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قرار بود مصاحبه کنیم.
مصاحبه راه دور، تلفنی، فکسی، ای میلی کار من نبوده و نیست. مصاحبه یعنی هم صحبتی، یعنی روبروی هم 

نشستن و گفتن و شنیدن. 
برای من مصاحبه یک کار فنی نیست. باید چشم های طرفم را ببینم، حرکات دست و سر و کنش و واکنشش 

را، تن گفتارش را بخوانم. مصاحبه راه دور یک چیز اساسی کم دارد: حس.
تازه همیشه با ناآشنا مصاحبه کردن راحت تر است. نوعی غریب نوازی حرفه ای. وقتی کسی را خوب می 

شناسی کار سخت می شود.  با او خوب آشنا بودم...
خالصه نشد. پی اش را نگرفتم، یادم رفت. ظاهرا هر دو از صرافتش افتادیم.

خس���ته از ایستادن چند ساعته پشت صحنه و گز کردن راهروها، در خنکای  نیم شب زمستانی عاشقان از سالن 
کنسرت بیرون می زنم. پسر جوانی بین انبوه مردم ایستاده و چیزی پخش می کند. کنجکاوانه یکی می گیرم و به 

سوی ماشینم می روم.
دیس���ک را بین لبان باریک دس���تگاه پخش صدای ماشین می گذارم و صدا را بلند می کنم. کنجکاویم ارضا می شود، 

فروکش می کند.

چند روز می گذرد. تاریک است. باران بی شتاب بر شیشه می نشیند و جا خوش نکرده دو دست پر شتاب پاکش می 
کند. سکوت خیابان را حتا صدای باران نمی شکند. تکمه دستگاه را می زنم و پیچ صدا را می گردانم. 

 
دریا می خواند.

فضای کوچک ماشین از نغمه و نوا سرشار می شود . صدایش آشناست و صمیمی. به شعرم وا می 
دارد. البالی نت ها، بین دو زخمه، درسکوت کوتاه لحظه ها شعرها را تکرار می کنم. هر کدام 

را به چند مدل. باال می برم پایین می آورم... بعد خاموش می ش���وم، باران کفاف 
نمی دهد... گوش به دریا می سپارم. باران حسودی می کند تند می بارد، رگبار 

می شود اما،
صدایش در دریا گم است. خجول می شود، بند می آید. آنگاه 

تنها صدای دریاست که شفاف و زالل، نرم مثل 
پرنیان گوش را نه، روح را نوازش می دهد.

خلوص صدایش خالصت می کند،صدایش گاه با  
غمزه می آمیزد و  اغوا می کند. گاه شیطنت نهفته 
در صداست که به وجدت می آورد و گاه دیگر که 

اوج می گیرد بلندایش به عرشت می برد.
می خواهی ش���ناور شوی، ترانه ها اما کوتاه اند. 
انگار رفته ای لب دریا و تنها پا تر کرده ای. دریا 

از دور میخواندت. 

به زودی می آید. سه چهار پنج روزی دیگر.
باران بیاید نیاید می روم دل به دریا بسپارم تا 
بخواند جانم تازه ش���ود.... من می روم، شما هم 

بیایید.

عجالتا ر-م


