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  ♦!اومدم از هند اومدم
  ∗ناصر فيض

گردند و پياده روهاي هند با آدم سنگفرش شده است،  يخ دنبال موجود زنده ميدر مر
،  و فلفل و باران بالتکليف و انبههاي گود افتاده، فقر و فيل هاي برآمده و چشم شکم

هاي هندي  ريزد، قبالً فيلم هم مي  بهها در ذهنت  تناسبةهم .معجون شگفتي است
هم   بهها نيست و باز  بيني اينجا لوکيشيني براي آن فيلم  مياند،  گفتهيچيزهاي ديگر

  .ريزي مي
ت که در سرتاسر حاال ديگر گاندي نام بزرگي نيست، گاندي شکلي از انسان اس

  .است هند پراکنده
گاو   بهياي که حتّ ات عادت کرده  اما تو با نجابت ذاتي,اردگذ تو احترام نمي  بهکسي

ي يک ميمون سهم نداشته باشي،  اندازه  بهياحترام بگذاري و از اين درخت و باران حتّ
هاي غربي بفروشي تا آنها براي کمي  توريست  بههاي شرق ها را سر چهار راه و نارگيل

  .انندخودت برگرد  بهنارگيل و التماس پول خودت را
ات عادت  فلفل نيست اما تو با نجابت شرقي  بهآنقدر که نيازي هوا گرم است،

وقتي چهار خواهر دم بخت داري، باز . اي بسوزي تا بداني هستي هر بهانه  بهاي که کرده
 بخت برود و پياده رويي ةخان  بهاز نجابت شرقي توست که بايد بسوزي تا شايد يکي

  .و لبخند بگذراندهلهله   بهدر شهر، شبي را
  .حاال هي بگوييد زير سر انگليس است
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 ةي که همخيال روز  بهها جز بالشي از رؤيا, باور کنيد زير سر انگليس چيزي نيست
باد آزادي سر بدهند و آزادي همواره آوازي زيبا و  يکزبان فرياد زنده جهان يکصدا و

  .فريبا بماند
افي است توانايي شمارش سريع داشته شود، تنها ک آمار نفوس هند آسان گرفته مي

روهاي شب بگذري، يادت باشد که گاوها را   سرتاسر هند را از کنار پياده.باشي
  .شوند  کافي محترم شمرده ميةانداز  بهنشماري، آنها

بوس را گرفته است تا شايد شب،  قد و نيم قد دور ميني! کند هند چه التماسي مي
 روپيه ٥٠ ها دانند که قيمت اين التماس ها مي حد و توريست بينياز . دنرو ببر پياده  بهناني

  .کند  ميهميشه هرطرف معامله کار خودش را .بيشتر نيست
  .هاي هندي هميشه تکراري است اين صحنه مثل موضوع فيلم

رفته و تمام آشوب است و  بوس در خودش فرو  مينيةمهندس عبدالملکيان گوش
قدر از  ار چرا ايندانم که عبدالجب من مي! نگردي کنيمايم جها خير سرمان آمده. طوفان

  . ديگري نداردةگيرد، آخر مرد بزرگ ميان اين همه آدم چار باران فيلم مي
خيالي از نان شب  هند که چه؟ گاهي کمي بي  بهايد بوس عاطفه آورده يک ميني

  .تر است واجب
  !شود  اما نمي,خيالي بي  بهزنم خودم را مي

 عنوان نمادزايش و بالندگي  بهمعبدي که چيزهاي بدي را  بهها، رسيديم ل فيةدر جزير
يادگار گرفتيم تا خيلي چيزها را فراموش نکنيم  بهمه کرده بودند عکسيمجس!  

و اين ناخدا چقدر اسم . ايم ناصر ما آرامش مان را از دست داده: گويد سهيل مي
کند، سکان را بچسب مرد حسابي  مرد که گريه نمي. ايي دارد در اين طوفانمسم با

  .اش را از دست داده است کشتي آرامش
اينها که موج نيست يک مرتبه ”گويد  هوشمند مي: گويم سهيل مي  بهبار ديگر

سهيل . “شود  اما کشتي باز هم غرق نمي,طرف کشتي  بهآيد بيني که دماوند دارد مي مي
 اينها را , جنوب استةاو بچ! ؟هوشمند خودش گفت: گويد شود و مي تر مي کمي آرام
چه چيزي   بهدانم خورد با نگاه سعيد بيابانکي که نمي داند و نگاهم گره مي خوب مي

  !کند فکر مي
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کنم چيزي شبيه توت فرنگي از آن  دِر يخچال خوابگاه دانشگاه دهلي را باز مي
ردوي مغز ميوه شبيه باسلوق است باسلوقي که گ. شوم آورم و مشغول مي بيرون مي

 آن خوشت ةخيلي از مز. سوسک دارد  بهوسط آن خوردني نيست و شباهت عجيبي
 !خوري داني چه مي خوري، اما نمي مي. شوي که خوشت بيايد آيد، بعدها مجبور مي نمي

اش را   شيرينةار مثل هميشه خند بالتکليفي است و جبةخيلي ميو: گويم ار ميجب به
  .کند سرازير مي

طور است  همين: گويد  مي.اينجا ظاهراً مشکل آب نيست: گويم آقاي ايکس مي به
باران استفاده  هاي بي مهايشان تانک دارند و از آب باراِن جمع شده، در ماهباالي بامردم، 

  …طور است همه جا تانک هست و در لبنان هم همين: گويم مي. کنند مي
من و جمع و همه باهم   بهکند ار نگاهي ميگويد و جب آقاي ايکس چيزي نمي

  .زند اما آقاي ايکس فقط لبخند مي. خنديم مي
ام آقاي سوتين، سوتي قبلي تمام نشده، سوتي جديدي رو  اسمش را گذاشته

  .بخوانيد» کُِمدين«سوتين را مثل . کند مي
آيد و با حرکات و   ميخوريم که آقاي ايکس يا همان آقاي سوتين صبحانه مي

ا چنان ام. خواهد برخوردهاي شب پيش را رفو کند  ميدت لو رفتهش  بهتعارفات
  .تواند از دهلي هم آنها را ببيند ي قزوه ميزند که حتّ کوکهاي درشتي مي

رويم و با قايق درياگردي  دريا مي  بهاگر بشود: گويد  ميگوييم برنامه چيست؟ مي
يشب باران فراواني باريده است چون د. کنم بشود ه فکر نميدهد البتّ کنيم و ادامه مي مي

  …و دريا
درست است در اين مواقع دريا بسيار خيس و لغزنده است و لذا : گويم مي

  . کنيم يا برنامه را تغيير بدهيمبايد صبر! خطرناک
خنديم، ولي آقاي  کند و باز همه باهم کمي بلندتر مي من و جمع مي  بهار نگاهيجب

  .ر لب دارد و ديگر هيچلبخند ب  بهايکس فقط چيزي نزديک
  !کنند گونه آرايشي نمي اي زنان اينجا هيچ ت کردهدقّ: گويد سعيد مي

دهم که خوب  و ادامه مي! کنم؟ کني که من نمي ت ميخيلي چيزها دقّ  بهتو: گويم مي
. آنها که زيبا هستند و آن دسته که زيبا نيستند اند، زنان هند دو دسته. ت روشني داردعلّ
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و اينبار . اي ندارد آرايش ندارند، دسته دوم هم که آرايش برايشان فايده  بهزيزيباها نيا
  !گيرد از همه جاي هند ار هم آن طرف دارد عکس ميخنديم و جب هردو باهم مي
پرسيدم و گفتند اين مردم خودشان با عالقه وسط بلوارها و کنار : گويد سهيل مي

  .يت آرامش را هم دارندستند و نهاخوابند و راضي ه روها مي پياده
تو حاضري يک هفته چيزي نخوري و لخت وسط خيابان ! سهيل جان: گويم مي

  بخوابي و فکر کني که آرامش داري؟
  !آقاي ايکس  بهه نهخنديم، البتّ همه باهم مي

ظاهراً در هند نانوايي از نوع مرسوم آن در ايران وجود : گويم همراه هنديمان مي به
گويم ما  مي. پزند که اينجا مردم نان را در خانه مي رست است براي ايند: گويد مي. ندارد

  .خريم ا نان را از بيرون ميکنيم، ام در خانه اورانيوم غني مي
تر ادامه بدهيم خندد تا سفر را شيرين ار ميجب.  

اي نه اعتراضي و  هند مردم بسيار آرامي دارد، نه حرکت ويژه: گويد دوستم مي
  …نه

روزي يک وعده غذا آن هم ! خواهد عزيزم اعتراض و حرکت توان مي: گويم مي
تازه مگر . ي از آدم سر بزنداگر اقبال با تو باشد که اين همه نيرو ندارد تا حرکت خاصّ

شب تا  کنند، هر اينها خوابيده اعتراض مي. اعتراض هميشه بايد با حرکت همراه باشد
  !روها صبح وسط بلوارها و کنار پياده

  .خندد؛ آقاي ايکس هم نيست دانم چرا کسي نمي بار نمي اين
کنم تا امروز  فکر مي. ل کردن زبان فارسيکنيم براي متحو  حرکت مي٥/١٢ساعت 

قدر شاعر فارسي زبان را يکجا نديده است و مثل آن موش همسفر با فيل در  بمبئي اين
ه گرد و غباري راه چرفيق ببين : گويم کنم و مي پشت سرم مي  به خاکي، نگاهيةجاد

  !ايم انداخته
  .ام خندم چون اين آخري را فقط از ذهنم گذرانده و تنها خودم مي

  


