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  دیده و دل

، درختان، میان مه سفید سحر هاي در لرزش نرم و سبز شاخه مروارید

در فراموشی زمان و مکان در بستر رها شد، آنگاه در  اي لحظه. چشم گشود

گویی دو . زدنی، آنچه روز گذشته پیش آمده بود به خاطرش آمد همچشم بر

 .کرد میگرماي سوزانی در تنش حس . دست محکم او را از بستر بیرون کشید

. آرام بود شد میبعد از شنیدن آن خبر مگر  ،داشت میباید هم  ؛شاید تب داشت

دو . ؟ به ساعت نگاه کردخواب روده ته بود چشم برهم نهد و بتوانسچطور 

بود، به او رسیده  آیا خبري که .دوباره در بستر رها شد .ساعت خوابیده بود

 اش دستش را روي گونه .او زنده بود ،آمد میقت داشت؟ ابراهیم داشت حقی

را  اش جاي خالی اش و قسمت راست سینه ها شانه ،گذاشت و بعد روي گردنش

حاال با و کند  اش پیش بود که ناچار شده بود جراحی ها مدت. لمس کرد

به او چه بگوید؟ آیا  .کرد میهیم همه چیز چهره عوض شنیدن خبر بازگشت ابرا

نگاه  هایش ؟ به دستنداشته باشدبرایش مهم بود که او دیگر جسمی کامل 

 توانست میحاال  اما با بود، بی هیچ حلقه و دستبنديهمچنان ظریف و زی، کرد

 .نهاده بود بیرون بیاورد اي گوشهکه پانزده سال پیش  اي جعبها از ر شان همه

رزو داشت آ اما حاال معناي زیبایی را فراموش کرد وقتی ابراهیم به جبهه رفت
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 هازانو .سرش را اندکی باال آورد و پاهایش را جمع کرد. براي او کاملترین باشد

 خواست میدلش  .بود و باریک کشیده یشدند، ساق پاهاهنوز ظریف و زیبا بو

و در هاله  را همچون ذرات نور به سوي خود جذب کند اش تمام زیبایی گذشته

اما مگر ابراهیم مردي بود که در این لحظات به زیبایی  ...رنگین آن پنهان شود

تکانی مروارید ... " ؟چه بر سرم آمده " ندیشد؟نجوایی درونی با خود داشت؛بی

همه چیز را فراموش و گوناگون فرو غلتید  هاي خورد اما بار دیگر در اندیشه

دنیا آمدن ه دستش را روي شکمش گذاشت، پوست این قسمت بعد از ب. کرد

ابراهیم رفته بود هیچ یک از  قتیو. باریک شده بود هاي پسرشان پر از ترك

و  ها که پاي چشم هایی نه چین و اش نه جاي خالی سینه، ها نه ترك ،نبود ها این

در  .بستر نشست روارید بار دیگر تکانی خورد و درم .نشسته بود اش پیشانی

چه بودم و حاال چه  رفت میپانزده سال پیش وقتی او  ":شیداندیسکوت 

وقتی او نبود . م مهم نبودبرا آمدن خبر بازگشتش این چیزهاهستم؟ قبل از 

  "؟گرده چه؟ حاال که او داره برمی هیچ چیز مهم نبود اما حاال

از وقتی خبر زنده . چه زود بیدار شده بود .صداي مادر را از آشپزخانه شنید

 اي دقیقهمادر . همه چیز تغییر کرده بودواقعاً بودن ابراهیم را شنیده بودند، 

پدر هر چه الزم داشتند خریده . تمیز کنند ترکش نکرده بود تا خانه را با هم

گویی همچنان که با شور و شادي به کار  !نمود می بهت زدهرشان چه بود و پس

که پدر داشت از اندیشیدن باز نمانده بود  اي آرایش اتاقش پرداخته بود، دقیقه

  .پدري که هرگز ندیده بود. آمد می

پدر  .چقدر همه چیز تمیز و مرتب شده بود. مروارید به سالن آمد
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روارید م ،سوخت نه در انتظار آمدن او میخا، تازه گل خریده بود هاي گلدان

 .بودخواب اما در آن لحظه  سري به اتاق پسرشان زد، او هم بیخواب شده بود،

در  .آمد به چشم می اش مشی در چهرهچه آرامدتی ایستاد و نگاهش کرد، 

ریده رنگ تصویر پ .راهروي خانه مقابل آینه ایستاد و با دقت به خود نگریست

آن به اما نه هنوز هم زیبا بود هرچند شکسته،  يمروارید ،آرامازنی پریشان و ن

جدا شده  همسرش نزده سال پیش ازنه آن مرواریدي که پاو  گذشتهزیبایی 

براي  خواست چقدر دلم می ؟خواهد داشت مدوستز هم آیا با " :اندیشید می .بود

 و کنیم میوقتی لمسش او که این همه دوستش دارم مثل یک گل باشم که 

 رو از ما ها  خستگیو  ها ، همه رنجاش ، طراوت و عطر و زیباییکنیم مینگاهش 

  .بودم، ولی حاال نیستم مثل یک گل نیستم، من دیگهافسوس که  بگیره ولی

مادر داشت صبحانه درست . از مقابل آینه دور شد و به آشپزخانه رفت

  :با مهربانی گفت. کرد می

  خوب خوابیدي؟ - 

  .دو ساعتی خوابیدم، دم صبح یکینه تمام شب بیدار بودم،  - 

. شود یک کمی که صبر کنی همه چیز درست می مطمئن باش ولی حق داري - 

امروز چقدر کار . ..تمام شده هات غم و غصه هه هم بزنی آمده و همتا چشم ب

 گفتم هر وقت می ،اي به سر این خانه نکشیده پانزده سال است که دستی .داریم

 .طور خوب است طور همین گفتی این چیز باید عوض شود یا درستش کنیم، می

خوب نیست بعد از  .حاال همه چیز جمع شده و این همه کار به سرمان ریخته

برگردد که انگار سال تا سال کسی درش را باز  اي به خانه ابراهیم این همه سال
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براي خودت ي باید بربعد هم . صبحانه آماده استشین حاال بیا ب .کرده نمی

آدم آخه  .موهایت را مرتب کنیو  لباس مناسبی بخري، کمی به خودت برسی

؟ دخترها به سن و اندازد میاز تک و تا  طور توي این سن و سال خودش را این

  .کنند سال تو تازه ازدواج می

هنوز لباس خوابش تنش بود  .مروارید ساکت کنار در آشپزخانه ایستاده بود

  .کرد نگاه می اي گوشهو بهت زده به 

  :صداي مادر را دوباره شنید

  ؟کنی فکر میی به چ - 

  :مدتی به مادرش نگاه کرد و بعد گفت .مروارید روي صندلی نشست

 ، زنی که این همه مدت به او فکرکه وقتی برگرده کنم ه این فکر میب - 

  .بینه نمی رو کرده می

  ، پس تو چه هستی؟بینه که نمی یعنی چه - 

شما هم یادتون رفته، فراموش  .انزده سال پیش نیستممروارید پدیگه  من - 

به همان  کرده هر وقت به من فکر می .فراموش کنه تونسته کردین ولی او نمی

  .که آخرین بار دیده بوده آورده خاطر میه شکل ب

ده عجیب از کجا به سرت زده؟ او هم مردي نیست که پانز هاياین فکر- 

اما من  ؛چه ازش باقی مانده داند میخدا و اسیر بوده  ها سال سال پیش رفته،

  ...قدر  تو این کردم فکر نمی
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  .مادر با خشم سکوت کرد

 این ؟گم درست می قدر ابله باشم؟ قدر چه؟ من این من این: مروارید گفت 

  بگویید؟ خواهید را می

، آرام، امیدوار، حاال که او داره این همه صبور تو این همه سال صبر کردي، - 

. ظاهري یعنی زیبایی کنی فکر می کنهچیزي که مم ترین ابلهانهد، داري به میا

محبتی که  خاطر این همه عشق وه ب کردند می همه تحسینتبه یاد بیار که 

  ...صبوریتصبر و  همه این و تغییر نکرده اي ذره

سأله قسمت م ترین ابلهانهکه حاال دارم به براي همین عشق و محبته  بله مادر، - 

  .ولی شاید زیاد هم ابلهانه نباشه کنم فکر می

 .شه بخري، درست می اي تازهباس ل و ت برسی، آرایشی بکنیکمی که به موها - 

سرخاب و سفیداب هزار کلک وقتی ما به سن و سال شما بودیم با یک ذره 

، حاال شماها، با این همه کردیم میو بین غریب و آشنا فیلم بازي  زدیم می

  وسایل چه غمی دارید؟

  :گذاشت آهی کشید و گفت اش سینهمروارید دستش را روي 

 ...این  ...که  داند نمیاو حتی  - 

فقط دلش . ه ممکن نیست به این چیزها فکر کنهقدر رنج کشیده ک او آن - 

ما . به جایی که زنش هست، پسرش هست؛ به خونه اش برگرده خواد می

دوستش گر او با دست و پا و چشم ناقص بیاد، ا .او چه وضعی داره دونیم نمی

  نخواهی داشت؟
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 ،کنم ولی من با او فرق می حتی شاید بیشتر دوستش داشته باشم. چرا... چرا  - 

  ...من زنم و زن اگر زیبا نباشه

چه آدمی  اي فراموش کرده .به این چیزها فکر کنهي نیست که ابراهیم مرد - 

این همه سال به  تو که ه اینهبراي او مهمبیش از هرچیز دیگه  بود؟ چیزي که

که پانزده سال زمان  دونه مگر او نمی .و هنوز دوستش داري اي ش نشستهپا

  .کنه تاهی نیست و همه چیز تغییر میکو

، از روي ترحم به من نزدیک بشه رمقدر دوستش دا مردي که این خوام نمیمن  - 

  .و روم بکشه براي اینکه دلم نشکنه، دستی به سر صرفاً و

 .کنه ه به جسمش فکر نمیدوست دار آدم وقتی کسی رو !دختر اي دیوانه تو - 

  ؟خاطر زیباییهه ، فقط بکنند گی میاین همه زن و شوهري که با هم زندمگه 

اگر مردها  بشن،که زیباتر  کشند میشما متوجه نیستید که زنها چه مادر جان،  - 

  ؟این همه رنج براي چیهپس ، دن به زیبایی اهمیت نمی

براي مردي که دوست دارند زیبا باشند،  خوان می ها زنهمه  ه،ینهماول زندگی  - 

براي چه کسی  کنند که فراموش می شن ن میقدر گرفتار ظاهرشو ا بعد آنام

 ؟فهمه می چی از زندگی ،زنی که همه فکرش این باشه. باشند زیبا خواستن می

 .کنند بیشتر مردها فقط در لحظه اول برخوردشان با زن به زیبایی توجه می

بیشر  شدم من اگر مرد می. کنه ن میست که جذبشومهمتري هم ه چیزهاي

  .شتا زیبایی شدم یر مهربانی زن میاس

 .یدبراي همین مرد نشد - 
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  :و دوباره گفت به مروارید کرد در نگاه عمیقیما - 

 ترسی می ،ترسی تو پرنده فاخر و مغرور می غروره،، ، درد زیبایی نیستدرد تو - 

  ...بشکنی ولی ابراهیم مردي نیست که  ترسی می ،یحقیر و کوچک بش

  .کنه پوشی کمی پرده فقط ممکنه ،او هم مثل همه مردهاست - 

شادي . آمد پایین می ها پلهو از  خواند میمروارید صداي پسرش را شنید که آواز  - 

  :مادر پرسید .او پرنده نغمه خوانی ساخته بوددیدار پدر از 

  ؟اي چه ساعتی از آرایشگاه وقت گرفته - 

، هچه مدل مویی مناسب دونم ، نمیام جاها نرفته طور این هاست سال .ساعت ده - 

  ...چه رنگهایی

 .رياونجا از همه چیز سر در میا - 

الك و پودر و  هاي حالت دهنده مو، هاي عطر اسپرياز سالن آرایشگاه 

 اي در گوشه کسکه هر آگینسالنی روشن و عطر .جور واجور لبریز بود هاي کرم

در سشوار نشسته بودند،  هاي ر کالهکچند زن زی، بود هاز آن به کاري پرداخت

دست زن دیگري را مرتب  هاي ناخن ،کردند موهاي زنی را رنگ می اي شهگو

دور گردنش  رنگی آبی بند پیش. و زنی مقابل آینه بلندي نشسته بود ندکرد می

مروارید  .ریخت از موهاي بلندش بر زمین می اي بود و با هر حرکت قیچی، توده

در انتظار نوبت خود روي صندلی نشسته بود و به زنانی که براي آراستن خود 

ک آرزوي پنهانی آنجا همه براي ی ها این. کرد در آنجا جمع شده بودند نگاه می

این آرزو پنهانی  نه، و ایجاد جذابیت ظاهري بیشتر شدن تربراي زیبا. بودند
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راستی این زیبایی را براي مردي ه آیا ب. شد از این نمی ترآشکار. نبود

که دوستش داشتند؟ مگر خود او براي چه در آن مکان حضور  خواستند می

اجساد مومیایی  .قدمت تمام دنیا به. ه کهنه بودقص داشت؟ آه که چقدر این

و چهره  ها لبو  ها چشمزنان مصري آرایشی کامل بر  هزار ساله شده پنج

آنگاه  دیده بود، اي را از نزدیک در موزه ها او خودش آن خویش داشتند،

 هاي چشمدر تاریکی ، چشمانش را بست و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد

در حمام  کلئوپاترا. آمدند ، زنان میدرخشید تاریخنوري از عمق  انگار ،اش بسته

حرکت ، اش مادام دو پومپادور با ماسکی از گوشت خام بر چهره ،عسل شیر و

 ترین اه نرمتا شلطفیشان بر بستري از ابریشم زنان حرمسراي قاجار با پاهاي 

نی که عطرآگین و بخار آلود قسطنطنیه و زنا هاي حمام پاها را تشخیص دهد،

رمز و راز به تاریخ سرنوشت زنان، در بطن  .شستند میآب گل سرخ تن در 

حتی در زیر !! زد آلوده خویش در پودر و عطر و شیر و عسل موج می

خود  لبرژ به جستجوي  همچنان زنی جنگ، هاي یی و ویرانههوا هاي بمباران

مروارید  ؟داد این همه دیوانگی براي چه رخ می .کرد میرو و را زیر  ها خرابه

 در این هیاهوي بی وقفه دنیاي زنان، شد،جا  بهتکانی خورد و روي صندلی جا

مردها  ؟ آیاگرفت صورت می ها آنبه خاطر  آیا همه چیز ؟کردند مردها چه می

 بی درختی ،زن هر درونفکر کرده بودند؟  اش اندیشههرگز به روح زن و 

شاخ و برگ  ،گرفت می پا هایش نفس و قلب هاي طپش اولین با خزان

همه نیروي  .شد می شهد آگین هاي میوهبریز از عطر و ل و کرد ، گل میدواند می

که چه سفید باشند  دانند می ها زننهانی و عظیم زن در این بود اما این را فقط 

بارور در وجودشان به گل این درخت  ،چه زشت و چه زیبا، و چه سیاه
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  آیا مردي بود که این درخت را دیده باشد؟ .نشیند می

زد  اش شانهکسی با مهربانی دست به . را باز کرد هایش چشمشنید و  صدایی

  :و گفت

  .بلند شوید، اول باید صورتتان تمیز شود- 

با . موهایش را با دستمالی جمع کرد. او را روي یک صندلی دیگر نشاند

با هر حرکت دستش، . خم شد اش چهرهسفید روي  هاي و نخ ها دستکش

. به اشک نشسته بود هایش چشم. کرد حس می اش چهرهسوزشی روي پوست 

  :به او داد، خندید و گفت هایش زن دستمالی براي خشک کردن اشک

  .، عادت نداریداید ، دست به صورتتان نزدهخیلی وقته حتماً- 

  .بله خیلی وقته- 

. شه رنگتان هم باز می این جوري ،پوسته یک ورزش خوب براياین  - 

ما . پوستشان هم از ما بهتر بود. کردند قدیم مرتب صورتشان را تمیز می هاي زن

سرتان را باال . آیند میند ولی مرتب داریم که خیلی پیر هایی هم مشتريهنوز 

این قسمت خیلی حساس  .چشمتان بگذارید زیر پوست دستتون روو  بگیرید

  .است

  ن کنم؟باریکشو ،دهحاال فقط ابروهاتون مون

  .فقط مرتب بشه نه- 

  .داما به شما ابروي پهن هم میا ابروي باریک مده- 
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  ؟این روزها چه مدل مویی مده- 

انه کنید، کنید و ش تر آببا . پیچیدن هم نداره سرد فرفري، دردموي بلن- 

  .شه مرتب و قشنگ می

  :دستی روي موهاي مروارید کشید و گفت

  .شه ی قشنگ میخیل موهاي شما اگر فر بخوره- 

  چه رنگهایی مد شده؟- 

  ؟یننیامد چند وقته. از همه چیز بی خبریدمثل اینکه شما ! شرابی - 

  .خیلی وقته - 

ه و طبیعی زن ساد می گنهمه مردها . داده نمیشوهرتان اجازه  حتماً - 

است که خودشون رو  هایی زنطرف ه نگاهشون ب بیشترشون دوست دارند، ولی

  .بفرمایید ابرویتان مرتب شد! کنند شی میمثل پروانه نقا

چند لحظه . مروارید تشکر کرد .به دستش داد تا ابروهایش را ببیند اي آینه

باید . کردند بعد روي صندلی دیگري نشانده بودندش و موهایش را رنگ می

مقابل او پنجره بزرگی رو به کوچه . گرفت مدتی می نشست تا موها رنگ می

سبز درختان، پشت تور  هاي و شاخه وزید مینسیمی نرم . شد میآرامی، گشوده 

ت که به این ابراهیم مردي نیس«: دوباره فکر کرد .لرزید د پنجره میبلند و سفی

خواهد کرد حتی  پوشی همه نوع پردهقدر بزرگواره که  نفکر کنه، او آ هاچیز

به همه  پنج سال دارم و او حتماً و من سی حاال. اگر مادر فوالد زره شده باشم

اما اگر فقط  ؛فرصت داشته که به همه چیز فکر کنهچقدر . این چیزها فکر کرده
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براي همینه که حاال  ...؟ چقدر عاشق بودیمکار باید کرد چهبه گذشته فکر کنه 

به کاش ،  برگردم ام به پانزده سالگی خواد دلم می. که او می خواد برگرده

 .ی کردنمی شد انتخاب  نشستم گاهی که کنار باغچه می. بودم زیبایی یک گل

 ؛مثل اطلس نرم و لطیف بودند ها اطلسی .ها یا گل ترمگفت که من زیبا شد نمی

دلفریب بود اما وقتی در باد  ها الدن گونه .سیاه مرا نداشتند هاي اما چشم

 افتاد چال نمی هایشان هیچ کدام روي گونه خندیدند و انگار که می چرخیدند می

مادر گفته . به سیاهی و نرمی موهاي من بود هایشان اما سیاهی انتهاي گلبرگ

قدر سیاه بود که  قدر سفید و موهایت آن وقتی به دنیا آمدي پوستت آن«: بود

  ».خاطر آورده بود و اسمت را گذاشتیم مرواریده پدرت گل مروارید را ب

رد و گفت کمی بیشتر رنگ بگیره اه کموهایش را نگ زنی به او نزدیک شد،

  .مروارید دوباره فکر کرد .بهتره

 چرخیدند چه شد که ابراهیم را از میان همه کسانی که دور و برم می«

انتخاب کردم؟ شاید براي این که ممکن نبود نگاهش کرد و با او حرف زد و بعد 

انسان . شد مینگار نیمه خالی وجودم پر وقتی کنارم بود، ا. هم فراموشش کرد

ا سرانگشت دستش به جبهه برود مدتی ب خواست وقتی می .شدم کاملی می

به ، طرحش را براي همیشه به ذهنش خواست انگار می. کردرا لمس  ام چهره

  .»حتی به دستهایش بسپاردو  فکرش

  :بار دیگر زنی موهایش را نگاه کرد و گفت

  .رنگش خوب است باید بشویمش .بلند شوید- 

را مقابل آینه ند و او پوشاند اي یش را شستند و با حولهموهادر دستشویی 


