
 جان یبطبیعت 
 لقا نوایی بروجنی *فرخ          

 «خانم عزیز ممنون که من را پذیرفتید.»

 «خانم. دیآمد خوش» 

کننده با برندۀ این جایزۀ مهم هستم. شاید اگر بیماری کرونا نبود قرارمان را اینجا  خوشحالم اولین مصاحبه»

 «.میگذاشت ینم

 «روز من خانه هستم.که این وقت  . به خاطر کروناستههمینطور »

زیادی در  های مهمانچه شومینه زغالِی گرمی. هوا خیلی سرد شده. چه میِز غذاخوری بزرگی. معلوم است از »

 «یا باید خانوادۀ پرجمعیتی داشته باشید. راستی از آمدن من خبر داشتید؟ کنید میاین خانه پذیرایی 

 «.ام شده برنده کنم باوربله. پسرم خبر داد. با آمدن شما من هم باید »

دانم فرصت زیادی نداریم. قرار است امروز تابلو را پیش از آنکه به شما  کنم. می هایم را خالصه می سؤال»

 «به نمایش بگذارند. مندانش عالقهبسپارند برای 

 «دیدم. کاشکی ترتیبی داده بودید خود من اول آن تابلو را می»

 باید شما را دعوت می»
ً
 برداری برای شبکه تلویزیونی.  در دفتر مؤسسه یا سالن فیلمکردیم  قاعدتا

ً
خبر  حتما

وبال همه برای جمع شدن زیِر  تا حاال، دست 9102دارید، از شروع بحران این بیماری در روزهای پایانی سال 

 «اند. . ترسیدهدارند حقیک سقف بسته شده و شاید بشود گفت مردم 

همه جای دنیا را  ای ناشناختهوزی از خواب بیدار بشویم ببینیم بیماری ر  کرد میمن که هنوز گیجم. کی فکر »

 «شاید در چنین اوضاع و احوالی مصاحبه هم الزم نباشد. گرفته.



 «. شما برای مصاحبه آماده نبودید.میا گرفتهلورنزو  از البته ما بیشتر اطالعاتی را که الزم داشتیم،»

 «مثاًل چه اطالعاتی؟»

 «های تلویزیونی اعالم شده. ها و بعضی شبکه میل و شغل شما در بیشتر روزنامهمثاًل اسم و فا»

 «عجب. پس کار من خیلی راحت شده.»

 «آزمایی خریدید؟ بخت تیبلشد شما  یچ مطلب. سر اصل روم می راست کیبله. من »

 .«را خریده بلیت خودش پرسیدید. البته پاسخ این سؤال را هم باید از لورنزو می»

بهتر است با این سؤال شروع کنم. محل زندگی شما کنار دریاست و کمترین دغدغۀ مردم شهر تهیۀ آب پس »

 «آب و فقیر باشید؟ است. چه چیزی شما را واداشت به فکر آب برای مردم کشورهای کم

 نکهیا یبجوابی بدهم، چون همه این کارها زیر سِر لورنزو ست. لورنزو  توانم نمیهم  راستش من در این مورد»

به چه دردی  ها تیبلبه او گفتم این  مناسبت کریسمس.  به هم آنآزمایی خریده بود.  بخت بلیتمن بدانم برایم 

آوردن یک تابلو از پیکاسو این  به دستسِر  وادار کنندبرای اینکه من و هزاران نفر را  گفت می؟ خورند می

با درآمدش یک کاِر پرسروصدا و درست  یرسان مککرا بخریم و بعد هم آن موسسه  متیق ارزان یها تیبل

 «حسابی انجام بدهند.

 «ها بگویید. ؟ کی به شما خبر داد؟ از هیجان آن لحظهشده برندهشما  بلیتشدید  چطور خبردار»

عصر همان روزی که اسامی را اعالم کرده بودند، تازه از سر کار برگشته بودم. توی آشپزخانه در تدارک شام »

 هم هست. توی اداره، خیابان، تلویزیون. لورنزو اآلنکه  طور نیهمجا صحبت ترس از کرونا بود.  بودم. همه

در را باز کردم سوار بر  که نیهمداشت.  زد. ترس برم زنگ می دستش را روی زنگ در گذاشته بود و پشت سر هم

باال آمد. روی زمین بند نبود. مثل فنر  یکیدوتاها را  رها کرد و پله دوچرخه از در تو آمد. دوچرخه را وسط راهرو



کردم  شد. "من هرچه نگاهش می از این نمی بهتر کرد: "عالی شد، پرید. پشت سر هم تکرار می باال و پایین می

و واج نگاهش   زد. هنوز هاج نفس می بود، نفس انداخته گل صورتش کند. ا این کارها را میفهمیدم چر  نمی

گرفته تا سواره توی خانه آمدنت. از  زنگ زدنتاز  خبری." سرتاپا تو خودتگفتم: " کردم. گفت: "چه خبر؟" می

بند نیستی؟" دوید توی  زمین یچرا روها. تا آمدم بپرسم: "چه خبره،  دوچرخۀ وسط راهرو تا دویدن روی پله

صدای ناقوس کلیسا بلند  گفت: "صبر کن تا دست و صورتم رو صابون بزنم." بعد بگم. دستشویی. بلندبلند می

 باالتر رفته بود. دلم شور افتاد چون ما در خانواده و فامیلمان خیلی سالمند داریم. ریوم مرگآمار  شد.

بیاد. داره  سر جانفسم  صبر کنشام پختن بودم. گفت: " خوای بگی، زودتر بگو." مشغول پرسیدم:"چی می

که پرشده بود.  ها مارستانیب؛ از زدند یمهاِی خبری داشتند دربارۀ کرونا حرف  زنه." همۀ شبکه قلبم تندتند می

 «جا حرف از ماسک و دستکش و الکل بود. تعطیل شده بودند. همه از اداراتی که نیمه

 «لورنزو چه خبری دارد؟پس شما منتظر شدید ببینید »

را  آهان بله. ببخشید. دوید تو آشپزخانه. گفت:"مامان! مامان! یه خبر باورنکردنی... شب کریسمس امسال»

تو  بلیتکه یکی به نام تو خریدم امروز به من زنگ زدند. گفتند  ییآزما بخت بلیتیادت هست؟ همان دو تا 

از  زیکریگفتم:"حواست باشد به هرجایی که دست زدی الکل بزنی."  باره کیدانی یعنی چه؟"  برنده شده. می

 وپال پرت قدر نیاگفتم:"چرا  .زد که چند بار به موبایلش زنگ زده بودند تا خبر جایزه را بدهند این حرف می

؟ لیوان آب را دستش دادم، گفتم: " اول کمی نفس بگیر. یک لیوان آب بخور." گفت: "همان دوتا ییگو یم

ایستاده  ."بلیت، آن دوتا بلیتگفتم: "تا حاال چند بار گفتی آن دوتا بهش  شب کریسمس را گفتم مامان!" تبلی

داد. طبق  گیرِی کرونا در اروپا و کشورهای درگیر را نشان می تلویزیون همه داد. بود روبروی تلویزیون و گوش می

. ادارات شدند یمتعطیل  یکی یکیبزرگ  یها شرکتآمار وضع کشور ما از همه کشورهای اروپایی بدتر بود. 

کننده بود. گفتم:"تو دانشجوی رشتۀ  کردند. همه خبرها نگران ریزی می داشتند برای دورکاری برنامه

 بلیتریزی برای این وضعیت باشند. فقط به  باید به فکر برنامه اآلنشماها  گروه روانشناسی در اقتصاد هستی.

خطر به  اش همهگفتم: "تو  خطر کردن!" جور کیریسک است،" جور کیخریدن  بلیت: گفت ؟یکن یمفکر 



باید دو دوتا  زیچ همهکنی! "گفت: "صبر کن. تو تقصیر نداری. فقط حسابداری بلدی، به نظر تو  فکر می کردن

و  کند. پشت میز نشست می برآب کتابای تو را نقش همه حساب اآلنو ریسک من  خطر کردنچارتا باشد. همین 

گفتی." گفت:  گفتم: "داشتی می کنی؟" را خاموششود تلویزیون  با دو دست سرش را گرفت. گفت: "می

فقط با صد یورو صاحب تابلو چند میلیون یورویی پیکاسو »کن ببین. این هم تبلیغش.  صبر "نگذاشتی بگویم.

را به هم  شیها دستدرخشید.  هایش می از جا بلند شد. چشم دانی تابلو پیکاسو داشتن یعنی چه؟ می« شوید.

ونیم میلیون یورو  شدی. این تابلو بیشتر از یک تو برنده... یکن ینمتو... مامان باور  بلیت: "گفت زد و پرید باال.

نشانم داد. پشت سر هم از  ها آنرا با شمارۀ  ها بلیتگوشی را جلو آورد و  ارزش دارد. ببین اینجا را نگاه کن."

گفت:  شده برایم خواند. مدام می فروخته یها تیبلو تعداد  بلیترسانی تا ایدۀ فروش  موسسۀ کمک یها هدف

شود برای مردم کشورهایی که فقیرند و آب  می یرسان آبصرف شبکه  ها بلیتپول این  "مامان مهم اینه که

 «آشامیدنی سالم ندارند."

 «کجا خبر را شنیده بود؟ کی خبر داده بود؟»

رفت لب دریا. خیلی دوست داره  دم غروب می ها وقتکتی که این پروژه را راه انداخته بود. بیشتر همان شر »

خورد.  بودند. روی پاهاش بند نبود. تلفنش مدام زنگ می خبر دادهغروب آفتاب رو تماشا کنه همونجا بهش 

 گفتم: "لورنزو.  د."خواهند به تو تبریک بگوین شده. همه می به پاای  دونی چه ولوله : "نمیگفت می
ً
 لطفا

دارم  اآلنگفت:" به خاطر خرید این بلیت مسخرۀ همه فامیل شدیم؟" شلوغش نکن. برو سر شامت. یادت رفته

گفتم: "دوباره نگویند پولتو دور ریختی و  فهمی!" . همه خبردار شدند. صبر کن میباور کن. زنم یمجدی حرف 

گفتم: "از کجا معلوم  " هم رفت. گفت: "من که نشونت دادم.اخماش تو  "؟بردار کاله مشت کیدادی دست 

برود تو  کامالً گفت: "باور کن دم غروب نشسته بودم لب ساحل منتظر بودم قرص خورشید  باشد؟" خبر راست

کاسه دریا. فکر کن تو همون چند ثانیه، بیش از ده بار این شماره به من زنگ زد. فکر کردم از بانک یا اداره 

گفت:  زنن؟" بانک و بیمه و اداره مالیات دم غروب زنگ می گفتم: "به نظرتو و یا اداره بیمه است."مالیات 

آخرش گفت: " بیا  گفتم: "برو بقیه داستانت رو برای پدرت بگو." گم تا تو باور کنی." همه اینارو می دونم "نمی



شناسنش. ببین از همین مؤسسه  رسانی. نصف دنیا می اینم پیام صوتی که فرستادن در مورد مؤسسۀ کمک

: گفت کشِی آب؟ جنجال برای لوله همه نیاگفتم: " گه." اسم تو رو می داره پیام دادند. بیا خودت هم بشنو.

گوشی را گرفتم. اسم و  کنی مال کی باشه؟" فکر می« طبیعت بیجان»اسم تابلویی که برنده شدی  هم نیا"بیا 

گفت: "پس  «پیکاسو همون نقاش معروف اسپانیائی»م دیدم. نوشته بود فامیل خودم را دیدم. اسم نقاش را ه

و دایی هم گفتم. راستش  مادربزرگ باألخره باور کردی." گفتم: "به پدرت گفتی؟ " گفت: "به پدر و پدربزرگ و

 شون اینه که گفت: "راستش رو بگم؟ تِه تِه حرف همه گفتم:"خب چی گفتن؟" " خبر دادم. به هرکه یادم آمد

گفتم: "کاشکی برای درمان  "گیج شده بودم.  نداره "میونۀ خوبی  خطر کردن برداریه. آخه نسل شما با کاله

لورنزو گفت:  "اندازن.  جنجال راه می همه نیا یرسان آبکرونا هم کاری بکنن. حاال که برای رسوندن یک شبکه 

دونن این بیماری  نمی چند ماههنوز بعد از کردی؟ اینا چه ربطی به برنده شدن تو داره؟  قاتی"مامان. چرا 

تونیم یه خونۀ بزرگ بخریم و از شر تعمیرات راحت  چطور تو دنیا پخش شده؟ ولی مامان فکر کن با این پول می

: گفت خورد. گوشی تلفنش پشت سر هم زنگ می " .میبر یمگفتم: حاال بذار ببینیم جون سالم به در  " بشیم.

ری کمک کنی، خریدم. به قول خودت این دفعه به مردم اونور دنیا کمک کردی. دونستم دوست دا "من می

 همه نیا گفتم: "من با کمک کردن که مخالف نیستم. تو این اوضاع خریدی." یم خودت هم اگر خبر داشتی،

 «" ومشقای من. گفت: "آ هان. خوب گفتی. این دیگه به علم اقتصاد مربوطه و به درس نداره." یوهو های

 «کنین چند برابر قیمت تابلو؟ دونید چقدر پول جمع کردند؟ فکر می می»

 «دونم. چند برابر؟ نمی»

این تابلو از  اصل یورو جمع شد. باورکردنی نیست. ها ونیلیمنزدیک به بیست سی برابر قیمت واقعی تابلو. »

ما بوده. دوستاِن پسرتان  انگیزترین جایزۀ مؤسسۀ شده و شاید بگم هیجان دهیموناکو خریک کلکسیونر در 

 «هر چه زودتر بیایند تابلو را ببینند. خواهند یم اند انداختهای راه  لورنزو، یک ولوله

 «چه خوب! خود من هم دل تو دلم نیست.»



ورودی را هم  یها تیبل. درآمد نندیببآن ر  گذاریم تا همه ما تابلو را در سالن شهرداری شهر شما به نمایش می»

 «شما... در اختیار

 «در اختیار من؟»

شود. شما حاضرید  اش به شما مربوط می محافظت از تابلو را بر عهده داشت، بقیه جا نیهمبله. مؤسسه ما تا »

 «دربارۀ تابلو حرف بزنید؟

 «بهتر نیست یک هنرمند نقاش یا یک کارشناس از مؤسسه شما حرف بزنه؟»

آفرین چه نکته جالبی گفتید. چه مصاحبۀ خوبی شد ممنون از شما. فقط یک سؤال خیلی مهم مانده. برای »

 .«زند یمپولی که از تابلو به شما می رسه، چه تصمیمی دارید؟" ببینید تلفنتان زنگ  همه نیا

مون  غییراتی در محل زندگیام. شاید ت را پسرم هم گفت، اما راستش هنوز تصمیمی نگرفته ها نیاالو. بله. همه »

 «مصاحبه هستم. در حالهم  اآلنبدم. 

تونه در زندگی شما  جایزه می نیا شما حسابدار یک شرکت خصوصی هستید و یک زندگی معمولی دارید.»

 «چه جمعیتی پشت در ایستاده. باید برویم دم در. تغییرات مهمی ایجاد کنه. بیایید ببینید

ۀ ما و مادر لورنزو تصمیم گرفتیم تابلو را برای شما در سالن شهرداری به نمایش بازدیدکنندگان عزیز، مؤسس»

 «بگذاریم. برای برندۀ جایزه دست بزنید.

 «باید چه بکنم؟ اآلنمن »

 «ها هم فکری بکنید. کننده بازدید یها تیبلبرای درآمد »

 «نیازهای فوری بیماران کرونایی.این درآمد دست خود شهرداری باشد برای  بهتر است واحوال اوضاعدر این »



 «و درستی. سریع هم تصمیم گرفتید. جا بهچه تصمیم »

 دنیای ما "هستم.  " یخبرگزاراز گم خانم! من  تبریک می»
ً
صورتتون  ماسک را از روی لحظه کی لطفا

 «بردارید.

« 
ً
 «اما اجازه بدید برگردم عینکم را بردارم.؛ حتما

*** 

 باال رفت. ها پلهتند از 

 جا خوش ها آنروی  هاست سالورورفته با تابلوهایی که  خانه انداخت. به دیوارهای رنگ یسرتاپانگاهی به 

های دور  بندی کرده بود. صندلی های شومینه روی دیوارها که جای تابلوها را قاب . به نقش دودهکرده بودند

انداخت. زیر لب گفت:  شیسرتاپاُهل داد. پنجره را بست. نگاهی در آیینه به  شانیسر جامیز ناهار را 

موهایش را مرتب کرد. دستی به  شود یم جان یب. بدون آب طبیعت هم ییبامسماچه اسم « طبیعت بیجان»

 صورتش کشید.

را از میان  ورنزول ایستاده بودند، تکان داد. رو به کسانی که برد ورا باال  شیها دستدم در و جلو دوربین 

 جمعیت صدا زد. لورنزو به طرفش دوید و از پشت سر او را بغل کرد.

به خنده باز  ها ماسکهاشان پشت  و لب زد یمبرق  شانها چشمراه افتادند.  یشهردارسالن  طرف بههمگی 

ش از هم با دستک جداشده یها انگشتالی  ها دستحبس شده بود. صدای  ها ماسکبود. لبخندها، پشت 

 .شد یمپالستیکی گم 

 

 



 

 انیدر اصفهان به پا ایجغراف یخود را تا مقطع کارشناس التیتحص یبروجن ییلقا نوا فرخ* 

اصفهان  یها رستانیدب ری، دب۹۵۳۱در سال  یاز مشاغل دولت میبرده و تا قبل از انفصال دا

 ۹۵۱۱و در سال  ستا یرصادقیاستاد جمال م یدانشجو شیبوده است. از چند سال پ

است. مجموعٔه دوم  منتشر کرده یبه نام در آب یکوتاهش را در کتاب یها مجموعه داستان

 داستان او نیز در حال نشر است.

 


