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آقای نویسنده! آیا بهشت ،روستای تو نیست؟
بگذار در پی فلسفهی یکبار زندگیکردن ،همه چیز را با ولع بیشمار نابود نکنیم

م�را «صوق�ی» ص�دا ب�زن؛ چرا ک�ه رن�ج خود
عش�قبودن را در بیوطنی عش�ق کش�یدهام و
کدام زن از دیار من است که زخم چنین دردی بر
پیکرهی سرنوشتش خوش ننشسته باشد؟
نوشتهاید :یکبار اس�ت زندگانی ،یکبار .همان
یکبار که نسیم صبح را به س�ینه فرومیدهیم،
همان یکبار که عطش خود را با قدحی آب خنک
فرو مینشانیم ،همان یکبار که سوار بر اسب در
دشت تاخت میکنیم ،یکبار ...یکبار و نه بیشتر.
بعد از آن دیگر تمام عمر را ما دنبال همان چیزها
میدویم ،بعد از آن دیگر تمام م�دت را به دنبال
همان طعم اولین زندگانی هس�تیم؛ در پی لذت
اول .سیب را به دندان میکش�یم تا طعم بار اول
را در آن بیابیم ،آب را س�ر میکشیم تا لذت رفع
عطش بار اول را پیدا کنیم .در آب غوطه میزنیم تا
به شوق بار اول برسیم و نسیم را میبلعیم تا نشانی
از آن اولین نسیم بیابیم .زندگانی یکبار است ،در
هر فصل ...تو چه میپنداری س�تار؟ تو دربارهی
زندگانی چه فکر میکنی؟

 ش�یرینی زندگانی بیش از یکبار ب�ه کام آدمنمینش�یند اما تلخیهایش هر ب�ار تازهاند ،هر
بار تازهتر.
اما ای قهرم�انزاد و قهرمانپ�رور کلیدر! چطور
میتوان�د زندگی فقط یکب�ار باش�د؟ آیا دیگر
آن لبخند را هر صبح در ش�لوغی ش�هر نخواهم
دید؟ آی�ا «او» را در ازدحام ایس�تگاهها نخواهم
جس�ت؟ آیا س�فر و بدرقه تنها یکبار است؟ آیا
هر قهر به آشتی و هر آشتی به قهری دیگر مبدل
نخواهد ش�د؟ اگر چنین نباش�د ،چطور پلهای
شکسته پیوند میخورند و زلزلهها زمین را درهم
میش�کنند؟ چطور زخم قهر ،التی�ام مییابد و
آش�تی ،زخم برم�یدارد تا ارزش ی�ک اتصال از
نو بازیافته ش�ود؟ زندگی با تصاوی�ری در ذهن و
روحمان هزاران بار از نو ش�روع میش�ود .مرگ
تنها میتواند دری به روی تداوم تصاویر باشد .گاه
امیدوارم که از نو آن لبخندها ،ثانیهها و آشتیها را
در تداوم دنیای دیگری باز پس بگیرم .باز «او» را از
نو ببینم« .او» میتواند عزیزی باشد؛ یا ماهی قرمز

کوچکم که سالی همدمم بود و درست در لحظهی
س�التحویل از نفس افتاد؛ یا همی�ن کالغی که
برایش خردهنانی میریزم؛ یا گلدانی که حرف به
ریشههایش ریختهام« .او» همیشه من را به تداوم
لحظههای روشن و جاودان میخواند« .او» عشق
است .عشق نمیتواند در ثانیهای بیتکرار توقف
کند؛ جاری اس�ت و قل�ب را به تپ�ش وامیدارد.
بگذار در پی فلسفهی یکبار زندگیکردن ،همه
چیز را با ولع بیشمار نابود نکنیم .بگذار در ذهن
هم با همهی خوبیها و بدیها ،قهرها و آشتیها،
خواس�تنها و نخواس�تنها تا ابد تکرار ش�ویم.
بگذار خودمان باشیم .سالها پیش جوانی یکبار
به من حرف عجیبی زد .گفت« :شکست عشقی
هیچ معنایی ندارد ،چون بعد از مرگ ،به نوری ،به
اویی ،به آنچه که دوستش میداشتهای ،خواهی
پیوست ».آیا آن لبخند را دوباره بازخواهم یافت؟
آیا دوباره از قطار پیاده میش�ود و به ایستگاهی
که من ایس�تادهام ،سلام خواه�د داد؟ امید در
تکرار و تک�رار در روح و روح در انتظار جرعهای
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نور .همیشه فرصت هس�ت ،اگر بخواهیم .چقدر
دلم میخواه�د همه چیز در تداوم باش�د .روزی
«او» را ببین�م و بهش�ت چه میتواند باش�د ،جز
«او»؟ جز عش�ق؟ جز همان لحظهه�ای ناب که
هیچکس جاودانگیشان را باور نداشت؟ سرانجام
همهی گامها به مقصد میرسند و مقصد شروعی
دوباره است؛ درست مثل بهارهایی که میآمدند
و زمستانهایی که میرفتند .بیا چکمههایمان
را بپوش�یم و در برف -هر چند سنگین -تصویر
دو رد پای منظم زیبا بگذاری�م .بیا چترهایمان
را برداریم .در باران باید با چترهای رنگی باز قدم
زد .پرندهها دو چت�ر را از شاخس�اران میبینند
و بهار از رنگینچترها با اش�تیاق میبارد .بیا مرا
به روس�تایت که هیچوقت ندیدمش و در کلیدر
قهرمانپرور توصیف ش�ده ،ببر .راس�تی تداوم
ش�ورانگیز س�پیدهی صبح در بامداد مرگ! آیا
بهشت ،روستای تو نیست؟
پانوشت« :صوقی» یکی از شخصیتهای زن در
رمان کلیدر است.

