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مرد است شب، پناه  
  

  فرشاد نكومنش :برگردانــ  )ي كرد نويسنده(عطا نهايي
  

  ».آفريدي اگر تو توانايي خلق دنيايي را داشتي، دنيايي زشت و پر از فاجعه مي«: گفت
كردنـد   كم يك مشت آدم ديوانه بودند كه به هم رحم نمي بودند دست هاي آن دنيا اگر تنبل و كور نمي آدم«: گفت

  ».كردند وپار مي ديگر را لت دلي هم گو در نهايت سن
بود، اگـر هـم بـود زرد خاكسـتري، آبـي خاكسـتري و قرمـز         در آن دنيا به جز رنگ سياه هيچ رنگي نمي«: گفت

  ».خاكستري بود
  ».ي داريي متاسفانه تو آدم مريضي هستي كه نبوغ و تخيل قوي«: گفت

جاجيم . اش گذاشته بود ي بچه اق را در اتاق كنار گهوارهبار قاچ كردم كه كوله و من در آن زمان به مردي فكر مي
انداخت و مضـطرب و   ي نگاه ميربار بود كه به ساعت ديوا از سر ظهر اين براي صدمين. ي روي آن كشيده بودي پاره

 كشيد، به آسـمان نگـاه   ي كوچك اتاق بيرون مي بعد سرش را از پنجره كرد، هاي آن را دنبال مي نگران حركت عقربه
فكـر   :گفـت  ش مـي ا برد و با درماندگي به زن ديدش، دوباره سرش را داخل مي نمي. گشت كرد و دنبال آفتاب مي مي
كـن نيسـتي،    رفتي حاالم كه راضي شـدي ول  نمي تا ظهري زير بار :گفت كني هوا كي تاريك بشه؟ زن با طعنه مي مي
  .افتي كني و راه مي رو كول مي ميري، شبم كه بشه بارت م كردي خيالت راحت تا شب نمي هكالف

شناسم كه  را مي ها من خيلي  ،يا معمولي را براي داستانت انتخاب كرده يبار موضوع طور اين دانم چه نمي«: گفت
  ».است كه بايد به مرز ببرند يي شان آن كوله مثل شخصيت داستان تو منتظر غروب آفتاب هستند و تمام دلخوشي

  ».تر از تمام كردن بوده است روع كنم، هميشه شروع كردن برايم سختدانم از كجا ش نمي«: گفتم
. فرمـا بـود   شبي تاريك و قيرگون سكوتي سنگين بر تنگناي اين جهـان حكـم  . گويي شب بود مطمئنم مي«: گفت
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  ».كشيد خزيد و خيالش كه به عقب پر مي هاي مرد كه به جلو مي چيز از جنبش و حركت بازمانده بود، به جز قدم همه
  ».كه در روز اتفاق بيافتد يا داستاني ننوشته«: گفت
  ».برند گويي روز روشن بار قاچاق مي مگر مرداني كه تو مي«: گفتم
  »طور آدمي است، چالق است يا جذامي، كوتوله است يا دراز؟ حاال بگو ببينم شخصيت داستانت چه« :گفت
  ».جوان و سالم و تنومند است«: گفتم
بار قاچاق براي فراهم كردن پول دوا و درمان   ن نكند آ. ش مريض احوال استا س البد زنعجيب است، پ« :گفت

  ».همسرش باشد
  ».و بسيار زيباستاست تر  برعكس زنش از خودش سالم«: گفتم
  ».رسد اما شروع كن ببينم به كجا مي د،كش دهي زياد آب مي دانم اين خميري كه تو ورز مي اگرچه مي« :گفت
  ».ام اش مانده جاست كه در شروع اين مشكل«: گفتم
  ».شود به نظر تو زندگي از كجا شروع مي«: گفت

  ».ام درست از اين لحظه كه كار پيدا كرده«: گفت ام، مرد باركش؛ ي داستان از اولين كلمه: تا من خواستم بگويم
  .آي پس با اين حساب ماهي هفت دفعه دنيا مي :زن گفت
  .رممي ام مي هفت دفعه: مرد گفت
  .ا براش بگيرنعز  كنم كه بايد ماهي هفت سور و هفت گي من با مردي زندگي مي طور كه تو مي اين: زن گفت
  .كم عوض شدي كني يه زدي فكر نمي جوري باهام حرف نمي تو قبال اين: مرد گفت
  .زدي البد توام عوض شدي توام سابق از اين حرفا نمي: زن گفت

سـپس  . اش خيره شد بند را كنار زد و به صورت بچه گهواره خيز برداشت، پشه ش بلند شد به طرفا مرد از جاي
ش را به آن ماليـد،  ا بار عادت كند، پشت خواست به سنگينيِ به طرف كوله رفت، كمي از زمين بلندش كرد انگار مي

  .دلشو به زن بگه مرد نبايد حرف: گاه گفت ش سرش را تكان داد، آنا دوباره به ساعت نگاه كرد و دور از چشم زن
  .زنش باهاش روراست باشه هنبايدم انتظار داشته باش: زن گفت

تـواني عشـقي    دوباره گمان، دوباره شك، مرد حسابي تو مـي ! كشد؟ نگفتم اين خمير زياد آب مي! نگفتم؟«: گفت
يت كه اتفاقا مثل يك اركند، زني زيبا و باد مرد شجاع و فداكاري كه تنها به كارش فكر مي. پاك را در ذهنت بپروري
گويي؟ چرا حرفـي از   چرا از عشق نمي. رو به جهان بيرون يي زند، نوزادي در گهواره و پنجره فيلسوف هم حرف مي

  »راستي آن بار قاچاق چيست؟. زني، ايمان و فداكاري ايمان نمي
  ».بگذار بگوييم چهار باتري ماشين. جا به آن طرف مرز برد هرچه بشود از اين«: گفتم
چرا زن پنهاني طالهايش  .هم هست كار بيها را با پول زنش نخريده باشد، حاال كه فقير و  چرا اين باتري«: گفت

  »فراهم كند؟ يي مايه را نفروخته باشد تا براي شوهرش دست
  »از كجا معلوم زن طاليي دارد؟«: گفتم
  ».خرند سي برايش ميكم يك جفت گوشواره و دو النگو دارد كه هنگام عرو هر زني دست«: گفت
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  ».الهاي خواهرش را امانت گرفته استطكنم اين مرد وقت ازدواج  من فكر مي«: گفتم
ي ما هم همين كار را كرده بود وقتـي طالهـا را از    همسايه .اند بعد از مراسم عروسي هم از او پس گرفته«: گفت

  ».ديمشزنش گرفتند دعواشان شد من و همسرم ميانجي 
  »ها را از كجا آورده؟ ن باتريپس پول آ«: گفت
بـه قـول   . است و دست و بالش خالي اسـت  كار بيمرد همسايه شنيده . شان به او كمك كرده مرد همسايه«: گفتم

  ».خواسته كمكش كنه خودش مي
كند، بگذار بگوييم عوض شبي پانصد تومان براي او كار  مزه مي داستان را بي. نه اين دور از واقعيت است«: گفت

  ».كند مي
طـور اسـت از جـوانمردي و آزادگـي      آفرين آدم عاقـل پـس حـاال كـه ايـن     . كند طور كه ضرر مي اما اين«: گفت
  ».شان بگو همسايه

در خانه زانوي غم بغـل گرفتـه بـود و از شـرم     . كرد گشت و پيدا نمي مرد بيش از يك هفته بود كه دنبال كار مي
  .گرفت حمد سراغتو ميكاك ا: ش گفتا زن. سرش را پايين انداخته بود

كجا ديديش؟ زن  :آن كه سرش را بلند كند آهسته گفت مرد كه از لحن مهربان زن بيش از پيش خجالت كشيد بي
  .شُست منم رفته بودم كمكش، اونم سرزده اومد و از كار و كاسبيت پرسيد زنش فرش مي: تري گفت با لحن مهربان
  يم كه چيزي بهش نگفتي؟كار بياز : مرد گفت

ي كه عار نيست تازه كاك احمد تـاجره، خيليـا دور و بـرش نـون     كار بيچرا نگم، : زن به او نزديك شد و گفت
  ...شايد تو رو هم: گفتم .خورن مي

  .داطوري ازش خوشم نمي ازش نديدم، همين يي بدي: ش را قطع كرد و گفتا مرد حرف
  ...دار آد ولي آدم پول آدم فقير از كسي خوشش نمي: زن گفت

  ده؟ ها يه كاري به من نمي خب چرا يكي از اين فرشته .س آدم پولدار فرشته: رد با كمي عصبانيت گفتم
  .س نه تو ازش كاري خواستي كه بهت نداده باشه نه اون فرشته: زن رنجيد و گفت

  يم گفتي چي بهت گفت؟كار بيخب از : تر گفت مرد كمي پشيمان شد و آرام
  .كار پيدا كردهخب برات : زن با مهرباني گفت

  گي؟ راست مي: ش رها شدند و با خوشحالي سرش را بلند كرد و گفتا ش را باز كرد، زانوهايا مرد دست
  .اگه از پسش بربياي: زن تبسمي كرد و سرش را با ناز تكان داد

  .كَنم اگه الزم بشه كوهم براش مي: مرد با غرور خاصي گفت
  توني؟ رو واسش ببري، مي الزم نيست كوه بكَني، كافيه شب تا سر مرز يك كوله: تبسم زن تبديل به قهقهه شد

  !شب: ش گم شد و گفتا مرد شادي
كـاك  . ، چهار شب كارگرِ اوني و شب پنجم آقاي خـودتي هشب پناه مرد: ي مرد كشيد و گفت زن دستي به شانه

  .گيري شي و تويي كه كارگر مي ميودت تاجري بعد از يه سال واسه خ: گفت احمد مي
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  .آخه تو تنها ميموني: مرد با ناراحتي گفت
  .نترس بچه نيستم، لولو منو نميخوره: زن دستي به موهاي مرد كشيد و گفت

كنم طـوري   مردانگي، عشق و دوست داشتن، تالش و تقال كردن اما خواهش مي ،اين شد يك چيز خوبي«: گفت
  ».را بفهمندبنويس كه همه آن 

  »چه چيزي را بفهمند؟ داستان را؟«: گفتم
  »داستان را يا مرد و زنش را؟«: گفتم
  »كدام مرد، كدام زن؟«: گفت

  ».كرديم شان صحبت مي همان زن و مردي كه تا اين لحظه درباره«: ماليم گفتم يي با خنده
  »طور نيست؟ هاي داستان است؟ اين منظورت شخصيت« :گفت

بـارش را بـر دوش    آخرين پرتوهاي خورشيد كوله منظورم مردي است كه همراه غروبِ .دانم نمي« :با اندوه گفتم
و تا جايي كه تاريكي امكان ديـدن   دكش و لرز دزدكي به بيرون سرك مي ايستد، با ترس ي در مي گيرد و در آستانه مي

  »...رم اگرچه زن دارم مي: گويد گردد و مي بعد به سوي زنش برمي. كند طرف را نگاه مي طرف و آن بدهد اين
بـرو ديگـه مـرد، سـفر     : حوصلگي گفت زن نگذاشت حرفش را تمام كند، اخم كرد و سري تكان داد سپس با بي

  .ري خانه خراب ري تا سر مرز مي قندهار كه نمي
  .ه باشدتو و بچپس مواظب خو: اش را ندارد آهي كشيد و گفت مرد كه پيدا بود پاي رفتن و دل كندن از خانه

. ي آن را باز كـرد  زن در را پشت سرش بست و بعد دوباره كمي گوشه. ش بيرون رفتا مرد زير نگاه سنگين زن
  .آورد ن دو كلمه چيز ديگري را به ياد نميآجز  مرد در بين راه به .برو ديگه مرد: زنانه گفت يي سپس با عشوه

  ».جا به بعد دنبال مرد برو از اين«: گفت
  »شود كمي پيشِ زن بمانيم؟ نمي«: تمبا خنده گف

توانـد   ي مرد ديگر هيچ كاري نداري زيـرا زنـي تنهـا نمـي     تو در خانه!! نه نه نه«: با رندي خاصي در پاسخ گفت
  ».رويدادي بيافريند

  »!!تنها«: گفتم
  ».جا بماني پليدي خواهي داشت خوانم تا وقتي كه آن طور دستت را مي حاال ببين چه« :گفت
  ».فكر پليد«: گفتم
  ».تو گوش به زنگ يك خيانت هستي... بله« :گفت
  ».خيانت، هميشه بيخ گوش ماست«: مگفت

  ».شود چيز جوانمردانه تمام مي جا نمان همه كنم به حرف من گوش بده، آن واهش ميخ«: گفت
  »؟يجد«: گفتم
  ».رسي ماني، به او نمي عجله كن از مرد جا مي«: گفت

ي خلـوت و تـاريكي كـه چنـد متـر پـس و        جـاده . كرد از جاده دور شود ، جرات نميرفت مرد از كنار جاده مي
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  .بخشيد ديد آرامش و اطمينان عجيبي به او مي ش را ميا پيش
ش ا ش بشـنود بـا پاهـاي   ا هاي كه با گوش تر از آن بيش. حال ترسناك صدايي آشنا و در عين. ناگهان صدايي شنيد

  .ود چند لحظه ايستاد و سرش را برگرداند، چيزي نديدصداي حركت چيزي ب. كرد ش ميا احساس
تـر   باشد، دوباره بـه راه افتـاد، چنـد قـدم بـيش     شنيده م عوضي ا شايد اشتباه كرده باشم يا گوش: با خودش گفت

ه به ايستاد و دوبار. قدري بلند كه مطمئن شد اشتباه نكرده بار بلندتر به اين .برنداشته بود كه دوباره همان صدا را شنيد
ماشيني  .اش ديده شودءاكه منش آن ي كوه را روشن كرد و مثل ماري روي جاده خزيد، بي عقب نگاه كرد، نوري دامنه
باره به فكر ماشين گشت افتـاد و   يك !؟اين وقت شب، تو اين جاده: با خودش گفت .آمد بود كه روي جاده پيش مي

: گفـت . ا گرفت، انگار تازه متوجه تاريكي شب شده بودكسي عجيبي وجودش ر ش لرزيد، احساس تنهايي و بيا دل
  .سنگي كه كنار جاده بود پنهان شد ، پشت تختهدش فكر كنا توانست به سرانجام نمي. بينن حاال منو مي

نـور مشـخص    اتر خودش را جمع كرد، منش بيش. كرد بلند شود و به كوه بزند جرات هم نمي .»شه منو نبينن مي«
ش را زد، بـراي چنـد   ا شدت نـور چشـم  » يعني چه ماشينيه؟«. كردند كه طول جاده را روشن نميدو چراغ . شده بود

تر شد، نرسيده به مرد توقـف   ماشين نزديك و نزديك» تو سپردمو به مخدايا خود«توانست چيزي را ببيند  لحظه نمي
مورها در پرتـو  اي تفنگ م لوله. رون بيايدجرات نكرد بي .بيا بيرون، بيا بيرون: فرياد زدند .چند مامور پياده شدند. كرد

  .ترساند تر او را مي زد و بيش نور چراغ اتومبيل برق مي
ش را ا صـداي سرنشـينان  . آمـد  جرات نكرد چيزي بگويد، ماشين آرام و سنگين از جاده باال مـي » بارت چيه؟« -

روشـنايي از روي سـرش رد   . شـنيد  جز اصواتي نامفهوم چيز ديگري نمـي  .شنيد، فارس بودند يا كرد؟ مشخص نبود
 .كردنـد  كُردي صحبت مـي . شنيد ش را واضح ميا وانت بود، صداي سرنشينان. ديد حاال ماشين را مثل شبحي مي .شد

كـه   سنگ بيرون آمد، شـايد بـراي ايـن    ش يك آن از بين رفت، از پشت تختها با اين حساب ماشين گشت نبود، ترس
بـه او نزديـك   » زنـي  پدربيامرز فكر كرديم راه«: ش زدا راننده صداي. وقف كردش تا ماشين جلوي پاي. سوارش كنند

: شـناخت از راننـده پرسـيد    ي ماشين را خيلي وقت بـود مـي   ديگر را شناختند، ماشين كاك احمد بود، راننده شد هم
  »بارت چيه؟«

  خيال از جاده اومدي؟ طور بي همين: با تعجب پرسيد. بار ماشين باتري بود
  كني از كوه و دره اومدم؟ فكر مي پس: با خنده گفت راننده
  !فتي؟ترسي گير بي نمي: تعجب كرد و گفتتر  بيش

  !فتم؟گير بي: راننده گفت
. نـد ا تر از ده ماشين ديگرش هـم در راه  بيش .ي كاك احمد است ش توضيح داد كه جاده در اجارها آن وقت براي

  .دش را مخفي نكندو خو دهاي عقبي نترس كه از ماشين اين را گفت
  بارِ تو چيه؟: راننده پرسيد

  ؟ه پس چرا منو تو اين جاده كشوندهطور اگه اين: با خودش گفت .ش را بگويدا نتوانست راست
طـوري   اگه ايـن : از خودش پرسيد. راننده از او خواست سوار شود، سوار نشد، حتا تشكر هم نكرد، ماشين رفت



  6 / مرد است پناه ،شب 

  ام؟ كاره سط چهپس من اين و ،يشهخيال رد م بارش بي
  .ش نكردا رهايكه ش افتاد ا لرزي بر جان .به فكر خانه افتاد

  ».رسي جا مي از هر راهي كه بروي، به يك«: گفت
  »كي؟ من؟«: گفتم
  »رسيد؟ جا نمي به اين دش نمي«: گفت
  ».دانم نمي«: مگفت

  »شود از نوشتنش منصرف شوي؟ نمي«: نيت و تنفر گفتابا عصب
  »!؟شود چرا نمي«: گفتم

وگـو   آن وقت در حال گفت .كنم ولش مي .در واقع خودم هم از آن راضي نيستم«: بعد از كمي مكث دوباره گفتم
  ».خانه بيرون آمديم از قهوه

  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 1386، ارديبهشت و خرداد 18ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه داستان پيشاين 


