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گفتگوی اول
()2
عمّه گفت« :فدای شما شوم؛ اثری در او نیست!»
ـ عمه جان! همین بود که به تو گفتم.
چه کسی دیده که انسان تشنه ،سَبوی آب را بشکند و سر در مرداب و
لجنزار فرو ببرد و قرنها تشنگی خود را با سراب به خواب ببرد؟!
همه تشنهایم ،همه به دنبال جاییم ،همه چشم انتظاریم« .تو را من چشم در
راهم»...
چه کنیم که راه صاحبخانه را گم کردهایم .درهای زیادی است که
دستانمان با آنها آشناست ،راههای زیادی است که جای گامهایمان بر آن
باقی است؛ امّا هر چه بیشتر رفتیم ،از منزل بیشتر دور افتادیم ،هر چه بیشتر به
دنبال روشنایی رفتیم ،تاریکی ترسناکتری دامان ما را گرفت!
این در به دری ،تشنگی و ترس همه به خاطر گم کردن نوری است که او را
میخواهیم ،ولی حاضر نیستیم برای وصالش ،خلوتی با دل داشته باشیم و به او
بگوییم :درد تو یک چیز و دوایت تنها یک چیز است؛ دردت فراموشی خودت و
درمانت بازگشت است! خود را در شلوغیها واگذاشتیم و گوشمان را با صدای
تاریکی و جیغ پروحشت بستهایم .آیا وقت آن نشده که از این دست و پا زدن
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بیحاصل ،از این دورهای بیمقصد راحت شویم؟ آیا هنوز خواستار سقوطیم؟
گامهای لرزان ما کنار درّهای است که جز آتش در درون خود...
 252سال بود که دستانی مهربان از آسمان به سمت ما دراز بود و شب و روز
خود را در صدا زدنمان وقف کرد .چه قصه غمباری است!
ما به جای اینکه از گرمی آتش دنیا ،دستان او را به سختی بفشاریم و چشم
به یاری و دیدگانِ او ببندیم ،تَبری به دست گرفتیم و...
وقتی ما را صدا زد هلهله و پایکوبی کردیم تا صدای او را نشنویم! چرا؟ برای
اینکه ما را از کوره مُذاب جدا نکند و دستان ما را به دستان باد صبا نگذارد؛
برای اینکه چشمان کورمان را شفا ندهد و زیباییها را به ما ننماید و شاید هم
برای اینکه نخواستیم با بودن با او از پیری رها شویم و به باغ جوانی پا
بگذاریم.
هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
هر گه که یاد تو کردم جوان شدم
آنها خود از دست ما اینچنین مینالند:
«کم بود از شما که به عهدتان وفا کند! پس از ما کشتند ،به اسارت بردند و
از ما بیخانمان کردند».
چه شده که برای آمدن ماه دوازدهم باید ابرها از او روی بگیرند؟!
مدتهاست که زمزمه آمدنش بود ،امّا این باید رازی بماند! حتی نام او را نباید
گفت ،نباید کسی بداند که قرار است این جمعیت آشفته ،از بیخانمانی درآید!
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نباید کسی بداند که او میداند شما هزاران ترک تشنگی از لبهایتان به
قلبهایتان رسیده و او آمده که عطشتان را تسکین دهد.
شاید گناه یوسف هم همین بود که نباید دیده میشد .ماه کنعان اگر دیده
شود باید یار چاه شود!
چه زمانی است که زیبایی شبها را سدّ آرزوهای سیاه و پوچ خود میبینیم.
میبینیم که اگر او باشد ما از کام گرفتنهای خود بیکام میشویم! آخر او
اجازه نمیدهد که ما آتش به شکم خود فرو کنیم ،او نمیتواند به ما اجازه دهد
بدنمان را به سگ هاری بدهیم که تا استخوانهایمان را خمیر نکرده ،دست از
ما برنمیدارد.
آری!
گناه یوسف این است که بر حال ما اسف میخورد؛ اگر مریض شویم ،سرمان
درد بگیرد یا حیران بمانیم برایمان گریه میکند! مادر از مهر او در عجب مانده.
مادر هم به محبت او نیازمند است .مگر در شب تار کسی هست که از نور ماه
بینیاز باشد؟!
ما هنوز ندانستهایم با چه مصیبت بزرگی داغدار شدهایم؛ داغی که آسمانها
و زمین را به ناله و گریه درآورده ،امّا ما هنوز میخواهیم ایستادگی و بینیازی
خود را نشان دهیم؛ هنوز میخواهیم تشنگیمان را پنهان کنیم و با بوتههای
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خشک بیابان سیراب شویم؛ بوتههایی که سالهاست از قطرهای آب در آنها
خبری نیست.
باد سوزان کویر صورتهایمان را سوزانده و دستهایمان از خارهایش جای
سالمی ندارد .آن چشم که تو را در انتظار است ،غیر تو را چه نیاز است؟ چشمی
که گرد گذارت بر مژگانش نشسته ،دیگر توان بستن آن را ندارد .میترسد که
تو از این راه بگذری و او از دین تو بماند .میترسد قبل از اینکه چشمانش به
راه ،سفید شود همچو یعقوب ،یوسف خود را نبیند ،آنگاه باید کلبه احزان بسازد
و شب و روز چشمان سفیدش را به آمدنت و شنیدن صدایت تسکین دهد.
خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم
کی برسد که صدای کاروان مژده آمدنت را به یعقوب برساند؟ کی برسد که
بوی پیرهنت دوای درد بیدرمان چشمان بیمار او شود؟ فقط بوی توست که
میتواند پدر را آرام کند .او با بوی تو خوب آشناست .سالها انتظار و
شبنشینی ،سالها انتظار و روزگردی ،بویت را از مشام او نبرده! مگر میشود
بوی یوسف در زندگی پدر کمرنگ شود؟ او همان یوسفی است که یعقوب هر
روز ساعتها او را در آغوش خود میگرفت و میبویید .نمیدانم ،شاید
میدانست که روزی...

