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 بسم النور

 بیدارِی سربسته

 

درسایه ی بلند او به غروب می آمد  ابوسالم بر مردی از بادیه که در ردای تاریکی پشت سالمِ 

چرا ا به انتظار بود این چشمان مضطرب آمد.چه چیز ر گم شد.نفس ها خفه می رفت و می

 این را جنگجویان بادیه در دل زمزمه می کردند. داد  فرمان حمله نمی

ود پیش آمد و دست دوستی دراز کرد با لبخندی که گوشه ی لب نگاه داشته ب مرد بلند سایه

 دوستی نیست. اما خوب میدانست که این دستمردی نبود که دست کسی را رد کند  ابوسالم

راهی کرد و رو به گستره ی خالی  م آویخت و پشت به مردت سر در هابوسالم دستانش را پش

دور  سالم گاه بهنبالش روان شد.ابومیان دو لشکر شروع به قدم زدن کرد و مرد بلند سایه به د

که شب می دمید اما شب به آن دوری  روزمی خفت می نگریست و گاه به آنجادست،آنجا که 

وآن  در اندیشه ی آن شبانه دم این داشتند  بی حرف گام برمی درست پشت سر لشکرش.نبود 

سران دو لشکر نیز با .خواهد گشود وچه دستور خواهد داد در اندیشه ی ابوسالم تا کی لب

 پرچم های افراشته در زمینه ی کبود آسمان درانتظار فرمان حمله.

خوابگاه رو به  کرد و آنگاه درنگیدیشه های پریشان وهولناکش دور شد اناز سالم خوب که ابو

د تا مقابلش سایه اشارت کر بلند   روز بر زمین نشست و سر به زیر انداخت و با دست به مردِ 

نیمه جان  درقرص مردسرِ  .نشست اگرچه بوی ریا می آمد ازآن به ادب بنشیند.مرد بی درنگ 

 و هنوز آن لبخند راگوشه ی لب داشت. شدسایه  ید قرار گرفت و چهره اش درخورش

 سکوت

 آرامش

سرش را باال آورد اندامش افتاد و نفس هایش تند شد  بر هلرز ناگهان هایی عمیق ابوسالم نفس 

 و نگاه لرزانش را درتصویر عجیب سایه وار چهره ی مرد دوخت.

 «بگو! بگو! بی تابم»

نعره ی لشکریان  برد دست چپ باال بهو دستمال سرخی از آستینش بیرون کشید  مرد سایه  

ابوسالم چون مارگزیده ای  اک نیزه و شمشیر آمیخت اندک زمانی به چکاچ برخاست و پِس 

نگاه ترسان و مشتاقش به دهان ناپیدای سایه مرد.تپش وی کرده خوچهره  رنگ به روی نداشت

و او به  ستمال سرخ را به دستان ابوسالم سپردسایه مرد دود را به وضوح می شنید قلب خ

 ر:ابوسالم بی قراچشمان خویش بست.

 چرا چیزی نمی گویی»

 ون تو حتی تاب پرسیدنش را نداریچ»

 .چرا ازاین جراحت خونی نمی آیدشروع کنم/چرا.. اجاز ک»
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 چون تو هنوز به خوابی...»

 یعنی این خواب..»

 آری باطل نیست.صادق..»

ه  از ابتدای این روزشب می تراود چه می چراهمیشو این خورشید چرا همیشه در غروب »

 کجاست    آسمانی نیستاز شنوم این ندا  

 نه این نیست!این خیالت ست!تو بیدارنیستی! هشیار نیستی!مست غروری!..»

لمس کناِن ابن سالم مضطرب   گام زنانسایه خشمگین برخاست و درهمان راه  مرد بلند

 خاست(به دنبال او.افتان و خیزان سکوت سایه برمیهیچ)صدایی که از حنجره ی 

 ......چیست...بیداری ام پس چه ام من»

کوت می ترواید وریه های خسته از تمام بادیه سنه سمت سکوت پیدا دیگر نه صدای گامی و

به آنجا که  لشکریان در هم آویخته ی ابن سالم از هیچ پروخالی می شد گره دستمال را گشود 

مین در خواب مرگ بر زحت هایی بی خون با جرابه یک لباس بازگشت.همه لشکریان  دبودن

 و سالح ها رها شده هر سویی..... لتیدند می غ

در دوردست خفته چپ و شبانه دم راست. بار خورشیدِ  راهی که این از میدان نبرد گذشت به 

پیرمردی بر سکوی چوبی نشسته بود و جعبه ی کوچک چوبی در  لکه ای  آدمی قوزکرده 

ابن سالم      می دید. رای آن گویی در آینه چیزی و کنار و در آینه به چیزی می نگریست؛

د و بو کشید حضور او را یگرداناو فاصله ی چندانی با او نداشت و پیرمرد سر به سوی 

زمین گذاشت و جعبه را برداشت و روی پاهایش آینه را بر  استشمام کرده بود اندکی هول شد 

که ود پیرمرد شبحی نه در آن گرمای بادیه،روبرویش خیره شد.چون سراب ب ه افقِ گذاشت وب

الی ترک های زمین ج زنان از البه گرما مویی بی عابر نشسته و چیزکی بفروشد در پیاده رو

ت سرد سرد.باالی سر پیرمرد گان ابن سالم خون سرد جریان داشاما در ربه هوا می خاست 

چشم های  نفس. بی حرکتِ خانه نداشت و چون تندیسی بی حرکت  پیرمرد چشم در چشم  رسید 

کاغذ های ابن سالم روی دست ها و جعبه خزید پیرمرد در افق دور آب شده بودند.چشم های 

جلوی پای  ل همفا و چند کاغذِ  دتا خورده و دستمالی شده ی فال نامرتب در آن چیده شده بودن

باد آرام و افسونگر می وزید و با گوشه ی ردای پوسیده ی پیرمرد بازی  پیرمرد روی زمین

 می کرد.

 اف ابن سالم و بزرگتر و نزدیکتر سایه ای گسترش یافت اطر شدند. رد و بادها گام تند کردند

را درون جعبه منقارش  یم فرود آمد بر دوش تندیس پیرمردبا بال های عظ از آسمان کرکسی

کرکس شید و به سوی ابن سالم دراز کرد  ابن سالم بی اختیار گرفت کرد کاغذ فالی بیرون ک

 ا که برچیده :سایه را کرد و رفت. نگاه ابن سالم هبال گشود و نوزاد هولناکی خود را ر

تکه استخوان جایی  چند می شد ور و دورترلکه ای که در آسمان دکوچک و کوچکتر می شد 

من بیداری ام سربسته ماند »کور نشسته بود وکاغذ تاخورده ی فال : پیش ازاین پیرمردِ  که

 دور... ، باد تندی وزیدن گرفت و کاغذ رقصان درباد«خوابگرد راه تماشا بودمـ.... 
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سالم دورادور بی میل الطفات به او به همان  سایه ای رقصان بر زمین؛ ابنگذشت کسی می 

 رورفتزمین فسایه در تا آنجا که  شه ی چشم او را زیر نظر داشتز گوو ا راه می رفت 

جایی که ترک می رسید  هن بادیهب بود وشیبی که به عمق ذخطی در افق که پس از آن سراشی

مردی با سایه آن زمین هیئت دیگری می یافت. مرتفع تو درتو و تاریک  ها و شکاف های

چشم هایش را بست چشم هایش را بر  افق ایستاد،ابن سالم برآن افق،آن خط زد  میان قدم می

 جهان می چرخید می دوید و وجودش رادر بر می گرفت دردی در رگان سرش هم فشرد 

تابید واو درهزار سایه گویی هزار خورشید بر او می او گسترده بود هزار سایه پیش پای 

نباید منتشرشود در آن ب میشد در آن ها  با دست سر خویش را دربر گرفت نباید آجاری بود 

و یک سه محو و بلند اکنون چهار سایه   و باز ذهن بادیه پیش روی او بود هزار.جهان ایستاد

 درتوی بادیه.ژرفای تورو به پررنگ  و هم قدوقامت او 

اختیار تند و تندتر می شد در  گام ها بیپیش گذاشت و آهسته آهسته پیش رفت ابن سالم گام 

صاف آرام گرفت؛ خاک در ماسه های روان غلتید و غلتید تا بر زمین   دسرنگون ش شیب ذهن

ایه مرد در آُستانه ی هر هزارتو فاحشگانی مقدس در آغوش آن س چه می دید  آلوده برخاست 

سایه مرد درآغاز تمام هزارتو ها بود و جامه ی سیاه عجیبی داشت. بر روی زمین می لولیدند 

هایش را تنگ کرد از پلک  ابن سالمبرقشان چشم را میزد   تی داشتند وقدیسان برهنگی شگف

شیری در آن  ای قفسی به قدراتاق کوچکیهمیله آن برق شگفت  روشنای راه راه، چشم گشود 

 .هوش برزمین افتاده بودچهره بی  بیای قفس زنی زیبا هخفته بود و آن سوی میله 

 می رفت  گویی راه بلندی بود زاییده  به دورجایی هال هزارتوگذشت ازمقاب می خدای گونه ای

الم مثل باد.ابن سی برجای نمی گذاشت رد  و می گذشت دو آینه بی آفت گام و جنبش تن  تقابل

کرد تن تب زده اش را از عرق وهن  باد خشک و خنک می برخاسته از رویای قفس و آن

کندگی ست و اطمینان ید را پر می کرد.تردید آدو جای تراطمینانی می خزید در قلبش موهوم 

 تسلیم. خأل و رهاییِ 

ه ی بادیه پست و هموارتر گستر ریخت و ادیه یک به یک فرو میب زمینِ  ترک هایِ  هزارتویِ 

 گرما گرما حس بودن بود در ابن سالم  و تشنگی اکنون تنها خورشید میانه ی آسمانمی نمود 

 هرچه چشم میگام های ابن سالم هردو تشنه بودند  رار نداشت زیرق می تپید زمین  تپش

لورشفافی ب یره ی محوی به یکدیگر متصل بودند با خط ت آسمان وزمین تنهاگرداند هیچ نبود 

 از پشت سر  چشمیچشمانی او را می پایید  .ه بودکرد د گنبد آسمان که ابن سالم را حبس بو

 آنجا

 پشت سر      

 پشت       

 گیج رفت و به پشت بر زمین افتاد سرشفت می گریخت آن چشم می گردید ونمی یا

خنکای آن ها بر گونه و فرود می آمدند و  بلورهای برف آرام، آرام آرام ، رو به آسمان.

سالم با ولع آن خنکا را  خنک بود و تن عطشناک ابنبرف گرفته سرد نبود  زمینِ  پیشانی اش

مثل خنکای اول صبح  چه حس شیرنی بود یافتآرام گرفت تنش آرامش  نفس هایشمی مکید 
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آرزوی   ز چشمانش زنده شد چون خاطره ایا بی اختیار اشک جاری شد نه انجماد زمستانی

ین به پهلو جن ری ازدست رفته از یاد رفته دیدابازیافته ای شیرین اما غمناک آرزوی شیرین 

بر و  نطرف تر فرود آمدندچند قدم آ گنجشک  چند گریست.  وار در خود پیچید و زار زار

ابن تن باز آفتاب باالی آسمان بود  کی یافتند وپر سر و صدا برخاستندچیززمین نوک می زدند 

ه بی سویی رهسپار شد رمق نداشت و بسالم داغ ولب هایش ترک خورده بلند شد ونشست 

بود لبان م دوخته شده وبه چشمانش به سختی می دید.آتش می بارید از نفسشافتان و خیزان 

تا چند   در پیرهنی خسته بزید و تنفس کند انگارمانده بر تنش  شورهخشک و خون مرده اش.

! پس نبودنددید که هیچ آشنا نبودند  خانه های تو سری خورده ای میایی نبود فرسخ آبادی

سرد می سوخت سنگین شده بود و می سوخت  پلک هایشدرهوا بوی غلیظ نمک پیچیده بود 

ی که نه اسارت بود و نه «هیچ»افتاده باشد « هیچ»خته باشد و در یزی/دامی گریگویی از چ

با نگاه جای دندان های را  ی چپشساق پاچیزی را  یاد می آورد باید فکرمی کرد باید آزادی.

و درد آن را هم دلمه بسته  روی آن را وارسی کرد چیزی به یاد نداشت  آهنی تله وخون

نگران بود  سوزش جای طناب را به یاد نمی آورددنش را لمس کرد ش کرده بود.دور گرفرامو

نه،باید آواز فراموش شده ای رازمزمه می کرد تا نگرانی اش بیگانه بود.باید فریاد ،اما با 

 خواب!د ازگرسنگی دوباره به خاطر آورد،خواند:قار قار قار! شکمش قار وقور راه انداخته بو

به صورت بر خاک افتاد خود شقایقی بر آورده بود ایستاد  دل ه ازکپای سنگی باید می خوابید 

 و چشمانش را بست.

 .....ه بودیایی نو آغاز شدرؤ
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