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  وقتی بهار رنگ می بازد

  

   

  فریبا اکبری 

  دانشجوی ارشد زبانهای باستانی

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعهات فرهنگی

  

و نـيم ظهـر    ١٢و ساعتم را دیدم کـه   هایم را ماليدمچشم. شاید از صدای مادرم. ر شدم ميدم از چه صدایی بيدانفه
از روز را هـم بـا خساسـت     باریکه نـور نگ ضخيم اتاق که رهنگاهی به در و دیوار تاریک اتاقم انداختم و پرده تير .است

  ..... من دریغ می کرد و بعد نگاهم را از آن یک سره به کف اتاق دوختم که پر بود از کتاب و کاغذ و لباس و 

ن ظهر آسایش بخش ترجيح می دادم در خواب باشم تا و من که در آ گذشت از شليک توپ نوروزمی ساعت ٤تقریبا 
  . کيف کرده بودم   ،خوشحال هم شدم که در عالم بی خبری خواب ،در بيداری

لحظـه تحویـل   برای  داشتم فکر می کردم که اگر .به سقف اتاقم چشم دوختم و مباال کشيد چانهباز لحاف را تا روی 
  . م نه عصبانی  تولی االن نه ناراح ،هم ناراحت شدم وبيدارم می کردند حتما عصبانی می سال

 ام رنندم و چشمااو کله ام را الی بالشت چپ فوری سر...  مادرم وارد اتاق شدکه  غوطه می خوردمهمين فکرها در 
  .با کوبيدن آنها به هـم، صـدای تـق و توقشـان را درآورده بـود     کرد و و بسته می م در کمدها رو بازدرما. دزدکی بستم

ا هـم بـه   کـه بـ   دبيدار کنـ  رافقط می خواست با این سروصداها م گشت،چيزی نمی دنبال هاکمد داخل طمئن بودمم
  .برویم مادر بزرگخانه 

حـاال کـه دیگـر هفـت سـينی       .تپـد م دلم برای بهار نمیویبگ او م و بهیبيرون بيا _لحاف _ خواستم از زیر سنگر عزیزم
هـای شـفاف و درخشـان خانـه     از رنگ دیـدن حيـاط خـالی   .شـود مادربزرگ چيـده نمـی   گلدوزی شده ی تازهروی سفره

حـاال کـه دیگـر حيـاط آن     .تپـد دلم برای بهار نمـی .ندارد ، ذوقیقد گير افتادهنيموزرگ که بين این همه آپارتمان قدمادرب
 قيـل و .هـا وجـود نـدارد   ای برای نشستن گنجشـک وقتی شاخه. ها نيستزنبورها و مورچه خانه جوالنگاه پروانه ها و

وقتی  و های سرخ بکاردها گلبينم که توی باغچهحاال که دیگر پدربزرگ را نمی ؛ کندزنده نمیدلم  در ال بهار شوقیق
-کرد و دستهای گلـی گرفتند،او خاک باغچه  را صاف میقرار می ها آرام وها در باغچهبوته شد وهمه چيز مرتب می
  ...شستحوض می یاش را در پاشویه

حـاال  .رفـت مـی  خاک باغچـه فـرو   درونکه  گلی پدربزرگ های مهربان وانگشت دوست داشتم به خاطر آن روزها بهار را
دیگـر از دیـدن   .فقط تعریف بهار برای من دوران بيداری گياه است پس از خشکی تابسـتان و خـواب طـوالنی زمسـتان    

بـه لـرزه    تارهـای دلـم را  ، هـا پنجـره  لبه ها رویو چيدن دوباره آنی بيرون آوردن گلدانها از سر پناه زمستانيشان منظره
  .درنمی آورد

مدتهاسـت  .مـان گلـی نشـود   اظب بودیم کفشهای تازههایی را که موایم تمام آن لحظهگم کردهگر سالهاست حاال دی
بـه تعـداد    ،اسـفند  خرآحتی مادرها و مادربزرگها هم روزهای  دیگر .کنيمنمیدم عيد ذوق  نو یکه برای خرید لباسها

  .کنندگندم و عدس سبز نمی خانه ظرفی از هایاتاق

دانـم در  نمی.ی موبایلهای مجازی و سرهای خميده در گوشيهاشبکه  های همراهمان وتلفن یم وهما ماند حاال دیگر
کـه بـا او در   یـا شـاید کسـی    ، بـرای فـرار از تنهـایی    نگـاه شـاید دنبـال دو    .گردیماین یک کف دست جا،دنبال چه می

یا شاید در دنيایی که همه  در گوشی هامان وبزرگ  یدر انتظار اتفاقشاید در انتظاریم،. رویم ای مشترک فرواندیشه
بودن خـود را ثابـت   و  ایم که چيزی از خود به نمایش بگذاریمجایی پيدا کرده. ا ثابت کندر ن ماچيزش می خواهد نبود

-و یا شـاید لـذت مـی    ه خاطر چالش ها و مشکالت اجتماعیبرای ژرف اندیشی بست ا شاید اینجا عرصه ای .کنيم
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حتمـا در ایـن یـک کـف دسـت جـا        .بی گاه مصدع اوقات یکدیگر شویم گاه ،دروغين بریم که در این دنياهای مجازی و
دوباره جا  ،اندکنيم و در خاطرهایی که مسلما فراموشمان کردهاحساس می ترسيعتر و گستردهوجود خود را خيلی و

  .یيمآگيریم و از این همه شادی توخالی سر کيف میمی

کنـد،امروز بهـار اسـت یـا     چه فرقی می! هزار شبکه اجتماعی دیگر صدها پویای تلگرام وای مخاطبان  !هاپس ای آدم
از مرز بين دنيـای   ایمگذشته ایم وشکسته ایم ومد دنيای دروغين شدهپایيز وقتی که همه ما این چنين گرفتار جزر و

  .مجازی واقعی و 

 بوی عيـد و ، بوی سنبل ندارد، اش را نداردزمستان وقتی که بهار عطر هميشگی کند بهار است یادیگرچه فرقی می
نيای بـه اصـطالح   حاال که دیگر در این د، خرید ندارد و بازار بوی اسفند و، ی نداردمشکبيدبوی نقل ، خوشحالی ندارد

-دلـم مـی  .ایـم ایـم هنـر بزرگـی کـرده    ه افليج نشدههمين که از غص ،کنيمآسمان زندگی میی کمگرفتهمدرن و دود 
و خانه ،ایی که دلتنگـی نباشـد  به ج، به جایی که تا به حال نبوده ام، به یک جای دیگر،خواهد خودم را به جایی ببرم

و  نـه هـوا  ، ب باشدآنه .ن فکر نباشدآ و این فکر دروغ و حقيقت و، همهمه ی ادم ها نباشد بوی غذا و، خيابان نباشد
  .اصال هيچ چيز نباشد، نه احساس گریه

جـواب  م و درکـرد ام نگاه تهفرونشس افتاده وهای گودبه چشم؛ م ادایست روبروی آینه م وشداز روی تخت بلند سپس 
  : گفتمبریده  کوتاه و خشک و، برویم خانه مادربزرگبه  از من خواستم که درما

  "مآ  ین ن می م"  


