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  يک شبۀخاطر
 

اينکه   از،ماحولم  از،خودم  از،مقل  از،کاغذ  ميترسم از، تحرير بياورمۀبرشت شب راآن  ۀنکه خاطر آقبل از

که  شبی و ميباريد سمان نور آکه از شبی،  شبی باشکوه، باعظمتیشب؛ شبی عجيب بود. درست بيان کرده نتوانم

 .خواسته بود خودش مرا و بود بستر در  او،نزدش برومکه بمن احوال دادند  .موحش بود بسيار زمين تاريک و

نزدش ه من ب تا خواسته بود و شده بود مدت کوتاهی حالش بدتر در دفعتا م امابود پرسيده من هميشه احوالش را

 حلقم می ،پاهايم ميلرزيد. استکه حالش بدتر شده  بمن گفته بودند .خيرکنم أی تالحظه  البته نميتوانستم. بروم

را ببينم  او ودتر ز،به نزدش برسم اين حال کوشش ميکردم زودتر  با.مدآسينه به سختی برمی  از نفس و خشکيد

 . بدانم که در چه حال است زودتر و

 و  نازکۀپنجره ساي  پرده های حرير.می بست پنجره رخت بر فتاب زمستانی ازآ ۀخرين شعاع رنگ پريدآ

 ۀن چهرآ .رفته بود لطيفی فرو نحيف و مشعشع پيکر و سفيد بين بستر در و افگنده بودند روی بستر لطيفی بر

  و بزرگ  چشمان،درخشان زرد شفاف و جلد  با،ع استطنور ازان سا سمانهاآتا  گوياملکوتی که  ظريف و

به  را سياه خود  چشمان،ملتهب و داررخسار تب و های قرمز لب،مجگان برگشته مشکين با و  ابروان تند،سياه

 مرا هنوز  او،مشده بود  بدون صدا داخل. رفته است ديگریجا در و ندارد وجود گوئی درينجا. سوئی دوخته بود

ورده آذهنم هجوم  خاطره در هزاران ملکوتی نگاه ميکردم و و  زيباۀن چهرآمبهوت به  ساعتی مات و. نديده بود

 را پای جان همديگر که تا  خاطره ای.داشتيم الفت که چگونه باهم انس و  حاطره هائی،خاطره های گذشته. بودند

که چگونه بفرمايش  خاطره ای و کرد هم جدا از را لک ماکه چگونه دست ظلم ف  خاطره ای.دوست داشتيم

لبان خشکيده اش  کنار تبسم مليحی در  هيچ نگفت و.افتاد من نظرش بر به پهلو گشت و. حودش نزدش ايستاده ام

 .پاهايم سستی ميکردند و بدين حالت قلبم به شدت ميزد ديدن او از نگريستيم ها به همديگرمدت. نمايان شد

ايستاده  نزديکتر بسترش نزديک و  کنار در پيش رفتم و. شروع کنم کجا از و کنمه چ  که چه بگويم ونميدانستم

 پشت .غرق بوسه کردم دست گرفتم و دو دارش را بهرتب و دست نرم الغر کرد دراز به سويم را  دست خود.شدم

بجانب خويشم  و ش کردنواز دست ديگر سرم را  با.شد سوزانم تر  گرم وۀب ديد آاز انگشتانش دست و
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نزديک بودم که نفس  نقدرآ ،ملکوتی اش خيره شدم به چشمان سياه و رويش قرار گرفت و رويم مقابل.کشيد

 هم مرا ميز گفت هنوزآنگاه استفهام  با. ورد آبه نوازش در بی روح مرا و رسرداسوزانش رخس مطبوع و

باتمام ذرات  تمام روح و  با،تمام قلب که با ميديد را زي،بود زائد  وال برای من غيرمنتظرؤ اين س؟داری دوست

 زبانم از گذشته بارها که در بشنود زبانم همان کلمه را ميخواست که بازهم از  ولی او،دوست دارم را او وجودم

همين جهت است که خواستم نزدم  از دوست دارم و  گفت من هم ترا؟ری مگر غيرازين استآگفتم . شنيده بود

 برخيزی و بستر از نشاط  باه گفتم نزدت هستم ولی اميدوارم ک.  نزدم باشی،خرين دقائق حياتم آرد بيائی و

ی اخنده .  سعادت بگذرانيم کنارهم به خوشی و بازهم مدتی در  تا،گيری حرارت زندگی را از سر و باشور

 ۀگوش قطرات اشک در  تا، برگرداند را جانب ديگر نگاه روآ. متوجه شدم که زياد نااميد است و تلخی کرد

تاصبح  نگاه گفت حاضری امشب راآ. ميدانم  را همه چيز گفت خيلی خوب من ميدانم و و چشمانش ديده نشود

 .بازهم خواهد بود است که بوده و من رزوهای آاين از گفتم البته که ميمانم و؟ من بمانی نزد

 ن خرمن از آکمکش کردم تا، ميخواست دراورد و کرده بود زير شانه اش گير درازش را که در موهای انبوه و

 دوباره چشمان ما و ه طوالنی کشيدآ.  گويا خسته شده بود.روی بالشتش پراگنده سازم مشک را بر

ديرگذر  و لحظات طوالنی، برای من لحظاتی عجيبی بود و دقائق پشت سرهم ميگذشتند و مقابل هم قرار گرفتند

ن آ به ،ملکوتیۀ ن چهرآنکه به  آ من جز.می فشرد احوال اندوه سنگينی قلبم راتمام  در دلپذيرو مغموم کننده و

. نداشتم  ديگرۀچار راه و .باشم بيخود  مجذوب و،افگنم اليش نظرآبی   پاک وۀن سينآ به ،نااميد چشمان جذاب و

 بعد .... شدوجودم مستولی رب یاه شال رعؤ ازين س؟ميميرند ازنده جان ها وگفت چر باز لب به سخن کشود

 ، هرگاه مرگ نميبود.بودن مردن است يکی از شرائط زنده و  برای اين که زنده اند :مکث طوال نی جواب دادم

ن زنده جان ها برای مرگ به نشده گفت پس چرا اي  کمی برافروخت مثل اينکه از جوابم قانع.زندگی هم نميبود

بدين ترتيب   تا،ديگری جانشينش ميگردد و يکی ميرود. رندنمی مي  گفتم تمام زنده جان ها يکدم؟مده اندآوجود 

کثرت  که جهان از  نه چنان شود،که جهان به کلی خالی از سکنی گردد شود نه چنان. رددگمتداوم   بقاۀسلسل

  گفت در.نبات جريان دارد حيوان و بين تمام زنده جان ها اعم از انسان و قاعده در اين سکنا لبريز گردد و

وقتی ناتوان گشت  و طی کند طبيعی مدت زندگی خود را پس بگذارند هرزنده جان سير که چنين است صورتی

که  ن آقبل از چرا بعضی انسان ها و برسند خشک می شوند که به ثمر ن آقبل از بعضی نونهال ها  چرا.بميرد

 و شد واضح برايم روشن ال مطلب طورؤاين س  با؟طفوليت ميميرند در حتا جوانی و  در،به سن طبيعی برسند

عالقه به  و وقتی که منتهای دلچسپی درعنفوان جوانی در که چرا  می پرسد،دل به مرگ داده دانستم که او

 ،اوالد لذت ببرد و تشکيل خانواده محبت از از عشق از زندگی حظ ببرد از که زنده بماند وميخواهد زندگی دارد

که نمی  ضعيف بود نقدرآ هرگاه دليلی بودهم . تا بيان نمايم،ی نداشتمدليل  ال جواب ماندم و؟پس چرابايد بميرد

 شتوجه را وارهانم و خياالت او افکار و چنين چيره شدن  با فکر کردن و  خواستم از.را قانع نمايد توانست او

بستان را تا ن روزآداری  ياد  گفتم به.وردمآبه ميان  محبت  بازهم سخن از عشق و.را جانب ديگرمعطوف نمايم

داری که باالی خرمن  به ياد را رسانيدم و من به تعقيب خود و ديگران اولتر رفته بودی که به ده رفته بوديم تو با

تعقيب می  را تو دورادور خرمن يک ديگر  من و.باد ميکردند خرمن را  دهقان ها جغل ميکردند و،رفته بوديم

روزگاران خوش گذشته  فکرکردن به چنين  چند ازی دقائق.کرديمباد مي همديگری کاه سفيد ميده را باال کرديم و

واقعی  گويا به جهان اصلی و و پائيد که باز منقلب شدديری ن. ثار خوشی ديده شدآکمی  در  چهره اش و رام بودآ
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عرق چون . کرد دراز را پاها مانده دست ها و خسته و هی کشيدآ ،زد به کنار  روپوش را.بر گشت تلخ خويش

ه جلو نظرم طور ديگر  جهان در،بی حوصله بودم  من بيتاب و.گل رويش نمايان گشت شفاف شبنم بر اتقطر

  .ميرفت سمانهاآبه  و پيش رويم پرواز ميکرد از سبک سير و  سفيدۀ يک پرند.سرم می چرخيد اق دورت ا.ميکرد

نظر ناپديد  از و ميگيرد هم اوج باز.رداين پرنده اوج ميگي و کشوده اند را را ميديدم که دريچه های خود هامانسآ

حال نوشيدن  در دارد  کهیباهمه تلخي فراق را زهر ميديدم و به چشم خود من فرقت وجدائی را. ميگردد

دستش برنمی  از هيچ چيز و ميبرد بآکه  ازين نيست که کسی طفلش را ببيند ترجهان سخت هيچ چيزی در..بودم

 ترين موجوددوست عزيزترين و يا و چاره نتواند و تش می سوزد آببيند که در را اهل بيت خود يافاميل و و. يدآ

 نزدش رفتنی معصوم از حرمان و و درد توانی با که با ببيند را زندگی خود

 که در دارد نيرو توان و ن قدر آگفتم درعنفوان جوانی است شايد تسلی دادم و  بازهم بخود.هيچ نتواند است و

  پهلو.گردد  رفته رفته به مرور زمان بهتر،بزودی خوب نشود اگر شايد. پايداری بتواند ومقابل مرض استقامت 

 که  ،جريان داشت ن آگوئی برقی در، ملتهب بود گرفتم خيلی گرم و دستش را. کرد دراز را دست حود گشت و

 ب حالشآنوشيدن جرعاتی  از بعد و ب طلب کردآ. مرا ميسوزاند وجود بود تمام هست و

 ،ی ندارماينده آچون   من: گفت. گفتم نميدانم؟بچه ميانديشم  روزها و هايدانی من همه شب م:گفت و شد ی بهترقدر

زمان مکتب  دارم تا انچه بياد زمان طفوليت  از. گذشته استۀبار در فکری که ميکنم   هر.ينده نمی انديشمآبه 

 توهم در. می نشينند گو و من به گفت با ساعتها. دنظرم مجسم ميشون کدام در دوستانم هر  معلمانم و،همصنفانم

 می کنی و چه خاکی به سرت باد ميدهی و سر ها دوری من چه نوحه يد که درآنظرم می  همان جمله هستی در

گفتم .  رنج ميبرم،نان می يابميکه اطم درعين حالی می کند  بسر باد،دوری ام خاک من ازين حالت که فردی در

ء شفا دو باش هرکس مريض ميشو اميدوار و ينده ات بگو آاز بگو زندگی از مگو ين حرف هااز رگترا بخدا دي

خواهی ، مريضی درمغزت راه يافته اند تب و اثر که از نوع افکار وقت باين نآ ،توهم خوب می شوی. می يابد

 :گفت و  تبسم معنی داری کرد.خنديد

مقابل  در  که صرف لبخندی گاهی،نگاه ميکرديم مديگرهبساکت  وقت هردوی ما نآ. موافق هستم  تو خوبست با

 .هايش نقش می بستلب چشمان سوزانم در

روشنی کمرنگ  در گرديد پشت پنجره نمودار روشنائی خفيفی از و ميدريد  صببح داشت دامن سياه شب راۀسفيد

 از فتاب مجگان پرآماليم  خفيف و حرارت در روشن کرد بسترش را بعدًا فتاب پنجره وآسرزدن  که تازه با روز

ی افتاب چنان جلوه آزردرنگ  نور پرتو رنگ زعفرانی اش در و اندوهش گرانی ميکرد رنج و مملواز و نور

 .هزاران شمع روشن کرده اند با مطالی معبدی را داشت که گوئی گنبد

 سال از اکنون مدت دو .خاطره به پايان رسيد گونه عاطفه و هزار از شب مملو ن آو هسته خوابش بردآهسته  آ

که پيش بينی  طوری کردم و دسته گل نثارش  صدها،به کرات باالی قبرش به زيارتش رفتم، ن شب ميگذردآ

سينه  که در اين زخم ناسوری و نميشود ن شب فراموشمآ ،زنده هستم متيقنم تا  اما،کردم باد بسر هاخاک کرده بود

 . التيام نمی يابد،برداشته ام

 

 


