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 ساده روایت یک

 شهدادی هرمز

 

 یهشب صوتی. شنیدم را پرنده صدای

 تپش. دریایی مرغ صدای شاید. جیغ

 رویم پیش. بودم نشسته اداره میز

 امور پروندۀ چند. چای فنجانی

 از منتخبی: »کتاب یک. اداری

. «چخوف هاینمایشنامه و هاداستان

. آمد موج صدای پرنده صدای با
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 یدریای. انسان و ءشی از تهی ساحلی

 هب دانستمنمی. برخاستم جا از. آرام

 بود زده تلفن زنم. رفت خواهم کجا

 پدرش خانۀ به امروز را هامان بچه

 برای بخواهم اگر هم من. بردمی

 پدرش خانه به توانممی ناهار خوردن

 ءشی از تهی ساحلی جایی، من. بروم

 بروم؟ کجا به. امدیده انسان و

 حوالی. بود پیش سال پانزده شاید

 ارب نخستین. سالگیوپنجبیست

 جربهت را نوشتن بار نخستین. نوشتم



3 
 

. بودم نشسته درس کالس در. کردم

 نگاه کسی به. برخاستم ناگهان

 .نخواستم اجازه معلم از حتی. نکردم

 روی دستشویی، در. آمدم بیرون

 ردیف را هاکلمه ها،پاره کاغذ

 باز را هاآن وقتی که کلماتی. کردم

 کردندمی بیان را مطالبی خواندم،

 .نبود من اندیشۀ در کدامهیچ که

 انداست دانمنمی. نوشتممی سالی چند

 مختلف هایمجله در. نه یا بودند

 برایم اندکاندک. کردممی چاپشان
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 این از روزی. بود شده عادت نوشتن

 عبث به که برداشتم دست عادت

 هزار چند تنها. بردم پی آن بودن

 یدرستبه نیز آنان. هستند خواننده

 نیز من که گونههمان. خوانندنمی

 شاید. نویسمنمی درستیبه

 من ماا. باشند هم حقیقی خوانندگانی

. منیست حقیقی اینویسنده دیگر

 هایمموقعیت. اندتکراری هایمحرف

. ندامبتذل و تصنعی هایمداستان در

 باز کسی کار از گرهی من نوشتن
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 دیگر. خودم کار از حتی. کندنمی

 جانبی اشیا مثل برایم بشری مسائل

 بنویسم؟ چرا. اندشده

 زن. کردم پیدا ایاداره در کاری

 نمز. شدم مشغول خانواده به. گرفتم

 رد ایتجربه تدریجبه. آورد بچه دو

 شده راحت. نماند نکرده زندگی کار

 نرفت با آسودگی به را روزها. بودم

 به هاشب. گذرانیدممی اداره به

 و دوستان با خوردن مشروب
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 حقیقت به. گذشتمی وجدلبحث

 .بودم آسوده

 وبیدارخواب صبح پیش، ماه چند

. دمبو خفته رختخواب در هنوز. بودم

. شنیدم را پرنده صدای ناگهان

 اختیاربی. نامبی مرغی صدای

 .بود پریده هم رنگم حتماً. لرزیدم

 رماس دیشب زیاد،احتمالبه گفت زنم

 برایم. بخوابم کرد وادارم. ایخورده

 قوری. آورد گاوزبانگل کردۀدم

 همه همیشه برخالف دیدم که را
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 هنگام. آمد چشمم پیش یادبودهایم

 هاییگل همه گاوزبان،گل خوردن

 که حیواناتی همه شناختم،می که

 من با که کسانی همه و بودم دیده

 هب لحظه یک به بودند، گفته سخن

 اضطراب به روز. آمدند یادم

 هر و حرکت هر ء،شی هر. گذشت

 .انگیختبرمی نوشتن به مرا صدا

 .لرزانیدمی را هامدست نوشتن، شوق

 ستیب و آمد بالینم به دوستی که شب
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 شوق و اضطراب همه داد، دستم به

 .خفتم. خفتم. مرد فرو

 رد بار این. شد تکرار صدا بعد مدتی

 در شدمی. بود عصر. بودم خیابان

 هاپیالههم با. زد گیالسی ایمیخانه

 .گفتیم سخن هنر از و ادبیات از

 .برد یادم از را چیزهمه مستی

 من. شد تکرار وبیگاهگاه صدا

. یمگومی راست. بنویسم که کوشیدم

 کاغذ بر ایکلمه نتوانستم. نشد
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. مبگوی سخن تجربه کدام از. بیاورم

 :ناچار

 آب انبوه. آیدمی موج پس از موج

 .ریزدفرومی ساحل یکدست شن بر

 زری صدف از پوشیده شنی هایکناره

 دوردست در جنگلی به ساحل. است

 مرغی دریا، بر. پیونددمی

. کشدمی پر سپید و جثهبزرگ

 گاهی. نشیندمی آب بر گاهی

 و زمین در جنبشی هیچ. خیزدبرمی
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 و حرکت هاآب بر. نیست آسمان

 .است جنبش

 ساحل بر پا جنگل در جایی از من

 بال مرغ. روممی پیش. گذارممی

 بر. آیددرمی به آب از. کشدمی

 جیغ. کندمی پرواز من سر فراز

 ساحل بر هاموج. کشدمی

 صدای و دریا صدای. ریزندفرومی

 زانو ماسه بر. آمیزدمی هم در پرنده

 شن الیالبه در اندکاندک. زنممی

 .شوممی نشینته. رومفرومی
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 را هاقرص که ساعت یک شاید

 آورخواب قرص ایبسته. امخورده

. گذاشت نخواهد امزنده دانممی که

. امکرده تکرار را معمول روایت

 فردی جز من مگر اما. دانممی

 ام؟بوده معمولی


