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به جای مقّدمه

کتاب است که در این  منی 
هم من است و هم نه!

چیزی ست میان من حقیقی ام
که دوست می داشت و یکی دیگر از  منهایی 

نمایانده شود...
گر نمودار نمی شد که شاید ا یکی از آن نهفته ها 

هزارها سال دیگر نیز نهان و پنهان
در من می زیست و بی دم برآوردن

در من مجموعم موثر می شد.
کتاب نمودار شده که در این  منی 
به بندافتاده ای آشکارشده است!

که می خواهد درکش از جهان و حکمت آن را فریاد بزند بخشی از من 
و درحین فریاد زدن، محصور واژه ها شده است...



فصل اول

پالک یک

چنان عاشق شب ام که گویی دلم را از جنس شب بافته اند!
در اسطوره های قدیمی، شب ماهیتی اهریمنی دارد و در قصه ها به خاطر 
تاریکی وهم آلودش، جایگاه دیوها و شــیاطین و جادوگران است؛ اما برای من 

شب نهایِت شیفتگی ست!
درخشــنده و پررمز و راز��� دنیایی پرآرامش برای نوشتن و گوش سپردن و 

دل باختن و اندیشیدن�
گاهی شب ها ســوار بر اتومبیل ســفیدم به خیابان می زنم تا زیبایی شِب 
شهر را بنگرم� آدم ها نیستند و همه چیز خاموش و آرام است� چراغ ها در بازی 
شبانه شــان در سراسر رگ های شــهر، روشــن و جاری اند� از رنج های روزانه، 

شلوغی و آلودگی ها و برخوردها عاری اند و تو هستی و تو���
می چرخی، کشف می کنی و می یابی خودت و جهان را�

شاید تنهایی دل من با تنهایی های خفته در سایه های شب هم جنس باشد 
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و یا شاید من روحی از جنس شب دارم که مادرم می گفت ساعت زاده شدنم در 
نیمه های شب بوده است�

هرچه هســت، یک شــب تابســتانی بود که زندگی مرا برای همیشه به دو 
بخش تقســیم کرد؛ شبی که عمرها شاید باید بگذرند تا یکی دیگر، مشابه آن 

در هستی کسی پدید آید���
آن شــب از نیاوران که شام نزد دوستم بودم به میدان تجریش سرازیر شدم 
و بعد در خیابان ولی عصر که چنارهای ســتبر و ســایه افکنش دو ســو و سقف 

خیابان را پوشانده بود به سوی پایین راندم�
خیابــان خلوت و نیم تاریک بود و پرتوهــای نارنجی چراغ ها از میان برگ و 

شاخ چنارها به پیاده روهای نیمه تاریک و روشن می تابید�
در برابر پل بزرگ و ســفید و آهنی پارک ِوی اندکی از ســرعتم کاستم تا در 
بزرگراِه سوی چپ سرازیر شوم که دیدم مردی در سایه روشنای زیر پل ایستاده 

و انتظار می کشد�
جوان بود و بارانی نازک سپیدی بر تن و ریش بلند و موی سیاهی داشت�

نمی دانم چه شد که برایش ایستادم و صدای موسیقی را کم کردم و شیشه 
را پایین دادم�

»کجا می روی آقا؟«
»همین دوروبرها��� مزاحم نمی شوم�«

»مزاحم نیستی��� بیا اگر آن طرفی می روی!«
سوار شد؛ جلو و کنار دستم� بی درنگ اضافه کردم: »مسافرکش نیستم��� 

گفتم معطل نشوی!«
چشــم های میشــی رنگش را بر دســت هایم چرخاند و گفت: »مرد خوبی 

هستید!«
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گرچه هیچ حس تعارفی در صدایش نبود، پاسخ دادم: »لطف دارید�«
از گذر زیر پل به بزرگراه سوی چپ پیچیدم و صدای موسیقی بی کالمی را 

که آن  هم از جنس شب خیابان های تهران بود کمی زیاد کردم�
»اذیت که نمی شوی؟«

»ابدًا��� ما با موسیقی زندگی می کنیم�«
زیرچشــمی وراندازش کردم؛ با آسودگی از پنجره بیرون را تماشا می کرد و 
با انگشــت بر زانویش ضرب گرفته بود� گاز را پر کردم و شب خلوت بزرگراه را با 

دنده ی پنج پیمودم�
سیگاری بر لبم گذاشتم ولی هرچه فندک زدم شعله نداد�

گفت: »چرا می کشی؟«
از کنج لب پاسخش دادم: »عادت! اگر نکشیم چه کار کنیم؟«

گفت: »خیلی خوب تر���«
از داشبورد جلوی او قوطی کبریتم را بیرون کشیدم ولی توی آن فقط یک 

چوب مانده بود� زدم و شکست!
گفت: »می خواهی نکشی؟«

صادقانه گفتم: »بله! ولی اراده اش را ندارم��� همین حاال که آتش نیســت 
دارم دیوانه می شوم!«

تکرار کرد: »می خواهی؟«
با تعجب از این تأکید او زمزمه کردم: »اگر می شد��� بله!«

بی درنگ گفت: »می شود!«
و به آرامی ســیگار خاموش روی لبم را برداشــت و از باریکه ی باز پنجره به 

بیرون انداخت و ناگهان دست راستش را بر سینه ام گذاشت!
ترسیدم ولی ظاهر را حفظ کردم و به راندن ادامه دادم���
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کمی بر فشــار دستش بر جناغ ســینه ام افزود و با نجوا کنار گوشم غر ید: 
»ریه هایت مثل مــرداب، گندیده و قلبت زوزه می کشــد��� اما بیش از بدنت، 

روحت آشفته است!«
توی دلم گفتم: عجب رویی دارد، عیبی نماند که روی ما نگذارد��� ولی به 
خودش گفتم: »چیزی تا افقی شدنم نمانده��� دکترم می گوید اگر نگذارمش 

کنار، باید توی قلبم بالون بفرستند!«
زمزمه کرد: »الزم نیست��� به شرطی که از این به بعد آدم باشی!«

از این حرفش آن قدر ناراحت شدم که بی اختیار پایم را از روی گاز برداشتم! 
ولی او پیشدستانه گفت: »فرمان را محکم بچسب و کمی تحمل کن!«

و ناگهان پنج انگشــتش را بر روی ســینه ام فشــار داد و فرو بــرد��� و درد 
هولناکی در سینه ام پیچید!

فرمان را به سختی در پیچ بزرگراه گرداندم و نورهای وسط راه در چشم هایم 
متالشی شد!

نزدیکی های میرداماد بودیم که درد به شــّدتی رســید که دیگر نفسم باال 
نمی آمد��� می خواستم فریاد بزنم: برو پایین��� عجب غلطی کردم که���

ولی به جای این حرف ها، حالت تهوعی در دل و ســرم پیچید که همان جا 
پشت فرمان، باال آوردم!

میخ روی ترمز زدم و زیر پل میرداماد ایســتادم� روی کیلومترشمار و فرمان 
یک بــار دیگر باال آوردم تا کمی آرام تر شــدم��� و آن وقت او دســتش را از روی 
ســینه ی من جدا کرد و ناگهان دنیا آرام شد! زمزمه کرد: »کثیف کاری شد��� 

ولی درعوض دیگر هیچ وقت لب نخواهی زد!«
با دهان ترش و چشــم های از حدقه بیــرون زده گفتم: »من نمی فهمم��� 

هیچ��� که���«
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اما او بسیار آرام بود و طوری نگاهم می کرد که گویی باید خیلی از کاری که 
برایم کرده سپاسگزار باشم!

بی درنگ دنده را جا زدم و به سرعت در بزرگراه سرازیر شدم�
گفت: »اگر به راست می پیچید من کمی جلوتر پیاده می شوم�«

توی دلم فریاد زدم: مردم با راننده ی اختصاصی شــان این طور نیستند��� 
ببین چطور با من حرف می زند؟ ببین چه بالیی بر سرم آورد!

ولی بی اختیار به راست پیچیدم تا در برابر کوچه باغی تاریک و خّرم زمزمه 
کرد: »سپاسگزارم!«

ترمز کــردم و پیش از این که در را باز کند، گفت: »خانه ی ما آنجاســت��� 
پالک یک��� بیایید داخل و خودتان را تمیز کنید!«

با سر و هیکل بویناک، تشکر سردی کردم و او هم بیشتر تعارف نکرد�
پیاده شــد؛ به طرز مشکوکی دوروَبرش را پایید و بعد از الی پنجره به سوی 
من خمید و گفت: »بویش آزاردهنده اســت، ولی باور کنید همان هاســت که 

سال های سال خودتان توی سینه تلنبارش کرده بودید!«
لبخندی زورکی در صورت رنگ پریده ام پاشیدم و به سرعت با دنده عقب به 
خیابان اصلی برگشتم� در آخرین لحظه به کوچه باغ نگاهی انداختم ولی دیگر 

اثری از مرد جوان نبود�
تا خانه بــه خودم فحش دادم و بعد دوش گرفتم و ماشــین را تمیز کردم و 
مدام به ترمزی که برای ســوار کردن او زده بودم ناسزا گفتم ولی��� دیگر هرگز 

حتی یک ُپک، از هیچ چیز، نکشیدم!




