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 ُگل من
 

حضورمرد . مردآهسته وارد اتاق خواب می شود، کنارزن که درخواب است درازمی کشد
مرد صورت . زن تکانی به خود می دهد وازاين پهلوبه آن پهلومی شود. زن رابيدارمی کند

بوی دالويزگردن وسينه ی . وسينه ی زن را نوارش می کند، اوهم دست مرد را می فشارد
مرد با نفس عميقی بوی زن را به سينه می کشد و می گويد . کندزن مرد را سرمست می 

نه آن نفسی که سال ها . آه، چه بوی مست کننده ای، اين است که مرده را زنده می کند« 
اوهم درواکنش می گويد . صدای مرد گوش زن را نوازش می دهد» سال است می گويند 

وبه » آن دسته گل بهم هديه دادی اين بوی همان عطريست که درروزتولدم با ! عزيزم« 
. چرا اينقدرديرميايی که بخوابی، بيدارم کردی، بد خواب شدم« حالت اعترض می افزايد 

تماس لب ها لذتبخش است، لذتی ديرآشنا و . مرد لب برلب زن می گذارد»  بگير بخواب 
 به سادگی مرد. تن های آشنای ديرينه درهم می آميزند. خواستنی، زن تسليم لذت می شود

. چراغ رابطه روشن است. زن را دوست دارد، زن هم بی ريا به مردعشق می ورزد
ولی .دراين لحظه همه چيزفراموش شدنی است. لحظه حضورَدم وبازَدم را معنی می بخشد

» بذاربخوابم، خسته م « زن با خشنودی می گويد . اين َدم تکرارناشدنی درياد ها می ماند
بعدازچند لحظه بدون دغدغه با آرامشی خاص در . را برمی گرداندغلتی می زند ورويش 

خوش به حالت که بدون دغدغه سرمست « مرد با خود ميگويد . خواب شيرين فرومی رود
»                                                                                          خواب می شوی 

. دراين باغ آوازپرندگان گوشنوازاست.  خود را درباغی می بيندزن درآرزوی ناخودآگاه،
قطرهای شبنم بامدادی مانند بلوربرُگل وگيا می . ُشرُشرآب ُزالل جويباران جان بخش است

همه شاد .حضوردوستان شادی بخش است. نوازنده ها می نوازند، سازها می نالند. درخشد
زن هم سرا پا سفيد پوش، دسته گلی سرخ در . همه چيزبه وجد آمده است. وپای کوبان اند

دست، موهای پريشانش دربازی نسيم مواج است، مانند کبک درفضای با صفای باغ  می 
ولی . درآسمان روئيای مه آلود پروازمی کند. ازشگفتی جهان به حيرت می آيد. خرامد

                             .                               درواقع درخوابی طبيعی ُخرناسه می کشد
افکار . انديشه اش ناهمگون وپراکنده است. چشمان مرد اّما انگارباخواب ميانه ای ندارد

 زن را بيدارنکند از  طوری که. به آرامی پتورا کنارمی زند. زائد مانع خوابش می شود
.  می کندتلويزيون را روش. ازاتاق خواب به اتاق نشيمن می رود.تختخواب دورمی شود

بابی .  دلخواهش را نمی يابد برنامه. کانال ها راعوض می کند. کنتُرل را دردست می گيرد
 کتاب هايش می رود، درميان کتاب  طرف قفسه به. حوصلگی تلويزيون را خاموش می کند

شب برای او بهترين هنگام  . می نشيند روی کاناپه ای . ها، کتاب دلخواش را برمی دارد
اّما ُخرناسه .  خواب فکرکند سرگرم خواندن می شود بدون اين که به. دن استکتاب خوان

ُخرناسه کشيدن . سختی نفس می کشد وگاه آسان تر به  زن گاه . زن حواسش راپرت می کند 
سرزن را . اتاق خواب برمی گردد مرد به .  می يابد زن قطع وصل می شود، ولی ادامه

. ولی زن بيدارمی شود.  بيدارش نکند  است کهحواسش جمع. برروی متکا می گذارد
مرد پوزش می » چرا بيدارم  کردی؟ « اعتراض می  کند وبا صدای خواب آلود می گويد 

فکرمی .  می کشيدی بد جوری ُخرناسه. بود عزيزم سرت ازمتکا افتاده « خواهد ومی گويد 
با صدای خسته می راستی قرص هايت را خوردی ؟  زن » کنم اگردمربخوابی بهترباشد 
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مرد می » بی خود بيدارم کردی، اره قرص هم خوردم ! ام کشيده من کی ُخرناسه « گويد 
و » باورنميکنی که ُخرناسه می کشی، باشه صدايت را ضبط می کنم، تا باورکنی « گويد

کتاب را دردست می . می نشيند روی کاناپه کنارپنجره . اتاق نشيمن برمی گردد  به  دوباره
باخود می انديشد .  زن حواسش راپرت می کند ُخرناسه دوباره. ردوچند سطری می خواندگي

   به اين شدت ُخرناسه  باهم زندگی کرده ايم، متوجه چطوراست دراين چند سالی که« 
درهرواژه، ودرهر سطر، . چشم برمی گرداند برروی صفحه کتاب» ! کشيدنش نه شده ام

 زن که فضای اتاق را پر   شدت ُخرناسه .ول می کندپرشس های بی پاسخ ذهنش را مشغ
روی نوار . می رود نواری را ازميان نوارهايش پيدا می کند. کرده است نگرانش می کند

بعد ازچند .  انديشه فرومی رود مرد کمی مکث می کند، به" قرآن "  اند  باخط  خوانا نوشته
  تخت تکيه شانه اش را به . ی نشيندکنارتختخواب م.  ترديد، تصميم اش را می گيرد لحظه

باعالقه وشيطنت ويژه ای، هم ضبط می کند . می دهد ضبط را جلوصورت زن می گذارد
چند دقيقه ای می گذرد، زن تکانی به خود می دهد .  زن گوش می کند  ُخرناسه  به هم با لذت

ست؟ خودش نگران چي. ای دگرگونش می کند دلشوره ای ناخواسته. مرد دسپاچه می شود
باخودمی گويد .پرسش درذهنش مانند زنبوروزوزمی کند.احساس غريبی دارد. هم نمی داند

  سال ها سپری می شود، ولی من متوجه نشد م که همسرم با اين شدت ُخرناسه!  يعنی چه« 
! همسروهم بسترهم هستيم ولی هنوزهم همديگررا نمی شناسيم  سال ها است که ! می کشد

                                                                                              
.       زن از پهلو به پشت می غلتد، نگاه به سقف، نفس  های می کشد، و ساکت ميشود

.                         کتاب روی سينه، خسته درخواب فرومی رود مرد هم بر روی کاناپه،
                                                                       

*      *      * 
 

دلش می خواهد کمی ديگرهم بخوابد ولی . پرتوآفتاب پاييری مرد راازخواب بيدارمی کند
وازجا برمی . خميازه ای می کشد. تن خود را کش وقوس می دهد. دلشوره عجيبی دارد

درکوچه زندگی . ی به باغچه حياط وکوچه می اندازدنگاه. خيزد، پنجره را بازمی کند
باتعجب حضورزن را درآشپزخانه . مرد مانند هرروز به آشپزخانه می رود. جريان دارد

نزديکش می . می بيند که زن آرام آراميده است. به اتاق خواب سرمی کشد. غايب می بيند
به .د، پاسخی نمی شنودلحظه هائی می گذر. باصدای نوازشگری زن را صدا می زند. شود

انگار با غريزه درمی يابد . درنظرش، چه حالت معصومی دارد. صورت زن نگاه می کند
نفس فروشده وبازپس نه . تن زن سرد است. دست زن را می گيرد. که زن نفس نمی کشد

               .                                                        نقطه پايان روشن است. آمده است
 

وبه اين يقين . می انديشد. فقظ  شوکه می شود. گريه هم نمی کند. مرد برسرخود نمی زند
مسيرپرفرازونشيبی را . زندگی پروسه ای است که ازنقظه ای آغازمی شود« می رسد که 

مرد اين را . طی می کند تا به نقطه اوج خود می رسد و درنقطه ای دورتر پايان می يابد
»                                               زيرد که اين نقطه پايان دراختياراو نمی گنجد می پ

                        
*          *          * 
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حضورجمع برای گرامی داشت . بازماندگان وکسانی ازدوستان ديرين دورهم گرد می آيند

نگاه ها . سرها درگريبان، ودل هاغمگين اندچهره هادرهم، . ياد آن عزيزازدست رفته است
. گوش ها را نوازش می دهد" نينوا " موزيک نرم وماليم . درد مشترکی رانشان می دهند

که  . صدای نرم وغمگينی شنيده می شود.  اين جا کلمات عربی گوش ها را آزارنمی دهد
وباحضور . داريددوستان گرامی بسيارممنون وسپاسگزاريم که درايجا حضور « می گويد 

وخاطره مادرعزيزازدست رفته مان را گرامی می . خودازبارغم واندوه ما می کاهيد
مردهم دسته ُگل ُرزسرخ دردست، سردرگريبان، غم زده، درميان جمع ايستاده است . داريد  

 
َجود گرگونه است، گاه آفتاب می تابد وگاه ابرهای غليظ خورشيد را پنهان می دارند، 

يک بارببارد رحمت است، اگردو بارببارد قابل تحمل است ولی اگربيش ازاين باران اگر
خودش را در . مرد به عادت هميشگی اش چتردردست ندارد. باشد آدم را بيزارمی کند

چند کسی ازدوستان . سروصورتش را به باد می سپارد. طبيعت وباران رها کرده است
.                                 ده می شوندديرين خودش وهمسرازدست رفته اش سياه پوش دي

                      
*        *         * 
دوروبرگوری که کنده اند، گورهای . زمين را دو متردر يک متربه عمق دومتر کنده اند

خاک تازه باران خورده روی گورهای چند روزه، توجه را به خود . ديگرهم ديده می شوند
بيجان زن درتابوتی که به دست ُاستای هنرمند چوبتراشی ساخته شده است تن . جلب می کد

» بياريش جلوتر« يکی ازميان جمع کدخدايی می کند ومی گويد . برای هميشه آراميده است
چند مرد جوان باهم تابوت را بلند می کنند ومی گذارندش روی دوچوبه ای که روی گور 

اش، َاها، رها کنيد، خوب يه کمی ديگر، خوب يو« هرکسی چيزی می گويد . گذاشته اند
َاشک روی گونه مردها هم ديده می شود . گريه زن ها بسيارحزين وتاثيرگذاراست. شد

چند . باران پراکنده ازسرگرفته است. ولی عقل مردانه صدای گريه را سانسورمی کند
د خود را در باد اّما مر. کالهای بارانی ها برروی سرها کشيده می شوند. چتربازمی شوند

يکی دستش را . باران درآميخته باَاشک پهنه صورتش رامی پوشاند. و باران رها می کند
مردنگاه سپاسمندی به اطرافيانش می اندازد . می گيردوباتَانی به گورتازه نزديکش می کند

نگاه ها نگران به . مکثی می کند، وبا گام های آهسته به تابوت کنارگورنزديکترمی شود
مرد رها درباران وباد پاييزی، به دسته ُگل ُرزسرخ دردست های .  وی او می چرخندس

مرد . همه چشم ها به دستهای لرزان او ودسته ُگل سرخ درانتظاراند. لرزانش نگاه می کند
چهره نوجوانی زن . دخترنوجوانی درميان جمع صميمانه می گريد. به چهره ها می نگرد

.  به تکرارمی نشيند، وبرق تداعی ذهنش را روشن می کندبيجانش درچهره معصوم دختر
دسته . به آهستگی چند گامی ازتابوت وگوردورمی شود، وبه سوی دختر نوجوان می رود

ُگل را برابرنگاه خيس وچهره دخترنگاه می دارد، سربه زيرمی اندازد وازلبان فشرده اش 
»  ُگل پيشکش به ُگل زندگی باد بيا ُگل من، بيا جانم، دسته« اين کلمات جاری می شود 
موج سرزنش ازچشم ها سرازيرمی شود، ومرد اندوهگين . نگاه ها درهم گره می خورند
به سوی او فرومی ريزند، ومرد " عاقل اندرسفيه " نگاه های. را درخويش غرق می سازد

کسانی دلگيرازحرکت مرد ناخشنودی خودرا پنهان نمی . راهدف باران نفرين می سازند
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چند زن ديگرهم نفرن خود » تف برهرچه مرد ه « زنی با شدت عصبانيت می گويد . کنند
خوب دوستان «دوستی که ُرل کدخدايی را بازی می کرد می گويد . را نثارمردمی کنند

بسيارگرامی، تشکرازاين که زحمت کشيدی ودراين مراسم شرکت کرديد، خواهش می کنم 
اورين درضمن مراسم هفتم هم روزجمعه درهمين برای صرف ناهاربه ساُلن تشريف بي

چند نفری هم پای پياده . همه به طرف ُاتومبيل هايشان می روند»  ساُلن برگزارخواهد شد
يکی ازدوستان نزديکش . مرد اندوه بار برسرمزارايستاده است. درباران راهی می شوند

يگری می تواند به جای تو کسی د. بيا بريم، شما نبايد اين جا بمانی« باسرزنش می گويد 
کی گفته من نبايد اين جابمانم، کی ازمن به اونزديکتره، خواهش « مرد می گويد » بماند 

. مردتنها برسرمزارمی ماند. دوستش بانگرانی ازاودورمی شود» می کنم راحتم بگذار
سربرمی گرداند، می بيند که . خاطرات سال های زندگی با زن را درذهن مرورمی کند

ترنوجوان با چهره معصوم، دسته ُگل دردست روبرويش ايستاده ومات ومبهوت نگاه دخ
.    مرد با چهره مهربان به دخترنگاه می کند و سربه زيرمی افکند ودورمی شود. می کند

                                                                                                  
     **        *   

خاطرات سال های . روی تختخواب درازمی کشد. مرد آهسته وارد اتاق خواب می شود
بوی خوش تن زن درحس بويای . زندگی باهمسرازدست رفته اش را درذهن بياد می آورد

عزيزم "واژه . آهی ازته دل می کشد، چشم هايش پرازَاشک می شود. اش تداعی می شود
آن َدم . چراغ رابطه هنورهم کورسوی دارد. ش زنگ می زنددرگوش" چرا بيدارم کردی

خوش به حالت که " جمله که باخودش می گفت . تکرارنا شدنی دريادش نقش بسته است
سال های زندگی با آن . درذهنش تکرارمی شود" بدون دغدغه سرمست خواب می شوی

سروهم بستربوديم، سال هاهم« آه می کشد وباخود می گويد . شادروان رابه ياد می آورد
»                                   ولی َافسوس که نه توانستم آن مايه زندگانی را خوب بشناسم 

  
باعالقه، وبه ياد شب های زندگی به . نوارضبط شده ُخرناسه زن را توی ضبط می گذارد

                  .               باخستگی، واندوه ازحال می رود. ُخرناسه زن گوش می سپارد
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