیجان
درست است كھ ماخواھان پیروزى ھستیم ، ولى ھرگز شكست راھم فراموش نمیكنیم؛ ما بگیرند؟ 

شكست و پیروزى رخداده ھاى ابدى نیستند، شكستھا میتوانند مقدمھ پیروزى ھم . بشكست نیز میاندیشیم 
آراز خودش مرا . وارد نكرده است مسایل تو در دوستى و عالقھ و محبت ما ھیچ خللى . باشند و بعكس

 .بلند شو برویم. بھ استقبال تو فرستاد

 !برویم-!

  

** * 

  

آراز زیر درخت گیالس، روى صندلى چوبى كھنھ اى نشستھ، و مشغول مطالعھ كتابى بود با انگشت 
اشارۀ دست چپ، عینك ذره بینى اش را كھ شیشھ ھاى ضخیم داشت، باالى بینى جابجا كرد، دستى 

كھ صداى باز  - در كوچھ نگاه كرد   پشت و آویزانش كشید، و بھبصورت تازه تراشیده و سبیلھاى پر
چنناز و آیجان . از روى صندلى برخاست، قامتى متوسط داشت -شدن آن توجھ اش را جلب كرده بود 

آراز لحظھ اى چھره و قامت و قوارۀ دوست دیرینھ اش را از . وارد شدند ودر را پشت سرخود بستند
ً بلند، شلوار خاكسترى، كفشھاى قھواى، پیراھن ساده ، بینى و صورِت  بدن الغر ، قد: نظر گذراند نسبتا

ً چشمھاى مھربان و  كشیده، بدون سبیل، لبھاى باریك، زلفھاى سیاه خوابیده بسمت چپ سر، ومخصوصا
پس از آنكھ . تبسم شیریِن و معروفش كھ ھمیشھ بھنگام دیدار برلبانش ظاھر میشد، دلش را تكان داد

 دادند و روبوسى كردند آراز پرسید    دست 

 حالت چطوراست، خوبى؟! ـ دوسِت من

 بدنسیتم، تو چطورى؟-

 .ممنون، من ھم خوبم-

ً بعداز ھفت سال و دو ماه و - چھار روزحاال توھرساعتش را یك سال   باالخره ھمدیگر را دیدیم، دقیقا
 حساب ببین چقدر طول كشیده است؟



 :چنناز گفت:

 .تیره اى بود كھ بگذشتـ روزگار دشوار و 

 :آراز گفت-

 .برویم تو بنشینیم-

ً بھ دو اتاق و حمام ودستشویى و راھرو وآشپزخانھ و حیاطى كوچك، خالصھ میشد او . خانھ آراز كال
ً آنجا را اجاره كرده بود چنناز چاى . گل وگیاه نشستند آنان روى یك قالى باغى زیبا، منقش بھ . اخیرا

بھنگام تھیھ غذا كھ مدت كوتاھى طول كشید . ست ھم شام را آماده ساختنددرست كرد، و آن دو دو
 :وپرسید   صحبت مھمى پیش نیامد تا اینكھ سر سفره آیجان رو بھ آراز كرد

 میخواستم نظر ت را در بارۀ خودم بدانم، تو در مورد آن قضایا چھ فكر میكنى؟! آراز-

 ...اھم صحبت كرده ایمببین عزیز، من و چنناز بارھا در این مورد ب -

 :چنناز رشتھ سخن او را برید

 .من نظرم را در پیرامون این مسألھ بھش گفتھ ام-

 :آراز ادامھ داد

و . فكر میكنم حرفھاییكھ آدم زیر چماق فسیلھا بیان میكند، سند جرم و محكومیت خود آقا فسیلھاست-
بنابراین تو نباید آن مصاحبھ . است افكار عمومى در جھان، ھمیشھ اینگونھ نمایشھا رامحكوم كرده

ما آگاھیم كھ چھ ضربھ ھاى . روحت را بیش از این عذاب بدھى  تلویزیونى را زیاد جدى تلقى بكنى، و
است ؛ و حتى میدانیم كھ اگر داروھایت را مرتب   روحى خرد كننده اى در جسارتگاه بھ تو وارد شده 

ً از. مصرف نكنى چھ حالى پیدا میكنى تو میخواھم كھ این مسألھ را بدست فراموشى بسپارى  پس جدا
 و...از جملھ بمسألۀ خانھ، ازدواج . وبھ مسایل مھم تر وحیاتى فكركنى

 :چنناز افزود

 .ـ و كار

 :آراز ادامھ داد

ـ بھ طوركلى نظر من اینست كھ خانھ را تعمیر كنیم تا تو آنجا آرامش داشتھ باشى، بعد كارى برایت 
وھنگامیكھ چرخ زندگیت بھ راه افتاد باید   م كھ مشغول شوى وچندرقازى گیرت بیاید،دست و پا میكنی

 .بفكر ازدواج ھم باشی

 :چنناز پیشنھاد كرد



بخشى از حیاط  ـ بھتر است مشكل تعمیرخانھ را از طریق شركت حل بكنیم، و اما ھزینھ اش؟ با فروش 
 .میشود ھزینھ اش را ھم تھیھ كرد

 :آراز تأیید كرد

آیجان نظر تو چیست؟ آیجان كھ بفكر فرو رفتھ بود و كسى . یك پیشنھاد درست و عملى، من موافقمـ 
نمیدانست چھ افكار دور و درازى او را در خود غرق كرده است ، با این سئوال بمیان صحبت كشیده 

 :شدو جواب داد

 .من حرفى ندارم-

 :چنناز پرسید

 ـ یعنى تو ھم موافقى ؟

 !آره-

 :آراز گفت

سھ رفیق ساعتھا با ھم گپ . آراز سفره را جمع كرد، و چنناز چاى آورد.پس من ترتیب كار را میدھم-
اما چنناز و آراز بھ خوبى احساس میكردند كھ آیجان دیگر آن . زدند، از مسایل روز و خاطرات مشترك

یار گرم و وھواى مجلسشان بس   حال . شب دیر وقت بود. آدم سابق نیست و بھ كلى عوض شده است
و یادش ھم نبود كھ آخرین بار كى   آیجان فراموش كرده بود داروھایش را مصرف كند، . صمیمى بود

 .شیرینى صحبت تلخى غم و اندوه را از دلھاشان زدوده بود. دوا خورده بود 

چرا كھ دقایق آخر ! افسوس كھ نگذاشتند خوشى آنان بیش از آن دوام یابد! امان از غمھا ! آه 
ًغیرعادى مینمودرفت كم حرفى و سكوت آزار .او دیگرخیلى ساكت و متفكر بنظر میآمد .ارآیجان كال

او كھ درگذشتھ مایھ گرمى مجلس دوستانش بود وبا . دھنده ا ش براى دوستانش تحمل ناپذیر بود 
چھرۀ مھربان . ھاى خود ھمیشھ خنده را بر لبان دیگران مى نشاند، اكنون ھکرده بود گویى بذلھ

آب دھانش را كھ فرومی برد . وغمگینش سیماى باربرى را میماند كھ طاقتش زیر بار سنگینى ببرد
لبھایش را طورى . برپیشانیش چینھاى درشت مى نشست ، و اخم آلود زیر لب حرفھاى نامفھوم میگفت 

نقطھ   ، و بھمیداد، ویا دستش را بدین معنا حركت میداد" نھ"بھ ھم میفشرد رفتار جوكیان پیشكھ معناى 
آراز باسر و صورت اشاره كرد بھ . چنناز كھ رفتار او را دید بروى آراز خیره شد. نامعلومى زل میزد

 شلوار آیجان بیرون زده بود گفت بستھ ھاى دارو کھ از جیب 

 .توى جیب شلوارش دوا ھست، دربیار بده بخورد-

 :آیجان كھ ھمچنان بنقطھ نامعلوم زل زده بود گفت -

كنم !آراز  !من دارم سقوط م

 .آراز ھیچ نگفت -



 :آیجان تكرار كرد

با سرعت سرسام آورى سقوط میكنم، توى خودم، توى چاه بى انتھایى كھ در ! ـ من دارم سقوط میكنم 
سنگھاى سرگردان و . من ربوده شده ام. این چاه مرا میرباید. درونم دھان باز كرده است سقوط میكنم

مثل عروسكى كھ در گدازه  آن، دارند باد میكنند، من در آنھا فرو میروم،  بیشكل و بیقواره درونِ 
 د...فرود

چنناز عرق سرد .آراز بانگاھھاى دردآلود چشم بھ آیجان دوختھ بود. داروھا توى دست چنناز بود
 :پیشانى او را با دستمال پاك كرد و گفت

آب را بدست اوبدھد، ولى آیجان بى توجھ  و خواست دارو و لیوان.ـ آیجان عزیزم ، بیا دوایت را بخور
 .بھ آنھا بھ سخنش ادامھ داد

فرومیروم، با اولین خیزابھا ترا  -كھ بر آئینھ آب پیداست -من در تصویر لرزان و زیباى تو ! ـ چنناز  
آیا من . نمیدانم در كجا قرار دارم ، محیطم غیر قابل شناخت است. گم میكنم ، خودم نیزگم میشوم 

چھ تاریكى ، چھ روشنایى ، ھر دو برایم . یكى محض غوطھ ورم یا درروشنیى مطلق، نمیدانمدرتار
 یكسان است

. زیر درخت گیالس روى صندلى نشست وسیگارى درآورد و آتش زد . آراز از اتاق بیرون رفت 
 آیجان لحظاتى مكث نمود

معلوم بكند، باز چنناز را مخاطب آب دھانش را كھ قورت داد ، بدون اینكھ نگاھش را از نقطھ نا . ...
 .قرارداده بسخنش ادامھ داد

این چاه یا این اتاقك شیشھ اى بى انتھا، بافسیلھاى آدم نماییكھ گرداگرد آ نرا فراگرفتھ اند، ھر ! ـ چنناز 
لحظھ تنگ ترو تنگ تر میشود، و مرا مثل یك گلولھ برفى درمیان گلھاى آتش، در تو، در تصویرتو، 

من در خالء محض ذوب . فریادھاى بى انعكاسم را حتى خودم نیز نمیشنوم. ، ذوب میكند در شبح تو
 .سرگردان و دیوانھ وار دنبال تو میگردد  میشوم و سایھ بخارم بر دیوار این اتاقك ، 

... 

. آنرا روى سینى گذاشت وسر آیجان را بسیینھ فشرد و نوازش كرد. لیوان آب ھنوز در دست چنناز بود 
دانھ ھاى اشك از تھ چشمھایش نشت كرده و بر . ى كھ از دقایق پیش گلوى چنناز را میفشرد تركیدبغض

. آیجان متوجھ گریۀ چنناز نبود، او در دریای افکار خویش غرق بود. گونھ ھاى گلگونش سرازیر شد
اید كسى چھ میدانست ش. مثل چشمھ ھاى بى آب . گویى آب دیدگانش خشك شده بود. اشک نمی ریخت 

او سالھا پیش بھ چنناز گفتھ بودكھ . اما ھیچكس اشكھاى او را نمیدید. ھم میگریست ، بمانند چنناز
آراز بھ داخل اتاق . آیجان ھمچنان مجذوب آن نقطھ ناپیدا بود    .ھمیشھ بى سرشك، گریستھ است

 .بھ آیجان داروخوراند. بازگشت ، اشكھاى چنناز را از گونھ ھاى او سترد 

  

مدتى بعد آیجان خوابش . او سرآیجان را روى زانوانش نھاد و نوازش كرد. ز دلش اندكى راحت شدچننا
 :چنناز متكا زیر سر او گذاشت و در حالیكھ با آراز بھ اتاق روبرو میرفت گفت. برد



 .من خیلى نگران حال آیجانم. دلم بیقرار است ! آراز-

من فردا با دكتر ھم . او شدیدأ بتو نیاز دارد. كمكش كنىــ تو نباید خودت را ببازى، خیلى خونسرد باید
. خوب دیگر دیروقت است، بگیریم بخوابیم . مراقب باش دوایش را مرتب مصرف بكند. تماس میگیرم 

من فردا كلھ سحر باید بیدار بشوم تو ھم كھ شب اینجا میمانى، ساعات منع عبور و مرور است ، درست 
 .م، نمیروممتوجھ  - . نیست بخانھ بروى

 آن اتاق میخوابى یا ھمینجا؟-

 !ـ ھمینجا

 .ـ من ھم پیش آیجان میخوابم

 !شب بخیر !

 !شب بخیر

  

** * 

. آراز صبح زود قبل از آنكھ سر كار برود مقدارى پول توى جیب شلوار آیجان گذاشت وبیرون رفت
 :پرسید سر سفره. وقتى آیجان از خواب بیدار شد چنناز صبحانھ را آماده كرده بود

 شب خوب خوابیدی؟-

 انگار سالھا بود كھ نخوابیده بودم. ـ ھمینكھ سر بدامنت گذاشتم دیگر خواب مرا ربود

 تو ھم مرا ببخش كھ مزاحمت شدم وخستھ ات كردم. ـ براستى خواب خوشى داشتم 

ھ تو ب خوشحالم كھ خوب خوابیدى، ولى من بھیچوجھ مزاحمتى احساس نكردم كھ ببخشمت ، بعكس -
 .من آرامش میدادى

 ـ آراز كو؟

 .توى یك شركت كوچك ساختمانى كارمیكند. او رفتھ سركار-

 ـ خودت چى ، كار میكنى؟

 حسابدارشانم، یك ماه مرخصى گرفتھ ام، از دیروز شروع شده. ـ من ھم ھمانجا كار میكنم

 درست از ھمان روزی کھ من پیدایم شد؟-



 .ـ دقیقا

 .البد بخاطر من-

 .دویمان ـ بخاطر ھر

ـ بھر صورت ، آموختھ ھاى شما حداقل بھ درد دنیا و زندگى میخورند، مرا ببین كھ رفتم دنبال نقاشى 
 .نھ بدرد این دنیایم میخورد و نھ بدرد آن دنیایم

آرزوى دنیایى . گلزار زندگى بدون ھنر،كویرى بیش نیست. ـ تو خوب میدانیكھ ھنر، زیبایى زندگیست 
 دی كارش را بى ارج نپندارد، شاید اغراق آمیز نباشدكھ در آن ھیچ ھنرمن

بگذریم ، از دیروز ، از ھمان نخستین لحظھ دیدار سئوالى ذھنم را بخود مشغول كرده ، و مدام . شاید -
احساس ترا -. دارم  بر من فشار میآورد؛ زیرا نھ میتوانم آنرا فراموش كنم ونھ جرئت مطرح كردنش را

كنم   اھى بپرسى آیا ھنوزھم بھ عشقمان وفادارم یانھ ؟البد میخو. درك م

 .ـ درست است

جان ما ھمھ چیزش را در آن   تنھا چیزیكھ توانستم در این دوران ھستى خوار، دورانى كھ نسل ! ـ آ
و تنھا در پناه آنست . عشق و عالقھ بھمھ زیبایى ھاى زندگى. باخت، براى خودم نگھدارم عشقمان است

با . ستیز برخیزم  بدبختیھا و نكبتھاى این چالھ گندیده را تحمل كنم ، وحتا با آنھا بھكھ من میكوشم ھمھ 
نیمدانم عشق . عشقمان بھ غنچھ نشیند  این امید كھ دنیاى زیباترى داشتھ باشیم و در چنان محیطى گل 

ما کھ . احساِس دوستداشتن و دوست داشتھ شدن. اوج اوج. چیست، شاید احساسى باشد، احساسى در اوج
ھمواره ھدف تیر كینھ . ھمیشھ از دومى محروم بوده ایم ، دوست داشتھ ایم بدون اینكھ دوستمان بدارند

نمیدانم این عشق یكسویۀ ما .  گریزان از صیاد، بمانند یك آھوى زخمى. و ھمیشھ در گریز. ھا بوده ایم
صانى باشد ما با عشق مشتركمان اگر ھم در آن نق  بھ جھان و زندگى و انسانھا ناقص است یا كامل، 

ً تنھا بتو عشق میورزم. آنرا جبران میكنیم ً عاشق انسان و زندگیم ، ولى جسما من گرفتار این . من روحا
 .بگذار كارھا روبراه بشود، میرویم در پناه یك سقف زندگى میكنیم! عشقم، آنھم چھ دیوانھ وار

حانھ تمام شد سفره راجمع كرد و توى آشپزخانھ وقتى صب. آیجان متفكر و مغموم او را نگاه میكرد
چنناز خم . آیجان سرخود را روى زانوان او نھاد و دراز کشید. چنناز چھار زانو نشستھ بود. گذاشت 

 :آیجان پرسید. شد و روى چشمان او بوسھ نھاد

 چننازچشمھایم را میبوسى، مگر فراقى در پیش است؟-

ویرچھرۀخود را در آنھا میبینم و بیاد آن دو چشمھ كوچك در نھ عزیزم، چشمانت را دوست دارم تص-
كمرۀ ِمھ آلود میافتم كھ وقتى با ھم بھ کوه میرفتیم تصویرمان را در آب گواراى آنھا تماشا میكردیم، 

وناگاه پاره سنگى میآمد و آب موج برمیداشت، و تصاویر ما در ھم جذب و ناپدید میشد؛ آنگاه صداى 
 :گوش میرسید کھ میخواندآراز از آن سوى ب

 «باید كھ دوست بداریم یاران را»-

 *«باید كھ چون خزر بخروشیم »



  

و خرمن   سر او بر بازوى آیجان بود، . چنناز متكا زیرسر آیجان گذاشت ، و خود نیز دراز كشید
سینھاش گذاشت ، ودر حالیكھ بوى آ. گیسوانش پھن  شناى آیجان گونھ بگونھ او چسباند، دستش را رو

 :تنش را استشمام میكرد گفت

ھمینطور كھ حرف میزنى مرا بگذشتھ ھاى دور میبرى، احساس عجیبى پیدا میکنم و ھیجان ! ـ عزیزم 
آیا من بیدارم یا در رویا بسر میبرم، تا دیروز ھرگز تصور . مخصوصى دل و جانم را میلرزاند

آیا من قاصدكى ھستم كھ  . تو احساس نمایم نمیكردم دوباره ترا بیابم و خود را غرق در عشق بیكرانھ
نسیم تابستانى آنرا بھ آغوش تو آورد، یا ُدرناى تیر خورده اى ھستم كھ با بالھاى خون چكانش از غربت 

بھ آشیانھ ویران خویش باز گشتھ است، ھیچوقت باورم نمیشد، ھیچوقت، كسى را پیدا كنم كھ زخمھاى 
. ایكھ ھردم بر رویشان زخمھاى تازه اى دھن میگشایند، مرھم نھد گھنھ ھفت سالھ ام را، زخمھاى كھنھ

ما كھ ھمیشھ سایھ ھمدیگر بودیم ، نمیدانم چطور . میدانى توى این مدت چھ بر ما گذشتھ ست! چنناز
من درآن سالھاى سیاه   . نمردیم و زنده ماندیم، و آن فراق و ھجراِن دردناكتر از مرگ را تحمل كردیم

ن بار مردم و زنده شدم، چیزیكھ ، و شاید ھم یگانھ چیزیكھ ھربار دوباره زندگى را بمن ھرلحظھ ھزارا
وقتى خفاشان این ظلمتكده ، الشخوران گورستان ، بھ جانم . باز گرداند حلول عشق تو در دل و جانم بود

پاكى و افتاده و آخرین رمق زندگیم را میگرفتند ، یگانھ چیزیكھ بھ من حیات می بخشید، خوبى و 
این زیبایھا مثل یك نیروى ماوراء طبیعى مرا بسوى تو . مھربانیھاى تو بود، عشق افسونگر تو بود

تمام ذرات وجودم ترا میخواستند، سالیان متمادى آن خواست را در درونم سركوب كردم . جذب میكردند
گفت ا نگیز در دلم بھ مرور زمان آن خواھش وكشش نامریى و ش. ، ولى نتوانستم در خودم بكشم اش 

من بسوى تو آمدم ولى افسوس كھ . نیرو گرفت و بر من چیره شد، دیگر فكر و اراده ام دراختیار آن بود
خورشید عشق من ھمانجا پشت میلھ ھاى سرد و ! دیگرھیچوقت شایستگى عشق تو رانخواھم داشت

 .كرد  تیرة دردستان غروب 

 :ناز روى اورا بوسید و گفتچن. ھر دو بلند شدند و نشستند، چھار زانو

این چھ حرفیست كھ میزنى ، و دلم را بھ آتش میكشى، در سرزمین ما خورشید عشق را غروبی -
سخنانت را بھ یاد آور، سخنان سالھاى پیش از فراق . نیست و عاشقان ستارگاِن ھمیشھ فروزاِن عشق اند

 :خوانیھنوز كھ ھنوز است صدایت در گوشم طنین انداز است كھ می. را

ِ  عشق-  محبّت، اوج
 ِ  .مھربانیھاست و دلباختگیھا اوج

ِ  عشق  گذشت، اوج
 ِ  .ھاست جانفشانى و ھا پاكى اوج

 عشق
 ِ  تالش، اوج
 ِ  .بیداریھاست و فداكاریھا اوج

 عشق
 ِ ست، اوج  زندگ
 ِ ست تداومِ  اوج  .زندگ
ِ  عشق كھ جا ھر  انسان صعود اوج



 نیست، انسانى عالمِ  بھ
 .نیست انسانى عشق مفھوم آنجا

  

 :ھنگامیكھ نگاه بر گرفت گفت.  فقط بھ چشمان چنناز نگریست  . آیجان ھیچ نگفت

 ازش بپرسم  پیرمرد بزنم ، و احوالى  امروز بعد از آنكھ گشتى در شھر زدم ، میخواھم سرى ھم بھ -

 دوست دارى باھم برویم؟-

 .نددرست نیست مارا باھم ببین. دوست كھ دارم، ولى مجبورم تنھا بروم-

  

 .ھرطور میل توست-

  

* * * 

 :میپرسید  لنگ لنگان میرفت و میاندیشید، بسخنان چنناز؛ واز خود . چند دقیقھ بعد او در راه بود

كھ مثل پنجھ مرگ گلویم را فشار -آیا این غیر انسانى نیست كھ من با این بدبختیھاى عالج ناپذیرم -
 میدھند

  یک آدم طاعونى با مغز علیل و پاى چالقش چھ ره آوردى بجز  این دختر بیگناه ھم بشوم ؟  دامنگیرِ 
  تیره روزى و نكبت براى این دختر زیباتر از گل ، واز ھمھ مھمتر انسان خوب و شریف، میتواند 

روى او   داشتھ باشد؟مگر بزرگترین آرزویم آن نبود كھ قبل از مرگم فقط یك بار دیگر، تنھا یك لحظھ، 
چرانمیتوانم از   ھ بھ مقصودم رسیده ام پس چرا گورم را گم نمیكنم؟ منتظر چى ھستم؟ را ببینم، اكنون ك

 ...میشود؟  او بگریزم؟ آیا بین ما نیروى عجیبى حاكم است كھ مانع فرار ما از ھمدیگر 

، و خانھ   او ھمینطوركھ باخودش حرف میزد از كوچھ ھاى پیچ در پیچ و خیابانھاى فرعى كج و معوج 
بودند، گذشت، رسید   انگار درآنھا بھ جاى مصالح ساختمانى، مسكنت و بدبختى و درد بكار برده  ھاییكھ

كرده بود،گاه بگاه   افكار مغشوش وتخییالت روانكاھى كھ ذھنش را بخودمشغول . بخیابان اصلى شھر
او . شد آنھا می  بصورت جمالت بریده بریده بگوش رھگذران میرسید، و موجب نگاھھاى تمسخرآمیز 

بامھاى دریده شده، دیوارھاى سربریده . دیگر متوجھ تغییراتى نبود كھ طى آن سالھا در شھر رخداده بود
و خانھ ھاییكھ   مغازه ھاى نوساز براق،  -یعنى آثارھنرى فسیلھاى آدم نما ى دور و نزدیك _و خمیده 

سرگردان و ھرزه گرد در پیاده   رھاى كھ مثل جویبا- انگاركاھگل فقر بھ آنھا مالیده اند، دستھ ھاى مردم
صداى سرگیجھ آور ماشینھا ، و بویژه   دود غیظى كھ نفس را می برید، سرو -روھا روان بودند

دِرِ◌ مطبھا و توى قھوه خانھ ھا وجاھاى دیگر بھ   ھا ،  تابلوھایى كھ اینجا و آنجا پشت ویترین مغازه
بعضى از تابلو ھا امضاء . ھ از نظرش گذراند رؤیاگون او  چشم میخوردند، مھمترین مناظرى بودند كھ 

ھمھ او . آن شھر لمیده بر ساحل دریاچھ بود  معروفترین خطاط و نقاش " نقاش. "زیرشان بود " نقاش"



میپلكیدند و ھمساالنش از او دورى میجستند،   برش  و جوانتر ھا دور. صدا میزدند" نقاش"را استاد 
تابستانِى دوران دانش آموزى ودانشجویى خود را معموًال   طیالت آیجان تع. بسبب عقاید عجیب وغریبش

پیرمرد . باغ ھنرش گلھا چیده بود  در نگارستان پیرمرد سپرى كرده بود، زیردست او بزرگ شده واز 
میدانستند كھ استاد بھ او اجازه داده بود   دوستان نزدیك یجان . مثل فرزند خودش اورا دوست داشت 

وقتى تابلوھا را نگاه كرد، خواست . او را بگذارد  راى مشتریان آماده میكرد امضاء زیر آثارى كھ ب
كند، حافظھ اش را كاوید، روزھاى خاطره انگیزش را ورق زد،   كارھاى خود را از آثار استادش جدا 

ده بود، نتوانست « : د آن چیزھا فكر میكرد و از خود میپرسی  او بھمھ . تمایزات را جستجو كرد، بیفا
در ذھنش دنبال پاسخ میگشت كھ رسید » چرا استاد اجازه داده بود كھ آثار خود را بانام او امضاء كند؟

 -تابلو ھا چشم دوخت بھ . نگاه كرد، پیر مرد آنجا نبود  از پشت شیشھ داخل كارگاه را . جلو نگارستان 
در حال لھ  -اتاقك شیشھ اى : ر نقاشى و صندلى، بیخ دیوا  پایھ  روى دیوار، جلو ویترین، روى سھ

. ھم زنى فرورفتھ در یك سنگ مرمر، و معلق در چاھى بى انتھا  چھرۀ مردى شاید . كردن دو انسان 
دریاچھ ؛ و بسیارى تابلوھاى دیگر كھ از   شھرى یخزده بركرانھ . دریاچھ اى خشكیده با كوھھاى نمك

 .پشت شیشھ درست نمیشدآنھا را مشاھده كرد

بدون ھیچ نگاھى بچھرۀ جوان، و . پیرمرد در را باز كرد. گر مییخواھى تابلوھا را ببینى بیا توا! جوان
 .آیجان ھم بدنبالش. داخل شد

 حالتان چطور است ؟! سالم استاد-

زحمت اندكى راست نمود، و بصورت مرد جوان نگاه  قد خمیده اش را بھ . صدا بگوش پیرمرد آشنا بود
 :كرد و گفت

رم تویى ؟ آیجان خم شد و استاد او را بغل كرد و بوسید، ودر حالیكھ دستش را گرفتھ بود، پس! آیجان 
 :صندلى زھوار دررفتھ اى كشید و گفت  بطرف 

 .پیرمرد پرسید. آیجان نشست . بسیار خوشحالم كردى! بیا پسرم، بیا بنشین -

 كى آزاد شدى؟-

 .دیروز-

 دیشب پیش بچھ ھا بودى؟-

 !بلھ-

 .تو روى چشم ما جا دارى! انھ را نخورى، ھاغصھ جا و خ-

ً غم خانھ را ندارم، بعد ببینیم چھ پیش میآید. خیلى ممنونم استاد- پیرمرد فالسك را برداشت و دو . فعال
 :استكان چاى ریخت و پرسید

 خوب ، میخواھى چكار كنى ؟-



 كى شروع میكنى ؟-

 یعنی شما موافقید؟-

 ن امروز شروع كنى ؟این چھ سئوالیست ، میل دارى ھمی-

 .نھ ، فردا شروع میكنم-

ف كن ببینم از سالخخانھ چھ خبر؟. خوب ، باشد -  تعر

را ندارم، آرزو   تاب این شرمندگى . چھ بگویم ، نمیتوانم بھ چشمانت نگاه كنم ، شرم میكنم! استاد-
! ھ چیز را باختم من ھم  چطور بگویم استاد، . میكنم زمین دھان باز كند ومرا بھ كام خودش بكشد

 :پیرمرد با تأكید

 قمار بود یا نبردى كھ ما در آن شكست خوردیم؟ باختیم ، اما آیا آن یك " ما "-

 .بازى یا نبرد، دیگر ھر دو برایم یكسان است! استاد-

زھاییكھ یكسان و ھمگون . انسان دست میدھد در زندگى مواقعى ھست كھ چنین احساسى بھ- بنظر   چ
این حالت یكسان نگرى و   كوشیم از  باید بھ. اقع تفاوتھایى با ھم دارند كھ از دید ما پنھانند میرسند در و

پرنده . دسِت یارى نیاز مبرم ماست   . باید دلھا و دستھامان یكى گردند. یأس و ناامیدى بیرون بیآییم
ش پرواز میكند، ما بالھاى ھمدیگریم و دشوارى زندگى میكنیم ، پسرم ، ما در برھھ سخت   . بیارى بالھا

ما در این ظلمت . تاریكى محض وجود ندارد. باید آنرا پشت سر بگذاریم، بدون اینكھ خودمان را ببازیم
  حاال جایى و یا طریقى سرمان بسنگ . آن ستارگان رو شنى ھستیم كھ از دور بما چشمك میزنند  بدنبال 

میخواھم نفس .   ھم مانند الشھ اى یك جا بمانیم و بگندیم نمیخوا. خورده، باشد، نباید از تالش باز ایستاد
 .بكشیم، حتا لحظھ ایكھ خفھ میشویم

آنرا آب   من گل نیلوفرى بودم زیر پنجره اى پیچیده بھ دیوار، كھ ھر روز صبح دختر نوجوانى ! استاد-
تكانده باشند،   اكنون مثل سیگارى كھ دودش را بھوا فرستاده و خاكسترش را در جا سیگارى . میداد

فسیلھا . یک مرده حرف میزنید   كار من ازخفگى گذشتھ، من دیگر مرده ام، شما دارید با .نابود شده ام 
ھاى آتشى كھ در درونم ، در اعماق دلم   شعلھ . مرامانند یك تكھ گوشت چرخ كردند و بیرون انداختند

 .انده استچیزى باقى نم  دیگر از من . زبانھ میكشید خاكسترم كردند

وقتى جلو رود سدى ھست، آب میكوشد از جایى وبطریقى نشت كند، بطوریكھ حتا محكمترین سدھا -
 .بگذرد  " زمان"باید . نیز از تھدید آن در امان نیستند 

بعد از ظھر بود   . و ناھار را با ھم خوردند. آنھا مدت زیادى با ھم صحبت كردند، در بارۀ خیلى چیزھا
 .یرمرد خدا حافظى كردكھ آیجان از پ
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در طى این مدت آیجان پیش آراز ساكن . نوسازى خانھ آیجان یك ماه و سھ ھفتھ و دو روز طول كشید
و . آیجان منظم بھ خانھ آراز رفت و آمد داشت   چنناز بخاطر . بود، و در نگارستان پیرمرد مشغول كار

ً پیش پدر و مادرش زندگى میكرد پیرامون آغاز زندگى   مان، چنناز و آیجان در آن ز. خود ظاھرا
از خود، و از آیندۀ چنناز ، و   آیجان ھمیشھ واھمھ داشت ، واھمھ . مشترك ، بارھا باھم سخن گفتھ بودند

وھیچوقت سعى نمیكرد برمشكالت . بود  چنناز نیز منتظر بھبود نسبى وضع روحى آیجان . از ھمھ چیز
ً دورى   ارة مسایلى كھ ممكن از گفتگو درب. فكرى او بیافزاید بود روح مریض او را آزرده سازد شدیدا

  در نگارستان بیشتر . وقتى تنھا بود نقاشى میكرد. باالخره آیجان در خانھ خود جاى گرفت . میجست
او دونسخھ   . نامیده بودند" دخترى بردر كوچھ" اوقاتش را صرف تابلویى كرده بودكھ ھنر دوستان آنرا

و آنرا در خانھ بھ   یكى را براى مردم، و دیگرى را براى روح خودش؛ . بلو آماده كرده بوداز این تا
وقتى تابلو را تماشا .   مقابل چشمانش ، در سمِت راسِت دِر ورودى . دیوار اتاقش نصب كرده بود

ِ ناآرام دریاچھ با امو  تصویردختریست برآستانھ در، كھ پشت سر او آبھاى : میكردى میدیدى  اج
نیمھ تنھ او از سویى بر آن در چوبى نیمھ باز خم شده و با چشمان درشت و . نیلگونش درغوغاست

پیشانیش باز وگیسوانش بافتھ شده ، و قسمتى از آن بر شانھ . متعجب گویى كسى را در داخل نگاه میكند
داشت اسیرش را درنگاه او نیرویى مرموز و مافوق بشرى موج میزد، گویى قصد . است   اش آویزان 

چادرش از سرش سریده و بر شانھ ھایش افتاده ، و باد ساحلى آنرا تاب . خشك وجذب كند  در جاى خود 
آیجان، پشت آن " ھستى"كسى چھ میدانست چگونھ ! آه . انگار او آنرا بدست باد سپرده بود. میداد  

كمانى، ذره ذره ذوب شده  چشمھاى سبز و بادامى ، نگاه افسونگر، صورت مھتابى ، ابروان نازك
بھنگام  - از پیر و جوان ، دختر و پسر- در نگارستان تابلو را توى ویترین گذاشتھ بودند، مردم ! است

مجبورشدند بھ شیشھ   آنان . تابلو در اندك مدتى زبان زد اھالى شھر شد. آمد و شد آنرا تماشا میكردند
تماشا كنید، اما لطفأ جلو روشنایى را « : ردكاغذى بچسبانند كھ روى آن این جملھ بھ چشم میخو

 «.نگیرید
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 .كار. نگارستان . دِل شھر

  

، خواست   دریافت كھ قھوه خانھ ھنوز سر جایش ھست " نقاش"ظھر بعداز آنكھ آیجان توسط استاد 
قھوه خانھ . دتلخ، تر نمای  سرى بھ پاتوق قدیمیش زده و دیدارى تازه كند؛ و گلویش را با دو چاى سیاه و 

در كھ وارد شد رفت روى تنھا صندلى   از . سرچھار راھى واقع بودكھ زیاد از كارگاه فاصلھ نداشت
بود كھ با پسر جوانش آنجا را اداره   قھوه چى پیرمردى . نشست _ كھ جلو پنجره قرار داشت_خالى

 :پیرمرد استكان چاى داغ را روى میز رنگ و رو رفتھ گذاشت وگفت. میكرد

 .پسرم حالت چطوره ؟ خدا را شكر كھ زنده اى-

 .بد نیست آقا جمال ، نفس میكشیم-

 :مشتریى با صداى بلندى گفت. و دستى بشانھ او زد. شكر، خدارا شكر -

 .آقا جمال چاى خواستیم-

 !اآلن جانم، اآلن-

آموز،   كارگر، دست فروش ، دانش : قھوه خانھ مثل سابق محل پاتوق آدمھاى مختلف بود. و رفت
ن قبیل مانند گذشتھ  . در آنجا جمع بودند  دانشجو، معلم، كارمند سادۀ اداره، روستایى و افرادى از ا

دورى از یار و   بعداز آن سالھاى  - آیجان در حالیكھ چاى را جرعھ جرعھ سرممیكشید، براى اولین بار 
بھنگام ورود بھ داخل   او ھمیشھ  دیار، بیت شعرى را كھ روى دیوار با خط زیبایى نوشتھ شده بود، و

 :زیر لب زمزمھ كرد - قھوه خانھ بھ آن چشم میانداخت

 «دارد غمى دیدم را ھركھ عالم، زھوشیاران» 
  «دارد عالمى ھم دیوانگى ! شو دیوانھ دال» 

آیجان نگاه   چند صندلى آنطرف تر جوان بیست و چند سالھ اى با دوستش نشستھ بود، در حالیكھ بھ 
 :د با صداى بلندى گفتمیكر

 :دوستش گفت. طاعونى نمرد و باز پیداش شد

كردند، در بیرون ھم ھمھ باید بایكوتش كنند-  .ھمانطوركھ توى فراموشگاه خیلیھا ازش فرار م

 توكھ آب خنك نخورده اى از كجا خبر دارى ؟-

اسش نشستھ بود رو مرد پا بسن گذاشتھ اى كھ قطره ھاى ِشتك گج روى لب. شنیده ام پسر، موثقھ -
 :گفت  جوان اولى  بھ

 :جوانان گفت قھوه چى كھ سخنان آنانرا را شنیده بود بھ. این حرفھا بتو نیامده! برو بچھ -



در پى حرف قھوه چى جوانان ! اگر اینجا زیاد پرت وپال بگویید گوشتان را میگیرم میندازم بیرون، ھا-
یز و بر خاستنن  :بطرف آیجان وبگوش اوخواند  جوان دومى آمد . دپول چایھا را گذاشتند روى م

 خبر دارى اى دِل غافل-

 کھ آن یار جفاكار

 با دوست وفادار برفت ؟

  

پول چایھا   آیجان . و در حالیكھ از در خارج میشد قھقھھ اى سر داد كھ تمام وجود آیجان را لرزاند
كھ پیرمرد   ركت او طورى بود ح. راگذاشت روى میز ، از قھوه چى خداحافظى كرد و بیرون آمد

توى خیابان اینسو و آنسو دوید و جوانان را جستجو كرد، ولى كسى را . فرصت نیافت تا تعارفى بكند
وقتى بھ كارگاه بازگشت پیرمرد روى شستى رنگ . انگار آب شده و رفتھ بودند توى زمین . نیافت 

 :نشست روى صندلى روبروى او وگفت.  آماده میكرد 

 .د میخواھم مطلبى را از شما بپرسماستا-

 :پیرمرد در حالیكھ بھ كارش ادامھ میداد گفت

 .گوشم با توست! بگو-

 .نھ اینطورى نمیشود استاد، میخواھم بمن نگاه كنید-

 :پیرمرد دست از كار كشید وگفت

 خوب ، چھ میخواستى بپرسى ؟-

 :آیجان با صداى لرزانى پرسید

 ى دارد؟آراز با چنناز سرو سر! استاد-

ست؟-  این چھ سئوال

 نمیدانم چطور بیان كنم- ...

 :استاد حرف او را برید

 :آنھا با ھم ازدواج كرده اند، این حرفھا چیست؟ آیجان با تعجب-

 ازدواج ؟-



 مگر خبر ندارى؟-

 !نھ-

 تو كھ پیششان بودى، بھت نگفتھ اند؟ دخترشان را ندیدى؟-

 :آیجان شگفت زده تر

 .ورد بامن حرف نزدهكسى در این م! نھ -

بود كھ ازدواج   آنھا مدتى بعد از دستگیرى تو . نمیدانم چرا ، شاید مسألھ دیگر خیلى كھنھ شده است-
میآورم، در جشن   حاال دخترشان باید شش سالھ شده باشد، بلھ درست است ، خوب بیاد . كردند

ولى حقیقت اینست كھ من . عروسیشان كھ خیلى مختصر و خصوصى برگذار شد منھم دعوت داشتم 
. شدم  سالھا بود كھ از آنھا بى اطالع بودم، تا اینكھ این اواخر از طریق تو از حال و احوالشان مطلع 

 .منھم آگاھى درستى از زندگى آنھا ندارم

تعطیل كرد و   او آن روز زودتر از ھمیشھ كار را . پیر مرد مشغول كارش شد و آیجان دیگر حرفى نزد
 .بخانھ رفت
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را در   خنك ھاى عصر ھنگامیكھ ناقوس كلیسا پنج بار نواخت، چنناز با دختركى كھ ھمراھش بود،كلید 
حیاط گذشتند و از پلھ   وارد حیاط شدند، چار قد و چادر را باز كردند، از . قفِل دِر حیاِط آیجان چرخاند

مثل مارگزیده ھا وحشت زده دوباره آنرا   لى و. چنناز الى در اتاق آیجان را آرام باز كرد . ھا باال رفتند
 :پشت سرش ایستاده بود گفت كھ-بست، و رو كرد بدخترك 

، بعد   كیفت را بده من، برو پایین كمى توپ بازى كن، تا من اتاق را سرو سامان بدھم ! عزیزم-
یت میكنم  .صدا

 :دخترك پرسید

 دى؟اینجا خانھ ھمان دوستتھ كھ تعریفش را میكر! مامان -

 !آره عزیزم، حاال برو پایین بازى كن

آیجان نشستھ بود روى . اثاثیھ خانھ ھمھ شكستھ و درھم ریختھ بود. چنناز وارد اتاق شد. دخترك رفت
. مقابلش روى دیوار نصب شده بود زل زده بود  صندلى ، و بیحركت و مات و مبھوت بھ تابلویى كھ 

 :چنناز بھ چشمان او نگریست و پرسید



مجسمھ اى . تكان نمیخورد. شده آیجان ؟ چراھمھ چیز در ھم ریختھ ؟ او ھمچنان سكوت كرده بودچى -
صورتت چرا  -: پرسید. خراشھایى روى صورتش نقش بستھ بود  چنناز بچھره اش دقیق شد، ! سنگى

 چى شده ؟ چرا حرف نمیزنى ؟ كى خانھ را بھ این وضع! بگو مرد  - : گفت. زخمى شده؟ جوابى نشنید
 :كس دیگرى این كار را كرده؟ بدون اینكھ منتظر جواب بشود تابلو را نگاه كرد  انداختھ ؟ خودت یا 

صندلیھاى شكستھ . تابلو چرا قلم خورده؟او ھمینطور كھ حرف میزد خانھ را سروسامان میداد -
ن سادگى مگر رنگ را بای. فرش را كھ رویش رنگ ریختھ بود تمیز میكرد  . راگوشھ اى جمع مینمود

وقتى وضع اتاق تا حدى عادى شد، . بگوید وازدست چھ كسى بنالد  چنناز نمیدانست چھ . میشود پاك كرد
سرت آمده ؟ دوایت را خورده اى ؟ بلند شد توى  امروز چھ بالیى بھ  -:آمد كنار آیجان چمباتمھ زدوگفت

چمباتمھ زد و صورت   آیجان  باز آمد كنار. چیزى دستگیرش نشد. كشوِى میز دارو ھا را وارسى كرد
آخر چرا حرف نمیزنى؟و دانھ ھاى مروارید اشك بر گونھ  - :خود را میان دو دست او گرفت و گفت 

 :مینمود گفت  ھایش غلتید، و در حالیكھ كف دستھاى آیجان را خیس 

. رت آمده میدانى امروز چھ كسى بدیدارت آمده ؟ دخترت ، دخترمان، غنچھ عشقمان ، آیناز بدیدا تو -
  او شش سال و اندى . او دلش میخواھد ترا در آغوش بگیرد، رویت را ببوسد، نوازشت را احساس كند

كھ ھمھ   امروز میخواھم بھش بگویم دخترم ، پدرى . با نگاھھاى معصومش ھمھ جا دنبال تو گشتھ است
را براى اولین   ھى او نمیخوا. در بغل توست . آن سالھا سراغش را میگرفتى اینجاست ، پیش توست 

 : بار در زندگیت خوشحال كنى ؟او را بلند كرد و جلو پنجره برد و گفت

در آن سالھاِى سیاِه . میشنوى دخترمان آیناز. توى حیاط بازى میكند. دخترت آنجاست ! نگاه كن  -
ھرگز بچھ . سیماى مھربان تو را در خاطرم زنده میكرد   فراق ، چھرة كودكانھ و معصوم او ھمواره 

چنناز او را باز گرداند و روى . آیجان لب از لبش باز نشد. باشد  اى ندیده ام كھ اینقدر شبیھ پدرش 
 :داد  صندلى نشاند و بھ سخنش ادامھ 

مرا ببخش كھ زوتر از این ترا در جریان نگذاشتم ، من ھمھ اش بھ فكر وضع روحى تو بودم ، -
شتھ باشى، و با مسایل گوناگون اعصابت راخستھ نكنى ؛ مسایلى میخواستم تو ھر چھ بیشتر آرامش دا

م نگاه كن . بعدھا ھم پیرامون آنھا صحبت كنیم  كھ میتوانستیم  آ یا در تَأللؤ اشكم ! آیجان بھ چشمھا
چشمانیكھ تو در ھمھ عمرت آنھمھ عاشقانھ دوستشان میداشتى و   دروغ وتزویرى نھفتھ است ؟ آیا 

میشدى میتوانند بھ تو دروغ بگویند؟ این چشمھا ، این نگاھھا، این اشگھا ھرگز   ھا خیره آن دیوانھ وار بھ
مدت كوتاھى بعد از دستگیریت بود كھ . من ھیچوقت بھ عشقمان بى وفایى نكرده ام. نداده اند  ترا فریب 

ر و پست و بودم ، ولى از سوى دیگر محیط قى آو  از یكسو خوشحال . احساس كردم از تو حاملھ ام 
نمیدانستم بھ . دنیا بیآورم و بزرگش كنم  عقب ماندۀ جامعھ، امكان آنرا بمن نمیداد كھ بچھ را براحتى بھ 

كھ ھر لحظھ در _ھمسایھ ، واز ھمھ بدتر بھ آن باال نشینان جاھل و مزور   خانواده و قوم و خویش و 
بیابند و باعلم كردن آن بر ضد آرزوھا   كمینمان بودند تا بخیال خامشان، نقطھ ضعفى در زندگى ما 

تصمیم   . حیثیت و بى آبرویمان نمایند چھ جوابى بدھم بى  وتالشھاى انسانیمان تبلیغ كنند، و در مالء عام 
گفتنند این . دكترھا مراجعھ كردم ، حاضر نشدند عملم كنند بھ. كنم   گرفتم ھرطوریكھ شده سقط جنین 

مسألھ را با آراز در میان نھادم ، پیشنھاد . رجوع كردم، مشكلم حل نشدزنھا   بھ پیر . كار ممنوعست
سخنش   چاره اى نداشتم . ازدواج كنم و بچھ را بدنیا بیآورم ، وبعد ھم از ھمدیگر جدا بشویم   كرد با او 

ً جدا . را پذیرفتم  ھ باھم در مدتیك. شدیم  ما ازدواج كردیم و چند ماه بعد از تولد بچھ از ھمدیگر رسما
مشكل مرا حل كرد، ولى براى "ازدواج. "زندگى میكردیم رابطھ ما یك رابطھ خواھر و برادرى بود

  سئوگى، بھ محض . سئوگى را از دست داد" نامزدش"او در این جریان . خود آراز خیلى گران تمام شد
. اج ما عروسى كرد او درست یك ماه بعد از ازدو. شنیدن خبِر ازدواج ،براى ھمیشھ آراز را ترك گفت



آراز فكر میكرد، میتواند بھ طریقى . از آن بابت خودم را سرزنش میكنم . من بعد ھا از قضیھ آگاه شدم 
نمیدانى او در آن ھنگام چھ حالى داشت و . اما افسوس كھ موفق بھ این كار نشد  سئوگى را حالى كند ، 

لھ را بروى خودش نیاورد، واز درد نالھ ھیچوقت مسا  ولى پیش من . چھ روزھاى سختى را گذراند
 :حرف میزدم تبسمى میكرد و میگفت  وقتى در بارۀ سئوگى با او . نكرد 

دیگرى   عشِق من، آن دختر گریز پا نبود كھ بمحض شنیدن خبر عروسى ، دراندك زمانى با كس -
یشان،   گیھا عشق من آیجان است ، تو ھستى و آیناز است؛ ومردمیكھ با ھمھ عقب ماند. رفت  و بدیھا

 . دوستشان دارم

جان  ً آدمھاى سعادتمندى ھستیم ! آ ما در اقیانوس   على رغم این درد ھا و رنجھا و بدبختیھا، . ما واقعا
بكورِى . ما عاشقان این زندگى ھستیم . عشقھا و دوستیھا و محبتھا و فداكاریھا و پاكیھا زندگى میكنیم 

گیرم كھ نیروى جھل و سیاھى بسیار .ا مینوشیم و خواھیم نوشیدآنرا چون شرابى گوار  ظلمت 
رسیدن بھ آرزوھاى انسانیمان شكست بخوریم، حتى نابود   نیرومندتر از ماست ، گیرم كھ در راه 

در . این عشقھا و شورھا و شوقھا و دوستیھا و پاكیھا ھرگز نابود نخواھند شد. بشویم، باكى نیست 
سامان، انسان دوستان و نیكخواھان ، ھیچوقت موفق نشده اند بھ آرزوھایشان  تاریخ زندگى مردمان این

زجردیده از عشق بھ چنین آرزوھایى تھى   جامھ عمل بپوشانند، اما ھرگز دلھاى فرزندان این مردم 
چرا یخزده اى؟ تاب غمت ! بخور مھربانم   آیجان عزیزم، میشنوى چھ میگویم ؟ تكان . نبوده است

 ...راندارم

 او نتوانست بسخنش ادمھ بدھد، باردیگر بغضش تركید ، و بسان ابر خزان برخزان زندگى باران

 :پرسید  در آن حال الى در اتاق اندكى باز شد و آیناز . اشك ریخت

 اجازه دارم بیام تو؟! مامان-

 :چنناز در حالیكھ اشكھایش را پاك میكرد جواب داد

دخترك داخل شد و سالم داد، و . كرد كھ كودك متوجھ گریھ او نشدو طورى رفتار . بیا دخترم، بیا تو -
 :را بطرف آیجان دراز كرد و گفت  دستش 

او كھ با . بجاى آیجان، مادر ش با او دست داد، و دركنار خود روى صندلى نشانداش. اسم من آینازه  -
 :نگاه مھر آمیزى بھ آیجان مینگریست بھ حرفش ادامھ داد

 :یعنى چھ؟ یعنى مھناز، اسم شما چیست؟ مادرش جواب داد میدانید آیناز -

ً امروز حالش ھیچ خوب نیست! دخترم . اسم دوستمان آیجان است- بھتره بریم . او مریضھ، مخصوصا
 :آیناز برخاست و گفت. براش دكتر صدا كنیم

ایى كھ تا آنموقع چنناز از توى خیابان بھ روانپزشك آشن. آنان پایین رفتند! زود باش! زود باش مامان-
 :و پس از معاینھ گفت  دكتر نیمساعت بعد پیش آنھا بود . مرتب آیجان را طبابت كرده بود تلفن كرد



 .او شوك وارد شده متأسفانھ بھ! خانم چنناز

ً بگوید علتش چیست ؟! دكتر -  لطفا

ًخراب شدن آن تابلو،كتك خوردن، كھ - صورت   خراشھاى فكر میكنم علل زیادى باید داشتھ باشد، مثال
بھتر است   شما ناراحت نباشید، . ضربھ خوردن سر ویا شنیدن خبرى ناگوار. شاید بدان علت باشند

 میتوانى فردا با خودت بیاوریش بیمارستان، بخش روانى ؟. امشب او را تنھا نگذارید

 .بلھ ، فردا میآییم بیمارستان

 تا فردا، بسالمت پس. بسیار خوب ، داروھایش را طبق معمول مصرف كند-

آیناز   . شب سایھ سیاھش را بر سر شھر میگسترانید. خورشید در افق بھ پشت كوه میلغزید. دكتر رفت
تنھا پھلوى آیجان   چنناز فكر كرد بھتر است او را بخانھ باز گرداند و شب خود . توى حیاط بازى میكرد

 -یناز را بدست مادر بزرگش میسپرد مادر گفت ھنگامیكھ او آ. آنان سرآسیمھ و پریشان باز گشتند. بماند
 !چنناز متأسفانھ خبر ناگوارى برایت دارم-

 !چھ خبرى مادر؟-

ً . امروز ظھر، ھمین یك ساعت پیش دوستى خبر را بھ من اطالع داد! آراز دستگیرشده- یك عده   ضمنا
. با خودشان برده اند  زده و  ھم بھ نگارستان آقا نقاش حملھ كرده اند، بیچاره پیرمرد را بقصد كشت كتك

 !پس من رفتم مادر-- 

 كجا دخترم ؟-

 .بعد میگویم مادر-

 .نگران توام. دلم بد جورى شور میزند، خیلى میترسم مادر-

 .دلواپس من مباش مادر، بسالمت-

ً خود را بخانھ آراز رساند و داخل شد كرد ، توى یك   اوراق و وسایل جاسازى را خالى . چنناز سریعا
وقتیكھ خواست از در حیاط خارج شود، مشاھده كرد اطراف خانھ و پشت بامھا را مامورین . اك دستىس

 :مأمورى تند پیش آمد وگفت. اند  محاصره كرده 

 !اگر تكان بخورى شلیك میكنیم-

ً بدست چپ خودش زده بود دیگرى   مأمور . و چابك بدست راست او دستبند زد، كھ سر دیگرش را قبال
 :داند و نگاه پردقتى بچھرۀ چنناز افكند و گفتسر برگر



بھ حساب آن   . حاال میفھمم ، درست دقت كنید تصویر این جادوگر است كھ در شھر غوغا برپا كرده-
تصویر این آفت افسون   او حتا زندانیھا را با . جوان دیوانھ رسیدیم ، امشب بھ حساب تو ھم میرسیم 

 !برو سوار شو بیحیا. كرده بود

 : نناز توى دلش گفتچ

 : و با تمام نفرت بھ چشمان مامور نگریست و گفت! آیجان ! آه  -

اربابان شمایند كھ كوس رسواییشان گوش ! بیحیا شما ھستید! این كلمات شایستھ تو و امثال توست  -
 .دنیا را كر كرده است

صحنھ را   با خشم و نفرت مردم از توى خانھ ھا و خیابان . او را كشان كشان بھ داخل ماشین بردند
 .میپاییدند

  

** 

. میدرخشید  جام سیمین ماه بر آسمان شھر . ھوا دیگر تاریك شده بود. خورشید پشت كوه النھ كرده بود
كبوترى زخمى و   آن دوردستھا . دریاچۀآبى بالھاى پھناور و خونینش را بھ سنگھاى ساحل میكوبید 

آیجان توى اتاقش . میكوبید   دى بین بود و نبود ، بال از بھر پرواز خون آلود ، افتاده برسنگھا ، در نبر
. الى در آرام اندكى باز شد  : ناگھان احساس كرد. ھمچنان روى صندلى نشستھ بود، ساكت وبیحركت 

او پیراھنى با . او بر الِى دِر پیدا بود  تنھا نیمھ تنھ . دخترى سر بداخل آورد و چشم در چشمش دوخت
نافذ و افسونگر، صورت  درشت و براق و متعجب، نگاھھاى  چشمان سبز و. نبق بتن داشتگلھاى ز

كمانیش، رویھم جاذبھ مرموز و عجیبى در چھرۀ او دمیده بود كھ آیجان را   زیباى مھتابى و ابروان 
. طرف در رفت او برخاست، و مانند كسیكھ در خواب راه برود، بھ . خویش جذب كرد  اختیار بسوى  بی

 :او بادست راستش باشاره گفت. پلھ ھا بود  دختر روى 

 !بیا-

كھ چشم در چشمش   نیمھ تنھ دختر، برگوشھ دِر نیمھ باِز كوچھ پیدا بود، . آیجان از پلھ ھا پایین رفت
 :دوختھ بود؛ بادست راستش باشاره گفت

 !بیا-

سردرپى اش   را كھ بى اراده دختربا آن نگاھھاى افسونگرش او  .وآیجان درپى او از خانھ خارج شد
دختر . او فاصلھ داشت  آیجان فقط چند قدم با . بھ كنار دریاچھ رسیدند. نھاده بود از شھر بیرون برد

انگیزى در جریان بود كھ   انگار بین چشمان آنان نیروى شگفت . ھمچنان بھ چشمھاى او زل زده بود
 :ره گفتاو بادست راستش بھ اشا. نمیگذاشت ازھم دور بشوند

  دختر، بساِن پرى دریایى . آیجان ھم بدنبالش.و بھ میان امواج آبى وخروشان دریاچھ لغزید! بیا -
بھ او نگاه   خیزابھاى كوه پیكر رامیشكافت و پیش میرفت، و گاه بگاه بفاصلھ كوتاھى سر برگردانده 



آن شب امواج . برمیداشت  خیز  ھر بار كھ نگاھھاى آنان با ھم برخورد مینمودند آیجان بسوى او. میكرد
 .دریاچھ غوغا میكرد

** 
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