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يك: ميالن كوندرا )1386، ص 256( در اثر معروف خود بين 
رمان نويس و »نثرنويس« تفاوت قائل مي شود: »رمان نويس 
محسور راي و آواي خود نيست بلكه محسور فرمي است كه 
دنبال مي كند و تنها فرم هايي كه به خواست هاي رويايش 

پاس��خ مي دهند، جزيي از 
آث��ار اويند.« اما نويس��نده 
ي��ا نثرنوي��س برخ��الف او 
»ايده هاي��ي تقلي��د ناپذير 
دارد. او مي توان��د هر فرمي 
)از جمل��ه رم��ان( را به كار 
مي گيرد )همان، ص255(. 
در واقع انديشه به جاي فرم 
امضاي هر نويس��نده است. 

اگر سروانتس، فيلدينگ، فالكنر و كالوينو از رمان نويسان 
معروف تاريخ رمان به حساب مي آيند، گوته، كامو، سارتر و 
ژيد از جمله نويسندگان معروف جهانند كه از فرم رمان براي 
بيان انديشه هاي شان استفاده كرده اند. پس در اين يادداشت 
رمان »در تنگ« را بيشتر از جنبه فكري بررسي مي كنيم تا 

جنبه فرمي آن. 
دو: رمان »در تنگ« در هشت فصل نوشته شده است. اين 
رمان براي اولين  بار در سال 1909 انتشار يافت. دو ترجمه 
فارس��ي از آن موجود است. اولين ترجمه به سال 1327 به 
وسيله عبداهلل توكل و رضا سيدحسيني صورت گرفته است 
)ويكيپدياي فارسي، در تنگ( و ديگري به وسيله زهره مستي 
به سال 1395 توسط انتشارات نويد ظهور. با وجود اين هيچ 
نقدي از اين رمان به فارس��ي نوشته نشده است و شايد من 
نديده ام اين امر انگيزه مرا در نوش��تن اين يادداشت بيشتر 

بال و پر داده است. 
 در اين رمان مي خوانيم كه پس��ري دوست داشتني به نام 
ژروم عاشق آليسا، دختر دايي خود مي شود. اين عشق ناميرا 
از همان 11 -10  سالگي تلويحا بين اين دو شكل مي گيرد. 
اما با وجود اين، آليسا در واكنش به بي وفايي هاي مادر خود و 
تحت تعابير مذهبي غلط رفته رفته واپس زني عشقي زميني 
را در خود بس��ط مي دهد. او از بحث هاي روشنفكرانه ژروم 
لذت مي برد، او را دوس��ت مي دارد، اما نمي تواند به ازدواج با 
او تن بدهد. ژروم به خاطر عشقي كه به آليسا دارد از عشق 
راس��تين ژوليت، خواهر آليس��ا، عاجز مي ماند. ژوليت به 
ازدواجي ناخواسته با آقاي ادوارد تسيرتن مي دهد و خود را 
فداي عشق خواهر خود و ژروم مي كند. عشق نافرجام آنها 
هم خودشان را تباه مي كند هم ژوليت را .با وجود گذر سال ها 
و داشتن چند فرزند در پايان رمان ژوليت از ژروم مي پرسد: 
»فكر مي كني كه مي توان عشقي نوميدانه را مدت ها در قلب 
نگه داشت؟«، »آري ژوليت« )ژيد، 1395، ص 158(. سپس 
ژوليت دست هايش را روي صورتش مي گذارد و مي گريد. 
آري، زخم عشقي نافرجام از زخم مرگ خواهر در گوشه يك 

آسايشگاه عميق تر است. 
 سه: چرا آليسا و ژروم نمي توانند با يكديگر ازدواج كنند؟ 
تمام شرايط يك ازدواج موفق از عشق به يكديگر گرفته تا 
نظر اطرافيان و شرايط مادي مهياست. پس مانع چيست؟ 

 بسياري اين رمان را طبق انديشه هاي فرويد تفسير مي كنند. 
)س��يميون، 2000، صص6-234(. فرويد در سال 1909 
در اوج شهرت به س��ر مي برد. شكي نيست كه بسياري از 
نويسندگان از جمه ژيد تحت نفوذ او بوده اند. ژيد هم در اين 

بين مستثنا نيست. در رمان مي بينيم كه لوسيون بكون، 
مادر آليسا مزاج ناخوشي دارد و با ستوان جواني رابطه برقرار 
مي كند. بي مهري و خيانت مادر به پدر، خانواده را دچار تشنج 
مي كند. موجب مي شود آليسا نفرت عميقي از عشق زميني 
پيدا كند. آليس��ا براي رفع اين عقده به عشق آسماني پناه 
مي برد و نافرجامي براي خود و ژروم و ژوليت به بار مي آورد. 
به گمان م��ن همه اين گونه 
تاويل ها درستند، اما بيشتر 
در مورد فرويدن��د تا ژيد. ما 
مي خواهيم بيشتر از منظر 

ژيد »در تنگ« را بنگريم. 
 ژيد در مائده ه��اي زميني 
مي نويس��د: »اي كاش 
»اهميت« در نگاه تو باش��د 
و نه در آن چي��زي كه بدان 
نگاه مي كني.« )ژيد، 1385، ص 19(. سپهري كه تفكرات 
مشابهي دارد نام آخرين دفتر اشعار خود را »ما هيچ، ما نگاه« 
برگزيده اس��ت. در واقع رويدادهاي زندگي به خودي خود 
معنايي ندارند بلكه نگاه ما اس��ت كه به آنها معنا مي دهند. 
گاهي تالق��ي دو نگاه متفاوت تباهي مي آفريند. بيش��تر 
صفحات اين رمان را نامه نگاري هاي ژروم و آليسا پر مي كنند. 
در بيشتر فصل آخر نيز يادداشت هاي آليسا آورده مي شود. 
اين نوع ساختار نامه نگارانه موجب مي شود ما با دنياي دروني 
شخصيت ها و نوع نگاه شان بيشتر آشنا شويم. در جايي از 
رمان ژروم و آليس��ا به موعظه هاي كشيش »واتير« گوش 
مي دهند: »بكوشيد از در تنگ داخل شويد. دري كه به تباهي 
منتهي مي شود، فراخ و راه آن گسترده است  زيرا دري كه به 
حيات منتهي مي شود، تنگ است« )ژيد، 1395، ص 21(. 
براي ژروم اين در همان در اتاق آليسا است. به گمانش تنها 
آليس��ا مي تواند ژروم را به خدا برساند. اما براي آليسا عشق 
برتر )خدا( نمي تواند با عشق زميني جمع شود. وقتي ژروم 
مي گويد: »تو بايد راه رسيدن به خدا را نشان دهي« )همان، 
ص 29(. آليسا اين سخنان را شايسته نمي داند: » انگشت را 
بر لبانش گذاشت و با جديت گفت: »نخست ملكوت خدا و 
حقانيت را جست  و جو كن« )همان، 30(. آليسا از هر ترفندي 
استفاده مي كند تا برخالف ميلش از نگاه گرم ژروم به دور 
بماند. او تصور مي كند اگر ژروم پيش او بماند پليدي عشق 
زميني و جنسي موجب مي شود كه حتي به عنوان عشقي 
برادرانه نيز نتواند به او فكر كند. »در واقع بهتر اس��ت هنوز 
يكديگر را نبينيم؛ باور كن اگر پيشم بودي، ديگر درباره ات 
فكر نمي كردم.« )همان، ص 85(. يا در نامه اي مي نويسد: 
»حال كه ژوليت و روبرت پيش ما نيستند، به آساني مي توانيم 
از تو پذيرايي كنيم، اما بهتر است نزد عمه فليسي بروي كه 
از اقامت تو خوشحال مي شود.« )همان، ص 93(. در آخرين 
ديدارشان نيز وقتي ژروم او را مي بوسد مي گويد: »به ما رحم 
كن دوست من! آه، عشق مان را تباه نكن« )همان، ص 127(. 
آليسا هم مي خواهد و هم نمي خواهد. نگاه كج و معكوج او 
به عشق، آتش تناقضات وجودي اش را شعله ور مي كند و او 
را از پا در مي آورد. مرگ او در گوشه آسايشگاهي در پاريس 
بستن در اميدي است كه ژروم سال هاي سال به عبث تنها 

دربان آن بوده است. 
 ژيد نگاه خ��اص خود را به جه��ان دارد؛ عصيانگري، 
عرفان، تعصب ستيزي و تاثيرپذيري اش همه زير اين 
نگاه معنادار مي ش��ود. در رمان در تنگ چه خوب اين 

نگاه را به تماشا مي گذارد. 

نگاهي به رمان »در تنگ« نوشته »آندره ژيد«
ما هيچ ما نگاه 
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گلي ترقي در سال 1316 در شميران متولد شد. او پس از 
آنكه در امريكا رشته فلسفه را به پايان رساند در دانشكده 
هنرهاي زيباي تهران به تدريس ش��ناخت اس��اطير و 
نمادها پرداخت و از همان سال ها به داستان نويسي روي 
آورد. داستان »بزرگ بانوي روح من« او در فرانسه ترجمه 
و به عنوان بهترين قصه سال برگزيده شد. او برنده جايزه 

بيتا در سال 2009 شد.
گلي ترقي در رمان »بازگش��ت« با مطرح كردن مقوله  
مهاجرت، زندگي زني به نام ماه سيما را به تصوير كشيده 
 اس��ت. او نويسنده  كهنه كاري اس��ت كه خوب مي داند 
چگونه خواننده اش را به دنبال داس��تان بكشاند؛ حتي 
اگر ماجراي آن مثل آنچه در »بازگشت« اتفاق مي افتد، 

گزارشي از كساني باشد كه از ايران مهاجرت كرده اند.
رمان با سرماي پاريس ش��روع مي شود؛ سرمايي كه 
اس��تعاره اي از زندگي س��رد و دل مرده ماه سيماست. 

ماه س��يما نماين��ده  زنان 
وف��اداري اس��ت ك��ه با 
وجود اينكه مردان ش��ان 
سال هاست از زندگي شان 
خارج شده اند، باز به  طرز 
غيرقابل  باوري به زندگي 
خانوادگي خ��ود وفادارند 
و وظاي��ف همس��ري و 
مادري خود را با گذش��ت 

و فداكاري انجام مي دهند. ماه س��يما همسر و مادر دو 
فرزند است. شوهرش، اميررضا به بهانه  فروش امالك، 
همان سال هاي اول مهاجرت به ايران بازگشته تا دست 
پر برگردد اما خانواده را در بي خبري گذاش��ته و هرگز 
بازنگشته است. دو پسرش هم بعد از فراغت از تحصيل 
به امريكا رفته اند تا مثل پدرش��ان به  دنبال آرزوهاي 
خود باشند؛ آرزوهايي كه ماه سيما جايي در آنها ندارد.

داستان با برگشتن ماه سيما به ايران و مشكالت مستقر 
ش��دن او در خانه  كودكي اش ادامه پي��دا مي كند تا در 
نهاي��ت، آرامش او را در تقاطع فرهنگ غرب و س��كوت 
دلپذير باغ دماوند نشان دهد؛ آرامشي كه اين  بار در آن 

خبري از همسر و فرزندانش نيست.
به موازات داستان ماه سيما، داستان حوري -دختر خاله  
ماه سيما- نيز جريان دارد. او هم مانند ماه سيما زني است 
كه در ايران زندگي مي كند. حوري از ش��رايط ناراضي 
است و آنقدري كه از مشكالت زندگي در ايران مي نالد 

از خوش��ي ها و كنار هم بودن خانواده  ايراني نمي گويد. 
حوري زني اس��ت كه با وجود همه  امكانات و رفاهي كه 
در ايران دارد به  خاطر پس��رانش تصميم به ترك وطن 

مي گيرد.
اميررض��ا را فراموش نكنيم؛ او هم ك��م  و بيش به  اندازه  
حوري در پيشبرد داستان سهم دارد. او هم مانند حوري 
و ماه سيما، ديگر نه متعلق به ايران است و نه كشور ديگر. 
اميررضا با يك زن خارجي ازدواج كرده؛ انگار در اين رمان 

همه در تقاطع ايران و دنياي ديگري قرار دارند.
داستان پر است از آدم هاي مهاجري كه زندگي شان خالي 
اس��ت. همه به  نوعي آنچه را كه مي خواسته اند به  دست 
نياورده اند. بيشترشان يا نااميدند، يا خودكشي كرده اند 
يا دليلي براي بازگشت پيدا نكرده اند. جز چند نفري مثل 
امير-دوست ماه سيما- كه با شادي هاي زودگذر، خود را 
شاد و راضي نگه مي دارد و پيرمردي كه در مهماني تولد 
ماه سيما به زنش كه به اين مهاجرت اعتراض مي كند در 
جواب مي گويد: »هيجان مي خواهي برو عراق... من دلم 

رفاه مي خواد و آرامش...«
»آرامش و زندگ��ي بهتر« 
همان چيزهايي هستند كه 
مهاجران داستان به دنبال 
آن بوده اند؛ رفاه و آرامش��ي 
كه نصيب هيچ كدام نشده 
است. آنچه به  نظر مي رسد 
اين اس��ت كه كت��اب براي 
خواننده  ايراني مقيم ايران 
نوشته شده تا بداند در غرب خبري نيست. با وجود اين لحن 
رمان كمي شعاري است و نويسنده گاهي نظرش را مستقيم 
ابراز و حتي آدم ها و پديده ها را داوري مي كند. گاهي راوي 
مداخله گر نظر خود را چنان ابراز مي كند كه اجازه نمي دهد، 
خواننده خود دريافت كرده و تصميم بگيرد:»حوري به اميد 
زندگي بهتر به  سمت دنيايي مي رفت كه ماه سيما سرخورده 
از آن برگشته بود.« به  اين  ترتيب، نويسنده خواننده را به 
 نوعي دچار پيش داوري مي كند كه حتما حوري هم مانند 
ماه سيما سرخورده خواهد شد و مورد ديگر پايان سريع و 
نسبتا خوشي است كه آن را در سطح پايان بندي فيلم هاي 

عامه پسند قرار مي دهد.
»بازگشت« رماني ساده و روان است؛ رماني كه بي تكلف 
و بدون استفاده از لغات نامانوس و جمله بندي هاي ثقيل 
با مخاطب حرف مي زن��د و به  همين  دليل مي تواند از 
قش��رهاي مختلف كتابخوان، خوانندگاني با ساليق 

مختلف پيدا كند.

درباره  رمان »بازگشت« نوشته  گلي ترقي 
به دنبال آرامش
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داستان

قربان، اگر ص��د بار ديگر هم بپرس��يد، من مطمئنا 
مي گويم كه نه هيچ س��ه تاري و نه هيچ زن ديگري 
ب��ا پالتوي بلند خاكس��تري را قطع��ه قطعه نكردم. 
باور كنيد نكرده ام. اصال من م��رده ام، به راحتي هم 
مي توانم اين را ثابت كنم، مدت هاست كه مرده ام، از 
آن روزي كه استاد قنبري مهر وسط كارگاه خودش 
با كاسه هاي سه تار، جلوي روي چوب ها، وقتي داشت 
س��يگار را زير پايش مي تكاند، گفته بود »نكن پسر 
جان، نكن، به دردت نمي خورد« و من البد گفته بودم 
چشم و از خانه اس��تاد كه برگشته بودم، يك راست 
رفته بودم امامزاده يحيي و يك وانت ابزار نجاري جور 
كرده بودم و ريخته بودم توي زيرزمين و اس��مش را 
گذاشته بودم كارگاه، مرده ام، آدم مرده را چه به اين 
شكرخوري ها؟ راستش را بخواهيد قربان، من تا زماني 
كه زنده بودم و هنوز كسي را قطعه قطعه نكرده بودم 
هم، دل و جرأت هيچ كاري را نداشتم، نه عاشق بوي 
موهاي زني شده بودم و نه برگ درختي را زير پايم له 
كرده بودم و نه هيچ صدايي را دوست داشتم، اينها را 
وقتي چند قطره عرق از الي سبيل هاي نازك و بورش 
مي چكيد روي انگشت هاي دست چپش كه تند تند 
روي چند ورق كاغذ س��فيد مي كوبيد، تف مي كرد 
روي چشم هاي زاغ صندلي روبه رو كه مي گفت: لطفا 
خودتان را به ديوانگي نزنيد آقا، ما مدارك الزم براي 

محكوم كردن شما را پيدا كرده ايم.

س��ه س��ال و پنج م��اه پيش، س��اعت 6 صب��ح روز 
يكشنبه اي با بدبختي تمام دستكش هاي پالستيكي 
را از دس��ت هاي ن��وچ ش��ده ام، درآوردم و چند بار 
شستم ش��ان و تا زدم و گذاش��تم ت��وي جيب بغل 
كاپشنم، س��ه تار را كه هر 4 س��يمش پاره شده بود 
توي جعبه گذاشتم، كاغذ نت ها را از زير تخت جمع 
كردم و الي كتاب ريختم، لطفي را دوباره روي ديوار 
گذاشتم و كمي از موهايش را قيچي كردم و با كبريت 
توي مشتم سوزاندم، پتويي را كه چند لكه خاكستري 
خون داشت، رويش انداختم. استاد خواندنش را تمام 
كرده بود كه پرده هاي هال را كش��يدم، دِر كارگاه را 
قفل كردم و از خانه زدم بيرون. اگر كاله بافتني اش را 
پيدا نمي كردند، درست جلو رفته بودم و شايد االن 
ديگر نمي توانس��تم اين ماجرا را تعريف كنم، كارم 
بي نقص تمام مي شد، ش��ده بود 4 ساعت و نزديك 

3ساعت يك بند ساز زده بودم. 

كوچه ها باريك تر از قبل ش��ده بودند، مردم بيشتر 
نگاهم مي كردند، انگار هم��ه  چيز را فهميده بودند، 
ابر بزرگي باالي س��رم را پر كرده بود و هي مي باريد، 
س��يگاري روش��ن كردم، بوي خون خيس ش��ده با 
سيگار يكي ش��د، بدنم درد مي كرد، هوا برايم سرد 
بود، مطمئن نبودم ك��ه اندازه تكه هاي بدنش دقيقا 
يكي درآم��ده بود يا نه، نزديك قهوه خانه دور ميدان 
بودم، صداي ماش��ين ها سرم را پر كرده بود، خيابان 
براي آن موقع صبح زيادي شلوغ بود، خودم را پرت 
كردم تو، بوي ع��رق و گرماي آهن بخ��اري و چاي 

مي آمد، نشسته و ننشسته بخار استكان از الي دود 
سيگار و حرف هاي چروكيده دو پيرمرد ميز روبه رو 
شيشه عينكم را خورد، تيراندازي پسرك امريكايي 
در دبيرستانش را مرد ناراحتي با كت گشاد يشمي، 
ايستاده بر پايه پالستيكي روي ديوار برايمان تعريف 
مي كرد، سرم را كه بلند كردم دو مرد چاق با پيراهن 
مش��كي و ته ريش از الي باران دِر قهوه خانه پريدند 

توي چشم هايم، نگاهم را دزديم.
-آقاي كيمند؟ 

-بله خودم هستم، لطفا با ما تشريف بياوريد پاسگاه.

پاييز و زمس��تان معموال كالس ها را ساعت 6 عصر 
تمام مي ك��ردم، روزها كه كوتاه مي ش��ود، آدم بايد 
براي خودش شب باشد،  سازي بزند، سيگاري بكشد 
خالصه اينها را بايد زندگي كند، انگشت هايم هم ديگر 
توان مضراب زدن نداش��تند، مخصوصا براي چهار 
مضراب ها، هميش��ه اين درس ها براي بعد مي افتاد، 
زياد كه مضراب مي كش��يدم، درد از بند اول شروع 
مي شد و يواش يواش از مچ دست باال مي رفت و تا زير 
جمجمه مي رس��يد الكردار. درخت افراي روبه روي 
كارگاه آبان ش��ده بود كه پالتو بلند خاكستري اي با 
صورت كش��يده و الغر و لب هاي نازك و سينه هاي 
برجس��ته و كوچك و موهاي بافت��ه بلند و يك كاله 
بافتني كه روي شان كشيده بود و يك سه تار قديمي 

كه ساخت استاد كماليان 
ب��ود و مي گف��ت از پ��در 
بزرگش كه در مكتب ميرزا 
عبداهلل شاگردي كرده به 
او رسيده و او موقع مردن 
گفته كه اين س��ه تار بايد 
مال نوا باشد، با باران آمد 
براي نام نويسي، سال دوم 
هنرستان موسيقي بود كه 
بايد مي ب��ود، عين قديم. 
خوش��گل هم بود، كه آن 
 هم بايد مي بود، يكشنبه ها 
همه كالس ها را مي آمد، 
از صب��ح تا ش��ب، بعدش 
هم مي آمد، دوشنبه ها يا 
سه شنبه ها، مي خواستم 
ك��ه بيايد، موس��يقي در 
بدنش جاري بود المصب، 
ماه��ور بود انگار يا ش��ايد 
ن��وا. بايد از ماهور ش��روع 

مي كرديم، از كرشمه يا چهارپاره.
هزار مرتبه به به از آن لب شكرينت 

خدا كند كه نباشد اجل به قصد كمينت

گفت: من نتهاي كرشمه و چهارپاره  كتاب هنرستان 
موس��يقي را پيدا نمي كنم، پيش شما نيست؟ آقاي 

كيمند؟
گفتم: ش��ما همين چند لحظه پيش همين سوال را 

نپرسيديد؟
گفت: چرا، اما بايد مي پرس��يدم، مي خواستم توجه 

شما را جلب كنم.
گفتم: به چه؟

گفت: به خودم، مي خواستم دنبال خودم بكشانم تان 
اما شما نيامديد.

گفتم: من اصال فكر نمي كردم كه بايد بيايم.
گفت: شما نبايد فكر مي كرديد آقاي كيمند، نبايد...

گفتم: من...
گفت: من يكشنبه بدي را شروع كردم.

گفتم: همه روزهاي ما بد هستند.
گفت: من از روز به خصوصي حرف نزدم، آقاي كيمند، 

من هر روز اينجا هستم.
گفتم: قطعه ضربي در ماهور.

سفارش س��از گرفته بودم، دوتا، تا آخر آذر هم بايد 
تحويل مي دادم. با ابوتراب قرار گذاش��تم يكش��نبه 
بروي��م چند تك��ه اي چوب پي��دا كنيم، ش��روع به 
ساختن كه مي كردم، سِر گوشي تراش دادن يا خرك 
چسباندن يا سيم گير گذاشتن مي آمد و بعدش هم 
كمي دونوازي مي كرديم و س��يگاري مي كشيديم 
و گپ��ي مي زديم و مي رفت پ��ي بدبختي اش. الحق 
مضراب��ش هم ُپر ب��ود مخصوصا در چه��ار مضراب. 
عصرها تا مي آمد مي چپيديم توي كارگاه، س��يگاِر 
خاموش��ي الي انگشتش مي گذاش��ت و ساز استاد 
قنبري مهر را كه كاسه ُمعرق بود و دسته استخواني 
و خود استاد قبل از اينكه 
بگويد »زندگي ات را خراب 
ساز ساختن نكن« به من 
داده بود و غير از اين هيچ 
چيز ديگري در زندگي ام 
نداشتم كه بخواهم براي 
كسي با آب و تاب تعريف 
كنم، مي گرفت و كوك را 
كه تغيير مي داد مي گفتم 
امش��ب همايون مي زني 

ديگر؟ 
و هيچ وقت گوش نمي د اد 
و اصفهان مي زد و اصفهان 

مي زد و اصفهان مي زد.

صب��ح يكش��نبه اي تمام 
كالس ها را تعطيل كردم و 
با يك دستكش پالستيكي 
نو رفتم پايين توي كارگاه، 
منتظر ابوتراب نبودم آن 
موقع صبح، جامه دران و حجاز مي ش��نيديم، چوب 
را كه در گيره مي گ��ذاري اول كار اس��ت، تازه بايد 
تراش��يدن توي كاسه را ش��روع كني كه اگر به دلت 
بنشيند، به صفحه برسي و دست آخر برسي به دسته 
كه اگر استخواني باشد و بخواهي سرپنجه ها را تغيير 
بدهي دمارت درمي آيد، پيش درآمد است، نبايد توقع 
مضراب هاي ُدّراب عش��ق داند را داشته باشي با آن 
حال پريش��ان لطفي، اما من داشتم، كه خون از الي 
چوب ها س��رازير شد و گيره فلزي را خورد و كاسهي 
معرق را كه سرخ شده بود تا روي خرك پر كرد. من 

كه به تحليل نظري مباني موس��يقي دچار بودم، مرا 
چه به ساز سازي، فكر مي كنم خون كه از كاسه قطعه 
قطعه شده س��ه تار باال ميرفت و از سوراخ هاي روي 
صفحه روي استخوان پاي چپم مي چكيد اينها را به 
ابوتراب مي گفتم. درست جلو رفتم، شايد 4ساعت، 
تمام قطعاتش هم يكي ش��ده بود، منظم و درست، 
لطفي درآمد را تمام كرد و اس��تاد هم رسيده بود به 
بهار دلكش. هوا برايم گرم ب��ود، خداحافظي نكرده 

جعبه سه تار را برداشتم و از خانه زدم بيرون.

ش��نبه براي ش��ام قرار گذاش��تيم، رأس 7 رسيد با 
موهاي بافته بر دس��ته س��ازش، يك ساعتي پايين 
توي كارگاه س��رگرم بوديم، سه نفري كه آمديم باال 

شام خورديم. 
ابوتراب گفت: بياييد كمي ساز بزنيم. 

گفتم: تو از همايون شروع كن ما هم مي آييم. 
گفت: پس ساز را از پايين بياور. 

يك مرتبه صدايش قطع شد، عين كالس هاي تحليل 
نظري مباني موس��يقي، وقتي كه از وسط كالس كه 
استاد راجب مقام هاي موسيقي مي گفت، صدايش 
قطع مي شد، پاهايش را روي نيمكت جمع مي كرد و 
شروع مي-كرد به ساز زدن براي خودش، پيش درآمد 
را كه شروع كرد، مش��كيي نرمي كنار گردنم حس 
كردم، بوي بلوط، بوي س��از، بوي چسب چوب، بوي 
دودي كه در مشت مي پيچد، بوي زن شايد مي داد، 

البد بايد دوستش مي داشتم...
ابوتراب درآمد را كه ميزد بايد شروع مي كردم.

 گفتم: چاي مي خوريد؟ 
منتظر جواب نبودم، اگر بودم االن كتري به دس��ت 
توي آش��پزخانه چ��ه مي كردم؟ چ��اي را كه آوردم 
دستانم ميلرزيد، استخوان هاي گونه ام نفس هايش 

را مي كشيد. 
گفتم: چهار مضراب بزنيم؟ 

حال عجيبي بود، ابوتراب چش��مانش را بس��ته بود 
و س��از مي زد، عين قديم، چش��مانم را بستم، عين 
قديم، »مفلس��انيم و ه��واي مي  و مط��رب داريم« 
مضراب هايش تند تر شدند كه دس��تم با چاقو توي 
گوشت سينه برجسته خاكستري اش چسبيده بود. 
ابوتراب س��رش به چپ و راست مي رفت شايد، بوي 
خون نمي داد خونش، بوي موس��يقي، بوي ماهور، 

بوي نوا مي داد.
مرا چه به ساز سازي؟ تو بيمارم كردي، چهار مضراب 
ابوتراب رو به آخر بود، صورتم سرخ خون نت هايش 
بود، لطفي چهار مضراب را تمام كرد، هوا برايم گرم 
بود، تكه هاي خاكستري بدنش را روي مبل نشاندم، 
روبروي راديو، درست و يك اندازه، خوب بودم عين 
ظهر آخرين روز آبان وقتي آفتاب دارد يواش يواش از 
روي خرمالوهاي رديف چيده شده كنار اتاق خودش 
را مي كش��د و خبر مي آورند كه كسي كه اسمش را 
نمي دانم در ش��هري خيلي دور تر از م��ا، خودش را 
كشته است. سيگاري دود مي كنم، دستكش ها را با 
بدبختي از دست هاي نوچ شده ام درمي آورم. سه تار 

را برمي دارم و مي زنم بيرون.

علي نيك زاد

مي گويند من آدم كشته ام؛ مي گويم من نه هيچ سه تاري را قطعه قطعه كرده ام، نه كسي را كشته ام 

ديشب حدود ساعت دوازده نوا را  كشتم

ح�ال عجيبي بود، ابوتراب چش�مانش را 
بسته بود و ساز مي زد، عين قديم، چشمانم 
را بس�تم، عين قديم، »مفلسانيم و هواي 
مي  و مطرب داريم« مضراب هايش تند تر 
شدند كه دستم با چاقو توي گوشت سينه 
برجس�ته خاكستري اش چس�بيده بود. 
ابوتراب س�رش به چپ و راست مي رفت 
ش�ايد، بوي خ�ون نمي داد خون�ش، بوي 

موسيقي، بوي ماهور، بوي نوا مي داد.

علي جبروتي


