((آخرین حلقه))
علیرضا شمس

هنوز کامال صبح نشده است .من پشت این شیشه خاک گرفته کهه اها ارهااز از می ههههاز مهوازز
مسدود است ،ایستادهام .نمیدانم چند اوز چند ماه یا چند سال است که دا این اتاق محبوسم .اتاقکی
که گرچه از آن اه عنوان اتاق ایماا نام میارند ،اما دا واقع س ول کوچکیست که داِ آن از ایرون قفل
میشود .فضاز اتاق خفه است و من اینطوا فکر میکنم که اینجا اا اراز کسانی ساختهاند که امیهدز
اه اهبودیشان نیست؛ آنها اا اینجا ابس میکنند تا اه آخر زندگیشان ارسند .اتاق اثاثیه زیادز ندااد.
یک تختخواب ف زز ،یک میز کوچک و دو تا صندلی چوای که از اس فرسودهاند ،اتی دکترها هم می
ترسند اویشان انشینند .اوز صهندلیهها شهیااهاز عجیبهی و هود دااد کهه اهیشهک هاز نهاخن
زندانیهاز قب ی این اتاق است که خشمشان اا نثاا چوبهاز پوسیده کردهاند.
دیوااهاز اتاق ،که از از آنها خط خطی است ،انگ خاصی دااد ،از آای کم انگ شروع میشود
و همینطوا که ااال میاود ،پرانگ و پرانگتر میشود و اه سقف که کامال سیاه است مهیاسهد .البتهه
این چیزز است که من میاینم چون هرااا که ائیس اخش اراز سرکشی میآید ،میگویهد ((چقهدا
این دیوااها چرک شدهاند!)) .ائیس اخش اا هفتهاز یکباا مهیایهنم و اهه هاز آنکهه اهه اهال مهن
اسیدگی کند ،از پشت عینک ته استکانیاش اه انترنهاز وانی که همهراهش هسهتند زل مهیزنهد.
انترنها دختران و پسران وانی هستند که اا دلسوزز ترنعی اه من مهینگرنهد و شهاید پهیش خهود
سبک سنگین میکنند که من موضوع خوای اراز پروژهشان هستم یا نه!...اینجا اوزز سه نوات اه من
دااو میدهند و این کاا اا هراوز یک پرستاا انجام میدهد و من میتوانم از خشونتی که هنگهام دادن
دااو اه من اه خرج میدهند پی ابرم که چقدا از این کاا تکرااز متنفرند .اینها تمام مالقاتیهاز من
هستند و مالقاتیهاز تمام ما که دا ایهن زنهدان گرفتهاایم ،اهدون تو هه اهه تفهاوتی کهه دا شهد
ایماایمان یا مد اضوامان دا این دخمه و ود دااد.
اینجا گاهی هواخواز ا بااز داایم ،دا ایها مخرواههاز کهه تنهها نمهاد زنهدگی دا آن ،چنااههاز
کهنسالی است که مع وم نیست تا کنون مرگ چند ایماا مثل مرا تماشا کردهاند و پرندههاز کهوچکی
که گاهی اراز اهایی از اااان و ااد الاهالز آنها میخزند .من اه این پرندههاز کوچک کهه آزادانهه دا
این هواز مهآلود اه اینسو و آنسو میاوند اسودز مهی کهنم ،اهه خهیس شدنشهان زیهر اهااان ،اهه
گرسنگی و تشنگیشان و اتی اه مرگشان زیر آسمان ااز...
از خاطرا گذشتهام ز تراویر گنگ و دلتنگ کننده چیزز ااقینمانده اسهت .شهاید اهه خهاطر ایهن
دااوهاست .عرااه ت خی که تمام ذهنم ،اندیشه هایم و خاطراتم اا دا خود ال کرده است .اصال اه یاد
نمیآوام آخرین ااا که دا امتداد یک خیااان متروک پرسه زدهام کی اوده است؟ آخرین ااا چه زمانی
آزادانه زیر نااونهاز سترگ ایستادهام یا اه خاطر پژمردن یهک گهل دا دسهتهاز سهردم گریسهتهام؟
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هیچکدام اا اه خاطر نمیآوام .اتی کم کم فراموش کردهام که اهودهام؟ چگونهه مهیزیسهتهام؟ و آیها
خویشاوندز داشتهام یا نه؟ .تنها چیزز که اه خاطر میآوام این دیوااهاست و این می هها....
***
اواه اوز من نشسته است ،تااهاز طالیی موهایش گاه اه گاه وز چشمانش اا میگیرد و او مجبوا
میشود اا ظرافت خاصی آنها اا کناا ازند .وقتی میخندد ااساس خوشایندز دا تمام و هودم اخنهه
میکند ،ااساسی که مرا اا گذشتهز نامفهومم مرتبط میکند .ااساس میکنم او دا گذشتهام ایگاه
خاصی داشته است ،انگاا خی ی وقت است که او اا میشناسم اما نمهیتهوانم اهه یهاد ایهاوام از کهی؟،
ایگمان خی ی پیشتر از همین چند هفته قبل که وقتی او اراز دیدن یکهی از دوسهتانش – یکهی از
همین انترنها – آمده اود مرا اینجا دید .او مرا شناخت و من تنها اه او خیره شدم ،ایآنکه یادگااز از
او دا ذهن داشته ااشم .وقتی اراز اولین ااا اه مالقاتم آمد ،ااوا نمیکردم ،خی هی وقهت اهود کهه اهه
تنهایی عاد کرده اودم .من اوز تخت نشسته اودم و او اوز یکی از صهندلیهها نشسهت .اتهی اهه
فرسودگی آن تو ه نکرد .دوست انترنش کناا دا ایستاده اود و ما اا تماشا میکرد .قیافه متعجبش مرا
میترساند .ااساس خفگی میکردم .وقتی افسوسواا زمزمه کرد(( :چرا اینجا؟)) ،من فقط لبخند زدم.
اولین مالقاتمان زیاد طول نکشید .نمیدانم ،شاید نتوانست این منِ گذشته و منِ فع یام ااتباطی پیدا
کند .مطمئنا او گذشته مرا اهتر از خودم میدانست .چیزز که من گماش کردهام .وقتی خواست ارود،
نمی دانم چرا ،دستش اا گرفتم و گفتم(( :ااز هم میآیی؟)) .دسهتهاز یه زده مهرا الاههالز دسهتهاز
گرماش فشرد و اا مهراانی اینظیرز گفت(( :اتما)) .و من چقدا تشنه این مهراانی اودم ،چرا کهه دا
این زندان ا بااز تنها دلسوزز هست و نفهر  ،نفرتهی کهه مسهتخدمین و پرسهتااان از مها داانهد و
دلسوزز انترنها ،شاید ترام واژهز قشنگترز ااشد .اما زمزمهز او اوز دیگرز داشت .وقتهی افهت
صواتش اا طواز پوشاند که من اشکهایش اا نبینم .داشت گریه میکرد...
***
فکر میکنم اعد از اولین مالقا او اود که اعد از مهد هها ااسهاس زنهده اهودن اهه مهن دسهت داد.
ااساسی که تمام ذاا این محیط سعی می کردند آن اا دا داونم خفهه کننهد .ایهن دیوااههاز یهک
شکل ،این می ههاز زنگ زده ،این چنااهاز ا ند و این آدمهاز تکرااز.
شروع کردم اه فکر کردن ،کااز که مد ها اود انجام نمیدادم .اعد از اوزها و ماهها اهراز اولهین اهاا
دلم میخواست گذشتهز فراموش شده ام اا زیر و او کنم تا ابینم او کجاز زنهدگی مهن اهوده اسهت.
خواه عجیبی اه انم افتاده اود .تمام اوز دا اتاق تنگ ااه میافتم و تالش میکهردم فکهر کهنم امها
ذهنم یااز نمیکرد .از خوادن دااوهایم خوددااز میکردم و پرستااها اه زوا متوسل میشدند .پیش
از آن ارایم مهم نبود که این قرصها اا من چه خواهند کرد ،اما اکنون مهیاندیشهم کهه دواز از آنهها
ذهن پوسیدهام اا اه من ااز میگرداند .تالش عبثی اود و انجی ایااصهل .ههر اوز خسهتهتهر از قبهل
میگذشت!
***
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هفته اعد دواااه اه مالقاتم آمد .من اتی ک مهاز اراز گفتن نمییافتم و تنها خیره اه او از زیبهائیش
لذ میاردم .عجیب اود که میتوانستم زیبایی اا ااساس کنم .می دانسهتم کهه او اها چیزههایی کهه
اینجا هست تناسبی ندااد و شاید همین تفاو اا تعبیر اه زیبایی میکردم .او هم تهر یح مهیداد اهه
من خیره شود ،شاید اتواند از شکستگی من دلی ی اراز اودنم دا ایهن محهیط محرهوا ایایهد .مها اها
نگاههایمان ارف میزدیم .نگاه من ستجوگر اود ،میکوشید او اا دا دنیاز فراموش شدهام پیدا کند
و نگاه او پرسشگر که میپرسید چرا اه این اوز افتادهام .اولین سئوالی که از من پرسید همین اهود .اها
لبخندز که سعی میکرد اندوه و نگرانیاش اا مخفی کند ،پرسید(( :تو چرا اینجهایی؟)) .مهن چیهزز
نگفتم .چیزز نداشتم که اگویم .من اتی یادم افته اود که مرا کی اینجا آوادهاند ،چه ارسد اه اینکهه
چرا مرا اینجا آوادهاند!...اعد انگاا اا خودش ارف میزد ،ادامه داد(( :دکتر میگهه خی هی افسهردهاز،
اصال انگاا تو این دنیا زندگی نمیکنی ،چند ااام خواستی خودتو))...ارفش اا ادامه نهداد .اهی مقدمهه
گفتم(( :االم از همهشان اه هم میخواد)) .متعجب پرسید(( :از کیا؟)) .تقریبها داد زدم(( :از آدمههاز
اینجا .))...اراز اولین ااا خندید .این ااا واقعا خندید نه اراز دلخوش کردن من و مهراانانهتهر اهه مهن
زل زد .نمی دانم دا طرز ارف زدن من چه چیزز و ود داشت که اینقدا اراز او خوشایند اود .شهاید
نشانهاز از گذشتهز گنگ من!
***
دا مالقا هاز اعدز شروع کردم اه پرسیدن از او دااااهز خودم و او مشتاقانه پاس میداد .ااسهاس
میکرد که من میخواهم دواااه اه زندگی ارگردم و او میتواند دنیاز افسردهز مرا اا دنیهاز خهودش
پیوند ازند .گاهی از پاس هایی که میداد متعجب میشدم ،شخریتی که او از مهن اهراز مهن ترهویر
میکرد فوق تروا من اود :تحریلکرده ،اوشنفکر و خی ی لغا دهنپرکن دیگر ،اتی گفت کهه مهن
مینوشتم .وقتی پرسیدم ((چی مینوشتم؟)) ،گفت(( :شعر ،داستان ،مقاله)) و اعد اراز اینکه اهه مهن
ثاات کرده ااشد ،تعدادز کاغذ از کیفش داآواد ،یکی اا انتخاب کرد و ارایم خواند .خی ی عجیب اود.
این لغا آهنگین اا من سروده اودم و عجیبتر آنکه این شعر اا اراز او گفته اودم .پس شاید اه ایهن
خاطر اود که این هفتههاز اخیر دلم می خواست اه من کاغذ و ق م ادهند ،چیزز که دکتر اراز مهن
ممنوع کرده است .مثل کتاب خواندن ،از دید او خواندن و نوشتن اراز من مضر است .شاید چون مهرا
اا گذشتهام مرتبط میکند .نمیدانم این گذشتهز من چیست که این آدمها اینقدا سعی میکنند آن
اا از من اگیرند و او آنقدا مهراانانه آن اا اه من اازانی میکرد .اما چرا اراز او؟ چرا این شعر اا اراز او
سروده اودم .اه من گفته اود که زمانی اا هم دوست اودهایم اما ایهن مهرا قهانع نمهیکهرد .وقتهی از او
پرسیدم(( :چرا اراز تو؟)) .سرش اا پایین انداخت و چیزز نگفت .اعد اا عج ه خدااافظی کرد و افت.
اعد از آن هم دیگر دااااه این موضوع چیزز نپرسیدم...
***
کمکم زندگی من دا هفتهاز یک ساعت خالصه میشد ،یک ساعتی که او اه مالقاتم مهیآمهد و ایهن
ادعت تازه تمام اوزمرگی هاز مرا اا خود ارده اود .او زء زندگی من شده اود .همهانطوا کهه آخهرین
ا قهاز اود که این من و گذشتهام و ود داشت .ااساس میکردم تنها و ود اوست که مرا اهه ادامهه
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زندگی دا این دخمه امیدواا میکند .من اا این اس قبال آشنا اودهام؛ اتما آشنا اودهام .اسی که دا
داونم می وشد اا نمیتوان اا مشتی دااو از من گرفت ،اما...اما چرا تاکنون این چنین خفتهه اهود ،اهر
اود که من چه آمده این چنین ااساساتم دا زیر خروااز از پوچی مدفون شده است!
***
عاد کرده اودم اه آمدنش تا اینکه یک هفته نیامد ،اعد شد دو هفته و اعهد یهک ماه...گنهگ گنهگ
اودم .دیگر نه می ی اه غذا داشتم و نه اه زندگی ،همان اسی که پیش از دیداا او داشتم ایهن اهاا اها
قدا ایشترز اه سراغم آمده اود؛ اتی افزایش دااوهایم هم کمکی نمیکهرد .ههراوز پشهت شیشهه
مشبک س ول اه ایا دلگیر اواهاویم خیره میشدم و هیچ چیز نمیدیدم .اه دیواا مشت میکوفتم و
سزایم هم دااوهاز مخدا اود .شبم اه شب پیوند مهیخهواد و دیگهر اتهی اهه پرنهدههها و چنااههاز
کهنسال هم فکر نمیکردم .مس شده اودم تا اینکه یک اوز همین طوا که پشت پنجره ایستاده اودم،
ناگهان خودم اا دا از دیگرز یافتم ،دا محوطه وسیعی سرسبز ،شبیه یک ااغ اود ،شهاید ههم یهک
پااک .اوایل پاییز اود و هوا دلگیر و ااد سردز که میوزید تمام سوز خود اا هدیه مهیکهرد .مهن اوز
یک نیمکت انگ و او افته نشسته اودم .ااالز سرم داخت کوچکی اا ارگهاز آویزان قراا داشهت کهه
زیر نوازش ااد ارگهاز نیمه زاد آن فرو میایختند و گاهی یکی از آن ارگها اوز سر یا شانههاز من
مینشست .دختران و پسران وان تنها یا ااهم دا اال افت و آمد اودند و گاهی یکی از آنها ایتفاو
از وز من اد می شد .سرم اا که چرخاندم متو ه او شدم که کناا مهن اوز نیمکهت نشسهته اهود.
شوکه شدم .اه ناگاه تمام گذشته دادآلودم پیش نظرم مجسهم شهد ،از کهودکی تها هوانی ،تمهام آن
تالشها ،دوندگیها ،شوا و شوقها و تمام آنچه ار من گذشته اهود دا یهک لحظهه از هوز چشهمم
گذشت .ااساس انج و دلتنگی که از هجوم این خاطرا ار من وااد شد وصف ناپذیر اود و شاید اگهر
او اا ارفش سکو اا نمیشکست من زیر این فشاا خرد میشدم .آاام ارگشت اه طرف مهن و گفهت:
((ااال میخواز چیکاا کنی؟)) .گفتم(( :تو که میدونی من نمی تونم امونم .))...من نبهودم کهه ایهن
ارفها اا میزدم ،منِ گذشتهام اود .انگاا داشتم قسمتی از گذشته اا تکراا مهیکهردم .دواهااه گفهت:
((پس من چی کاا کنم؟ من که نمی تونم همه چیزو ول کنم ،اهم اق اده)) .گفتم(( :کاش می شهد
افهمم این اق چیه که هیچ وقت طرف من نیست ،اق نداام زندگی کنم ،اق نداام شاد ااشم ،اهق
نداام ارم ،امونم ،و از همه دادناکتر ،اق نداام تو او داشته ااشم ،کاش می شد هنهوز  .))...اغهر ااه
ارف زدنش اا گرفته اود ،نالید(( :من واقعا تو او  ...ااواکن ...متاسفم!)) .اه زوا میتوانستم ارف ازنم:
(( ای تو نمیتونم ،هیچ وقت .))...لبخند ت خی زد و گفت(( :میدونم)) .اعهد ا نهد شهد و افهت ،موقهع
افتن اراز آخرین ااا نگاهم کرد و چقدا این نگاه ت اود .ناگهان ااساس کردم خهودم نیسهتم ،مهن
ایستاده اودم و اواهاوز من ،پسرز که خود من اود اوز نیمکت نشسته اود .داشت گریهه مهیکهرد،
اتی تو هی اه ارگهایی که اوز سر و شانهاش ایخته اود نداشت .چههرهز خهودم اا مهیدیهدم کهه
ترامانگیز شده اود و او اا میدیدم که آهسته دوا میشد .خواستم اروم دنبالش ،خواستم فریاد اهزنم:
((نه ،نرو ...می دانی ای تو کاا من اه کجا خواههد کشهید .))...امها صهدایم دانمهیآمهد .تمهام عضهال
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انجرهام کرخت شده اود ،اعد همه ا تاایک شد و من ااساس کردم که دا داون این تاایکی سقو
میکنم .صداهاز نامفهومی میشنیدم ...
وقتی چشمهایم اا ااز کردم ،او ااالز سرم اود .اا دوسهت انتهرناش .صهواتش آشهفته اهود و اهه نظهر
میاسید که اا عج ه خودش اا اسانده است .نمیتوانست چشهمههاز نگهران و انهدوهگینش اا پنههان
کند؛ فقط گفت(( :ابخشید)) و افت ،شاید خجالت میکشید وز دوستش اه خاطر من گریه کند.
***
وقتی دواااه مرا اه اتاقم ارگرداندند ،اس غریبی داشتم .اا اینکه مدتی طوالنی دا میان این دیوااهاز
چرک ابس اودم؛ هنوز اا آنها اخت نشده اودم ،اکنون مهیتوانسهتم ترهوا کهنم چهرا مهرا اهه اینجها
آواده اند ،از من خسته شده اودند ،از من عبوسِ افسرده ،از من که اعد از آنهمه تالش ،آنهمه داس
و آنهمه کاا اه اناست اسید .ایشک از دست دادن او ،از این افتن اخش اعظهم زنهدگی مهن اهود.
شاید تمام زندگی من! اال او دواااه آمد و افت ،اق داشت ارود .آن زمان که کوهی از انگیزه اودم از
هم گسسته اودیم ،اکنون چطوا میتوانستم انتظاا داشته ااشم که اا من اماند .کاش هرگز نیامده اود.
کاش هیچوقت اه دنیاز گذشتهام ارنمیگشتم ،کاش دا همین پوچی گهم مهیشدم...شهاید از همهان
زمان اود که آگاهانه کوشیدم تمام گذشتهام اا فراموش کنم...
***
اعد از چندین هفته دواااه اه مالقاتم آمد .اراز آخرین ااا .ادون هیچ ااساسی ،هیچ ذوقی ،اتی انگ
چشمهایش هم عوض شده اود .نگاهش اا از من میدزدید .خی ی سرد و اسمی صحبت میکرد ،انگهاا
کسی مجبواش کرده اود که اه مالقا من ایاید .گفت(( :امیدواام زودتر خهوب اشهی!)) و مهن فقهط
نگاهش کردم .لحنش مثل لحن پرستااها و دکترها اود ،از سر ترام ،نه مهراانی! اا اینکه مهیدانسهتم
این آخرین مالقا ما خواهد اود اما هنوز هم دوستش داشتم .وقتی افت اا نگهاهم دنبهالش کهردم .از
تمام زندگی گذشتهز تنها سایه از ااقی مانده اود ،که آاام آاام از هان کوچک من دوا میشد .از دا
که خااج شد ،سایه دااز دیگرز همراه سایهز او اه ااه افتاد و من ایاختیاا ،اا تمام و ود اهه سهایهز
دومی اسودز کردم!

اهمن89
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