قیصر امینپور به روایت همسرش
به مناسبت دوم اردیبهشت ،سالروز تولد شاعر

آن لحظۀ در نهایت
ایثار قنواتی

دوسال پیش در یکی از همین روزهای بهار قرار بر این شد تا روایتی از زندگینامۀ قیصر امینپور نوشته شود؛ روایتی براساس گفتوگویی با همسر ایشان،
خانم زیبا اشراقی و دیگر دوستان نزدیک ،دربارۀ شاعری که در آن روز نامبارک در آبانماه  86خیلیها برایش سیاهپوش شدند .تا به امروز هیچکدام از نزدیکان
او دربارۀ جزئیات زندگیاش حرفی نزدهاند .زیبا اشراقی اما امینترین و نزدیکترین فرد به قیصر امینپور بود که میتوانست دربارۀ او بگوید .او هفده سال با
قیصر زندگی کرده بود و در سختترین روزهای زندگی قیصر کنارش بود .زیبا اشراقی ،همسر همیشه ساکت قیصر امینپور ،در تمام این سالها ترجیح داده
بود سکوت کند و به غیر از روزهای اول بعد از فوت قیصر هیچ متن یا گفتوگویی دربارۀ او انجام نداده بود .اولین جلسۀ گفتوگو در اردیبهشت همان سال
در خانۀ او انجام شد .بعد از آن چهار جلسه گفتوگوی چندین ساعته به فاصلههای مختلف برگزار شد و تا آنجایی که زمان اجازه داد زیبا اشراقی دربارۀ
زندگی قیصر امینپور گفت :زنی آرام و مهربان که بین گفتوگو با نفسهای عمیق و مکثهای گاه طوالنی بغضش را فرو میداد ،به تکتک جمالتی که
میگفت فکر میکرد و همۀ تالشش را کرد تا برای اولین بار تصویر درست و روشنی از قیصر امینپور بهعنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین چهرههای
تاریخ ادبیات معاصر ایران نشان دهد.
متنی که در ادامه میخوانید براساس چندین ساعت گفتوگو با خانم اشراقی ،به شکل روایت تنظیم شده است.

قيصر منتظر بود .در يك سفيدي بيپايان منتظر بود ماشين بيايد و سوارش كند .ظاهرش منظم بود .پيراهن
چهارخانۀ اتوكشيده با كت و شلوار تيره پوشيده بود .كتش را روي دستش انداخته بود و منتظر بود برود .به سمت
من خيره شده بود .منتظر اشارهاي يا شايد هم تماشايم ميكرد .روزهاي اول خواب قيصر را اينطور ميديدم .در
يك سفيدي بيپايان .يا در صحرا و گندمزار .شبيه تصويرهايي كه از كودكياش برايم تعريف كرده بود يا در
نوشتههايش خوانده بودم .تصويري دور و غيرقابل دسترس كه حاال فقط دربارهاش حرف مي زنيم و نميتوانيم
حسش كنيم .دقيقا شبيه تصويري كه از كودكي خودم در ذهنم است .شبيه قصهها .به همان شكل دور و رويايي.
هنوز هم خواب قيصر را ميبينم .در لحظههاي آخر خواب و نزديك به بيداري به خوابم ميآيد .شايد هم به اين
دليل كه خواب آن لحظهها يادم ميماند .نميدانم .آخرياش را اتفاقا همين چند شب پيش ديدم .يك لباس خيلي

مرتب مشكي پوشيده بود .سر حال بود .روزهاي اول بعد از رفتن كه به خوابم مي آمد در خوابهايم با هم خيلي
حرف ميزديم .نه اين كه دلخورياي باشد .اما اين بار انگار حرفمان نميآمد .فقط به همديگر نگاه ميكرديم .يا
شايد هم من زياد حرف نميزدم .مثل روزهاي اول آشنايي كه من ساكت بودم و او مدام حرف ميزد و سؤال
ميپرسيد .آنموقع قيصر از سكوتهاي من خيلي شكايت ميكرد .در خواب ولي شكايتي نداشت .كمي كه گذشت
ديگر در خواب هم مانند بيداري با هم حرف ميزديم .به خوابم ميآمد و مثل گذشته آنقدر دربارۀ مسئلهاي كه
پيش آمده بود حرف ميزديم كه وقتي بيدار ميشدم آن مشكل در ذهن من ديگر حل شده بود .ديگران هم
خوابش را زياد ميديدند .حتي از قول او برايم پيغام ميآوردند .االن ولي كمتر خوابش را ميبينم .خيلي گرفتار
زندگي شدهام .شايد اگر وقت بيشتري براي خوابيدن داشته باشم ،بيشتر خوابش را ببينم! هر بار كه خوابش را
مي بينم حتما يادداشت ميكنم .همۀ جزئياتش را يادداشت ميكنم تا از ذهنم نرود .وقتي مينويسم و ميگذارم
در كنار بقيۀ يادداشتها خاطرم جمع ميشود كه هست .وجود دارد .نه اينكه غبطۀ بزرگي در زندگي داشته باشم.
اما باالخره چيزهايي سراغ آدم ميآيد كه اي كاش آن حرف را زده بودم و يا آن كار را نكرده بودم .االن كه فكر
ميكنم ميبينم بيشتر آن اي كاش و اگرها به روزهاي بعد از تصادف برميگردد .ما در هفت سال بعد از تصادف
آن قدر توي شوک بوديم كه اصال باور نميكرديم كه باليي سرمان آمده است .اين بال و گرفتاري و دردها را هر
روز و هر ثانيه ميديديم ،ولي حاليمان نبود كه فاجعۀ دردناكي اتفاق افتاده است .سالهاي اول كه اصال متوجه
نبوديم خيلي قضيه جدي است .من فكر ميكردم باالخره اين هم گرفتارياي است .ميگذرد و تمام ميشود .اما
از اين خبرها نبود .تمامي نداشت .تا يك صبح خيلي زود در آبان ماه كه باالخره تمام شد.

آبان عقد كرديم .آبان سال  .69باور نميكرد كه من تصميمم را همان روز اول آشنايي گرفتهام .فكر ميكرد اين
بار بيگدار به آب زده است چون خودش را زود لو داده و خيلي زود ابراز عالقه كرده است .ميگفت تو با خودت
دو دوتا چهارتا كرده اي و ديدهاي ديگر اين شكار به دام افتاده و حاال ديگر الزم نيست زحمتي بكشي .براي همين
زياد صحبت نميكني يا سؤالها و صحبتهاي مرا جدي نمي گيري! خيلي وسواس داشت .ميگفت بايد دربارۀ
همۀ مسائل بعد از اين هم االن صحبت كنيم .ولي من بعد از سه چهار جلسهاي كه با هم حرف زديم ،از او و از
تصميم خودم مطمئن شده بودم .براي همين ماجرا را با خانوادهام در ميان گذاشته بودم .اگر دست قيصر بود حاال
حاالها سؤال داشت .خيليها فكر ميكنند شاعرها آدمهاي احساسي هستند و اصال با عقل و منطق برنامههاي
زندگيشان را نميچينند .او اما درست برخالف اين تصور عمومي از شاعر بود .آنقدر جزئيات زندگي برايش مهم
بود كه من نديده بودم براي آدمهاي معقول و منطقي و معمولي دور و برم مهم باشد .ميخواست مرا دقيقا همان
طوريكه هستم بشناسد .وسواس كه ميگويم منظورم اين است .ميخواست همه چيز را بداند و از كنه فكر و
احساس من البته درباره خودش و حتي از گذشته و حال من اطالع داشته باشد .به همين دليل دربارۀ همۀ
موقعيتهايي كه ممكن است در آينده پيش بيايد هم از من مو به مو سؤال مي كرد .گاهي براي اين كه من لب

باز كنم و چيزي بگويم اشارهاي به بعضي ماجراها مي كرد .نزديكهاي عقد يك بار خيلي عصباني شد .گفت اين
قدر آدمهاي مختلف دور و برم بودند و به انحاي مختلف توجه مرا طلب ميكردند و من غرورم اجازه نميداد
توجهي به آنها بكنم و حاال اينطور گرفتار شدهام! گرفتار را هم با ايهامش به كار ميبرد .اين طبيعي بود و من
هم ميدانستم باالخره قبل از من اتفاقهايي افتاده بود .شايد خيليها در موقعيت هاي مختلف اميد داشتند ارتباطي
بينشان شكل بگيرد و نگرفته بود .خيليها به صورتهاي مختلف توجه او را طلب كرده بودند و اجابتي نشنيده
بودند .بههرحال خيلي اتفاقها افتاده بود قبل از حضور من در زندگي او كه من با آن كه بهطورطبيعي متوجه
بسياري از آنها بودم اما خيلي هم كنجكاوي نميكردم .قيصر گاهگداري به اينها اشارههايي ميكرد تا من حواسم
جمعتر باشد .البته هيچ تاثيري نداشت .چون من مغرورتر از اين حرفها بودم.

در خوابهايم اما هيچوقت مغرور نيستم .نشستهايم يك گوشهاي و آرامآرام باهم حرف ميزنيم .من و قيصر باهم
حرف زياد ميزديم .بعدها را مي گويم كه ديگر زبان باز كرده بودم و برخالف آن اوايل كه قيصر حرف ميزد و من
شنونده بودم اين بار ديگر من بيشتر حرف ميزدم .در آغاز آشناييمان قيصر مدام از من سؤال ميپرسيد.
ميخواست راهي به درونم پيدا كند .بفهمد من چه شخصيتي دارم و در آينده چه طور زندگي خواهم كرد و ماديات
چه قدر برايم اهميت دارد .ارتباط با فاميل چه طور بايد باشد .ميخواست بداند مثال با پدرش چه طور برخورد
خواهم كرد .انگار او چند بار زندگي كرده بود و از همه مشكالت يك زندگي معمولي خبر داشت .نگران اختالف
نظرهاي سطحي و دعواهاي تكراري بود كه در زندگيهاي اطرافش زياد ديده بود كه سر چيزهاي الكي به راه
ميانداختند .ميخواست از اين بابت خيالش راحت باشد كه ما گرفتار اين مسئلههاي تكراري نميشويم .من اما
اصال به اين چيزها فكر نكرده بودم كه ميخواهم شب نان و پنير بخورم يا چلوكباب .يا اين كه در اين شوک
فرهنگي و ارتباط دو خانواده از دو جغرافيا و فرهنگ متفاوت چه رفتاري خواهم كرد .يا دقيقا چه توقعي از زندگي
آيندهام دارم .ميگفت يك نفر در فاميلتان را مثال بزن كه زندگياش برايت ايدهآل است .من هم تا به حال به
كسي به عنوان الگو در فاميلم فكر نكرده بودم و اصال آن قدر ايدهآلهاي عجيب و غريب داشتم كه فكر ميكردم
زندگي من جور ديگري بايد باشد و شبيه هيچكدام از اين آدمهاي دور و برم نيست يا نخواهد بود .براي همين يا
سكوت ميكردم يا پاسخ روشني نميتوانستم بدهم .او اصرار داشت مرا با كسي كه به عنوان الگوي واقعي از ميان
آدمهاي دور و برم معرفي ميكنم بيشتر بشناسد .اما من خيلي كم حرف ميزدم شايد به اين دليل كه هيچ
تبحري در اين كه استدالل كنم يا تصويري از زندگي آيندهام بدهم نداشتم .براي همين سكوت ميكردم و قيصر
از اين كمحرفي و سكوت من خيلي گله داشت .گاهي فكر ميكنم شايد بهتر بود آنوقتها كه ميگفت چيزي
بگو ،بيشتر حرف ميزدم .باالخره حسرتهايي به سراغ آدم ميآيد .شايد اگر بيشتر حرف ميزدم ،بهتر بود! گاهي
عصباني ميشد و ميگفت يادت باشد اين لحظهها را داري خراب ميكني .ولي اي كاش من بلد بودم در اين

موقعيت غيرمنتظره و غافلگير كننده بيشتر حرف بزنم و آن لحظههاي ناب و ناياب را هدر نميدادم! اصال نميدانم
چرا با اين كه آدم كمحرفي نبودم جلوي او كم ميآوردم و حتي يك سره سكوت ميكردم! اصال شنيدن حرفهاي
او زيباترين كار عالم بود و او از فروتني يا ديرباوري و همان وسواس عجيبي كه داشت اين استدالل را از من قبول
نميكرد! استداللي كه مكتوبش ميكردم .چون بههرحال مجبور شده بودم حرفهايم را بنويسم تا كمتر ناراحتش
كنم و اينگونه سكوتهايم را جبران كنم.

من قيصر را نميشناختم .اسمش را زياد شنيده بودم .اما خودش را نديده بودم .حتي در سالهاي نخست دانشجويي
كه شعرهايي هم از او سر زبان بسياري از دانشجوها بود و فكر ميكردم آدم سن و سال گذشتهاي بايد باشد .در
سالهاي آخر دانشگاه در يكي دوتا از كالسها مثل صائب يا نقد ادبي و برنامۀ ادبي دانشجويي ،قيصر را در حال
شعرخواني ديدم .يك روز يكي از بچههاي خوابگاه گفت قيصر فردا در برنامهاي در دانشكدۀ الهيات شعرخواني
دارد .با اين كه سال چهارمي بودم اما رويم نميشد بروم و از خودش بپرسم .شهرستاني بودم و خيلي رويم باز
نبود .من و يكي از دوستانم يك نفر را واسطه كرديم تا از او بپرسد! معلوم شد خبر درست است اما او در آن برنامه
شركت نميكند .گويا بعد از اين گفتوگوي غيرمستقيم بود كه ايشان به گفتوگو با من عالقهمند شده بود و
باالخره باب صحبت و آشنايي را باز كرد!
باهم آشنا شديم و قيصر از من خواست تا براي مجلۀ سروش نوجوان مطلب بنويسم .بعد قيصر خيلي با احتياط
درخواستش را براي آشنايي بيشتر مطرح كرد .خيلي با احتياط و غير صريح! شايد به اين دليل كه من از همان
ابتدا اين برداشت را نكنم كه همه چيز قطعي است .ممكن بود در آشنايي بيشتر ،من آن كسي نباشم كه او
دنبالش است .اما شَمّ دخترانهام ميگفت كه اتفاقاتي دارد ميافتد.
بعضيوقتها خواب آن روزها را ميبينم .ساعتها در خيابانها راه ميرفتيم و حرف ميزديم .در خواب نميدانم
در كدام خيابان و يا كدام شهريم .يك روز ممكن بود شش ساعت راه برويم و حرف بزنيم .اولين هديهاي كه قيصر
به من داد در يكي از همين خيابانگرديها بود .يك حافظ چهار رنگ خوشخط با طرحهاي ميناتوري .همان روز
يك فال گرفتيم .يادم نيست كجا نشسته بوديم .من فال را باز كردم .غزل بينظيري آمد :هماي اوج سعادت به دام
ما افتد /اگر تو را گذري بر مقام ما افتد .از نيتم پرسيد! ميخواست ببيند حافظ از دل من پيامي برايش آورده
است؟ نيازي نبود من از نيت او هنگام گشودن حافظ سؤال كنم .حافظ سؤال مرا شنيده و پاسخم را داده بود .با
اين همه سربهسر هم گذاشتيم سر اينكه فال نيت كداممان بود .اصال همان لحظۀ اول گم كرديم كداممان قرار
بود نيت كند .هنوز هم يادم نميآيد .هرچند سالهاي زيادي در سايه مرگ زندگي كرديم اما بههرحال هماي اوج

سعادت نيت من بود حتي اگر قيصر در آن زمان باورش نشد .باالخره با همۀ سختگيريها و وسواسها ،او پا پيش
گذاشت.
قيصر كه پا پيش گذاست من با خانوادهام در ميان گذاشتم .اولينبار كه حرف قيصر را در خانواده مطرح كردم
خيلي بدشان نيامد و مخالفتي نكردند .ولي وقتي جزئياتي مثل اينكه سنش سيودو سال است و اهل جنوب است
مطرح شد ،خيلي روي خوش نشان ندادند .بين خواهرها و برادرهايم من اولين كسي بودم كه دانشگاه آمده بودم.
ما هفت خواهر و برادريم .دو خواهر بزرگتر از من هستند .دو خواهر و دو برادر هم بعد از من .خواهر بزرگم بهطور
معمول و سنتي ازدواج كرده بود .يك تاجري آمده بود خواستگاري و بعد هم مراسم معمول .شوهر خواهر دومم
هم پدرش روحاني بود و با پدر من دوست بودند .خانوادهها تصميم گرفتند و آنها ازدواج كردند .ولي ما خودمان
همديگر را انتخاب كرده بوديم .همين باعث دودلي و نگراني خانوادهام شده بود .نه اين كه مخالف باشند .ولي راه
دورِ از شمال به جنوب و اين كه تا به آن موقع در خانواده ما ازدواجي به اين شكل انجام نشده بود ،باعث شده بود
كمي مردد شوند.
اولين بار كه قيصر همراه پدرش به خانهمان آمد ،همه ترديدهاي پدرم برطرف شد .چون مسير دور بود ،دو بار
بيشتر نيامدند .اول بار كه آمدند .ما اصال بلد نبوديم چه كار بايد بكنيم .يعني من بلد نبودم! براي همين من حتي
نرفتم با آنها سالموعليك كنم .بعد از اين كه آمدند و رفتند ،قيصر گفت من اين همه راه آمده بودم تو را ببينم و
تو حتي از پشت پنجره هم به استقبالم نيامدي! در اصل جلسۀ خواستگاري جلسۀ دوم بود كه با دو سه نفر از اقوام
آمده بودند .خواستگاري خيلي هم راحت پيش نرفت .از نظر روحي در اين جلسه به او خيلي سخت گذشت.
نميدانم اين را كسي ديگر گفت يا خودش برايم تعريف كرد كه وقتي بزرگترها درباره مهريه حرف ميزدند او
مدام با گلهاي قالي بازي ميكرد .عقدكنان ما دو روز بعد از همين حرفها بود .يك روز آبان .و با عجله رفتيم
خريدعروسي و حلقه و همسايهها را خبر كرديم و جشن كوچكي برگزار شد .سر عقد همهاش با هم حرف ميزديم.
ادامۀ همان صحبتهاي طوالني بود .همه ميگفتند به هم چه ميگوييد .نديده بودند عروس و داماد اينقدر با هم
حرف بزنند .رابطهمان براي ديگران عجيب بود .اگر بخواهم به كسي توصيهاي كنم ،از آن توصيههاي مادرانه ،شايد
اين باشد كه كسي را اين قدر دوست نداشته باشيد كه نبودنش خيلي وحشتناک باشد و زندگي بدون او برايتان
بيمعني شود .البته من اين را به دخترم نميگويم .نميشود اينها را به آيه گفت .سخت است.
براي من و قيصر شروع زندگي خيلي سخت نبود .بزرگترها كه قرار عقد را گذاشتند ،قرار شد عروسي را شهريور
سال بعدش در گُتوند بگيريم .من شمال بودم كه قيصر تدارک عروسي را ديد .اتوبوسي آمد شمال و هم ،فاميل با
هم رفتيم جنوب .قيصر هم بود .اما نميدانم چرا هيچ چيزي از آن سفرِ اتوبوسي يادم نيست .اگر عكسي كه براي
صبحانه در خرمآباد نشستهايم نبود ،اصال اين سفر يادم نميماند .كه تازه من هم در آن عكس نيستم و فقط مردها
دور هم نشستهاند .فقط لحظهاي كه با چادري نخي با طرح هاي كرم و مشكي از در خانه بيرون آمدم سوار اتوبوس

شديم ،يادم مانده است .خيلي عجيب است كه چيز زيادي از اين مسافرت طوالني يادم نميآيد .شايد آن روزها
برخالف سالهاي بعد از تصادف آنقدر خوش گذشته كه جزو عمرم به حساب نميآيد .براي روز عروسي رفتم
آرايشگاهي در دزفول .آرايشگاه خوبي بود ولي عروسها را خيلي بد درست ميكرد! عروسي عجيبي بود .فقط گرد
و غبار فضا يادم است .آنموقع حياط خانۀ پدر قيصر خاكي بود و انگار اهل گتوند همه آمده بودند داخل اين حياط.
خيلي شلوغ بود .عكسهاي آن روز همه تار شدهاند .چون عكاس حرفهاي نداشتيم براي مراسم .دو سه روز بعد
فاميل و پدر و مادرم با همان اتوبوس به شمال برگشتند و ما هم آمديم تهران .اول مهر بود .قيصر دكترياش شروع
ميشد و من هم ميخواستم براي فوقليسانس بخوانم و قرار بود در مدرسهاي هم مشغول به تدريس شوم .از
جنوب كه برگشتيم رفتيم داخل خانه جديدمان .خانهاي اجارهاي و جمعوجور با كفي كه پستي و بلندي داشت و
يك موكت قرمز نه چندان نو هم كَف آن پهن بود.
خانۀ اولمان آپارتماني كوچك با دو اتاق تودرتو در مجيديه جنوبي كه خيلي شيك و نو نبود .يادم نميآيد
صاحبخانه رنگي به ديوارها زده بود يا نه .ما هم نتوانستيم كاري براي بهتر شدن خانه انجام دهيم .يك روز قيصر
با دوستي رفتند و دو تكه موكت خريدند و روي موكتهاي قبلي پهن كرديم .يك ماه طول كشيد تا جهيزيه از
شمال برسد .پدرم درگير كشاورزي بود .شايد هم فكر نميكرد عروسي سر موعد برگزار شود .براي خانوادهها كه
يكي شمال بود و يكي جنوب همه چيز خيلي برنامهريزي شده نبود .فقط خودمان ميدانستيم كه سر همان
تاريخمعين عروسي برگزار ميشود .براي همين هم يك ماه اول خودمان بوديم و يك خانۀ خالي .تا وسايل از شمال
برسد يك روز با قيصر رفتيم يك دست بشقاب مالمين خريديم .يك گاز پيكنيك هم داشتيم كه يادم نيست صا
حبخانه به ما داده بود يا آن را هم خريديم.
روي گاز پيكنيك كوكو سبزي و برنج ميپختم .كوكو سبزي خوب درست ميكردم و قيصر هم خيلي اين طور
نبود كه بگويد اين را ميخورم و آن را نميخورم .ذائقهاش يك طور جوانانهاي مانده بود .عاشق فستفود و سس
زياد و غذاهاي تندوتيز بود .بعد از تصادف و بيماريهاي مختلف ،پرهيز غذايي خيلي برايش سخت بود .عشقش
اين بود مرغ سوخاري با سس فراوان و نوشابۀ مشكي بخورد .عاشق نوشابه بود ،فقط هم مشكي .بعد از تصادف و
پيوند كليه ناچار بود پرهيز كند ،اما باز هم يك جرعه هم كه شده از نوشابه ميخورد.
قيصر چندان اهل آشپزي نبود .ممكن بود يك وقتهايي از او بخواهم حواسش به برنج يا خورش باشد .وقتي كه
پاي گاز ميايستاد ،بيشتر از هميشه باهم حرف ميزديم .خيلي بادمجان دوست داشت .آنها را خيلي نازک از
طول ميبريد .هر بادمجان را تقريبا سه يا چهار ورق ميكرد .روغن خيلي كمي در ماهيتابه ميريخت و يك لنگه
پا با يك چنگال پاي گاز ميايستاد و مدام فشارشان ميداد تا روغنشان برگردد .بعدها كه دقت كردم ديدم هميشه
بادمجانهاي مشكي و نرم را انتخاب ميكند .اگر براي خريد مي رفت بادمجان را هميشه خودش سوا ميكرد.

ظاهرا در خوابگاه به غير از املت و نيمرو ،بادمجان هم زياد سرخ كرده بود .اما سر ميوه خريدن هميشه با هم بحث
داشتيم .خيلي وقتها موقع خريد ميوه كار را به فروشنده مي سپرد و مجبور مي شديم كل ميوهها را دور بريزيم.

در روزهاي اول زندگي ،يك روز قيصر رفت خوابگاه و وسايلش را از آن جا آورد .يك حولۀ آبي بزرگ با دو پيراهن
چهارخانۀ ريز قهوهاي و آبي و چمداني پر از كتاب و خرتوپرت هاي ديگر يادم هست كه آورد .حوله را گفت يكي
از بچهها كه از خوابگاه ميرفته برايش گذاشته است .پيراهنها را آن قدر شسته بود كه حاشيۀ يقهاش رفته بود.
البته اين دو تا پيراهن لباس بيرونش بودند و اينها را بيشتر خشكشويي ميداد .براي همين هم تقريبا سالم
مانده بودند .بعد از ازدواج هم تا مدتي اين دو تا پيراهن را ميپوشيد.
قيصر زياد اهل خريد كردن نبود .اما مرتب بودن ظاهرش برايش اهميت داشت .از دوران نوجواني وسواس عجيبي
براي مرتب بودن داشت .خيلي برايش مهم بود كه ديگران دربارۀ ظاهرش چه ميگويند .با همه اينها اما وقتي هم
براي خريد نميگذاشت .از همان اول خودم برايش لباس ميخريدم .همۀ پيراهنهايي را كه االن در عكسها تنش
است من برايش خريدهام .اگر خودش انتخاب ميكرد فقط انگشت ميگذاشت روي يك پيراهن چهارخانۀ سفيد و
مشكي .يا طوسي و آبي .غير از سفيد و مشكي ،رنگهاي ماليم را هم دوست داشت .من برايش ولي رنگهاي
سورمهاي ،آبي تيره يا قهوهاي ميخريدم .خيلي وقتها هم شايد آن چيزي نبود كه صددرصد خوشش بيايد .ولي
از ناچاري ميپوشيد .بعضي وقتها هم به شوخي ميگفت آن رنگي را كه به پدرت مي آيد ،براي من ميخري! بعد
كمكم سليقههايمان به هم نزديك شد .دستم آمد كه چه رنگ و مدلي دوست دارد .البته قيصر هم سليقهاش در
لباس و كفش و ...كمي تغيير كرد .خيلي كم پيش ميآمد با هم خريد برويم .من هم چون خودم دوست نداشتم،
هيچ وقت پيراهن سفيد و مشكي برايش نخريدم .ولي براي خريد كفش ناچار بود بيايد .قيصر دو سال يك بار
ممكن بود كفش بخرد .يك بار كفشش حسابي فرسوده شده بود .آن روز هم تصادفي نزديك چهار راه وليعصر
بوديم و قرار شد برويم كفش بخرد .با آن كه كم خريد ميكرد ،اما اهل چانه زدن بود .دوست نداشت چيزي را
گران بخرد .فروشنده هم قيمت خيلي گراني گفت .من آن قدر ذوقزده شده بودم كه حاال بعد از اين همه وقت
آمده است و دارد كفش ميخرد ،اصرار داشتم حتما كفش را بخرد و ديگر چانه نزدم .اما قيصر آن روز بنا كرده بود
به چانه زدن .هر چه چانه زد ،فروشنده پايين نيامد .قيصر هم لج كرد و نخريد.

يك وقتهايي لج هم ميكرد و آن وقتهايي بود كه كالهمان توي هم ميرفت .يك دورهاي هم سر سيگار خيلي
با هم جر و بحث كرديم .قيصر عاشق سيگار بود .وقتي مينوشت چاي و سيگار كنار دستش بود .اصال اين شوخي
بين قيصر و دوستانش بود كه ما از خواب بيدار ميشويم ،صبحانه ميخوريم كه بعدش سيگار بكشيم .تمام ماه

رمضانهاي دوران مجردياش را تا سحر بيدار بودند و سيگار ميكشيدند و تالفي روز را كه روزه بودند درميآوردند.
اگر اشتباه نكنم ،چون خودم اهلش نيستم ،آن موقع بهمن ميكشيد و اين آخريها هم وينستون .در روزهاي اول
درباره كم كردن سيگار صحبت كرده بوديم و گفته بود كم ميكنم .آنموقع خيلي برايم جدي نبود .اولش يك
جاذبههايي داشت .قيصر هم رعايت ميكرد و در حضور من كمتر ميكشيد .ولي بعد كمكم بيشتر شد .سيگار
كشيدنش به نظرم يكطور خاصي بود .پك اولي كه به سيگارش ميزد ،تا دود را بيرون بدهد ،من نفسم بند ميآمد.
يك وقتهايي هم قورتش ميداد .بعضي وقتها بحثمان سر همين پك اول بود .ميگفتم« :تو همۀ دود را قورت
ميدهي» .ميگفت« :نه ،تو متوجه نشدي ،بيرون دادم» .واقعا هيچ دودي از پك اولش بيرون نميداد .خيلي
وحشتناک بود .قيصر فقط قول ميداد كه سيگارش را كم ميكند اما اصال كم نميكرد .هروقت هم بهانهاي داشت
مثال ميگفت« :االن سر پاياننامهام نميتوانم .تمام كه شود كم ميكنم» .پاياننامه تمام شد ،ديدم باز هم همان
آش است و همان كاسه .وقتي تصادف كرديم ،دكتر به قيصر گفت ديگر نبايد سيگار بكشد .من به جاي اين كه از
مصيبت تصادف ناراحت باشم ،از اين كه بايد سيگار را ترک كند ،خوشحال بودم .اوايل توصيه دكتر را جدي نگرفت
و هميشه سيگار در جيبش بود .نصفه ميكشيد و بقيهاش را ميانداخت دور .يا بيشتر وقت ها ديگر خودش سيگار
نميخريد و از كسي ميگرفت .دو سه سالي همين طور كجدار و مريز پيش رفت .اما بعد از پيوند كليه و بعد هم
دياليز ديگر مجبور بود سيگار را ترک كند .اصال ديگر از سيگار بدش آمد .اين را خودش ميگفت .اما افسوس هم
ميخورد .ميگفت« :ديگر زندگي لذتي ندارد .وقتي نه ميتوانم سيگار بكشم و نه شعر بگويم».
قيصر هيچوقت هيچ مزاحمتي نداشت .به غير از آن دورهاي كه آيه تازه به دنيا آمده بود و قيصر درگير نوشتن
پاياننامۀ دكترياش بود ،من احساس نكردم كه براي نوشتن يا انجام كارهايش احتياج به حريم خصوصي يا زمان
خاصي دارد .حتي بعد از تصادف و مريضي و گرفتاريهاي بيشمار بعدش ،يادم نميآيد دري به نشانۀ اين كه
قيصر مشغول كار است ،بسته شده باشد .اصال چنين چيزي نداشتيم .همين كه درِ اتاقش نيمهباز بود و صداي
موسيقياي ميآمد ،ميفهميدم مشغول كار است .موسيقي زياد گوش ميداد .دويست سيصد تا نوار كاست دارد.
بيشترشان موسيقيهايي بودند كه از دوران جواني گوش ميداد .كاستها را مرتب ميگذاشت و گوش ميداد.
داريوش ،شجريان ،هايده و سيمين غانم ،گلچين خيلي گوش ميداد .از جوانها هم سراج و اصفهاني .صداي
اصفهاني را خيلي دوست داشت و براي همين هم به او ترانه داد .يك وقتهايي با داريوش گريه ميكرد .يعني
اشك را در چشمهايش ميديدم .البته اين حالتها بيشتر بعد از تصادف بود .وقتي بيماري خيلي آزارش ميداد.
قيصر روزها كار ميكرد .مخصوصا صبح روزهاي تعطيل .يك وقتهايي متني را در مجله شروع كرده بود و در خانه
رويش كار ميكرد .دستنويس مينوشت .خوشخط بود .آن وقتها تايپ نبود .يك وقتهايي كه مجبور بود يكجا
بنشيند و يك چيزهايي بشنود ،اگر كاغذي زير دستش بود يا خط مينوشت يا نقاشي ميكرد .فونت تايپي را با
خودكار مينوشت .يا با نقطه طرح ميزد .نقاشياش خوب بود .ولي اصال راه نميداد تا كسي از او بخواهد طرحي

بكشد .شايد به اين دليل كه در دوران دبيرستان مدام بچهها ازش ميخواستند كه به جايشان نقاشي كند .در
خاطرههايش اين را نوشته كه همكالسيهايش مرتب از او خواهش و حتي التماس ميكردند كه به جايشان يا
برايشان نقاشي بكشد .يا شايد مدتها بود نقاشي را كنار گذاشته بود و ديگر شعر و نوشتن را ترجيح مي داد .گاهي
وقتها هم طرحي ميزد .يك بار خودم خواستم .يادم نيست در كدام خانه بوديم .چيز خاصي هم نشد .شبيه من
بود اما زيبا نبود .يا شايد انتظار داشتم طرح فوقالعادهاي از آب در بيايد و اينگونه نشده بود .يا گاهي با آيه نقاشي
ميكرد .اسب ،گربه ،پرنده .همه چيز را خيلي خوب ميكشيد.

يك دورهاي قيصر براي انجام كارهايش به پارک ميرفت .آن موقع خانهمان باغ فيض نزديك امامزاده بود .فالسك
چاي را برميداشت و ميرفت پارک ميخك كه نزديك تيراژه بود .يك وقتهايي لقمۀ نان و پنيري هم ميدادم كه
اگر كارش طول كشيد گرسنه نماند .يا از تنقالت بيرون و كيوسك كنار پارک نخورد .بعد از ماجراي تصادفمان بود
و آيه چهار پنج سال داشت .يكي از كارها بازبيني مهمان ماه دفتر شعر جوان بود مثال .خيلي وقت پيش متن گفت
و گو را به قيصر داده بودند تاآن را بازبيني و آماده چاپ كند .اما قيصر اين قدر كار داشت كه وقت نكرده بود آن
را بخواند .روزهاي ديگر شعرهايي را كه نيمهتمام بود يا شروع كرده بود ميرفت كه تمام كند .دستور زبان عشق
را هم همينطور تمام كرد .با رفتوآمدها و تلفن و تلويزيون و شلوغي آيه نميشد خيلي در خانه كار كرد.

آيه در مجيديه به دنيا آمد .در يكي از آن خانههاي دراز و باريك اجارهاي .ما خيلي منتظر آيه نبوديم و بايد
كارهايي شبيه درمان انجام ميداديم .اما يك دفعه سروكلۀ آيه پيدا شد .چهار سال از ازدواج ما ميگذشت كه من
باردار شدم .ماه سوم يا چهارم بارداري بود كه از آن خانه به واحد روبهرويياش اثاثكشي كرديم .خانۀ دوم اوضاع
بهتري داشت .صاحبخانه البته از دوستان عزيز و فرهنگي و بسيار محترم ما بود .خانه جديد كمي بزرگ تر بود و
ي شمالي و دنجي داشت .نشيمن و اتاق خوابِ كوچك هم طرف ديگر خانه بود .قيصر آن موقع درگير نوشتن
پذيراي ِ
پاياننامۀ دكترياش بود .بساط نوشتنش را در همان پذيرايي كه كتابخانه هم آن جا بود پهن كرده بود .من و آيه
هم در اتاقِ اين طرف خانه بوديم .آيه شبها كم ميخوابيد و به جايش روزها در خواب بود .در اين مدت من و
قيصر خيلي كم همديگر را ميديديم .هيچ كاري هم با آن وضعيت فيزيكي خانه نميتوانستيم انجام دهيم .رفت و
آمدها هم زياد بود .از شمال و جنوب .دوستان هم مدام ميآمدند و كارها و درسهايمان هم سر جايش بود و من
هم بايد از پاياننامهام دفاع ميكردم.
بعد از تولد آيه ،يك دورۀ خيلي كوتاه ،افسردگي بعد از زايمان داشتم .خيلي دورۀ طوالنياي نبود .اين دوره را من
به تنهايي گذراندم و نقش قيصر در گذراندن آن خيلي كم بود .با آمدن آيه ديگر آن وقتهايي كه تنها خودمان

بوديم و از كوچكترين اضطراب و دلخوري هم سرسري نمي گذشتيم تمام شده بود .آن روزها احساس ميكردم
قيصر توجه چنداني به من ندارد و در عوض تمام توجه او متوجه اين موجود تازه به دنيا آمده است .شايد هم آن
قدر گرفتار كار و درس و مشغلههاي روزمره بود كه اصال فرصت توجه به من آنطوركه من توقع داشتم دست
نميداد .يك وقتهايي حتي ممكن بود ساعتها در اتاقم خيلي بيسروصدا و آرام گريه كنم .ولي قيصر به روي
خودش نميآورد يا اصال متوجه نميشد .االن بايد خودش باشد تا بپرسم اصال متوجه آن حس من در آن روزها
شده بود يا نه؟ البته من بعدها كه يادداشتهاي آن روزهايش را خواندم فهميدم كه او هم در آن روزها درگير
عوالم احساسي و عاطفي عجيبي شده بود .بعد از تولد آيه و به خاطر پدر شدنش ،يك اتفاقهايي در درونش افتاده
بود .قيصر با تولد آيه يك باره پرتاب شده بود به سيوچند سال پيش به دنياي اسرارآميز كودكي خودش و دوباره
متولد شده بود .شايد حتي مادر شدن من كه كودكي مثل كودكي خودش را در آغوش دارد او را بيشتر به ياد
مادرش انداخته بود .به ياد همان لحظههاي گم شده و اسرارآميز كودكياش .و همه اينها در آن همه مشغلههاي
ناگزيز آن روزها ،بيشتر بيتابش كرده بود .قيصر شاعر بود و طبيعي بود كه اين اتفاقهاي متفاوت در روح و
احساسش هر بار بيفتد .كار ديگري از دستش برنميآمد .به نظرم خيلي طبيعي است .همانطوركه افسردگي بعد
از زايمان من طبيعي بود.

قيصر سهونيم يا چهارونيم ساله بود كه مادرش فوت ميكند .بعدها ديگر كسي دربارۀ تاريخ دقيق يا علت فوت
مادر حرفي نميزند .براي خود قيصر هم هميشه سؤال بود كه چند سالش بوده كه مادرش را از دست داده است.
يك دختر و پسر بزرگتر از قيصر بودند و مادرش سر يك بچۀ ديگر حامله بوده كه با يك آمپول اشتباه فوت
ميكند .قيصر تصوير گنگي از مادر دارد .اين كه او را ميبرند دكتر و زنده از شهر برنميگردد .بعد از فوت مادر،
پدر با دختري از اقوام نزديك ازدواج ميكند .آن زن هم فروتنانه قيصر و خواهر و برادرهايش را بزرگ ميكند و
تنها هشت سال بعد فرزند اولش را به دنيا مي آورد .كسي دربارۀ مادر با قيصر حرف نميزند .پدر دربارۀ اين موضوع
حساسيت زيادي دارد .مادر تبديل به تابو شده بود و هيچكس دربارهاش با قيصر حرفي نميزد .ميگفتند اصال
دربارهاش حرف نزنيم و به خاطر نياوريم تا بچهها مخصوصا او كه كوچكترين است ناراحت نشود .اما قيصر در
يادداشتهايش نوشته كه اين ابهام بيشتر ناراحتش ميكرد .كنجكاوي دربارۀ مادر ،همينطور بيپاسخ در قيصر
باقي مانده بود .قيصر هم در جواب همۀ سؤالهايش ،شروع ميكند به خيالبافي .در بعضي يادداشتهايش مينويسد
ممكن است من به اين دليل از اين رنگ خوشم ميآيد كه شايد رنگ دامن مادرم بوده باشد .يا اين عطر ممكن
است عطر لباس مادرم باشد .قيصر ميدانست كه ديگران از روي محبت نميخواهند دربارۀ مادر با او صحبت كنند.
براي همين هم دهانش بسته شده بود و ديگر نميتوانست سؤالي بپرسد يا حرفي بزند.

قيصر آدم كمحرفي بود .خيلي حسابشده و سنجيده حرف ميزد .به حرف كشيدنش يك شگردي ميخواست.
برخالف آن اوايل كه قيصر حرف ميزد و من شنونده بودم ،حاال من افتاده بودم روي دور .فكر نميكنم هيچ زني
به اندازۀ من در زندگي مشترک اينقدر با همسرش حرف زده باشد .انگار قيصر حرفهايش را زده بود و ديگر
شنونده بود .فقط ميشنيد و با سر تاييد ميكرد .من كمحرفي قيصر را پذيرفته بودم .ولي گاهي اين سؤال براي
بقيه پيش ميآمد كه چرا اين آدم حرف نميزند؟ از چيزي ناراحت است؟ آيا از من خوشش نميآيد؟ اين طور
ت
وقتها من بايد نقش واسطه را بازي ميكردم تا حرف مشتركي پيش بيايد .قيصر كمحرف بود ،اما همصحب ِ
خيلي خوبي بود .ممكن بود چند جمله بيشتر نگويد .ولي خيلي خوب گوش ميداد و مدام با سر تاييد ميكرد.
اين تاييدها طرف مقابلش را تشويق ميكرد تا حرف بزند .شايد بهخاطر همين خصوصيتش بود كه خيليها از
خواهر و برادر تا دوستان و همكاران و دانشجويان مدام با او در ارتباط بودند .متاسفانه يا خوشبختانه قيصر براي
اطرافيانش خيلي وقت ميگذاشت.
قيصر سه خواهر كوچكتر از خودش دارد  .يكي از خواهرهايش ناشنوا است و ارتباط عاطفي شديدي بينشان بود.
يك كتاب خيلي كوچك و كمحجم هم خطاب به او نوشت به اسم گفت و گوهاي بي گفت و گو .خواهر كوچكترش
براي دانشگاه به تهران آمد و همينجا درسش را خواند .قيصر با پدرش هم خيلي در ارتباط بود و چون
حساسيتهاي پدر را خوب ميشناخت خيلي طرف مشورت او بود .ممكن بود در سال دو يا سه بار بيشتر همديگر
را نبينند .ولي در جزئيترين اتفاقات زندگي با قيصر مشورت ميكرد.
البته اينطور هم نبود كه هرچه قيصر ميگفت همان كار را بكنند .ممكن بود كسي ساعت ها وقتش را بگيرد و در
آخر كار خودش را بكند .از بيرون كه نگاه ميكنم ،ميبينم خيلي براي خيليها وقت گذاشت اما من حتي در
خلوتترين لحظات هم نشنيدم قيصر يك كلمه شكايت كند .ممكن بود گلۀ خيلي كوتاه شنيده باشم .يك جمله
شبيه اين كه گرفتاريها زياد شده و وقت ،كم است و به كارهايم نمي رسم .آن هم در سالهاي آخر كه ديگر توان
فيزيكي برايش نمانده بود و كارهاي خودش روي زمين مانده بود .روي قيصر فشار بود و هر لحظه با اين فشارها
زندگي ميكرد .فشار نبود .زندگياش همين بود .در صحبتهاي قبل از ازدواجمان يك بار گفت مرغي كه انجير
ميخورد نوكش كج است .زندگي با شخصيتي مثل قيصر يك شرايطي داشت كه ممكن بود در زندگي با يك آدم
عادي آن شرايط نباشد .و خب آن زندگي هم اين زندگي نبود .يك زندگي عادي بود با يك آدم معمولي.
قيصر آدم معمولي نبود .او با تخيلش به ريزترين و بياهميتترين اتفاقها فكر ميكرد .مدام نگران بود كه اين
رفتار يا اين حرف ،بعدها چه مسئلهاي درست ميكند .خيلي وقتها ميگفتم تو چرا اينقدر حساسيت به خرج
ميدهي .اما اين حد از حساس بودن ويژگي اين آدمها است و دنيا را اينطور ميبينند .اصال همين حساسيتها
شعر و داستان توليد ميكند .ممكن است هيچ زني تحمل نكند كه همسرش همۀ وقتهاي خالياش را براي
ديگران بگذارد .آن هم وقت هاي خالي اندكش را كه خيلي هم كيمياست! من سعي ميكردم خام برخورد نكنم.

خودم را كنار ميكشيدم تا باري روي دوشش نباشم .سعي ميكردم از بيرون و از چند سال بعد به زندگيمان نگاه
كنم .اين معرفت را قيصر به من داد .از اين كه اين قدر خودم را كنار كشيدم شاكي نيستم .افسوس نميخورم كه
چرا آن روز آن حرف را زدم يا آن كار را نكردم .ولي دلتنگش هستم و دلتنگيام نهايت ندارد .هميشه به او فكر
ميكنم .نه اين كه وقت خاصي فكر كنم .من هر لحظه به قيصر فكر ميكنم .هرچند ميدانم كه يك ثانيۀ بودن او
و بودن با او با هزارسال فكر كردن من برابر نيست .اما از فكر كردن به قيصر خسته نميشوم.
من از خستگي قيصر خسته ميشدم .يك وقتهايي مجبور بود بلندبلند فكر كند .وقتي تلفن را قطع ميكرد .يا
وقتي مهمانش ميرفت .من سعي ميكردم از زاويۀ خودم ناراحتياش را كم كنم .راهي را كه به ذهنم ميرسيد
ميگفتم .هميشه حرفم را ميزدم .اين حرف ممكن بود كمك كند يا باعث شود يك طور ديگري به مسئله نگاه
كند .بههرحال تحمل خيلي از ماجراها براي من راحتتر بود .شش هفت سال از او جوانتر بودم .جسم قيصر بعد
از تصادف به شدت آسيب ديده بود و از لحاظ فيزيكي ديگر توان سابق را نداشت .االن كه فكر ميكنم ،ميفهمم
قيصر نميتوانست غير از اين باشد .دقيقا حكايت او حكايت مرغي است كه انجير ميخورد و نوكش كج است .قيصر
هميشه خيلي آن طرفتر را ميديد ،اما هيچوقت حال را از دست نداد .هوش و حواسش از همۀ ما بيشتر جمع
بود .هميشه حاضرجواب بود .اين طور نبود كه چون جلوتر را ميديد ،مانع اين شود كه در حال زندگي كند .قبل
از اين كه با او آشنا شوم فكر ميكردم ذهن شاعرها مدام درگير شعر و قافيه و مضمون است .يا خواستههاي
غيرمعقول دارند .اما اين آدم آن قدر رفتارش عاقالنه بود كه اصال گاهي فراموش ميكردم او شاعر هم است .قيصر
هيچ رفتاري نداشت كه حتي آدم ايرادگير و منتقدي مثل من بگويد چرا اين كار را كرد .يا چرا اين حرف را زد.
ارتباطي كه قيصر با آيه داشت در هيچ پدري در اطرافيانم نديدم .هيچوقت آيه برايش تكراري نشد .نسبت به آيه
ذوقزده بود و محبتش نهايت نداشت .كوچكتر كه بود مدام قربان صدقهاش ميرفت و اسمش را صدا ميزد .حتي
اگر ميخواست تشر بزند ميگفت« :بابايي ،عزيزكم اين كار را نكن» .ميگفتم« :اين طور كه تو قربان صدقهاش
ميروي كه او به حرف تو گوش نمي كند» .يك دورهاي قيصر صبحها آيه را ميبرد مهد و من بعدازظهرها كه از
مدرسه برميگشتم ميرفتم سراغش .آيه زير دو سالش بود .موقع جدا شدن اين قدر گريه ميكرد كه قيصر ميگفت
تا ظهر در مجله حالش گرفته است .نفسش به نفس آيه بند بود .اما تصادف همه چيز را بههم زد .قيصر كه
نميتوانست يك لحظه به آيه بيتوجه باشد ،يك روز گفت اين بچه را بگو اين قدر سروصدا نكند .قيصر بعد از دو
سه ماه از بيمارستان مرخص شده بود و يك دورهاي تحمل صداي آيه را هم نداشت .آن موقع ما هنوز داغ بوديم
و باورمان نشده بود چه باليي سرمان آمده .نميدانستيم چه فاجعۀ دردناكي در حال اتفاق افتادن است.
در خانۀ باغ فيض بوديم كه تصادف كرديم .دو سال بعد از تولد آيه هنوز در خانۀ مجيديه اجارهنشين بوديم .من
اصرار داشتم حتما خانهاي بخريم .قيصر اما خيلي موافق نبود .پولي هم در حسابش نبود كه روي آن حساب كنيم.
معموال من با حقوق قيصر خرج ميكردم .مرتب ميگفت ولخرجي نكن .ميگفت همين وسايلي كه داريم خوب

است و بيخود وقتمان را براي خريد كردن و خرج كردن تلف نكنيم .ميگفت به كارهايمان برسيم .به خواندنها
و نوشتنهايمان .ولي يادم است وقتي قرار شد قفسه كتابخانه بخرم مخالفتي نكرد .اما همين كه ميخواستم مبل
يا ميزي بخرم ميگفت چه قدر تير و تخته ميخري .براي خريد خانه هم من خيلي اصرار كردم .پولمان كم بود و
به سختي ميتوانستيم هفت ميليون جور كنيم .قيصر ميگفت چون ما نميتوانيم با اين پول خانه بخريم ،پس
بهتر است از خيرش بگذريم يا فعال نبايد اقدام كنيم .من ميگفتم هيچوقت هيچكس پول صددرصد خانه را ندارد.
قيصر اما ساز مخالف ميزد .ميگفت من نه ميتوانم به كسي مقروض باشم و نه ميتوانم دنبال وام بروم .اما من
گفتم ما بايد قدم اولش را برداريم .من يك سال دنبال خانه گشتم .آخرش يكي از دوستانمان كه خواهرش
دانشجوي قيصر بود ،گفت طبقۀ پايين خانهشان در باغفيض خالي است .رفتم آنجا را ديدم و خوشم آمد .مجتمع
مخابرات بود .يك بار هم با قيصر رفتيم ديد .قيمت خانه يازده ميليون تومان بود و ما سه ميليون كم داشتيم .بانك
مسكن پول گذاشته بوديم و يكونيم ميليون از آنجا وام گرفتيم .يادم نيست يكونيم ميليون ديگر چهطور جور
شد .من اين خانه را خيلي دوست داشتم .برعكس دو خانۀ قبلي كه شكل مستطيل درازي داشت ،خانۀ مربع و
دلبازي بود .من و قيصر و آيه روزهاي خوبي را در اين خانه شروع كرديم اما خيليخيلي كوتاه .فقط شش ماه .تا
اين كه آن تصادف وحشتناک اتفاق افتاد .و بعد ديگر حالمان در آن خانه خوب نبود .ميگفتند چشمتان كرده اند.
ميگفتند چرا يخچال نو خريديد ميگفتند هر روز كه وسيلهاي نو از در اين خانه وارد مي شود چشمهايي دنبالش
است ...مي دانستم همه اينها حرف است و حقيقت ندارد! اما همه چيز عوض شده بود .چند سال بعد از تصادف،
خانۀ باغفيض را فروختيم و رفتيم آپارتماني در گيشا .خانهاي بزرگتر كه كتابها و اسباب بازيها و مهمانها در
آن جا داشته باشند .حال قيصر در اين خانه هيچ خوب نبود .دياليز و بيماري قلبي توان جسمياش را خيلي كم
كرده بود .اين قيصر را هيچوقت در خوابهايم نميبينم .قيصر در خوابهايم هميشه سرحال است .ممكن است از
مسئلهاي ناراحت باشد ،اما حالش خوب است .همين چند شب پيش دوباره خوابش را ديديم .در يك سفيدي
بيپايان منتظر بود تا سوار ماشيني بشود و برود .حرفي نزديم .چيزي هم نپرسيديم.
هيچوقت از قيصر نپرسيدم وقتي تو رفتي من چه كار كنم .يادم نميآيد حتي در خوابهايم هم اين را از قيصر
پرسيده باشم .شايد خيلي خوب بود اگر ميپرسيدم .ولي وقتي در حال زندگي كردن هستي ،اين جمله كه وقتي
تو رفتي من چه كنم اصال سر زبان نميآيد .نبايد كه بيايد .يك خط قرمز يا يك فكر ممنوعه است .هرطوركه نگاه
كني ،بههردليلي اصال سر زبان نميآيد .شايد قيصر يك وقتي از ذهنش گذشته باشد كه وقتي من نباشم زيبا و
آيه چه كار ميكنند .يا چه كار بايد بكنند .اما هيچوقت به زبان نياورد .شايد خوب بود اگر من ميپرسيدم يا او
ميگفت .اما من نپرسيدم .نميتوانستم بپرسم .سه سال بعد از فوت قيصر خانۀ گيشا را فروختم .ميخواستند آنجا
را بكوبند و بسازند .بايد يك بار اثاثكشي ميكرديم به خانۀ ديگري تا آنجا ساخته شود و بعد دوباره جابهجا
شويم .من هم حوصلۀ اين جابهجاييها را نداشتم .آنجا را فروختم و آمديم اينجا؛ من و آيه تنهايي.

شب عيد بود .آخر اسفند  .77هوا خيلي سرد بود و قيصر در سرما گاهي لرز ميكرد .آن شب باراني هم در اتوبوس
لرز كرد براي همين تا از اتوبوس پياده شديم در اولين ماشيني كه عازم بود سوار شديم .شايد اگر بليط اتوبوس
خرابشدهمان تا الهيجان نبود ،يا شايد اگر اولين ماشيني را كه به سمت رودسر ميرفت سوار نميشديم ،آن اتفاق
وحشتناک نميافتاد .من و آيه عقب نشسته بوديم .آن موقع دو مسافر جلو سوار ميكردند .قيصر هم با آن قد
بلندش بين راننده و يك نفر ديگر نشست .در جادۀ الهيجان به لنگرود بوديم و جاده لغزنده و باراني بود .رانندۀ
نيساني پر از پرتقال كه از روبهرو ميآمد خوابآلود بود يا جاده لغزنده و پيچيد جلوي ما .تصادف خيلي وحشتناكي
بود .من و آيه پرت شديم زير صندلي .صندليهاي جلو هم رفتند داخل شيشه .شيشه در سر قيصر خرد شد و
كاپوت ماشين هم باعث در رفتگي و شكستگي لگن و پارگي طحال و بخشي از روده شد .آيه در بغلم بود ،اما اين
قدر دستم بيحس بود كه نميتوانستم جمعش كنم .قيصر در اين وضعيت و بيهوش جلوي چشمم سرش به جلو
خم شده بود .نميتوانستم كاري كنم يا حتي از جايم تكان بخورم .اول من و آيه را از ماشين بيرون كشيدند .ما را
سوار آمبوالنس كردند و به بيمارستان لنگرود بردند .گفتند آنهايي را كه ضربهمغزي و بيهوش شده اند ،بايد
ببريم بيمارستان رشت .من در راه بيمارستان آنقدر بيقراري كردم تا آقايي كه در آمبوالنس بود پيگيري كرد و
گفت قيصر را بردند اورژانس بيمارستان رشت .قيصر اين راه را خودش تنهايي رفت .بدون من و آيه .تا در اورژانس
رشت به او برسم ،مردم و زنده شدم.
پدرم كه قيصر را همان صبح زود در بيمارستان پورسيناي رشت ميبيند مي گويد قيصر از دست رفته بود .رنگ
به صورت نداشت و بيهوش روي تخت بيمارستان افتاده بود .موهاي بلند و لباسش غرق خون بود .اولين جراحي
را در اورژانس بيمارستان رشت انجام دادند .طحالش پاره شده بود و همانجا علي رغم ميل من او را به اتاق عمل
بردند .ميخواستم به تهران منتقل شود اما اجازه ندادند .همۀ بدبختيهاي ما هم از همين جراحي اورژانسي شروع
شد .به خاطر ضربهاي كه به سرش خورده بود هوشياري كامل نداشت و در شرايط وحشتناکِ بيمارستان كه اصال
بيمارستان خوبي نبود ريهاش عفونت كرد .قيصر در آن شرايط نميتوانست از خودش مراقبت كند .آن هم در
وضعيتي كه او را با گان اتاق عمل از حياط بيمارستان و زير باران ميبردند آن طرف بيمارستان تا از ريهاش عكس
بگيرند.
وضعيت قيصر و آن بيمارستان خيلي وحشتناک بود .من پايم شكسته بود .نميتوانستم از جايم تكان بخورم .در
بيمارستان رشت گفتند بايد جراحي پالتين بگذارم .دو سه شب تحمل كردم اما بعد ناچار شدم عمل را همان
رشت البته در بيمارستاني ديگر انجام دهم .نميدانم آن روزها چه طور در رختخواب افتاده بودم .افسوس بزرگ
من اين است كه در اين ماجرا پايم شكست .اگر پايم نشكسته بود نميگذاشتم قيصر يك روز هم در آن بيمارستان
بماند .ولي نميتوانستم هيچ كاري كنم و از جايم تكان بخورم .اين بزرگترين حسرت من است .اي كاش دستم

ميشكست .سرم ميشكست .اما ميتوانستم بدوم و كارهاي بيمارستان را انجام دهم .قيصر يك هفته آنجا بود و
همۀ بدبختيها و مصيبتهاي ما از اين يك هفته شروع شد .روز هفتم يا هشتم عيد قيصر را آوردند تهران و در
بيمارستان خاتماالنبياء بستري شد .با ضربه و خونريزي سر و پيشاني حافظۀ كوتاه مدتش به هم ريخته بود .بعد
از سيزده روز اسم من و آيه را به زبان آورد .گفت زيبا و آيه كجا هستند .ما شمال بوديم و با هواپيما آمديم تهران.
من با عصا راه ميرفتم .يك وقتهايي هم ميگذاشتمش كنار .اوضاع قيصر اما فاجعه بود .لگنش در رفته بود و به
پايش وزنه وصل كرده بودند .ريهاش عفونت كرده بود .از پشت سر ريه را سوراخ كرده بودند تا عفونت را خارج
كنند .زانويش در رفته بود و براي جا انداختن آن بايد ميرفت اتاق عمل .تبش پايين نميآمد .عمل طحالش
آلودگي داشت و چسبندگي پيدا كرده بود .دكترها با هم در حال جنگيدن بودند كه چه كسي زودتر قيصر را به
اتاق عمل ببرد .پدرش شبانه روز باالي سرش بود .همه كالفه شده بوديم .آن موقع هنوز نشانههايي از نارسايي
كليه وجود نداشت .من بين اتاقهاي بيمارستان مدام در حال رفت و آمد بودم .دكتر اورتوپدي كه باالي سر قيصر
بود ،گفت« :خانم عصا را كنار نگذار اگر از پايت كار بكشي پالتينت ميشكند» .دقيقا شب همان روزي كه دكتر
اين اخطار را داد ،ديدم پايم دوباره به حال و روز اولش برگشته است .روز بعد رفتم بيمارستان خاتم و دكتر گفت
بايد دوباره عمل شوم .همانجا مرا بردند اتاق عمل .قيصر را با ويلچر آوردند ديدنم .بياندازه ناراحت بود .جان
حرف زدن نداشت .يادم نميآيد حرفي بينمان رد و بدل شده باشد .افسردهتر از آن بوديم كه سخني بگوييم .فقط
سرش را تكان داد .همان روز مجبور شدند قيصر را هم دوباره به اتاق عمل ببرند.
تا سه ماه بعد از تصادف ،قيصر سيزده بار به اتاق عمل رفته بود .براي درآوردن استخوان لگن .براي جا انداختنش.
براي جا انداختن زانو .دو بار براي سرش .براي طحالش .يك بار هم براي سوراخ كردن ريهاش .آن موقع ميگفتم
اين روزها ميگذرد و اوضاع بهتر ميشود .نميدانستم كه تازه دردهاي جديد در حال ريشه دواندن است .هفت
هشت ماه بعد از تصادف مشكالتي در كليهاش پيش آمد .يك متخصص كليه از طرف دكترهايي كه ميرفتيم به
ما معرفي كردند .خانم دكتر خوشاخالقي بود .سابقۀ تصادف داشت و اتفاق وحشتناكي مثل ما را از سر گذرانده
بود .حس مشترک زيادي داشتيم و خيلي به هم نزديك شديم .ديگر او شد دكتر كليۀ قيصر .بعد كه مسئلۀ كليه
حادتر شد به توصيۀ او قيصر را بردم بيمارستان امام حسين .به آن خانم دكتر اعتماد داشتيم .اما بيمارستان دست
كمي از غسالخانه نداشت .اين هم يكي ديگر از حسرتهايم است كه چرا قيصر را برديم آنجا .قيصر را با فشار
بيستوچهار و بيهوش بردم اورژانس بيمارستان .چهارشنبه يا پنج شنبه بود .رزيدنتها مدام ميآمدند و گزارش
ميگرفتند .اما دكتري باالي سر قيصر نميآمد .يك كمك بهيار بود كه تلفني از دكتر راهنمايي ميگرفت .چند
بار يك آمپول خاصي را به قيصر تزريق كردند .اما فايده نداشت .فشار بيستوچهار پايين نميآمد .قيصر در حالت
بيهوشي بود .صدايش كه ميكردم فقط سرش را تكان ميداد .چشمهايش را نميتوانست باز كند .دوشب يا بيشتر

طول كشيد تا دكتر باالي سر قيصر بيايد .اگر اميدي وجود داشت كه بشود كليه ها را نجات داد ،در همان دو سه
شب از بين رفت.
بعد از دو شب كه دكتر آمد ،به ذهنش رسيد ممكن است مشكل التهاب مخچه و قطع جريان مايع مغزي باشد .و
دستور ام .آر.آي داد و مشاوره متخصص مغز و اعصاب را درخواست كرد .برادرم از شمال آمده بود .همان شب زنگ
زد به آقاي خليلي و ديگران و گفت اگر ميخواهيد قيصر را زنده ببينيد بايد همين امشب از اين بيمارستان او را
ببريد .دقيقا همينطور گفت .آنروز براي ام .آر .آي بايد قيصر را از آن بيمارستان بيرون ميبرديم .ما هم ديگر
قيصر رابه آن جا برنگردانديم .در واقع از آن بيمارستان قيصر را دزديديم و در بيمارستان دي بستري كرديم .هنوز
آن قدر فشارش باال بود كه اجازه نميداد او را وارد دستگاه كنند و مدام سرش را بلند ميكرد و نميشد كه
ام.آر.آي انجام شود .رفتم باالي سرش و كمي با قيصر حرف زدم به سختي آرام گرفت .دكتر گفت اگر همين امشب
نرود اتاق عمل و شنت مغزي نگذارد ،تمام ميكند .من نگران كليه بودم .ولي دكتر گفت كليه االن اصال اهميت
ندارد .بدون كليه هم ميتواند زندگي كند .دكتر به همين راحتي اين را ميگفت اما ميدانستم به اين راحتي
نيست .آن شب عمل سر با موفقيت انجام شد .اما عمل بسيار سنگيني بود.
دوسال بعد هم عمل پيوند كليه انجام شد .ولي ششماه بعد كليه پس زد و قيصر در پروسۀ دياليز افتاد .نميخواست
هر روز برود دياليز و سواخ سوراخ شود .ولي نميتوانست نه بگويد .نميتوانست به اين همه درد ،شكنجه و فشار نه
بگويد .گاهي از سر درد به شوخي مي گفت كاش مي شد به دنيا بگوييم نگهدار مي خواهم پياده شوم! ديگر اين
بخشي از جبر مطلق زندگي بود .زندگي در شيبي افتاده بود كه مدام تندتر ميشد .از آن طرف براي خودمان
دلخوشيهاي كوچك و بزرگ درست كرده بوديم .اينطور فكر ميكرديم اين مشكالت كم خواهد شد و قيصر
براي پيوند دوبارۀ كليه آماده ميشود .اما واقعيت چيز ديگري بود.
واقعيت اين بود كه ما با مرگ زندگي مي كرديم .هر لحظه منتظرش بوديم ولي سعي ميكرديم انكارش كنيم .يا
فراموشش كنيم .اين پارادوكسي بود كه پذيرفته بوديم .پارادوكسي كه در آن زندگي ميكرديم .هيچكدام از دو
طرفش دست ما نبود .انتهايش هم براي ما مبهم بود .ما منتظر معجزه بوديم و هيچوقت دربارۀ آخر اين پارادوكس
حرف نزديم .اصال دلمان نميآمد به آخرش فكر كنيم .شايد بعضي وقتها ممكن بود خيلي غيرمستقيم دربارۀ
آخر همه چيز حرف بزنيم .ولي خيلي غيرمستقيم .ممكن بود همان موقع كه خيلي غيرمستقيم دربارۀ آخر اين
ماجرا حرف ميزديم ،هركداممان جداگانه به آن لحظۀ نهايي فكر كنيم .اما آن را با هم درميان نميگذاشتيم .چون
هيچوقت نميخواستيم رسيدن به آخر را بپذيريم.

آخرش دست ما نبود .آبان بود .سهشنبه .سال  .86قيصر را مثل دفعههاي قبل در حال بيهوشي برديم بيمارستان.
اما اينبار ساعت سه صبح همه چيز تمام شد .تمام نشد .براي من تمام نشد .قيصر براي من تمام شدني نيست.
هميشه به قيصر فكر ميكنم .هميشه و نه هيچوقت خاصي .انگار كه هست .ميدانم كه نيست .اما هست .براي من
هست .چه بخواهم و چه نخواهم قيصر با من است .و من هم با او هستم .ما شش هفت سال بيشتر زندگي نرمال
نداشتيم .هرطور بود خوب بود .اما نشد به يك دورۀ پايدار برسيم .همهاش دورههاي گذرا بود .بعد هم كه همه چيز
سختتر شد .از كنترلمان خارج شد .انگار قرار بود زندگي همينطور پيش برود و هيچ چيزي هم نتواند مسيرش
را عوض كند .زندگي همين باشد كه من حاال مدام دفتر خاطرات و شعرهاي قيصر را ورق بزنم؛ مدام بروم اول و
بيايم آخر .همين باشد كه خوابش را ببينم و در خوابهايم با هم حرف بزنيم و زندگي كنيم .اين همان توصيۀ
مادرانهاي است كه ميگويم اين طور زندگي نكنيد .اين طور عاشق نشويد .چون نميشود يك چيزهايي را از زندگي
كنار گذاشت .نميشود گفت آن زندگي بسته شد و حاال بروم يك زندگي ديگر را شروع كنم .نميشود .نميخواهم
كه بشود .نميخواهم آن زندگي را ببندم .فكر ميكنم كه قيصر زنده است و قرار است بعد از اين هم باشد.
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