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را می نوشتم بدجوری کارم به بن بست» سفر به سرزمين مادری«  پيش که داشتم قصهوقتچند   
شروع قصه خوب پيش ميرفت و يکروزه حدود نصف صفحه ای را سرهم کرده بودم. کشيده بود  

.اما بعدش شد سنگ صد من و نشست توی زمين  
سه مادر و دختر بروند ايران و آنجا ناهيد را راضی کنند که پای قرار اين بود که بعد از جشن مدر

  را رديف کننددامادسفره عقدی خودمانی بنشيند تا بعد برگردند و دعوت نامه و اجازه اقامت 
. و آخر سر توی سوئد جشن مفصل عروسی باشد  

 عروسی سر بعد خواستم دوست پسر زمان دبيرستان ناهيد را بياورم وسط که مثال کاری بکند
اما ديدم عا لم و آدم ميدانند که از . نگيرد و يه قدری قصه چاشنی عشق و عاشقی هم داشته باشد

اون وايکينگ ها هم که ميگويند، توی دريا يه هارت و پورتی  اين جماعت بخاری بلند نمی شود و
ن يه دونه هم دروغ نگفته باشم اينها توی زبانشا. داشتند واال توی خشکی هيچ پخی هم نبودند

 باالخره دعوا و چه ميدانم کتک کاری چهارتا کلمه .  ندارند- که ابزار کار است-پدر درآرفحش 
اما حضرات خيلی که از کوره که در بروند ميگويند . الزم دارد مقدمهبعنوان اعصاب خراب کن 

.»برو به جهنم« يا دست باال  »شيطان لعين« يا ميگويند » خفه شو«  
شيطان هم که همون شيطون ! نظر سنتی هم که حساب کنيم خودمان خفه خدايی هستيمخوب ما از 

اصال توی مملکت ما . ميشه و اين نه تنها صفت بدی نيست بلکه عالمت زبلی و زرنگی هم هست
جهنم رفتن هم که شاخ و دم نمی خواهد، وقتی بهشت ارث . شيطون نباشی کارت راه نمی افتد

 چون با اين حساب آبی از دوست .ما خودمان اتوماتيک به جهنم ميرويمپدری عده ای خاص باشد 
.پسر کذايی گرم نمی شد بکلی از خيرش گذشتم  

 
فکر بعدی اين بود که مدتی بعد از وصلت فرخنده زير سر بابک را بلند کنم و او را با ديدن آنهمه 

کلک استخون چشم بپوشدحور و پری لخت و پتی توی خيابانها وسوسه کرده تا از ناهيد چهار   
و دو سال اقامت موقتش که تمام شد و جای پايش محکم، طرف را ول کند و خودش را بيندازد 

مثال به خوانند بگويم ديدی سيمين خانم نگذاشت دخترش . تنگ يکی از ما بهترون و دبرو که رفتی
. بگيرد حاال بفرما، اين هم از داماد نجيب وطنیاروپايیدوست پسر   

آخه اين همه پيش آمد و اتفاق زمان می خواهد و نمی شود که کوتاه کوتاه گفت و رد شد آنهم ديدم 
الفبای نويسندگی ميگويد رعايت زمان . ميشود» شورت فرم«اين که خيلی . توی چهار صفحه کاغذ

هم شرط است و آدم بايد يه مقداری آن وسط ها از کوه و دره و چه ميدانم برف و باد بنويسد تا 
خوب درست، اما اينها قصه را کش می آورد و دستکم ده صفحه ای می . ذشت زمان حس شودگ

شد که حتی زن آدم هم حاضر نيست اينهمه وقت بگذارد و تا آخر قصه را بخواند چه برسه به  
بخودم گفتم تو يک خواننده پرحوصله توی اين زمانه نشان بده، اونوقت هرچی دلت خواست . بقيه

.ايستی فکر ديگری کردپس ب. بنويس  
کپ قهوه ام را برداشتم وآمدم و نشستم بيرون توی چمن و هوای معرکه پيش از ظهر که مثال در 

ديدم سرايدار ساختمان هستم هم اما از آنجا که خدای شانس و اقبال . سکوت يه چيزی يادم بيايد
پاشدم .  ميآيد پيش ونشسته روی ماشين چمن زنی و دارد پر سر وصدا از آن ته کوتاه می کند  

المصب اولش چه . اما شب مگه خوابم ميبرد .و رفتم تو و سعی کردم تا ديگه به قصه فکر نکنم
.خوب پيش ميرفت اما حاال نکبت افتاده رويش  

 
 فردايش سر صبحانه داشتم شير روی کورن فلکس می ريختم که مثل ارشميدس پريدم هوا

.و گفتم يافتم، يافتم  
د بايستی برگرده استکهلم و اينهمه دردسر برای تمام کردن قصه داشته باشم؟چرا ناهياصال   

. تمام شد و رفت.خوب همان توی شيراز سر به نيستش می کنم و اشک خواننده را درميآورم  
خبرخوشی برسد هم اشکمان توی مشکمان است، چه رسد به خبر . ما که جان می دهيم برای گريه

.انگار که خنده شوق قحط است. »!اشک شوق«ش را گذاشته اند من درآوردی هم اسم. ناخوش  
.خالصه قرارم اين شد که جريان عقد اجباری توی شيراز با  تراژدی خودکشی ناهيد تمام شود  

 بعد فکر کردم حاال چطوری خودش را بکشد خوبست؟



.باالخره خود کشی هم فوت و فن ميخواهد. اينکه نه شهر را بلد هست نه جايی را  
و حاال قصه » درياچه نمک «فتم صحنه اين طوری باشد که او قبال رفته خودش را انداخته توی گ

از جايی ادامه پيدا کند که آمبوالنس آمده و مامورين دارند جسد بی جانش را از آب می کشند 
. طرف آبافتد راه می  پيادهرفته و از آنجا» پل فسا « با تاکسی تا  مثاليعنی که دختره .بيرون  

 ولی اصال چه فرمی ميشد توی اون درياچه  خودکشی کرد؟
اينکه مثال اسکله ای . تصوير سالهای پيش درياچه و محيط اطرافش خيلی محو توی ذهنم باقی بود

. باشد يا پرتگاهی که آدم چيزی به پايش ببندد و بپرد توی آب يا فالن، نه هيچ چيزی بخاطر نداشتم
برديم و ره تق عقب ماشين را پر کرديم قرابه آبليمو و عرق شااينهمه سال هی از شيراز صندو

اينهمه هی از آنجا عرق ناب   توی فسا زندگی ميکرداولش که اونوقت ها با زن  شاپوردايی یبرا
را برداشتيم و آورديم شيراز ولی حتی يک دفعه هم کنار درياچه نمک يه » رسومات« الکل % 50

.نيش ترمز نزديم که ببينيم چه ريختی است تا مثال امروزه روز بکارم بيايد  
نبال يه هيچی ديگه، بخودم گفتم حاال فرض کن درياچه نمک جای خود کشی نداشته باشد، بگرد د

.راه ديگه  
هی انگشت ها را توی هوا تکان تکان نشسته بودم و جلوی کامپيوتر چه سرتان را درد بياورم، آقا 
 روسری جلوی چشمم بود و انگار می ناهيد عين آئينه دق با. دادم اما روی دکمه ها نمی رفتمي

 ی ميشد که سه روزاالح بود اما عا لیگفتم که، قصه اولش .  باالخره می خوای چکار کنیپرسيد
!د جايی برای سر به نيست کردن اين دختر توی شيراز پيدا نمی شلیم ودجان می کن  

.دو باره ارشميدس شدم  
و از آن باالی کوه خودش را پرت کند جلو چرخ آنهمه کاميون که از » باباکوهی «بگذار برود 

 است و هم توی شهر که باشد هم طبيعی تر. دقيقه ای يکی ميگذرد»  دروازه قرآن «جاده زير 
. کيف کردم از اين فکر تازه. آمبوالنس زودتر از پل فسا و درياچه که بيرون شهر است می رسد

ديگه هم نمی خواد چند روز او را توی درياچه ای که معلوم نيست بشود تويش خود کشی کرد يا 
ين را توضيح بدهم که مرتب نه، بعنوان مفقود االثر نگه دارم و اون وسط ها هی حال مادرش سيم

.دوبی و چه و چهدخترش را برده باشند  که نکند غش ميکند  
!لی است نه آقا جون همين باباکوهی عا  

.اما بعد عين ماشينی که تاير زاپاسش هم پنچر بشود حسابی حالم گرفته شد  
  بسته بودند يادم آمد هشت سال پيش که ايران بوديم و رفتيم شيراز، جاده زير دروازه قرآن را

دختره خودش را بيندازد ! ديدم دکی. و جاده اسفالته جديدی کشيده بودند که از کوه فاصله داشت
روی اسفالت قديمی و شل و پل بشود نه کاميونی نه تريلر هيجده چرخی که مثال چی؟ هيجان قصه 

.خرالی آ... به اين بود که بنويسم راننده زد روی ترمز اما ديگه دير شده بود و  
.از خير اين هم گذشتم و قصه همين طور ماند روی دستم که ماند  

 
گفتم ای دل غافل االن است که مدير سايت ايرانيان دات کام ئی ميل بزند . روزها داشت می گذشت

!!که فالنی کجايی دلم برا قصه هات تنگ شده  
 اولش هم اصال ديگه هم که نمی شد بگی واال من از. خدا بسر شاهده عجب گيری کرديم ما

می نشستم توی بالکن خانه ام خوب می رفتم. يه سه چهار ماهی بيکار بودم. نويسنده نبودم  
. بعد هم از درد دلم قصه می نوشتم.  و به رودخانه نگاه ميکردم که دق نکنم تو اين غربت  
شه از لذتاما مگه مي . قصه بيام بيرونیحاال که شکرخدا دو باره برگشتم سر کار ميخوام از تو  

  و عشق معروف شدن و رسيدن آنهمه ئی ميل بهمين آسانی چشم پوشيد؟
 بعد گفتم بی خيال، ناهيد از درواز قرآن ميرود باال و از آنجا دستهايش را باز ميکند و می گويد 

.ديدم اين ديگه عالی است. خدا حافظ ای زندگی و می پرد پايين، با کاميون يا بی کاميون  
. نوشتن که باز گندش درآمد و خورد تو ذوقمشروع کردم به  

خوب از نظر عملی آيا ستون های دروازه قرآن جای دست دارد که مثال يک دختر جوان بتواند 
دو باره دستم از روی دکمه های کی بورد ! خودش را باال بکشد، پله و نردبان که همراهش نيست

سکافه بخورم و پيپ بکشم بابت اين قصه بلند شدم، چقدر هی ن. سر خورد و افتاد روی زانوهام
. سايت دارم وبلعنتی و رودرواسی که با مدير  

  روی ميزآمدم از توی کمد عکسی را که هشت سال پيش شيراز گرفته بوديم آوردم گذاشتم جلوم
از بخت بد خود دروازه خيلی دور .  و با ذره بين رفتم روی دروازه قرآن بلکه يه چيزی پيدا کنم

توی  واضح توی فلکه و حتی باغبان  فلکه طاووس،بود ولی پسرک بالل فروش و منقلشافتاده 
.ميشدند ديدهعکس   



.قسم خوردم اين آخرين قصه را که نوشتم ديگه رفتم بسالمت، خر ما از کرگی دمی نداشت  
چطوری رفته روی دروازه؟ من نويسنده ام و گفتم رفته، طرف اصال ميدونی چيه، بکسی چه که 

  .اگه همين طور هی مته به خشخاش بگذارم که سالی دو قصه هم نمی شود نوشت!  ديگهرفته
اين  و داد ميزد پدر جان ت داشتکوچولو سر راه بود که با علم مردم شناسی مغاير يه اشکال اما

 هی دل دل کند و ياد اين  اون باالزندگی وای  تا بيايد بگويد خدا حافظطرف خوب  .که نشد راه حل
 فضول همان اول کار مثل مور و ملخ  طوری ميريزند زير پايش که اصال جايی مردمن بيفتد، و آ

!ميزنند و ميآيند تماشا، باور کن هم کنار راننده های کاميون. برای زمين خوردن باقی نمی ماند  
  هم عملی باشد اين دختر را بکنم زير آب تا  چه طوری سراما نفهميدم جانم به لب رسيدخالصه 

! از انتظار بيرون بياورم،د که نشسته اند و هی ناخن ميجونرامشتاق   خوانندههمهآنو هم   
 

سوار هواپيما کنمصحيح و سالم را آخر سر بخاطر خير و صالح همه تصميم گرفتم که ناهيد   
!عروسی هم فعال باشد طلب تان .و بفرستم سر زندگی دلخواهش  
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