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به چاپ رسیده است.

ایــن کتــاب تحــت مجــوز امــوال خالق ـهی همگانــی بــا شــرط لــزوم
اِســناد بــه نویســنده ،اســتفادهی غیرتجــاری ،و بــدون حــق اقتبــاس از
اثـ�ر(  (�Creative Commons Attribution, Non-Com
 )mercial, No Derivate Works Licenceبــه چاپ رســیده
اســت.
ایــن بدیــن معنــی اســت کــه شــما میتوانیــد بــه شــرط ذکــر نــام
نویســنده و عــدم اســتفاده تجــاری ،ایــن کتــاب را بــه صــورت رایــگان
دریافــت و کپــی کنیــد و آن را آزادنــه بــا دیگــران بــه اشــتراک
بگذاریــد .شــما همچنیــن میتوانیــد بــا هزینــه خودتــان ایــن کتــاب را
چــاپ کنیــد و بــه صــورت رایــگان تکثیــر کنیــد .ایــن مجــوز بــه شــما
اجــازه هیچگونــه فعالیــت تجــاری و ایجــاد درآمــد ،برمبنــای ایــن
کتــاب را نمیدهــد .همچنیــن ایــن مجــوز بــه شــما اجــازه نمیدهــد
کــه ایــن کتــاب را جــرح و تعدیــل کنیــد ،تغییــر شــکل دهیــد یــا بــر
مبنــای آن اثــر دیگــری بســازید .کلیــه حقــوق کپیرایــت و دیگــر
حقــوق نشــات گرفتــه از ایــن کتــاب ،بــه هــر زبــان ،در هــر رســانه و
بــه هــر شــکلی متعلــق بــه نــوگام اســت .نــوگام حــق برخــورد قضایــی

بـ�ا هرگونـ�ه فعالیتـ�ی را کـ�ه در تضـ�اد بـ�ا مجـ�و ز �Creative Com
 monsو حــق کپیرایــت باشــد ،بــرای خــود محفــوظ نــگاه مـیدارد.
از شــما دوســتانی کــه ایــن کتــاب را از ســایتی به غیــر از ســایت نوگام
دانلــود کردهایــد ،تقاضــا داریــم یــک ایمیــل خالــی بــا عنــوان نــام
کتــاب بــه آدرس  amar@nogaam.comبفرســتید تــا مــا بتوانیم
آمــار دقیقــی از میــزان دانلــود کتــاب در اختیــار نویســندگانمان قــرار
د هیم .
نشر نوگام ()NoGaam.com

خواننده گرامی

ایــن کتــاب توســط نشــر نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت .نــوگام بــه
منظــور توســعه نشــر الکترونیــک فارســی ،توزیــع آســانتر آثــار
فارســی در سراســر دنیــا و حمایــت از نویســندگان فارســی زبــان ایجاد
شــده اســت .دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راههــای موثــر بــرای
گســترش دانــش و فرهنــگ در جامعــه اســت و نشــر الکترونیــک
ایــن امــکان را بــرای کتابدوســتان مهیــا میکنــد .نــوگام بســتری
را بــرای ارتبــاط نزدیکتــر نویســندگان بــا خواننــدگان بــه وجــود
م ـیآورد و بــا تشــویق همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر،
امــکان ظهــور آثــار ادبــی و فرهنگــی را فراهــم میکنــد.
ایــن کتــاب بــا حمایــت مالــی شــما کتابدوســتان بــه چــاپ رســیده
اســت .در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب
یــا هــر مقــدار دیگــری کــه دوســت داریــد بــه انتشــارات نــوگام
کمــک کنیــد .نــوگام بــرای ادامــه کار خــود بــه کمــک عالقهمنــدان
نشــر کتابهــای فارســی وابســته اســت.
میتوانیــد کمکهــای خــود را از طریــق پــی پــال ( )PayPalبــه

آدرس  payment@nogaam.comبفرســتید.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه کمــک بــه نــوگام ،بــه
وبســایت مــا بــه آدرس  NoGaam.comمراجعــه کنیــد و یــا بــا
آدرس ایمیــل  contact@nogaam.comتمــاس بگیریــد.
با سپاس
حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام
(برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس  http://nogaam.com/boardمراجعه کنید)
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۱

پیــش از آنكــه كارت تلفــن خارجـهام اعــام كنــد فقــط ســه دقیقــه از
مهلــت مكالمــه باقــی مانــده اســت ،تقریبــا همــه حرفهایــم را زدهام
و بــه زنــم گفتــهام میخواهــم آپارتمــان را اجــاره دهــم و اســباب
بكشــم بــه خانــه نیمــه متروكــه پــدریام كــه منتظــر ورثههاســت
تــا جمــع شــوند یــك جــا و چــوب حــراج بــه آن بزننــد .حدســم
درســت بــود .او مخالفــت كــرده اســت .بیشــتر نگــران مــن اســت كــه
چطــور میخواهــم در آن خانــه قدیمــی بــا لولههــای پوســیده آب و
سیمكشــی بــرق معیــوب و ســقفی كــه بــه نــم بارانــی چكــه میکنــد
زندگــی كنــم .مــن هــم گفت ـهام در عــوض ،اجــارهای كــه میگیــرم
بــه اضافــه چندرغــاز حقــوق بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی میتوانــد
غــم نــان را بزدایــد و آرزوی دیرینــهام را بــرآورد تــا بنشــینم فقــط
بخوانــم و بنویســم.
زنــم ایــن بخــش حرفهایــم را جــدی نگرفتــه اســت .سالهاســت
عــادت دارد بــه حســرت دیرین ـهام بــرای نشســتن و نوشــتن .همیشــه
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چنــد روزی نقشــه كشــیدهام و ســعی کــردهام در میــان دویدنهــا
بــرای نــان ،وقتــی هــم بــرای دل خــودم اختصــاص دهــم وهمیشــه
هــم شكســت خــوردهام .زنــم گفتــه اســت حــاال دیگــر میتوانــم
در آپارتمــان نقلــی ســهراب پســرم در امریــكا كــه یــك اتــاق را
اختصــاص داده اســت بــه مــادرش ،آســودگی الزم را داشــته باشــم
بــرای نوشــتن .امــا مــن همچنــان اصــرار دارم كــه بایــد اینجــا بنویســم.
زنــم ســعی كــرده اســت از ســهراب نقــل قــول كنــد و اســتداللهای
او را تكــرار كنــد كــه تئــوری ریشــهكن شــدن و خشــك شــدن در
آب و خاكــی دیگــر ،قصــه اســت و چیــزی را ثابــت نمیكنــد .خــود
ســهراب در تماسهــای قبلــی بــا هــزار زحمــت ســعی كــرده اســت
بگویــد كــه اعتقــاد بــه مرزهــا و جدایــی انســانها از نــوع باورهــای
ابتدایــی اســت .ســهراب دارد دكتــرای زبانشناســی میخوانــد .ذوق
فشــردهگویی و اســتدالل علمــیدارد .میگویــد بشــر هنــوز دوران
كودكــی را ســپری میکنــد .هركــس خطهایــی بــه نــام مــرز دور
خــود كشــیده ،محــدودهای را بــرای خــودش درســت كــرده و هنــوز
در مرحلــه «ایــن مــال مــن اســت .تــو نبایــد دســت بــه آن بزنــی»
اســت .هنــوز ســر ایــن داشــتنها و نداشــتنها بــا محدودههــای دیگــر
در میافتــد .خــون و خونریــزی راه میانــدازد.
ســهراب میگویــد انســانهایی كــه یــك قــدم در تفكــر جلوتــر
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هســتند بایــد جهــان وطنــی را جــدی بگیرنــد و محــدودهای بــه نــام
زمیــن بــا یــك نــژاد بــه نــام انســان را تبلیــغ كننــد .ســهراب بــا ایــن
حرفهــا میخواهــد بگویــد مــن عقــب مانــدهام و اگــر ادعــای
روشــنفكری و نویســندگی دارم نبایــد در چهارچــوب مرزهــا بمانــم.
امــا یــك مــورد را هــم در لفافــهمیگویــد و جرئــت نــدارد آشــكار
بــا مــن در میــان بگــذارد .در نظــر او اگــر واقعا اســتعداد نوشــتن داشــته
باشــی ،همهجــا میتوانــی بنویســی .یعنــی مــن دارم بهانــه م ـیآورم.
دارم ناتوانـیام را توجیــه میكنــم .امــا بــرای دلخوشــی مــن میگویــد
بــه انــدازه كافــی آثــار ادبــی خلــق کــردهام .بــه چنــد داســتان كوتــاه
و یــك مجموعــه از آنهــا كــه هشــت ســال پیــش چــاپ شــده و بــه
چــاپ دوم هــم نرســیده اســت اشــاره میكنــد و میخواهــد بگویــد
آخریــن تیــر پرتــاب مــن همانهــا بــوده و بهتــر اســت بقیــه عمــرم
را بــا رویــای آنهــا در آرامــش زندگــی كنــم و كتــاب بخوانــم.
ســهراب در هیچكــدام از ایــن اســتداللها مــرا نــرم نكــرده اســت.
گاه بــا طــرح جنبههــای دیگــر میخواهــد بــرای تشــویقم بــه رفتــن،
از در دیگــر وارد شــود .بــه كلیشـهی اهمیــت بــه فضیلتهــای انســانی
و رعایــت حقــوق فــردی در آنجــا اشــاره كــرده اســت .گفتــه اســت
كــه نداشــتن چنیــن حقوقــی انــرژی بســیاری از انســان میگیــرد و
نمیگــذارد آزادانــه از اســتعداد و تواناییهایــش اســتفاده كنــد.
وقتــی دیــده اســت مــن همــه حرفهایــش را دربســت قبــول دارم و
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در عیــن حــال از موضــع خــود ذرهای كنــار نمـیروم ،از نویســندگان
و هنرمنــدان دیگــر مثــال زده كــه بعــد از بریــدن از خــاك ســرزمین
مــادری در نقــاط دیگــر دنیــا توانســتهاند اســتعداد واقعــی خــود را
بــروز دهنــد مثــل جــوزف كنــراد ،میــان كونــدرا ،وی اس نایپــل....
امــا مــن همچنــان ایســتادگی کــردهام .و او كــم كــم پذیرفتــه اســت
كــه مــن بایــد دور از آنهــا باشــم .تنهــا امیــدش بــه ایــن اســت كــه تنها
زندگــی كــردن و دیــدن ایــن كــه نمیتوانــم بــه خالقی ـتام پروبــال
بدهــم ،آخــر ســر مجبــورم میکنــد پــس از مدتــی بــه آنهــا بپیونــدم.
نگــران پرونــده گریــن كارت مــن اســت كــه بــا ایــن نیامدنــم مختــل
خواهــد شــد و بــا قوانینــی كــه هــر روز مهاجــرت بــه امریــكا را دشــوار
میکنــد ،معلــوم نیســت بعــدا ایــن پرونــده چــه وضعیتــی پیــدا کنــد.
وقتــی بــه زنــم میگویــم اپراتــور اعــام كــرد ســه دقیقــه از فرصــت
مكالمــه باقــی اســت ،بــه ســرعت نتیجــه گیــری میکنــد« :خالصــه
نگرانــت هســتم .تــو ممكــن اســت در آن خانــه آرامــش داشــته باشــی
امــا آســایش نخواهــی داشــت .هــر روز خــدا بایــد بــروی دنبــال
لولهكــش و بــرقكار و بنــا و كارگــر .آن هــم بــا ایــن روحیــهای
كــه داری .یــادت هســت وقتــی خانــه را تعمیــر میكردیــم غیبــت
مــیزد و بعــد از پایــان كار ســروكلهات پیــدا میشــد؟ یــك كمــی
فكــر كــن .حداقــل یــك آپارتمــان كوچــك یــك خوابــه اجــاره
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كــن و مابهالتفــاوت بگیــر .نگــران پــول نبــاش .مــا پــول میفرســتیم.
آخــر اگــر فــردا پشــیمان شــدی و نتوانســتی آن جــا بمانــی چطــور
میخواهــی برگــردی بــه خانــهای كــه دادی دســت مســتاجر؟»
فرصــت میكنــم در چنــد جملــه دلــداریاش دهــم و بــه او اطمینــان
بدهــم كــه چنیــن چیــزی اتفــاق نمیافتــد .مكالمــه قطــع میشــود و
ســكوت از گوشــی میزنــد بیــرون.
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۲

از كســبه محلــهای كــه بچگــی را در آن گذرانــدهام فقــط حــاج
یوســف مانــده اســت بــا آن كاله كشــی معروفــش كــه نوعــی حجــاب
اســت برایــش و مــن بــه یــاد نــدارم او را بــدون آن دیــده باشــم .بقیــه
مغازههــا و صاحبانشــان برایــم بیگانهانــد .حــاج یوســف هــم حیــرت
كــرده اســت از آمــدن مــن بــه ایــن خانــه .دلیلــم را بــه او نگفتـهام تــا
مــرا متهــم بــه اختــال مشــاعر نكنــد .گفتـهام میخواهــم در ایــن خانــه
بنشــینم و دســتی بــه ســرو رویــش بكشــم تــا بتوانیــم بفروشــیماش.
بــرای ورود بــه خانــه بایــد از داالنــی بــا دیوارهــای آجــری رد شــوی و
چهــار پلــه پاییــن بــروی و وارد حیاطــی شــوی كــه میــان دو باغچـهی
مســتطیلی ،معبــری ســنگفرش شــده تــو را بــه ســاختمان دوطبقــه
میرســاند .در باغچ ـهی ســمت راســت ،درخــت ســیب كوتــاه قــدی
را میبینــی كــه دیگــر نــای میــوه دادن نــدارد .بــا فاصلــه كمــی از
آن ،درخــت تنومنــد تــوت اســت در حســرت روزهایــی كــه خواهــر
و برادرهایــم نــازش را میكشــیدیم و چــادر كهنــه مــادر را زیــرش
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پهــن میكردیــم و شــاخههای پــر از تــوت ســفید چــون قنــدش را
میتكاندیــم .االن بــا بــی حوصلگــی هــر تابســتان توتهایــش را
میریــزد روی خــاك و علفهــای هــرز باغچــه تــا زیــر آفتــاب
ســیاه شــوند ،و بعضیهــا را هــم میریــزد در ایــن خیابــان وســط
دو باغچــه تــا زیــر پــای یكــی از ماهــا كــه گاه بــه بهان ـهای بــه خانــه
ســرك میكشــیم لــه شــوند و لكــه قهــوهای بــه جــا بگذارنــد .امــا در
باغچ ـهی ســمت چــپ اثــری از درخــت بــزرگ گالبــی نیســت كــه
شــوق چیــدن یــك گالبــی زرد و درشــتش در یكــی از شــاخههای
بــاال مــرا بــا پــا و دنــده شكســته بیســت و پنــج روز در خانــه حبــس
كــرد تــا نتوانــم در هیچكــدام از امتحانــات ثلــث ســوم كالس هشــتم
شــركت كنــم و مجبــور شــوم شــهریورماه بــرای همــه توضیــح دهــم
كــه تجدیــدی نــدارم و علــت آمدنــم بــرای امتحانــات چیــز دیگــری
اســت .درخــت گالبــی دیگــر نیســت كــه شــاخهاش را یلــه دهــد بــه
هــره دیــوار مشــترك مــا و همســایه تــا مــن از مدرســه ســر برســم و
نامــهای را كــه در كالس چندبــار پاكنویــس کــردهام دربیــاورم و
بــروم روی آن شــاخه و ســنگی وســط آن بگــذارم و پرتــش كنــم بــه
طــرف حوریــه كــه كنــار حــوض نشســته اســت و ســنگ از نامــه جــدا
شــود و كاغــذ رقصكنــان مســیر عــوض كنــد و بیفتــد پیــش پــای
بــرادر بــزرگ حــوری كــه همــان لحظــه از اتــاق زده بیــرون و بعــد
بــا دلهــره منتظــر ســاعت  ۲شــوم كــه پــدر خیــس عــرق از اداره ســر
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برســد و دم در بــه حرفهــای مــادر حــوری گــوش كنــد و برگــردد
و ناهــار نخــورده كتكــم بزنــد و ســه ســاعت بینــدازدم بــه زیرزمیــن
نمــور و تاریــک.
نگرانــی زنــم بجــا نیســت .خانــه هنــوز سرپاســت .میشــود بــا انــدك
احتیــاط و چشمپوشــی از بعضــی چیزهــا در آن زندگــی كــرد .اتــاق
نشــیمنِ آن روزهــا كــه االن اتــاق اختصاصــی من شــده اســت ،نزدیك
هشــت ســال اســت وظیفــه انبــارداری كتابهــای مــرا بــه عهــده گرفته
اســت .وقتــی آپارتمــان كــم حجــم مــا از بــار ســنگین كتابهــا كــه
روز بــه روز بیشــتر میشــد شــروع بــه نالــه كــرد ،زنــم خیلــی جــدی
از مــن خواســت از شرشــان خــاص شــوم .بیشــتر نظــرش ایــن بــود
آنهــا را بفروشــم امــا مــن یــاد ایــن ســاختمان افتــادم و جــز دو قفســه،
بقیــه را بــا قفسههایشــان آوردم اینجــا و چیــدم در ایــن اتــاق .از كل
وســایل خانــه هــم دو ســه قلــم كــه كفــاف زندگــی مجــردیام را
بدهــد دور و بــرم چیــدهام و بقیــه را در اتــاق مهمــان درندشــت طبقــه
بــاال روی هــم تلنبــار كــردهام.
كتــاب هــا دور و بــرم هســتند و میــزم گوشــه اتــاق .فقــط میمانــد
چمــدان نوشــتههایم كــه بایــد بازشــان كنــم و دفترهایــش را بچینــم
در ایــن قفســه كوچــك كنــار میــزم كــه هنــوز نصفــش خالــی اســت
و بعــد...
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قــرار نیســت در ایــن خانــه دچــار خیــال و توهــم شــوم و بترســم .نبایــد
آن چــه را كــه زنــم پشــت تلفــن در لفافــه گفــت و مــن بــا صــدای
بلنــد بــه او خندیــدم اینجــا تجربــه كنــم.
«آخــر میدانــی ،در جــای متــروك و درندشــتی مثــل آن خانــه،
باالخــره آدم بــه شــنیدن هــر صدایــی حســاس میشــود .مخصوصــا
شـبها .هــزار جــور فكــر بــه كلـهاش میزنــد .ســاختمان هــم حفــاظ
درســت و حســابی كــه نــدارد .آدم اگــر آنجــا تنهــا زندگــی كنــد
خیــال بــرش م ـیدارد»....
درســت اســت کــه خنــده مــن وادارش كــرده بــود تــا كوتــاه بیایــد
امــا بقیــه حرفــش را كــه میتوانســت رك و پوســت كندهتــر باشــد
حــدس زده بــودم .ممكــن اســت خیــال بــرم دارد كــه ارواح ش ـبها
در خانــه رفــت و آمــد دارنــد .زنــم خــوب میدانســت كــه همیشــه
بــه ایــن افــكار خندیــدهام و آنهــا را جــدی نگرفتـهام .او بیشــتر تــرس
خــودش از ایــن وضعیــت را بــه مــن نســبت م ـیداد.
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ایــن دومیــن بــار اســت کــه بــه نظــرم مــی رســد یــك نفــر دارد در
حیــاط بــرای خــودش پرســه میزنــد .اول صــدای قدمهایــش را
شــنیدهام ،بعــد از پنجــره كــه نــگاه کــردهام خــودش را دیــدهام .هــر دو
بــار در ســایه روشــن غــروب اســت كــه حضــورش را حــس کــردهام.
بــار اول وقتــی چمــدان دفترهایــم را بــاز میكــردم و آنهــا را در قفســه
مــی چیــدم ،صــدای قدمهــای یــك نفــر را در حیــاط شــنیدم و رفتــم
بــه طــرف پنجــره .او را دیــدم كــه از پشــت درخــت تــوت بیــرون آمــد
بــدون اینكــه نگاهــی بــه پنجــره بكنــد رو بــه دیــوار همســایه ایســتاد
و مــن توانســتم هیــكل ظریفــش را كــه بســیار زنانــه بــه نظــر میرســید
ببینــم .لحظـهای ایســتاد و راهــش را كشــید و رفــت بــه طــرف داالن.
از پلههــا بــاال رفــت و در تاریكــی داالن گــم شــد .بــار دوم هــم وقتــی
فــردای آن روز داســتانهای كوتاهــم را مرتــب میكــردم صــدای
پایــش را شــنیدم و دیدمــش كــه درســت ماننــد روز قبــل یــك لحظــه
كنــار درخــت تــوت درنــگ كــرد و بعــد رفــت بــه طــرف داالن.
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بایــد بــه ایــن ســه چهــار داســتان كوتــاه كــه در یــك ســال اخیــر
نوشــتهام چندتایــی را اضافــه كنــم و بعــد بســپرم دســت ناشــر.
دفتــر یادداشــتها را برمــیدارم .ورق میزنــم .بــه یادداشــتی بــر
میخــورم كــه خاطــرهای اســت از هفــده ســالگی در ده بابــا كنــدی.
بــرادرم در اداره بهداشــت آنجــا كار میكــرد و مــن گاه بــه او ســر
مـیزدم .در یادداشــتم نوشــتهام كــه بــاالی تپـهای نشســتهام و داســتانی
از چنگیــز آیتماتــوف را تــازه تمــام کــردهام .جــال خالــی عشــقی كــه
تــازه از آن رهــا شــدهام چــون دندانــی كه ســاعتی پیش كشــیده باشــی
زق زق میکنــد .در یادداشــتم جمل ـهای اســت كــه شــاید آن روزهــا
برایــم خیلــی جــدی بــود امــا االن مــرا بــه خنــده میانــدازد« :برایــم
مهــم نیســت او رفتــه اســت و دیگــر ســراغی از مــن نمیگیــرد .مهــم
ایــن اســت كــه عشــقی را كــه انقــدر به آن نیــاز داشــتم با خــودش برده
اســت .مــن احتیاجــی بــه خــود او نداشــتم .عشــق او را میخواســتم تــا
زندگـیام را پــر كنــد و بــه آن معنــی ببخشــد .او كاالی پربهایــی را بــه
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یغمــا بــرده اســت».
پــس از ازدواجمــان یــك بــار زنــم بــه ایــن یادداشــت برخــورد و تــا
چنــد روز اصــرار میكــرد بگویــم االن عشــق گمشــده مــن كجاســت
و چــه نــوع زندگــیای دارد .ازدواج كــرده اســت یــا نــه .بــاورش
نمیشــد كــه مــن حتــی اســمش را بــه ســختی در یــاد دارم.
دســت میبــرم دفتــری ضخیــم را كــه پنجــاه شــصت صفحــه اول
آن ســیاه شــده و در صفحــات آخــر هــم یادداشــتهای كوتاهــی
دارد از قفســه بــر م ـیدارم .ایــن شــاید یكــی از عزیزتریــن دفترهایــم
باشــد .رمــان نــاكام مــن كــه بــا چــه شــوقی در  ۲۲ســالگی شــروع بــه
نوشــتنش كــردم و بعــد خدمــت ســربازی ،ازدواج و بچـهدار شــدن و
وارد كارهــای سیاســی شــدن ،نفــس پیگیــریاش را از مــن گرفــت.
اســم رمــان را در اولیــن صفحــه بــا خــط درشــت نوشــتهام« :دم دمــای
صبــح بــود كــه » ...و بعــد نامــم را كمــی كوچكتــر از آن زیــرش و
كنــارش تاریــخ شــروع رمــان را.
صفحــه را برمیگردانــم تــا اولیــن ســطرهای رمــان را بخوانــم.
صــدای قــدم زدن در حیــاط را ایــن بــار واضحتــر میشــنوم .گــوش
میخوابانــم ...صــدا واقعــی اســت و ربطــی بــه وهــم و خیــال نــدارد.
بلنــد میشــوم .بــه طــرف پنجــره مــی روم .او از پشــت درخــت تــوت
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میآیــد بیــرون .دو ســه قــدم بــه طــرف درخــت ســیب مـیرود و ایــن
بــار میایســتد و دیگــر حركــت نمیكنــد .فرصتــی اســت كــه دقیقتــر
نگاهــش كنــم .بــا انگشــت ضربـهای روی شیشــه پنجــره میزنــم .آرام
و بــا تانــی ســرش را بــه ســوی پنجــره میچرخانــد و نگاهــم میکنــد.
هــوای گــرگ و میــش نمیگــذارد چشــمهایش را بــه روشــنی ببینــم.
ذرهای تــرس در دلــم نیســت .هرگــز آدم شــجاعی نبــودهام امــا ایــن
موجــود اصــا تهدیــدی برایــم نیســت .از اتــاق بیــرون م ـیروم .وارد
دهلیــز مــی شــوم و در حیــاط را بــاز میكنــم .میترســم دربــرود امــا
همچنــان ایســتاده اســت .دو پلــه ســاختمان را مـیروم پاییــن و قــدم در
حیــاط میگــذارم .بــا صــدای بلنــد ســام میدهــم .رو میچرخانــد
بــه ســوی مــن .ایــن بــار چهــرهاش را روشــنتر میبینــم .لبخنــد
میزنــد و بــا ســر جــواب ســامم را مــی دهــد .میپرســم:
«با كه كار دارید؟»
صدایــی شــبیه صــدای پســران در حــال بلــوغ كــه آمیــزهای اســت از
زیــر و بــم جوابــم را میدهــد.
«به دیدار شما آمده ام».
«دیدار من؟! جنابعالی؟»
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«میهمان».
«میهمان؟»
با حركت سر تاییدم میکند.
«مرا از كجا میشناسید؟»
«از خیلی وقت پیش .از سیودو سه سال قبل».
كامــا بــه طــرف مــن برگشــته اســت امــا شــك مــرا كــه آیــا زن اســت
یــا مــرد هنــوز برطرف نكــرده.
«چرا نمیفرمایید تو»
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میهمــان گفتــه اســت كــه لــب بــه هیــچ چیــز نمیزنــد .نشســته اســت
روبـهروی مــن كــه دارم سوســیس پنیــرداری را كــه ســرخ کــردهام بــا
تك ـهای نــان ســنگك میخــورم .ســر صحبــت را مــن بــاز میكنــم.
«جالــب اســت .ظاهــرا بایــد از دیدنتــان خیلــی تعجــب كــرده باشــم
و یــا حتــی بترســم امــا نمیدانــم چــرا ایــن قــدر احســاس راحتــی
میكنــم .انــگار سالهاســت شــما را میشناســم».
«انــگاری در میــان نیســت .بیشــتر از ســی ســال اســت كــه بــا هــم آشــنا
هســتیم .از همــان روزی كــه اولیــن صفحــه از رمانتــان را نوشــتید و
بعــد از مدتــی رهایمــان كردیــد».
«رهایتان كردم .شما و چه كسی را؟»
«من و دیگر شخصیتهای رمانتان را».
«شــما جــزو شــخصیتهای رمــان مــن نبودیــد .یــادم نمیآیــد كســی
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را بــا مشــخصات شــما خلــق كــرده باشــم».
«حــق بــا شماســت .مــن روح رمانتــان هســتم .در ایــن چنــد ســال
ســرگردان بــه دنبــال شــما .اجــازه دارم صمیمیتــر صحبــت كنــم؟»
«البته».
«راســتش از ایــن شــما گفتــن و شــما شــنیدن خوشــم نمیآیــد .در
ایــن ســالها همــهاش بــا تــو بــودم بــی آن كــه مثــل روزهــای اول
رمــان نوشــتنت بتوانــم راحــت بــا تــو صحبــت كنــم».
«پس حاال آمدهای وادارم كنی دنبال رمان را بگیرم».
«مــن نیامــدهام .در واقــع تــو آمــدهای مــن و شــخصیتها را جمــع و
جــور كنــی امــا از خیلــی چیزهــا خبــر نــداری .شــخصیتهای رمــان
وقتــی خلــق میشــوند شــروع بــه زندگــی میكننــد ،رشــد میكننــد،
روابطــی پیچیــده در بیــن آنهــا بــه وجــود میآیــد .در بهتریــن حالت،
نویســنده آنهــا را وارد دنیــای كاغــذی میکنــد تــا بارهــا و بارهــا در
ذهــن خواننــده زندگــی را از نــو شــروع كننــد امــا در هــر یــك بــه
صورتــی متفــاوت».
«اگر نویسنده مثل من در میانهی كار رهایشان كند ،چه؟»
29

احمد پوری

پشت درخت توت

«گفتــم كــه زندگــی خودشــان را ادامه میدهند و ســر راه نویســندهای
دیگــر قــرار میگیرنــد تا جــواز ورود بــه دنیــای كاغــذی را بگیرند».
«پــس ظاهــرا تــو از همــه آنهایــی كــه مــن خلقشــان كــردم خبــر
داری».
« البته».
«از نقشههایی كه برای آیندهشان داشتم اطالع داری؟»
«معلــوم اســت .مــن روح رمــان تــوام .اتفاقــا آنهایــی را كــه بــا شــك
و تردیــد خلــق كــردهای خــوب نمیتوانــم ببینــم .در ســایهاند .مثــا
ســیروس را كــه قــرار بــود قهرمــان داســتانت باشــد .تــا جایی كــه روی
كاغــذ آوردی در روشــنایی اســت و بعــد مثــل ســایهای در زندگــی
شــخصیتهای دیگــر حضــور دارد».
«چــرا ســیروس بایــد مثــل ســایه باشــد .او معلــم بــود در یكــی از
روســتاهای آذربایجــان .زن و بچههایــش در تبریــز بودنــد .دو پســر
پنــج ســاله و دوســاله داشــت بــه اســم حمیــد و ســعید .زنــش نســرین
فامیــل مــادریاش بــود كــه قبــا معلــم بــود امــا بــه خاطــر بچههــا
تدریــس را رهــا كــرده بــود .ســیروس سیاســی بــود و بــا رژیــم شــاه
مخالفــت میكــرد .بــا صمــد بهرنگــی و بهــروز دهقانــی در ارتبــاط
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بــود .ایــن كجایــش ســایه وار اســت؟»
«گفتــم كــه تــا ایــن جــای كارت ســایهای نیســت چــون همــه اینهــا
را روی كاغــذ آورده بــودی امــا بــرای بعــدش تصویــری نداشــتی.
حتــی در طــول ایــن ســی و چنــد ســال هــم آنقــدر كــه دربــاره حمیــد
و ســعید و نســرین ،زن او ،فكــر كــردهای ،دربــاره ســیروس فكــر
روشــنی نداشــتی .همیــن االن هــم اگــر بپرســم ســیروس بعــد از اینكــه
ســوار اتوبــوس شــد كجــا رفــت ،جوابــی نــداری .یــادت هســت آن
روز كــه بــه او خبــر دادنــد مامــور ســاواك در راه اســت كــه فــردا
بیایــد بــه ده و او بــا عجلــه میخواســت ده را تــرك كنــد؟»
«بله».
دفتــرم را از روی میــز برم ـیدارد .ســفره كوچكــم را جمــع میكنــم
و میگــذارم گوشــهای و بشــقاب و چنــگال را میگــذارم رویــش.
آن قســمت از رمــان را كــه صحبتــش را میكــرد بــاز میکنــد و بــا
صــدای بلنــد میخوانــد:
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در راه

از میــان كتابهــای تــوی تاقچــه دو ســه تــا را جــدا كــرد و گذاشــت
در چمــدان قهــوه ِ
گ و رو رفتــهای .رو كــرد بــه فتــح اهلل و
ای رنــ 
گفــت:
«همــه ایــن كتابهــا را بــردار .مــال تــو .آنهایــی را كــه میتوانــی
بخوانــی بخــوان و بقیــه را بگــذار بــرای ســالهای بعــد .میتوانــی
یكــی دوتــا هــم بدهــی بــه فیضــی و نصــراهلل .بــاز هــم میگویــم،
نبایــد بــه كســی بگویــی كــه آمــدی و بــا مــن صحبــت كــردی .بــرای
خــودت خطــر دارد .میكشــانندت ســاواك و ســعی میكننــد از
زیــر زبانــت بكشــند مــن كجــا رفتـهام .تــو هــم كــه چیــزی نمیدانــی،
فقــط بایــد انــكار كنــی و كتــك بخــوری .اذیــت میشــوی.
فتــح اهلل هــاج و واج بــود .هیــكل درشــتش او را خیلــی بیشــتر از ســن
واقعــی اش كــه  ۱۵ســال بــود نشــان مــیداد .از شــاگردان كالس
پنجمــی ســیروس بــود.
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«از پسشــون بــر میآییــم .بچههــا را خبــر میكنــم ،نمیگذاریــم
یــك نفرشــان هــم از ایــن ده زنــده بــرود بیــرون».
«مزخــرف نگــو .میخواهــی بــا ارتــش شــاه دربیفتــی .آن هــم بــا
دو تــا چــوب و پــاره ســنگ ؟ همیــن كــه گفتــم .هیچكــس نبایــد
بفهمــد آمــدی اینجــا .حتــی بچههــا .حتــی فیضــی و نصــراهلل .همــه
میداننــد تــو از دیگــر بچههــا بــه مــن نزدیكتــری و مــن بــه تــو
اعتمــاد بیشــتری دارم .مامورهــا اگــر بیاینــد اول تــو را میكشــند بــه
ســؤال و جــواب .خیلــی راحــت بگــو خبــر نــداری مــن كجــا رفتــم.
البتــه واقعــا هــم خبــر نــداری .بگــو ببینــم مــن دارم كجــا م ـیروم؟
فتــح اهلل یــك لحظــه نگرانــی و پریشــانیاش را فرامــوش كــرد و بــا
لبخنــد شــیطنت بــاری گفــت:
«میروید تهران».
«دیــدی؟ اشــتباه میكنــی .نمیخواهــم بــروم تهــران .م ـیروم جایــی
دیگــر .بعدهــا اگــر امكانــش بــود ســعی میكنــم خــودم بــا تــو تمــاس
بگیرم».
چهره فتح اهلل در هم شد.
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«كی میخواد بیاد جای شما؟»
«چه بدونم .امیدوارم كسی بیاید كه بتواند كاری برایتان بكند».
«مدرسه چه میشود؟ باید بسازیماش؟»
«بلــه .دعــا كــن آن کــس كــه میآیــد بــه جــای مــن ،بتوانــد دنبــال
كار را بگیــرد .كمكــش میكنیــد و كار را تمــام میكنیــد .مــن
اجــازه ســاختمان قبلــی ژاندارمــری را گرفتــهام .دســتی بــه ســر و
رویــش بكشــید .میــز و صندلــی را كــه قولــش را دادهانــد بذاریــد تــو.
میشــود مدرســه درســت و حســابی بــا چهــار كالس».
بــا عجلــه دو ســه تكــه لبــاس و كمــی وســایل دیگــر را چپانــد تــوی
چمــدان و درش را محكــم بســت.
«خــوب فتــح اهلل .بــرو نگاهــی بــه دور و بــر بكــن .اگــر كســی نبــود
ســوت بــزن .مــن از پشــت قلمســتان مـیروم تــا ســر جــاده قــره میشــه.
از آن جــا هــم مـیروم جــاده اصلــی».
فتــح اهلل پــرده ضخیــم را زد كنــار و ســرش را خــم كــرد تــا از در
كوتــاه رد شــود .ســیروس بازویــش را گرفــت و كشــیدش تــو.
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«بیغیرت خداحافظیات كو؟»
فتح اهلل سرخ شد.
«ببخشید .خداحافظ».
سیروس دست دور شانه فتح اهلل انداخت و گفت:
«درس را ول نكــن .اگــر مدرســه اینجــا درســت نشــد بــرو سراســكند.
بــرای دبیرســتان هــم بــرو شــهر .شــده اگــر كارگــری هــم بكنــی
دســت از تحصیــل برنــدار .كتــاب خوانــدن یــادت نــره .ســعی كــن
بیشــتر بفهمــی و دیگــران را روشــن كنــی .یــادت نــره تــا زمانــی كــه
بیعدالتــی در دنیاســت ،خــوردن و خوابیــدن و فقــط بــه خــود فكــر
كــردن كار انســانهای واقعــی نیســت».
فتــح اهلل ســرش را یــك لحظــه بلنــد كــرد و ســیروس پــرده اشــك را
در چشــمانش دیــد .او را در آغــوش گرفــت .صــورت همدیگــر را
بوســیدند .فتــح اهلل بــه ســرعت ســر برگردانــد و از در رفــت بیــرون.
چنــد دقیقــه بعــد صــدای ســوتی از پشــت قلمســتان بــه گــوش خــورد.
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۶

دفتر را میگذارد روی میز.
«خــب ،ســیروس تــا آن شهرســتان كوچكــی كــه در ذهنــت شــبیه
سراســكند آن روزهــا بــود مــیرود .ســوار اتوبــوس میشــود .بعــد
چــه .كجــا م ـیرود؟»
«نمی دانم .قرار بود وقت نوشتن خود به خود مشخص شود».
«امــا تــو بارهــا و بارهــا چنــد صفحــه در ذهنــت نوشــتی و خــط زدی.
ولــی چیــزی دربــاره مقصــد او ننوشــتی .صحنــه ریختــن مامــوران
ســاواك بــه خانــه ســیروس و پرسوجــو از نســرین را پــس از چنــد
بــار نوشــتن شــفاف كــردی .یــادت اســت؟»
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یك ساعت مانده به غروب

تــب ســعید پــس از دو بــار پاشــویه كــردن آمــد پاییــن .نســرین شــربت
را در میــان جیــغ و داد بچــه بــا قاشــق چایخــوری در حلقــش ریخــت
و صــورت تــرش كــردهاش را بــه بغــل فشــرد و بــه عــادت همیشــگی
او را تــكان داد و آرام بــا كــف دســت ضربههــای منظمــی بــه پشــتش
زد تــا گریـهاش بریــد و پلكهایــش بــه هــم آمــد .تــازه او را گذاشــته
بــود در رختخوابــش كنــار پنجــره كــه صــدای در را شــنید .حمیــد
كــه داشــت كامیــون اســباب بــازی پالســتیكیاش را بــا بــار دو ســه
حبــه قنــد و چنــد شــكالت بــا هــن و هــن از متــكا میكشــید بــاال ،بــا
خوشــحالی ســرش را بــاال بــرد و نگاهــی بــه نســرین انداخــت و گفت:
«بابا».
نســرین انتظــار ســیروس را نداشــت .قــرار نبــود تــا آخــر هفتــه بیایــد.
دســت كــرد چــادر را از جارختــی برداشــت و رفــت حیــاط .حمید هم
بــا او دویــد بیــرون .نســرین بــه شــنیدن صــدای مــرد بیگانــه لحظـهای
درنــگ كــرد و در را بــاز نكــرد.
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«با كی كار داشتید؟»
«از دوستان آقا سیروس هستم .پیامی از او دارم».
«اسم تان؟»
«یك لحظه در را باز كنید .توضیح میدهم».
الی در را بــاز كــرد .مــردی میانســال و خوشپــوش بــا مــردی دیگــر
كــه بیشــتر از ســی ســال نشــان نمـیداد ســام كردنــد .مــرد میانســال بــا
لحنــی نجواگونــه بــه طــوری كــه كســی را در كوچــه متوجــه نكنــد،
گفت :
«آقا سیروس تشریف دارند؟»
«نخیر .آخر هفته میآیند .شما؟»
مــرد میانســال یــك مرتبــه در را بــاز كــرد و آمــد تــوی حیــاط و مــرد
جــوان هــم پشــت ســرش وارد حیــاط شــد و بــه ســرعت در را بســت.
مــرد میانســال بــا همــان آرامــش و لبخنــد بــه لــب گفــت:
«ببیــن خانــم مــا ماموریــم و بایــد چنــد ســؤال از شــما بكنیــم و نگاهــی
بــه خانــه بیندازیــم .بیشــتر از چنــد دقیقــه طــول نمیكشــد .اگــر ســرو
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صــدا كنیــد و كســی را متوجــه كنیــد اصــا به نفــع ســیروس و خودتان
نیســت .مــا مجــوز داریــم .اگــر هــم خواســتید نشــانش میدهیــم.
«چه بالیی سر سیروس آمده؟»
«هیچ .برویم اتاق من توضیح میدهم».
«مــن تــا نفهمــم بــرای چــه میخواهیــد خانــه را بگردیــد و از مــن
ســؤال كنیــد نمیگــذارم برویــد تــو .ســؤال را همینجــا بكنیــد».
لحن مرد میانسال عوض شد.
«ببیــن نشــد دیگــر .گفتــم هــر چــه آرامتــر باشــید و بگذاریــد مــا بــی
ســرو صــدا كارمــان را بكنیــم بــه نفــع خودتــان اســت .همســایهها
اگــر متوجــه شــوند برایتــان خــوب نیســت .اگــر بداننــد ســیروس دارد
كارهــای خــاف میکنــد خودتــان ســرافكنده میشــوید .گفتــم كــه
دو ســه دقیقــه بیشــتر طــول نمیكشــد .بــرای مــا مهــم نیســت .شــما
هــر چــه داد و فریــاد هــم بكنیــد مــا كار خودمــان را میكنیــم .فرقــش
ایــن اســت كــه شــما را هــم بــا خودمــان میبریــم و ایــن بچــه میمانــد
بــه امیــد همســایهها.
نســرین حــدس زده بــود ایــن دو از كجــا آمدهانــد .خــود را بــه
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ســادگی زد و پرســید:
«شــما اگــر پلیــس هســتید لباســتان كــو؟ مگــر ســیروس چــه خالفــی
كــرده؟»
«ما مامور هستیم .خالف آقا سیروس هم بعدا معلوم میشود».
مــرد میانســال راه افتــاد بــه طــرف اتــاق و مــرد جــوان پشــت ســرش.
نســرین و حمیــد كــه گوشــه چــادرش را چســبیده بــود بعــد از آنهــا
وارد اتــاق شــدند .مــرد میانســال نگاهــی بــه دور و بــر كــرد و بعــد
رفــت طــرف قفســه كتــاب .نگاهــی ســریع بــه آنهــا انداخــت و رو
كــرد بــه مــرد جــوان.
«خوب بگرد .الی كتابها را هم نگاه كن».
بعد برگشت به طرف نسرین.
«اسلحه ها كجاست؟»
«چی؟ اسلحه؟»
«آره .خودت را به كوچه علی چپ نزن».
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مــرد میانســال كــه تســلیم نســرین را دیــده بــود جریتــر شــده بــود.
خشــنتر حــرف مــیزد.
«سیروس هیچ وقت اسلحه نداشته .باور نمیكنید ،بگردید».
«اگر پیدا كنیم چه؟»
«اگــر پیــدا كنیــد میفهمــم خودتــان آن را جایــی گذاشــتهاید كــه
برایــش پرونــده بســازید».
مرد میانسال لحظهای ایستاد و نگاه پرسشگرانهای به نسرین كرد.
«تو سواد داری؟»
«من معلم بودم».
«خب ،پس با هم دارید فعالیت میكنید».
«فعالیت چه؟»
«فعالیت ضد امنیت مملكت .فعالیت علیه سلطنت اعلیحضرت».
«كجای معلمی فعالیت علیه سلطنت است؟»
41

احمد پوری

پشت درخت توت

« ببیــن دختــر جــان .بــا خــر طــرف نیســتی .انــدازه موهــای ســرت
آدمهایــی مثــل تــو دیــدهام .جــوری حــرف میزنــی انــگار اصــا
نمیدانــی اقــدام علیــه امنیــت كشــور یعنــی چــه ؟ دعــا كــن در رابطــه
بــا تــو چیــزی پیــدا نكنیــم واال تــو هــم فعــا بایــد مهمــان مــا باشــی».
نسرین سعی كرد خود را نبازد.
«شــما كــه داریــد خانــه را میگردیــد .اگــر چیــزی پیــدا كردیــد بعــدا
حرفــش را بزنید».
مــرد جــوان كــه تــا آن لحظــه حــرف نــزده بــود در جــواب نســرین
گفــت:
«تــا ایــن جــاش آنقــدر چیــز پیــدا كردهایــم كــه هــر دوتــای شــما تــا
آخــر عمرتــان گوشــه زنــدان بمانیــد».
نســرین بــا تعجــب نگاهــی بــه دســتهای مــرد كــرد كــه دو ســه
كتــاب را گلچیــن كــرده بــود و میخواســت بقیــه را هــم بگــردد.
توانســت كتــاب ژرژ پولیســتر و تئــوری بقــا را تشــخیص دهــد .مــرد
جــوان اشــارهای بــه چنــد كتــاب تــوی دســتش كــرد و ادامــه داد:
«اینها از صد تا اسلحه هم خطرناكترند».
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مــرد میانســال رفتــه بــود بــه آشــپزخانه و زیــر ظرفشــویی و الی لولههــا
را بازرســی میكــرد .ســعید بیــدار شــد و تــا چشــمش افتــاد بــه مــر ِد
بیگانــه در اتــاق گریــه را ســر داد .نســرین بــه ســرعت بغلــش كــرد
و ســر داغــش را گذاشــت روی شــانه و دوبــاره بــا دســت آرام بــه
پشــت او زد .ســرعت مــرد جــوان در انتخــاب كتــاب ببشــتر شــد .مــرد
میانســال بــا بســتهای كاغــذ پلــی كپــی زرد رنــگ آمــد تــو.
«این برای چیه؟»
«برای نوشتن».
«توی آشپزخانه چهكار میکند؟»
نسرین یك لحظه فكر كرد.
«نمی دانم .حتما سیروس گذاشته آنجا».
«چه پلی كپی میكنید»
«آنها را برای چركنویس استفاده میکند».
«چركنویس چه؟»
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«چیزهایی كه مینویسد».
«چه مینویسد؟»
«مقاله ،داستان ،شعر».
«كجاست این نوشتهها؟»
«پیش خودش تو ده».
«یعنی هر چه تا حال نوشته با خودش برده ده؟»
«نه ،دو سه تا دفترش الی همان كتابهاست».

مــرد جــوان بــا اشــاره بــه مــرد میانســال فهمانــد كــه آنهــا را دیــده و
برداشــته اســت .مــرد میانســال ســعی كــرد لحــن خونســرد و آمرانــه
داشــته باشــد:
«خــب .حــاال یكــی دو تــا ســوال دارم .ســعی كــن دروغ نگویــی.
وقــت مــا را هــم بیخــودی تلــف نكــن تــا مجبــور نشــویم ببریمــت
آنجــا.
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حمیــد كــه همچنــان هــاج و واج داشــت بــه ایــن دو مــرد نــگاه میكرد
گویــی حــرف مــرد میانســال را فهمیــده باشــد خــودش را چســباند بــه
مــادرش و بغــض آلــود گفــت« :منــم بــا تو مـیآم».
نسرین با مهربانی گفت« :جایی نمیرم عزیزم».
بعد رو كرد به مرد میانسال و گفت« :بفرمایید».
«سیروس كجاست؟»
«مدرسه .توی ده».
«نشد .دوباره میپرسم .سیروس كجاست؟»
«از روز شنبه رفته ده .قرار است پنجشنبه بیاید».
«پیغامی چیزی نفرستاده؟»
«نه .مگر االن در مدرسه نیست؟»
«ســوال نكــن .جوابــم را بــده .معمــوال اگــر خانــه نیایــد مــیرود
كجــا؟»
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«تــا حــاال نشــده خانــه نیایــد .اگــر هــم بخواهــد جایــی بــرود اول
میآیــد خانــه».
«اگر خواست جایی برود كجا میرود؟»
«خانه پدرش .خانه دوستانش».
«دوستانش كیا هستند؟»
نســرین ســعی كــرد بیضررتریــن آنهــا را بــه عنــوان دوســت صمیمی
ســیروس بگوید:
«آقــای حیــدری ناظــم مدرســه قبلــی ،كاظــم آقــا بــرادر شــوهر
خالــهاش و دو ســه نفــر دیگــر».
«چه كسی بیشتر برایش كتاب و این چیزها میآورد؟»
«هیشكی .خودش كتاب میخرد».
مــرد میانســال دســت بــرد و یكــی از كت ابهــا را برداشــت .بــا صــدای
بلنــد اســم كتــاب را گفــت:
«مادر .اثر ماكسیم گوركی .این را از كدام كتابفروشی گرفته؟»
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«مــن چــه بدانــم .صــد تــا كتابفــروش هســت .هیچوقــت بــه مــن
نمیگویــد از كــدام یكــی خریــد میکنــد.
«گفتی االن كجاست؟»
«كی؟»
«سیروس».
«گفتم كه االن باید مدرسه باشد».
«مــرد جــوان یــك جــزوهی دســت نوشــته را نشــان مــرد میانســال داد.
مــرد میانســال آن را ورق زد و بعضــی جاهایــش را خوانــد و گفــت:
«از روی چیزی كپی كرده .این را هم بردار».
مــرد جــوان برگشــت بــه طــرف كتابهــا .مــرد میانســال رو كــرد بــه
حمیــد كــه همچنــان محكــم پــای مــادرش را چســبیده بــود.
«بابا كجاست؟»
حمیــد خجالــت كشــید و صورتــش را چســباند بــه پــای نســرین و
جــواب نــداد .ســعید بــا لپهــای گل انداختــه و چشــمانی خیــس بــه
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مــرد میانســال چشــم دوختــه بــود.
مرد میانسال با لحن آرامی گفت:
«حیفــه ایــن طفلیهــا بیپــدر شــوند .اگــر بــه مــا بگویــی ســیروس
كجاســت همــه چیــز تمــام میشــود .یكــی دو هفتــه بیشــتر بــا او كار
نداریــم .مــا میدانیــم خــود او جــوان خــوب و ســربهزیری اســت .دو
ســه دوســت نابــاب كــه دور و بــرش هســتند دارنــد از راه بــه درش
میكننــد .چهــار كلمــه نصیحتــش میكننــد و ولــش میكننــد .امــا
اگــر پنهــان كنیــد بعــد بیفتــد گیــر مــا ،دیگــر هیــچ تضمینــی نیســت
كــه از آنجــا زنــده بیــرون بیایــد .خالصــه خــودت میدانــی .انتخــاب
بــا توســت .مامــور مــا بــاز هــم میآیــد ســراغت .هــر خبــری كــه
داری بایــد بــه مــا بدهــی.
نســرین یــك لحظــه احســاس كــرد كــه فقــط دهــان مــرد را میبینــد
كــه دارد تــكان میخــورد .ســیروس را میدیــد روی تخــت كــه مــرد
جــوان شــاقش میزنــد و مــرد میانســال از او ســوال میکنــد.
مــرد میانســال رفــت بــه طــرف مــرد جــوان .دو ســه جملــه بــه آرامــی
بــا هــم صحبــت كردنــد .مــرد جــوان رو كــرد بــه نســرین:
«نایلونی ،نخی نداری من اینها را ببندم؟»
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نسرین با سر جواب منفی داد .مرد جوان گفت:
«یك گونی بده به من».
نســرین بچــه بــه بغــل بــا حمیــد كــه محكــم پایــش را چســبیده بــود بــه
آشــپزخانه رفــت و بعــد از چنــد لحظــه بــا یــك گونی ســفید برگشــت.
مــرد جــوان كتابهــا را مرتــب گذاشــت در گونــی و ســر آن را گــره
زد و كمــی ســبك ســنگیناش كــرد و بــه مــرد میانســال اشــاره كــرد
كــه میتواننــد برونــد .مــرد میانســال افتــاد جلــو و مــرد جــوان كــه
كتابهــا را بــه زور بلنــد كــرده بــود دنبالــش راه افتــاد.
در آستانهی در ،مرد میانسال برگشت و گفت:
«از آمــدن مــا بــا احــدی صحبــت نمیكنــی حتــی بــا دوســت و
فامیــل .اگــر معلــوم شــود چیــزی بــه كســی گفتــهای بایــد ایــن دو
بچــه را بســپاری دســت همســایه و بــا مــا بیایــی آنجــا و كمــی آب
خنــك بخــوری .مفهــوم شــد؟»
نسرین سر تكان داد كه بله.
هر دو مرد رفتند بیرون و در را پشت سرشان بستند.
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۷

میهمان لبخند میزند و نگاهم میکند .میپرسد:
«باالخره سیروس گیرشان نیفتاد».
«ترجیــح مــیدادم گیــر نیفتــد .نمیخواســتم صحنههــای بازجویــی
و شــكنجه و ایــن جــور چیزهــا را بنویســم .یــك جــوری آزار دهنــده
بــود و مــد روز .بــه انــدازه كافــی نوشــتهاند .دلــم میخواســت بــه
جــای ایــن كــه خــود زخــم را نشــان دهــم و فشــارش دهــم تــا چــرك
و خــون از آن بیــرون بزنــد و حــال بیننــده را بهــم بزنــد ،از درد آن
حــرف بزنــم تــا حــساش كنــد .زندگــی نســرین و دو بچــهاش در
وحشــت و فقــر ،انتظــار ایــن كــه هــر لحظــه خبــری از ســیروس برســد
بــه انــدازه كافــی دردنــاك بــود.
میهمان به جای من ادامه میدهد:
«شــبی را كــه یكــی از رفقــای ســیروس پنهانــی آمــد و خبرهایــی از
ســیروس داد از صحنههایــی بــود كــه میخواســتی دنبالــه دارش كنــی
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و ادام ـهاش بدهــی ولــی همــان صحنــه را بارهــا در ذهنــت نوشــتی و
اصــاح كــردی آخــرش هــم دنبالــش را نگرفتــی.
«شــبی را میگویــی كــه خواهــر محمــد بــا نســرین تمــاس گرفــت
و گفــت كــه امشــب محمــد میآیــد تــا دربــاره ســیروس چیزهایــی
بگویــد .اســم آن فصــل را گذاشــته بــودم " دیــدار" .بعدهــا كــه چندبار
بــاز میپرداختــماش ،دیگــر اســمش برایــم كهنــه و كلیشــه شــد.
آخریــن بــار میخواســتم عنــوان فصــل را بگــذارم "هنــوز هســتی"».
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هنوز هستی

محمــد از در كــه آمــد تــو بــا عجلــه ســام كــرد و ســعید را از بغــل
نســرین گرفــت و بوســید .ســعید تــا خواســت غریبــی كنــد او را بــه
بغــل مــادرش برگردانــد.
محمــد بــه پشــتی تكیــه داده بــود و زانوانــش را بغــل كــرده بــود.
نگاهــش بــه حمیــد بــود .رو بــه نســرین كــرد:
«خرج خانه را چه كار كردهای؟»
«پــدر ســیروس گاهــی اوقــات كمكمــان میکنــد .خــودم هــم از
بــازار جــوراب مــیآورم و پنجههایشــان را مــیدوزم .بــد نیســت،
زندگــی میگــذرد .از ســیروس چــه خبــر داری؟»
«خبــر آن شــكلی نــدارم .امــا از بچههــای نزدیــك بــه او شــنیدم كــه از
مــرز خــارج شــده .شــاید رفتــه فلســطین ،شــاید هــم نــه .فقــط میدانــم
زنــده اســت .چقــدر از پنجـهدوزی جــوراب گیــرت میآیــد؟»
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«صد جفت  ۱۰ریال».
«كثافتهــای ســرمایهدار ۱۰ .ریــال پــول تــو جیبــی یــك روز
تولهشــان اســت .تــو بایــد بــه خاطــرش دو ســاعت چشــم بگــذاری
و زحمــت بكشــی .ریشــه همهشــان را میكنیــم .دارنــد آخریــن
نفسهــا را میكشــند .دنیــا عــوض شــده .كوبــا را ببیــن .امریــكای
التیــن را ببیــن .چیــن را ببیــن .نظــام ســرمایهداری گندیــده .منتظــر
ِ
دســت زحمتكشــان بــرای همیشــه چــال شــود.
اســت بــا
«ســیروس نامــهای ،حرفــی ،چیــزی هــم از خــودش بــرای كســی
نفرســتاده؟»
«نــه .امــا در ایــن كــه زنــده اســت و خــارج از مــرز ،شــكی نداریــم.
بچههــا كمــی پــول دادنــد بگــذارم پیــش تــو .خرجــش كــن .اگــر بــاز
هــم احتیــاج داشــتی بــه خواهــرم بگــو .یــا خــودم یــا یــك نفــر دیگــر
میرســاند دســتت».
«من خیلی نگران سیروس هستم ،محمد آقا».
«نســرین خانــم .ســیروس نــه مــال تــو و ایــن دو تــا بچــه اســت ،نــه مال
خــودش .او مــال همــه خلقهــای محــروم اســت .راهــش را انتخــاب
كــرده .اگــر برگــردد و فقــط مــال شــما باشــد ،فقــط تــو و دو بچــه را
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میتوانــد بــه نوایــی برســاند .تــازه اگــر بتوانــد .امــا االن او و دیگــران
در تالشــند تــا همــه ســعیدها و حمیدهــا ،همــه نســرینها را بــه آزادی
و خوشــبختی برســانند .همیــن كــه صبــر كنــی و تحمــل داشــته باشــی
واز بچههــا مواظبــت كنــی ،نوعــی مبــارزه اســت .تــو هــم شــریك
ایــن نبــردی .تاریــخ ،اســم تــو را ،اســم همــه خانوادههــای آنهایــی
را كــه جــان بــه كــف مبــارزه كردنــد ،ثبــت خواهــد كــرد .شــك
نكــن نســرین خانــم .مــا پیروزیــم .دنیــا در آســتانه تحــول اســت .یــك
حركــت متحــد و یكپارچــه ایــن ببــر كاغــذی را از پــا در مـیآورد».
نســرین قیچــی را از دســت ســعید كــه داشــت بــا آن بــازی میكــرد،
گرفــت و گذاشــت روی تاقچــه.
«همــه اینهــا را میدانــم .ســیروس همیشــه اینهــا را میگویــد.
امــا دســت خــودم نیســت .یــادم كــه میفتــد ممكــن اســت بگیرنــدش و
شــكنجهاش بكننــد ،دلــم هــزار پــاره میشــود .حمیــد خیلــی ســراغش
را میگیــرد .هــر وقــت كــه بهانــهای مــیآورم و بعــد گریــهاش را
میبینــم ،خــودم هــم بــا او مینشــینم گریــه میكنــم .دســت خــودم
نیســت».
محمد سر به زیر با انگشت شست پایش ور میرفت.
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«حــق بــا توســت .اینهــا طبیعــی اســت .همــه مــا دلمــان پیــش
خانوادههایمــان اســت .فقــط از یــاد نبــر كــه خانــواده واحــد كوچكــی
نیســت .همــه مــردم محــروم و ســتمدیده دنیــا خانــواده مــا هســتند.
نبایــد بــه احساســات فــردی و شــخصی اجــازه دهیــم مــا را از حركــت
و ادامــه راهمــان بــاز دارد».
نســرین بیصــدا گریــه میكــرد .محمــد بلنــد شــد .اشــا رهای بــه
حمیــد كــرد كــه تكیــه بــه دیــوار داده بــود و خوابــش بــرده بــود و
گردنــش بــه طرفــی كــج بــود .گفــت:
«بچــه خوابــش بــرده .متكایــی چیــزی بگــذار زیــر ســرش .گردنــش
درد میگیــرد».
دســتان بزرگــش را كــرد زیــر بغــل حمیــد و بلنــدش كــرد و بوســیدش
و بالفاصلــه گذاشــتش زمین.
«من رفتم .اولین خبری كه از سیروس گرفتم به شما میرسانم».
ســر خــم كــرد و از در كوتــاه اتــاق وارد دهلیــز شــد .بــا عجلــه
پوتینهایــش را بــه پــا كــرد و هــول هولكــی بندهایــش را بســت و
كمــر راســت كــرد .پیــش از آنكــه پــا در حیــاط بگــذارد گفــت:
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«با هیچكس درباره آمدنم به اینجا حرف نمیزنی .باشد؟»
نســرین بــا گوشــه چــادر چشــمانش را پــاك كــرد و ســر تــكان داد
یعنــی باشــد.
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۸

میهمان با لبخندی نگاهم میکند:
«محمد را از زندگی واقعی انتخاب كرده بودی؟»
«بلــه .همكالســی بــرادر بزرگتــرم بــود .جــزو گروهــی بــود كــه بــه
كالنتــری  ۵تبریــز حملــه كردنــد و پاســبان نگهبــان را خلــع ســاح
كردنــد .خبــر اعدامــش را یــك روز صبــح در روزنامــه خوانــدم .تــازه
دبیرســتان را تمــام كــرده بــودم و منتظــر بــودم بــروم ســربازی .یــادم
اســت وقتــی خبــر را خوانــدم ،چنــد لحظــه گیــج بــودم .نشســتم روی
ســكوی هشــتی مســجد ســید حمــزه و بــه جــای ایــن كــه گریــه كنــم
شــعر گفتــم .شــعری بلنــد و بــه اصطــاح آن روزهــا ،شــعری انقالبی».
«بعدا دیگر حرفی از محمد در رمانت نزدی؟»
«نــه ،برایــم یــك جــوری اســطوره شــد .مثــل مجســمه ،بــا شــكوه و
هیبــت یــك جــا ایســتاد .نمیتوانســت حركــت كنــد و قصــه بیافرینــد.
ایــن اســت كــه در رمــان هــم خبــر اعدامــش بــه گــوش همــه رســید.
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بــه گــوش نســرین هــم رســید .نســرین تنهــا رابــط خــود بــا ســیروس را
از دســت داد».
میهمان نگاهی مالمت بار میکند و میگوید:
«تقریبــا ایــن جاهــای رمــان بــود كــه دیگــر نوشــتن روی كاغــذ را ول
كــردی .گاهگاهــی در ذهنــت بــا رمــان ور میرفتــی .مینوشــتی و
خــط م ـیزدی .بچههــا را بــزرگ میكــردی ونســرین را پیــر .حمیــد
و ســعید را شــاگرد اول كــرده بــودی و ســعید را نابغــه .ناهیــد خواهــر
نســرین را وارد رمانــت كــردی و او و شــوهرش را پناهگاهــی بــرای
نســرین كــه گاهگاهــی در تنگنــای مالــی از آنهــا كمــك میگرفــت.
دیگــر بــه جزئیــات نمیپرداختــی .از ایــن كــه بچههــا در آن شــرایط،
در اوایــل دهــه پنجــاه چطــوری بــزرگ میشــدند» ...
حرفش را قطع میكنم:
«جزئیــات برایــم مهــم نبــود .شــخصیت نســرین و حمیــد و ســعید را
بایــد ورز م ـیدادم .مخصوصــا ســعید».
«بلــه .دو ســه بــار بــه مریضــی او و تبهــای مشــكوك و هــر از
چندگاهــیاش فكــر كــردی .دو ســه صحنــه هــم درســت كــرده
بــودی».
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«ســعید نابغــه بــود .از همــان بچــه گـیاش ایــن را در رفتــارش نشــان
مـیداد .ماجــرای یكــی از تــب كردنهایــش را بارهــا و بارهــا نوشــتم
و آخــر ســر تقریبــا آمــادهاش كــردم بــرای روی كاغــذ آمــدن».
«ناظــم مدرســه ســعید را هــم در همیــن قســمت بــود كــه پررنگترش
كردی».
«وقتــی ناظــم وارد داســتان شــد میخواســتم او را یــك جــوری
بگــذارم جــای محمــد كــه خبــری از ســیروس بیــاورد .ایــن كار را
نكــردم .نمیدانــم چــرا .ناظــم از جوانهــای كتابخــوان و انقالبــیِ
محافظــهكار آن روزهــا بــود .از ماجــرای ســیروس خبــر داشــت.
همیشــه بــه بهانــهای نســرین را میكشــاند بــه مدرســه و بــا احتیــاط
از ســیروس خبــر میگرفــت .نســرین اوایــل بــه او شــك داشــت
امــا غریــزهاش میگفــت كــه بایــد بــه ناظــم اعتمــاد كنــد .ناهیــد و
شــوهرش اصــا نظــر خوشــی بــه ناظــم نداشــتند .میگفتنــد امنیتــی
اســت و میخواهــد اعتمــاد نســرین را جلــب كنــد و رد پــای ســیروس
را پیــدا كنــد .نســرین نمیتوانســت قاطعانــه بگویــد او مامــور نیســت
امــا تــه دلــش ایــن مــرد را كــه لحــن ســیروس را در صحبــت كــردن
داشــت خطرنــاك نمیدانســت.
«انتظــار ایــن بــود كــه بعدهــا ناظــم هــم در رمانــت نقــش بیشــتری
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داشــته باشــد».
می خندم.
«نــه .او هــم تبدیــل شــد بــه ســایه .ســیروس در ذهــن و دل نســرین
تخــت ســلطنت اســتواری داشــت».
«پررنگتریــن حضــور ناظــم همــان روز تــب كــردن ســعید در
روزهــای امتحــان ثلــث ســوم كالس ششــم ابتدایــی بــود .ناهیــد و
نســرین ســعید را بردنــد بیمارســتان فرمانفرمائیــان.
«بلــه .ایــن فصــل را بارهــا و بارهــا نوشــتم و صیقلــش دادم .عنوانــش
را هــم از شــعر مولــوی وام گرفتــم».
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خانه دل باز كبوتر گرفت...

ناهیــد از اتــاق تزریقــات رفــت بیــرون كــه صحنــه آمپــول زدن را
نبینــد .نســرین كمــك كــرد ســعید كمربنــدش را بــاز كنــد .او را بــه رو
خوابانــد روی تخــت باریــك بــا رویــه پالســتیكی ســفید و پــر از لكــه.
شــلوارش را كمــی پاییــن كشــید و منتظــر پرســتار مانــد كــه پشــت بــه
آنهــا داشــت آب مقطــر را تــوی شیشــه كوچكــی كــه تــه آن گــرد
ســفید رنگــی بــود تزریــق میكــرد .ســعید ظاهــرا نمیترســید امــا
نســرین از وحشــت او از دوا و مخصوصــا آمپــول خبــر داشــت .بــا
لبخنــدی دســتی بــه موهــای فرفــری و زبــر ســعید كشــید و زیــر لــب
گفــت:
«نترس .االن تمام میشود».
پرســتار كــه داشــت بــا دقــت نــوك ســوزن را از میــان الســتیك درب
شیشــه تــو میكــرد تــا مایــع شــیری رنــگ را بــه درون آمپــول بكشــد
گفت :
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«نمیترســد بابــا .ماشــااهلل مــردی اســت بــرای خــودش .كالس چنــدی
آقا پســر؟»
ســعید كــه یــك طــرف صورتــش را چســبانده بــود روی پالســتیك
خنــك تخــت بــا صــدای خف ـهای گفــت« :ششــم».
پرســتار رفــت بــاالی ســرش و پنبــه آغشــته بــه الــكل را گلولــه كــرد
و بــا حركــت تنــدی مالیــد بــه گوشــتی كــه از بیــن كمربنــد و لبــه
پیراهنــش بیــرون زده بــود و زیــر لــب گفــت« :شــل كــن .شــل كــن».
و ســوزن را بــا حركتــی ســریع كــرد تــوی گوشــت .نســرین ســر
برگردانــده بــود و نگاهــش بــه صــورت ســعید بــود كــه یــك لحظــه
چــروك خــورد و حالــت گریــه گرفــت و بعــد دوبــاره بــه حالــت
قبلــی بازگشــت .پرســتار آرام آرام دارو را بــه درون گوشــت تزریــق
میكــرد .ســوزن را بــا حركتــی ســریع بیــرون كشــید و بــا همــان
گلولــه پنبــه دوبــاره شــروع بــه مالیــدن جــای ســوزن كــرد و گفــت:
«تمــام شــد .دیــدی چیــزی نبــود».
ناهیــد بــا ورقــهای از لبخنــد بــر چهــره نگرانــش وارد اتــاق شــد و
كمــك كــرد ســعید شــلوار خــود را مرتــب كنــد .كتــش را كــه در
دســت داشــت پوشــاند و هــر ســه از اتــاق بیــرون آمدنــد .نســرین بــه
طــرف دكتــر میانســال و بلنــد قــدی نزدیــک شــد كــه تكیــه داده بــود
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بــه پیشــخوان ســفید و مــدور و بــا پرســتار آن ســوی پیشــخوان صحبت
میكــرد .حــرف دكتــر را قطــع كــرد:
«آقای دكتر باالخره معلوم نشد سعید چهاش است؟»
«آزمایشــات قبلــی چیــزی نشــان نمیدهنــد .بایــد عكســی از مغــزش
بگیریــم .ســه روز بعــد بیاوریــدش اینجــا .تــا آن روز هــم بایــد
اســتراحت كنــد و بــه مدرســه نــرود».
«آقــای دكتــر ،امتحانــات ثلــث ســوم شــروع شــده .امكانــش هســت
بــرود امتحــان بدهــد و برگــردد خانــه؟»
«نــه خانــم .ایــن بچــه تــب میکنــد تــا بــاالی چهــل .میدانــی یعنــی
چــه؟ یعنــی ممكــن اســت شــوك بهــش دســت بدهــد .اگــر كســی
بــاالی ســرش نباشــد كار دســت خــودش میدهــد .حتمــا بایــد
اســتراحت كنــد و آمپولــش را هــم بزنــد .اگــر خواســتید برایــش
گواهــی مینویســم تــا امتحانــات را بعــدا از او بگیرنــد».
و بالفاصله رو كرد به پرستار پشت پیشخوان.
«سه روز استراحت برایش بنویس بده امضا كنم».
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از بیمارســتان كــه بیــرون آمدنــد ناهیــد گفــت« :ســعید را میبــرم
خانــه .تــو ســری بــه مدرســه بــزن و گواهــی را بــده ».نســرین قدمهــا
را تنــد كــرد و از ســر خیابــان پیچیــد بــه طــرف راســت .زنــگ خــورده
بــود و بچههــا بــا ســر و صــدا میرفتنــد بــه كالس .ناظــم اشــارهای
بــه نســرین كــرد كــه در دفتــر بنشــیند تــا بچههــا را روانــه كالس كنــد
و بیایــد پیــش او .معلــم كالس ششــم تــا نســرین را دیــد مثــل همیشــه
شــروع كــرد بــه تعریــف از ســعید:
«ماشــااهلل .ایــن بچــه اعجوب ـهای اســت .بــه آقــای یــاوری میگفتــم
حیــف اســت ایــن بچــه كالس ششــم باشــد .حقاش اســت االن هشــتم
و نهــم بخوانــد .ریاضیــات نهــم برایــش فــوت آب اســت .حافــظ و
ســعدی میخوانــد .شــعرهایی از مولــوی میخوانــد كــه مــن خــودم
بلــد نیســتم .تازگیهــا رفتــه تــو نــخ شــعر نــو .تــو را بــه خــدا ایــن بچــه
را نگذاریــد وقتــش را بــا ایــن درسهــا تلــف كنــد .او االن خیلــی
راحــت میتوانــد كالسهــا را دوتــا دوتــا بپــرد .ببریــدش آمــوزش و
پــرورش بــا یــك مشــاور صحبــت كنــد».
ناظــم چــوب بــه دســت وارد دفتــر شــد و بــه معلــم ســعید كــه آخریــن
نفــر از معلمهــا بــود گفــت« :بچههــا ســر كالســند آقــای محمــودی».
معلــم ســعید خداحافظــی كــرد و ناظــم هنــوز پشــت میــز جابهجــا
نشــده پرســید« :چــه شــد؟ دكتــر چــه گفــت؟»
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«گفــت هنــوز علــت ت ـباش معلــوم نیســت تــا ســه روز بعــد بایــد
اســتراحت كنــد و آمپولهایــش را بزنــد .مــن شــرمندهی شــما
هســتم كــه دیــروز زحمــت كشــیدید و ســعید را آوردیــد خانــه .خبــر
میدادیــد خــودم میتوانســتم بیایــم ببرمــش».
«ایــن چــه فرمایشــی اســت .وظیفــه مــن اســت .نگــران نباشــید .چیــزی
نیســت .انشــااهلل خــوب میشــود .بچــه اســت دیگــر .ایــن بچههــا تــا
بــزرگ شــوند هــزار تــا از ایــن مشــكالت دارنــد».
نسرین گواهی را به طرف ناظم دراز كرد.
«امتحــان فــردا را كــه دیگــر نمیتوانــد بدهــد .امیــدوارم بــرای
چهارشــنبه دكتــر اجــازه بدهــد كــه بیایــد و امتحــان را بدهــد و
برگــردد».
«اصــا مهــم نیســت .امتحــان فــردی میگیریــم .اصــل امتحانــات
امســال اینهــا امتحــان نهایــی اســت كــه مــاه بعــد اســت .انشــااهلل تــا
آن وقــت حالــش خــوب میشــود .ســعید مســالهای بــا امتحــان و
نمــره نــدارد .مملكــت اگــر درســت و حســابی بــود از ایــن بچــه نبایــد
امتحــان میگرفتنــد .بایــد میگذاشــتند تــا هــر جــا كــه میكشــد
بــرود بــاال .ســعید شــاگرد معمولــی نیســت .حمیــد هــم خــوب بــود.
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او هــم شــاگرد اول مدرســه مــا بــود امــا ســعید چیــز دیگــری اســت.
اینهــا همــه نتیجــه تــاش و تربیــت درســت شماســت».
«خیلــی ممنــون از لطفتــان .مــن كاری نکــردهام .بچههــا ذاتــا بــا
اســتعدادند .مثــل پدرشــان».
ناظم صدایش را پایین آورد و نجوا كنان پرسید:
«خبر تازهای ازش ندارید؟»
نسرین سر تكان داد كه نه.
ناظم من و من كنان گفت« :فكر میكنید اصال خبری بشود؟»
«امیــدش را كــه دارم .باالخــره همیــن كــه خبــر بــدی از او نرســیده
میشــود گفــت كــه زنــده اســت».
«امــا خیلــی ســخت اســت كــه آدم در انتظــار بمانــد .بعضــی وقتهــا
خبــر بــد بهتــر از شــكنجه تدریجــی انتظــار اســت».
نســرین ســر بلنــد كــرد و چنــد ثانیــه بــا ســردرگمی چشــم دوخــت بــه
ناظــم و بــا لحــن تلخــی گفــت:
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«انتظــار نكشــم چــهكار كنــم؟ فرقــی میکنــد مگــر؟ زندگـیام همــان
زندگــی اســت .چــه در انتظــار بمانــم چــه نه».
ناظم خود را از تك و تا نینداخت.
«آدم اگــر امیــدش را از یــك نامعلــوم ببــرد راحتتــر میتوانــد بــه
واقعیتهــای دور و بــرش فكــر كنــد .انتخابــش آزادانهترمیشــود».
نسرین سر به زیر انداخت.
«انتخابــی برایــم نمانــده اســت .اگــر ایــن دو بچــه را بــه جایــی برســانم
هنــر کــردهام .حــاال چــه ســیروس پیدایــش شــود چــه نــه».
«اتفاقــا منظــور مــن بیشــتر همیــن بچههاســت .شــاید اگــر یــك آدم
دلســوزی بــاال سرشــان باشــد بــرای بچههــا بهتــر باشــد .بــاور كنیــد
دیــروز اگــر از حــرف مــردم نمیترســیدم خــودم بچــه را میبــردم
بیمارســتان .خــب اگــر یــك مــرد در زندگــی بچههــا باشــد از هــر نظــر
راحتتــر میشــوند .خــود شــما چــی؟ بــه هــر حــال حــق زندگــی
داریــد .ایــن درســت نیســت آدم خــودش را صــد در صــد فــدا كنــد».
نســرین احســاس كــرد كــه بــر خــاف دفعههــای پیــش كــه در مقابــل
ایــن نــوع بحثهــا بــا پرخــاش میایســتاد و حرفــش را بــه كرســی
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مینشــاند ،آرامــش دارد.
«زیــاد احســاس ناراحتــی نمیكنــم .فكــر نمیكنــم دارم خیلــی
فــداكاری میكنــم .انقــدر ســرم مشــغول ایــن دوتاســت كــه خیلــی
وقتهــا حتــی كمبــود پدرشــان را هــم حــس نمیکنــم .بــه ایــن
زندگــی عــادت کــردهام».
ناظم تسلیم شد.
«خــب اگــر خودتــان احســاس راحتــی میكنیــد دیگــر جــای بحــث
نیســت .فقــط خواســتم بگویــم آدم بعضــی وقتهــا خــودش را چنــان
بــه شــرایط عــادت میدهــد كــه یــادش مــیرود زندگــی از نــوع
دیگــر هــم وجــود دارد .زندگــی شــاید خیلــی بهتــر».
نسرین از جا بلند شد.
«خیلــی ممنــون از شــما .خیلــی لطــف داریــد بــه بچــه هــا .اگــر اجــازه
بدهیــد مرخــص میشــوم».
ناظم هم بلند شد.
هــر كمكــی از دســتم برمیآیــد بفرماییــد ،در خدمــت حاضــرم .حــال
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ســعید جــان را بپرســید و بــه حمیــد عزیــز هــم ســام برســانید».
«ممنون».
ناهید با حوصله به حرفهای نسرین گوش داد و گفت:
«این طور كه معلوم است ،هیز هم هست».
نســرین نگاهــش را دوخــت بــه چشــمان ناهیــد .چنــد لحظهای ایســتاد.
گویــی دارد جــای دیگــری را نــگاه میکنــد و زیــر لــب گفــت:
«نه اصال نیست .آدم خیلی خوبی است».
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۹

رو به میهمان میکنم:
«احســاس میکنــم از نســرین كــم نوشــتهام .قبــا یــادم نیســت كــه
گفتــه باشــم نســرین بســیار زیباســت .انقــدر كــه خیلیهــا وسوســه
شــوند و پیشــنهاد ازدواج بــه او بدهنــد .بعضــی حتــی بگوینــد كــه
عــده غیبــت گذشــته اســت و ســیروس زنــده هــم كــه باشــد عقــدش
باطــل اســت».
میهمان حرفم را تصدیق میکند.
«همیشــه از پرگویــی و قطــور كــردن داســتانت وحشــت داشــتی.
خیلــی چیزهــای دیگــر را هــم نگفتــهای».
«باید از او بیشتر بنویسم».
«و چنــد ســال دیگــر هــم بگــذاری بــرای ایــن كار و مــن هــم بــروم و
بــاز پــس از آن ســالها بیایــم ســراغت .فكــر میكنــی انقــدر زنــده
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خواهــی بــود كــه همــه وســواسهایت را بــه فرجــام برســانی؟»
«پــس چ ـهكار كنــم .آن قســمت رمــان كــه بچههــا بــزرگ شــد هاند
و حمیــد ،ســعید را بــرای معالجــه بــرده اســت انگلســتان ،بــا دقــت و
وســواس نوشــته شــده و آمــاده اســت روی كاغــذ بیایــد .فقــط ایــن
وســط چنــد فصــل پراكنــده دارم كــه مثــل جزیرههــای جــدا از هــم
روی اقیانــوس شــناورند».
«ایــن جزیرههــا را بهــم وصــل كــن و بــه ســاحلی برســان كــه رمــان
در آنجــا اســت».
«چطور؟»
«با نسرین صحبت كن».
«با نسرین؟»
«بلــه .چنــد روزی نســرین میآیــد بــه جــای مــن .حرفهــای زیــادی
دارد .او بهتریــن اتصــال اســت بــرای جزایر شــناورت».
«فكر این یكی را نكرده بودم».
میهمان پیروزمندانه میخندد:
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«كارت تمــام اســت .دیگــر افتــادهای بــه خــط نوشــتن .هــر چــه در
توانــت اســت بایــد انجــام دهــی .ایــن رمــان باالخــره بایــد بیایــد روی
كاغــذ .بایــد از شــر مــا خــاص شــوی».
«نسرین را كی باید ببینم؟»
«نمیخواهــد وقتــی برایــش تعییــن كنــی .هــر وقــت آمــاده نوشــتن
شــدی كنــارت نشســته اســت .مــن هــم دور نخواهــم بــود .همیــن دور
و برهــا میپلكــم .پشــت درخــت تــوت».
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۱۰

زنم از آن ور خط میگوید:
«خــدا را شــكر .مــن همیــن را میخواســتم .حــاال جــان ســهراب
راســتش را میگویــی؟»
«بــه جــان عزیــز خــود تــو كــه میدانــی چقــدر مخلصــت هســتم.
اینجــا خیلــی راحتــم .تــا ایــن لحظــه نــه لول ـهای تركیــده ،نــه ســیم
برقــی اتصالــی داده نــه ســقفی چكــه كــرده اســت».
از من میپرسد كه با تنهایی چه میکنم.
«دوســتان تنهــام نمیگذارنــد .یكــی از دوســتان قبــل از ازدواجمــان
را پیــدا کــردهام .همیشــه ایــن جاســت».
«كی هست؟ من میشناسمش؟»
«نه .سالها بود گماش كرده بودم».
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«منظورت چیست همیشه اینجاست؟ خانه و زندگی ندارد؟»
«نه .عین خودم تنهاست .دنبال یك جفت گوش كوپنی».
«اسمش چیست؟»
«گفتم كه نمیشناسی .اسمش ...میهمان».
«یعنی چه؟»
«حــاال بمانــد .تــازه قــرار اســت دوســتان دیگــر هــم بیاینــد ســراغم.
آنهــا را هــم نمیشناســی».
«مثال كی؟»
«مثال نسرین».
«كدام نسرین؟»
«گفتــم كــه ایــن یكــی را هــم نمــیشناســی .زنــی جــوان ،خوشــگل،
نیمــه بیــوه بــا دو بچــه».
«تو حالت خوب است؟»
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«نه».
«ایــن حرفهــا چیســت؟ چــرا مــرا میترســانی؟ خــدای نكــرده آدم
فكــرش مـیرود بــه هــزار جــا».
«درباره من ،یا من و نسرین؟»
«لوس نشو .درباره خودت».
«فكرت كجا می رود؟»
«چــه میدانــم .آخــر ایــن حرفهــای تــو نیســت .تــو حتــی بــه
شــوخی هــم از ایــن حرفهــا نمــیزدی حــاال چطــور شــده داری
برایــم داســتان ســرهم میكنــی .خــب آدم تــرس بــرش م ـیدارد كــه
نكنــد زبانــم الل»...
«قاطی كرده باشم؟»
«آره دیگر».
«نــه بابــا .خیالــت تخــت تخــت .تــازه اگــر نگــران نســرین هــم باشــی
اشــتباه كــردی .كبریــت همچنــان بیخطــر اســت .هــر كــس ندانــد،
تــو كــه خــوب میدانــی».
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بــا صــدای بلنــد میخنــدم و از آن طــرف ســیم میشــنوم كــه زنــم
هــم دارد آرام میخنــدد .امــا انــگار نگرانـیاش كامــا برطــرف نشــده
اســت .میگویــم:
«ببیــن .جــدی میگویــم .جــای نگرانــی نیســت .وضعــم خیلــی خــوب
اســت .دارم رمانــم را شــروع میکنــم .خــدا را چــه دیــدی شــاید
وقتــی تمــام شــد بــرای اســتراحت چنــد صباحــی آمــدم پیــش شــما».
«ســهراب میگویــد اگــر بابــا نیــاد تــو را بــرای عیــد میفرســتم
پیــشاش».
«نه .بیخودی خرج اضافه نكنید .شاید خودم آمدم».
«باور كنم؟»
«چارهای نداری .سهراب چطور است؟»
«ســرش خیلــی شــلوغ اســت .هــم درس میخوانــد هــم كمــك اســتاد
شــده و ســر كالس مــی رود .ماشــااهلل عرضه نشــان داده».
«عرضــه الزم نیســت .هــر كســی دوره دكتــرا بخوانــد میتوانــد
كمــك اســتاد بشــود».
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«نــه .ســهراب را واقعــا خیلــی تحویــل میگیرنــد .دیشــب یكــی از
اســتاداش بــا خانـماش آمــدن پیــش مــا .من كــه زیــاد از حرفهایشــان
ســر در نمـیآوردم امــا از رفتارشــان معلــوم بــود كــه خیلی به حســابش
میآورنــد».
«میدانــم .شــوخی كــردم .ســهراب فوقالعــاده اســت .باالخــره بــرای
خــودش پخــی میشــود».
«اگــر ســال دیگــر پای اننام ـهاش را قبــول كننــد ،میتوانــد در همیــن
دانشــگاه درس بدهــد».
«انشااهلل این جوری هم میشود».
«پس باور كنم حالت خوب است و مشكلی نداری؟»
«جز دوری شما»...
«آره جان خودت».
«بیانصافــی نكــن .بــه جــان خــودت دلــم برایتــان تنــگ شــده .امــا
خــب ایــن رمــان حســابی فكــرم را مشــغول كــرده .نمیگــذارد زیــاد
دلتنــگ شــماها باشــم».
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«باشه .خوشحالم .امیدوارم همه چیز خوب پیش برود».
«همیــن جــوری هــم اگــر پیــش بــرود مــن راضیــم .خــب بــرو دیگــر.
پــول تلفنــت زیــاد میشــود».
«قربانت .من با ز هم زنگ میزنم .كاری داشتی تماس بگیر».
«حتما .سهراب را ببوس».
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۱۱

خــود نســرین اســت .بــا همــان پیراهــن گلــدار بلنــد و راحــت .موهــای
لخــت و بلنــد كــه دماســبی بســته و رهــا كــرده اســت بــه پشــت .دمــاغ
ظریــف و گونههــای اســتخوانی و لبهــای گوشــت آلــود و چانــه
مثلثــی و ظریــف .بــا لبخنــدی چشــم دوختــه اســت بــه مــن كــه خیــره
نگاهــش میکنــم.
«هیچوقــت فرصــت نكــردی مــرا انقــدر از نزدیــك ببینــی .خیلــی
تعجــب كــردهای؟»
«نــه .یــاد شــعر نادرپــور افتــادم :پیكرتــراش پیــرم و بــا تیشــه خیــال /
یــك شــب تــو را ز مرمــر شــعر آفریـدهام».
«راضی هستی از آفرینشات؟»
«خیلی .خیلی چیزها باید از تو بپرسم».
«درباره چه؟»
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«اول درباره خودت .بعد درباره بچهها و بعد» ...
«درباره سیروس؟»
«بیشتر درباره احساست به سیروس و درگیری ذهنیات با او».
«من حاضرم».
«ماجرای ناظم سعید را میخواهم از زبان خودت بشنوم».
«ماجرایــی نبــود .ســایهای بــود پــر از گنــاه در ذهــن مــن .مــرد خوبــی
بــود .فكــر میکنــم واقعــا دوســتم داشــت».
«تو چی؟»
«هروقــت ســیروس چنــد روزی از فكــرم میرفــت بیــرون میتوانســتم
دربــاره او فكــر كنــم .در آن روزهــا دوســتش داشــتم .دوســه بــار بــه
بهانــهای آمــد در خانــه .كار خطرناكــی میكــرد .هــم از نظــر در و
همســایه كــه میتوانســتند برایمــان حــرف در بیاورنــد و هــم از نظــر
سیاســی .بــه یكــی از ایــن دیدارهــا در آن فصــل اشــاره كــردهای .یك
بــار در یكــی از ایــن دیدارهــا بــود كــه خواســتم بیایــد تــو .گفتــم
نمیخواهــم كســی او را در خانهمــان ببینــد .ســعید مریــض بــود و
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درخــواب .حمیــد هــم مدرســه بــود .بالفاصلــه آمــد تــو حیــاط و در
را پشــت ســرش بســت .نیامــد تــو اتــاق .همــان جــا لــب هــره حــوض
نشســت و بــا هــم صحبــت كردیــم .كــم مانــده بــود حــرف دلــش را
بــه زبــان بیــاورد .نخواســتم .نمیتوانســتم بهطــور مســتقیم چیــزی از
او بشــنوم .بــه بهانــه ســر زدن بــه ســعید رفتــم بــاال تــو اتــاق .ســعید
بیــدار شــده بــود .او را آوردم حیــاط .ســعید از دیــدن ناظــم در حیــاط
خانــه دســتپاچه شــده بــود .بیچــاره بلنــد شــد و حــال و احوالــی بــا
ســعید كــرد و رفــت بیــرون».
«اتفاقــا میخواســتم فصلــی بنویســم و او را جدیتــر وارد زندگـیات
كنم».
«خــوب شــد ایــن كار را نكــردی .آن وقــت مســاله را خیلــی مردانــه
حلــش میكــردی .تــو زنهــا را خــوب نمیشناســی .خــوب شــد
خواســتی خــود مــرا ببینــی .یكــی از دالیلــی كــه نمیخواســتی دربــاره
مــن زیــاد بنویســی ایــن بــود كــه هنــوز منطــق عشــق مــن بــه سیروســی
كــه دیگــر رفتــه بــود و امیــد آمدنــش نبــود ،برایــت قابــل درك نبــود.
چــون زنــان را عمیقــا نمیشناســی .دربــاره تنهایــی و عشــق و نیــاز زن
خیلــی مردانــه فكــر میكنــی .درســت مثــل خیلیهــای دیگــر كــه
ســر راهــم قــرار گرفتنــد و همــان اول بــا تعجــب پرســیدند كــه مــن
بــدون شــوهر چطــور میتوانــم ســر كنــم .همــه كســانی كــه اینطــور
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حیــرت میكردنــد ،مــرد بودنــد .همــه مــرا بــا خــود قیــاس میكردنــد.
هیــچ مــردی نمیتوانــد تنهــا و بــدون همســر بنشــیند و بچــه بــزرگ
كنــد .ایــن گنــاه مردهــا نیســت .غریــزه و طبیعتشــان ایــن اســت».
«یعنــی مــرد ظرفیــت عاشــق شــدن مثــل زن را نــدارد؟ نبودنــد در دنیــا
مردانــی كــه عاشــق و شــیفته محبوبشــان بودنــد؟»
«مــرد ایــن ظرفیــت را دارد .خیلــی هــم خــوب دارد .جنس عشــق مرد
بــا زن فــرق میکنــد .بــرای مــن ســیروس تــا زمانــی كــه در روحــم بود
جایــی را بــرای كــس دیگــر نمیگذاشــت .ســیروس مــال مــن بــود و
تــا زمانــی كــه برایــم ثابــت نشــده بــود كــه دیگــر بــه مــن تعلــق نــدارد،
همچنــان تمامــی روحــم مــال او بــود .نیازهــای دیگــر مــن همیشــه
زیــر ســایه نیــاز اولــم بــود .امــا مردهــا میتواننــد عشــق و نیازهــای
طبیعــی خــود را از هــم جــدا كننــد .مــرد خیلــی راحــت بــرای هــر
ارتباطــش پرونــده جداگان ـهای میســازد و هــر كــدام را در قفس ـهای
نگــه م ـیدارد .مــن بــه دلیــل محكمتــری نیــاز داشــتم كــه ســیروس
را رهــا كنــم .او قــرار بــود برگــردد .پنجشــنبهی همــان هفت ـهای كــه
ریختنــد در خانــه مــا بایــد میآمــد كــه نیامــد .بــدون هیــچ پیامــی و
خبــری .نمیتوانســتم قبــول كنــم كــه دیگــر نیســت .شــاید مــرده بــود
یــا گرفتــه بودنــدش و در خفــا اعدامــش كــرده بودنــد .هــر كــدام از
ایــن فرضیههــا میتوانســت ظاهــرا توجیهــی باشــد كــه از ســیروس
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دل بكنــم .امــا دلیلــی بــرای ایــن دل كنــدن نبــود .كتابهایــش بــود.
لباسهایــش ،قلــم و كاغــذش ،میــزش و ســایهاش در همــه جــای
خانــه .اگــر خبــر مرگــش میآمــد وضــع فــرق میكــرد .شــاید یــك
ســالی در همــان حــال میمانــدم و بعــد او را از زندگــیام خــارج
میكــردم .امــا تــو نخواســتی ایــن طــور شــود».
«درگیریات با ماموران ساواك چقدر بود؟»
«اوایــل یكــی دو بــار خودشــان را نشــان دادنــد و بــه بهانـهای آمدنــد
و ســؤاالتی كردنــد .بعــدا باورشــان شــد کــه مــن اصــا خبــری از
ســیروس نــدارم و دیگــر گــم شــدند .هیچوقــت خبــری از آنهــا
نشــد».
«و تو ماندی و حمید و سعید».
«و خواهــرم ناهیــد و شــوهرش حســن كــه وارد ماجــرا كــردی .آن
روزهــا واقعــا كمــك بزرگــی برایــم بودنــد .در آن تــب كردنهــای
ســعید اگــر ناهیــد نبــود نمیدانســتم چــهكار بایــد میكــردم».
«سعید هم مصیبت دیگر زندگیات بود».
«شــبها كــه پاشــویهاش میكــردم و كمــی آرام میگرفــت و
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خوابــش میبــرد ،بــاال ســرش گریــه میكــردم .اولیــن بــار شــش
ماهــش بــود كــه از ایــن تبهــا كــرد .نصفــه شــب بــود .تشــنج گرفت.
دندانهایــش كلیــد شــد .ســیروس بغلــش كــرد و بــردش بیمارســتان.
مــن مجبــور بــودم پیــش حمیــد بمانــم .وقتــی برگشــت بچه آرام شــده
بــود و خــواب بــود .دو هفتــه قبــل از ناپدیــد شــدن ســیروس هــم بــاز
همــان تــب را كرد .دكترهــا خیلی چیزهــا گفتند .بردیماش بیمارســتان
آمریكاییهــا .یــك دكتــر مــو خرمایــی بلنــد قــد كــه فارســی هــم بلــد
بــود گفــت تــب نامعلــوم دارد .یــك اســم انگلیســی هــم گفــت كــه
اختصــارش  UFOبود":تــب بــا منشــاء نامعلــوم" .از آن بــه بعــد بــود
كــه هــر دو ســه مــاه یــك بــار گاهــی هــم حتــی بــا فاصلــه كمتــر تــب
میكــرد .تــا یكــی دو روز بعــد از تــب حالــش خــوب نبــود .ضعیــف
میشــد و عصبــی .آخــرش هــم نفهمیدنــد چ ـهاش بــود ۱۵ .ســالش
بــود كــه بــرای اولیــن بــار آن ماجــرا اتفــاق افتــاد .ایــن را كــه خــودت
در ذهنــت نوشــتهای ،چقــدر هــم دقیــق .وقتــی ایــن را مینوشــتی و
خــط مــیزدی و دوبــاره مینوشــتی ،میدیــدم چقــدر نگــران مــن
هســتی .خیلــی خوشــحال بــودم كــه ایــن قــدر دقیــق میتوانــی مــرا
ترســیم كنــی .بــر خــاف مــورد ســیروس در ایــن فصــل خــوب
توانســتی دركــم كنــی .اســم فصــل را هــم گذاشــتی "توفــان"».
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توفان

سعید كه وارد حیاط شد نسرین دوید جلو.
«چه شده؟ تب داری؟»
ســعید خیــره نگاهــش كــرد .نســرین دســت گذاشــت روی پیشــانی
ســعید.
«تــب نــداری .خــدا را شــكر .چــت شــده؟ چــرا ایــن جــوری نگاهــم
میكنــی؟»
ســعید بــا وحشــت پشــت ســرش را نــگاه كــرد و انگشــت ســبابه را
بــه طــور عمــودی گذاشــت روی لبــش و اشــاره كــرد كــه برونــد تــو
اتــاق .نســرین حیــران پشــت ســرش راه افتــاد و پلههــا را بــاال رفتنــد و
از دهلیــز پیچیدنــد تــو اتــاق.
«چی شده سعید؟»
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«تو متوجهشان نشدی؟»
«متوجه كی ،چی؟»
«آن دو نفر».
«كدام دو نفر؟»
«دو تا مرد گنده با كاله و سبیل»
« نه .من كه بیرون نبودم .خب اینها كی بودند؟»
«از مدرسه افتادند دنبالم».
«االن؟»
«آره».
«از كجا فهمیدی دنبال تو افتادند؟»
«معلوم بود .هر جا میرفتم آنها هم میآمدند».
«خیال برت داشته .شاید آدمهای عادی توی خیابان بودند».
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«نه .هر دو تا را از قبل میشناختم».
«یعنی چه؟»
«دو سه بار تو خانه هم آمدن».
«تــو داری از چــه صحبــت میكنــی؟ كــی تــو خونــه مــا آمــده؟ چــرا
من ندیدمشــان؟»
«آنهــا زرنگنــد .وقتــی نیســتی یــا خوابــی ســرو كلهشــان پیــدا
میشــود .مــن نمیخواســتم بهــت بگویــم كــه نگــران نشــی».
«سعید .تو حالت خوبه؟»
«نــه مامــان .میترســم .میدانــم ایــن كثافتهــا دنبالــم هســتند.
میخواهنــد برایشــان چیــزی اختــراع كنــم ببرنــد خــارج».
نســرین بهــت زده چشــم دوختــه بــود بــه ســعید و حــرف نمــیزد.
ســعید داشــت میلرزیــد .نســرین بــا احتیــاط رفــت جلــو و دســتی بــه
موهــای فرفــری و زبــر ســعید كشــید و گفــت:
«چــرا اینقــدر خــودت را خســته میكنــی .دیشــب تــا چهــار صبــح
همـهاش ســرت تــو كتــاب بــود و مســاله حــل میكــردی .چــرا كمــی
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اســتراحت نمیكنــی .آدم خســته كــه بشــود هــزار جــور فكــر و خیــال
مــی زنــد بــه ســرش .بــرو بخــواب .اگــر گرســنهای چیــزی بیــاورم
بخــوری و بعــد بخوابــی .ناهیــد و حســن قــرار اســت امشــب بیاینــد
اینجــا».
سعید با وحشت گفت:
«خاله ناهید عیبی ندارد اما حسن آقا نیاد».
«چی داری میگویی؟»
«حسن هم با آنهاست».
«با كیا؟»
«بــا همیــن دو نفــر .او هــم بعضــی وقتهــا قاطــی ایــن دو كثافــت
میشــود».
«ســعید بــس كــن .مزخــرف نگــو .تــو خســتهای .ایــن پــرت و پالهــا
چیســت .بــرو اســتراحت كــن».
«حسن آقا اگر بخواد بیاد من از خانه میروم».
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«ســعید تــو را بــه خــدا اذیــت نكــن .ایــن جــوری حــرف نــزن .مــن
میترســم».
«همیــن كــه گفتــم .یــا از خانــه مـیرم بیــرون یا بالیی ســرش مـیآرم.
میكشــمش .بــا چكــش میكوبــم فــرق ســرش».
تــن نســرین میلرزیــد .بعــض كــرده بــود .نزدیكتــر شــد و ســعید را
بغــل كــرد و بوســید.
«ســعید خوشــگلم .الهــی مامــان برایــت بمیــرد .تــو خســتهای .تــو را بــه
خــدا بــرو اســتراحت كــن .مامــان را اذیــت نكــن .بســه ،بــه خــدا دیگــر
تحمــل مصیبــت نــدارم .تــو یكــی دردم را بیشــتر نكــن .میدانــی
چقــدر بــه تــو امیــد بســتهام .تــو پســر دانشــمند منــی».
ســعید یــك مرتبــه زد زیــر گریــه و خــودش را در بغــل نســرین رهــا
كــرد.
«اینهــا میخواهنــد كلــك مــن را بكننــد .از مــن میخواهنــد
برایشــان اســلحه مرگبــار اختــراع كنــم .میداننــد دارم یــك ســری
محاســبات میکنــم .میخواهنــد یادداشــتهایم را بفروشــند بــه
امریــكا .ایــن حســن آقــا هــم رابطشــان اســت .بهشــان گفتــه مــن دارم
روی ایــن مســاله كار میکنــم .مامــان تــو را بــه خــدا نگــذار حســن
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آقــا بیــاد خانهمــان .خالــه ناهیــد هــم نیــاد .میترســم خالــه ناهیــد را
هــم راضــی كننــد تــوی غــذام ســم بریــزد».
نسرین با وحشت سعید را ول كرد و بیاختیار داد زد:
«ســعید بــس كــن .مزخــرف نگــو .هــر چــی مــن چیــزی نمیگویــم
تــو بیشــتر دور ور مـیداری .آخــر ایــن الطائــات چیســت میگویــی.
ول كــن دیگــر».
چشــمان ســعید بــه طــور ترســناكی گشــاد شــده بــود .چهــرهاش ســرخ
ســرخ بــود .دســتانش میلرزیــد .كلمــات از الی دندانهــای كلیــد
شــدهاش بیــرون میآمــد.
«كاری نكــن فكــر كنــم تــو هــم بــا آنهــا همدســتی .الزم باشــد
همهتــان را میكشــم .همهتــان را .اول از همــه آن حســن آقــای
جاســوس را».
نسرین با صدای بلند داد زد.
«خفه شو .ببند آن دهنت را».
ســعید دســت دراز كــرد و قنــدان را از تاقچــه برداشــت و آن را محكم
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بــه پنچــره كوبیــد .صــدای جیــغ نســرین قاطــی خــرد شــدن شیش ـهها
شــد .نســرین جلــو دویــد و ســعید را بغــل كــرد .هــر دو میلرزیدنــد.
گریهكنــان بــا جمــات مقطــع گفــت:
«باشــه عزیــزم .نمیگــذارم كســی بیــاد تــو .حســن آقــا را هــم راه
نمیدهــم .هــر چــه تــو بگویــی .الهــی مــن فــدات شــم .آرام بــاش.
آرام بــاش عزیــزم .خواهــش میکنــم .یــک ذره خــودت را كنتــرل
كــن .هــر چــی تــو بگــی .بیــا .بیــا قربــان قــدت .بیــا بنشــین اینجــا».
ســعید را كشــاند بــه طــرف دیــوار و نشــاند روی تشــكچه و تكیـهاش
داد بــه مخــده .ســعید همچنــان میلرزیــد و بــه نقطــه نامعلومــی
چشــم دوختــه بــود .نســرین بــا صــدای آرامــی گریــه میكــرد و
ســرو صــورت ســعید را نــوازش میكــرد .نمیتوانســت چشــم از او
بگیــرد .پلكهــای ســعید بــه هــم میآمــد و ســرش شــل میشــد.
نســرین ســر ســعید را تكیــه داد بــه مخــده .ســعید خــواب رفتــه بــود.
نفسهایــش آرام شــده بــود و رنــگ چهــرهاش داشــت بــه حالــت
عــادی بــر میگشــت .حمیــد كلیــد انداخــت بــه در حیــاط و آمــد تــو.
نســرین دویــد جلــو و نجواكنــان گفــت:
«بــرو زود ناهیــد را خبــر كــن .بگــو فــورا خــودش را برســاند اینجــا.
زود بــاش».
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حمید هاج و واج پرسید:
«چی شده؟»
«هیچــی عزیــزم .ســعید تــب كــرده .زود بــاش .حالــش خــوب نیســت.
بــدو دیگر».
حمیــد همچنــان حیــرتزده كیفــش را گذاشــت لــب حــوض و بــه
ســرعت از خانــه رفــت بیــرون.
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۱۲

نسرین با رضایت نگاهم میکند.
«آن لحظههــای مــرا خــوب تصویــر كــردهای .تــو میدانــی چــه
گذشــت بــر مــن در آن یكــی دو ســاعت .ســعید بیهــوش بــود .خــواب
نرفتــه بــود .در بیمارســتان بــه هــوش آمــد .هیــچ چیــز یــادش نبــود .بــی
حــال بــود و ضعــف داشــت .مصیبــت دوم زندگــی مــن شــروع شــد».
میگویم:
«دكترهــا هــم كــه جــواب درســتی نمیدادنــد امــا همــه تقریبــا بــه
ایــن نتیجــه رســیده بودنــد كــه نوعــی شــیزوفرنی اســت .بعضیهــا
ارتبــاط میدادنــد بــه تبهایــی كــه از بچگــی میكــرد و صدم ـهای
كــه ایــن تبهــا بــه مغــز وارد كــرده بــود .بعضیهــا هــم دنبــال مــورد
مشــابه در خانــواده تــو و پــدرش بودنــد كــه ثابــت كننــد ارثــی اســت.
امــا ایــن تشــخیصها درد تــو را دوا نمیكــرد .تــو دنبــال معالجــه
بــودی».
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«دكتــری كــه ناظــم معرفــی كــرده بــود بهتــر از آنهــای دیگــر بــود.
یــك جورهایــی در خــط سیاســی ســیروس و ناظــم بــود .او میگفــت
كــه بــه فكــر معالجه نباشــم و بیشــتر مواظب باشــم عــود نكنــد .تنهایش
نگــذارم .عصبــیاش نكنــم .قرصهایــی كــه داده اســت مرتــب
بخورانــم و اگــر گاهگاهــی حرفهــای غیرطبیعــی زد بــه جــای ایــن
كــه دســت و پایــم را گــم كنــم مســیر حرفهایــش را عــوض كنــم
و ســعی كنــم آن لحظــه را از یــادش ببــرد .دكتــر از ایــن كــه حمیــد و
ســعید خیلــی بــا هــم نزدیــك بودنــد خوشــحال بــود .میگفــت حمیــد
شــخصیت آرامــیدارد .خیلــی خــوب میتوانــد نوســانات شــخصیتی
ســعید را درك كنــد .بــه طــور غریــزی درس ـتترین رفتــار را بــا او
دارد».
حرف نسرین را تایید میکنم.
«حمیــد شــخصیتی دوستداشــتنی اســت .آرام ،تــودار ،خونســرد،
مهربــان ،رمانتیــك ،باهــوش و حســاس .دلــم میخواســت حمیــد را
جــوری خلــق كنــم كــه تنهــا تكیـهگاه ســعید باشــد .امــا بعــد خــودش
برایــم پررنگتــر شــد .یكــی دو قســمت هــم دربــاره او در ذهنــم
نوشــتم .دربــاره كنجكاویهایــش راجــع بــه ســیروس و ســواالتی كــه
مــدام از تــو میكــرد».
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نسرین زیركانه میخندد:
«و درباره...؟»
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راز سر به مهر

نســرین بــه ناهیــد نگفــت دكتــر پوراحمــد قــرار خصوصــی بــا او
گذاشــته تــا دربــاره ســعید و مریض ـیاش بــا او بیشــتر صحبــت كنــد.
ناهیــد بــه ناظــم بدگمــان بــود و دربــاره دكتــر پوراحمــد هــم كــه او
معرفـیاش كــرده بــود چنــان مطمئــن نبــود .ایــن بــار حســن بــود كــه
تخــم بدبینــی را در ذهــن نســرین میكاشــت.
«ســاواك قویتــر از اینهاســت كــه فكــر میكنــی .امــكان نــدارد
پرونــده ســیروس را بســته باشــند .هنــوز دنبــال او و رابطهــای دیگرنــد.
حتمــا بایــد یــك نفــر را مــدام در ارتبــاط بــا تــو داشــته باشــند كــه بــه
آنهــا اعتمــاد كنــی و اگــر خبــری از ســیروس شــد بــا آنهــا در میــان
بگــذاری .ایــن دكتــر پوراحمــد چطــور در اولیــن دیــدار انقــدر بــاز و
بیپــروا دربــاره شــاه و ظلــم پهلــوی و سیاســت بــا تــو حــرف زده؟
بچــه كــه نیســت خــودش اوضــاع را میفهمــد».
نســرین بــه حســن نگفتــه بــود دكتــر پوراحمــد در توجیــه شــجاعانه
حــرف زدنــش گفتــه:
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«یكــی از شــگردهای ســاواك همیــن بزرگنمایـیاش اســت .كاری
كــرده اســت كــه مــن و شــما واقعا بــاور كنیــم از همــه چیز این بیســت،
ســی میلیــون جمعیــت خبــر دارد و پــر زدن مگــس هــم از چشــمش
دور نیســت .همیــن باعــث میشــود كــه همهمــان برویــم تــوی الك
خودمــان و جــرات تشــكل نداشــته باشــیم .رژیــم هــم راحــت بتوانــد
حكومــت كنــد».
دكتر پوراحمد قرار را در كافه تریای قنادی ركس گذاشته بود.
«تــو مطــب نمیشــود راحــت و بــدون مزاحــم حــرف زد .مــن بایــد
چیزهایــی را دربــاره ســعید و معالجـهاش بــه شــما بگویــم .احتیــاج بــه
جــای دنــج و راحتــی دارم».
نســرین پــای رفتــن بــه كافــه تریــای قنــادی ركــس را نداشــت .ایــن
اولیــن بــار بــود یــك نفــر را در چنیــن جایــی میخواســت ببینــد .ایــن
كافــه تریــا در تبریــز معــروف بــه میعــادگاه عشــاق و جوانــان بــود.
نســرین ایــن را بــه دكتــر گفتــه بــود و او بــا خنــده جــواب داده بــود:
«حرفی ندارم .اگر راحتید میرویم قهوهخانه!»
هر دو خندیده بودند.
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دكتــر از قــوری چینــی ســفید و چاقــی كــه برایشــان آورده بودنــد
فنجــان نســرین را پــر كــرد .بعــد تــو فنجــان خــودش هم چایــی ریخت
و بالفاصلــه جعبــه ســیگار وینســتون را كــه موقــع بیــرون آوردن پالتــو
گذاشــته بــود روی میــز ،برداشــت .بــا انگشــت اشــاره چنــد ضربــه بــه
تــه جعبــه زد و یــك نــخ از ســه نخــی را كــه بیــرون زده بــود بــا ظرافت
بیــرون كشــید .گذاشــت الی لبهــا و فنــدك مشــكی رونسـوناش را
كــه كنــار جعبــه ســیگار خوابانــده بــود بلنــد كــرد و ســیگار را گیرانــد.
پــك عمیقــی بــه آن زد و از البــهالی دودی كــه از دهــان بیــرون
مـیداد ،گفــت:
«بــه خاطــر وضعیــت خــاص ســعید اســت كــه مزاحــم شــدم .مســاله
ســعید جــدی اســت .بایــد كاری كــرد».
دكتر نگاه نگران نسرین را به جای جواب پذیرفت و گفت:
«البتــه نبایــد نگــران بــود .باالخــره بــرای هــر مشــكلی راهحلــی هــم
هســت .امــا ســعید بــه اعتقــاد مــن مــورد خاصــی اســت كــه بهتــر اســت
یــك جــوری برســانیماش بــه یــك كشــور خارجــی مثــا انگلیــس.
آنجــا امــكان معالجــه بهتــری دارد .در مجل ـهای خوانــدم كــه مــورد
مشــابه ســعید موضــوع یــك كنفرانــس در دانشــگاه بیرمنــگام بــود.
سالهاســت دارنــد دربــاره ارتبــاط تبهــای بــاال در كودكــی و
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شــیزوفرنی بعــد از بلــوغ تحقیــق میكننــد».
نســرین بیشــتر حواســش بــه دور و بــر بــود و نگــران ایــن بــود كــه
آشــنایی او را ببینــد .میــز كنــاری آنهــا دو دختــر بودنــد كــه ســیگار
میكشــیدند و میــز پشــت ســر دكتــر یــك پســر و دختــر آرنجهــا را
بــه میــز تكیــه داده بودنــد و نجــوا میكردنــد.
«اگــر انگلیــس بــرود احتمــال خیلــی زیــاد اســت كــه معالجــه شــود.
اینجــا بــا قرصهــای آرامبخــش و داروهــای مســكن موقتــی هیــچ
كمكــی نمیشــود بــه او كــرد».
نسرین تازه همه حواسش را جمع كرد.
«انگلیــس؟ مــن ســعید را بفرســتم انگلیــس؟ چطــوری ؟ بــا كــدام
پــول؟ بــا چــه كســی؟ تــازه اگــر خــودم هــم میخواســتم بــروم مگــر
بــه مــن پاســپورت میدهنــد؟»
دكتر صبورانه گفت:
«نــه منظــورم شــما نیســتید .یــك نفــر دیكــر كــه امــكان رفتــن داشــته
باشــد بایــد او را ببــرد».
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«مثال چه كسی؟»
«شــما كســی را در فامیــل ســراغ نداریــد كــه بتوانــد خــرج او را بدهــد
و ببــردش انگلیس؟»
«نه .همه مثل خودمان هستند .هشتشان گرو نهشان است».
«خــب ،میشــود از یــك غیرفامیــل هــم اســتفاده كــرد .از یــك
دوســت .از یــك دوســت قدیمــی كــه ســیروس را هــم میشــناخت».
دل نســرین ریخــت .یعنــی دارد حــرف میكشــد؟ میخواهــد بدانــد
در ایــن مــدت كــدام یــك از دوســتان ســیروس بــا مــن در تمــاس
بــوده؟
«مــن از وقتــی ســیروس رفتــه دیگــر هیــچ خبــری از دوســتانش
نداشــتم .اصــا ســیروس انقــدر اهــل دوســت و رفیــق نبــود».
دكتــر پــك دیگــری بــه ســیگار زد و در حالیكــه چشــمانش را نیمــه
بســته كــرده بــود كــه دود در آن نــرود گفــت:
«اگــر راضــی باشــید مــن خــودم میبرمــش .ایــن كار را نــه بــرای
ســیروس میکنــم نــه بــه خاطــر شــما .ســعید نابغه اســت .ســعید موردی
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اســتثنایی اســت .اگــر معالجــه شــود میتوانــد خیلــی كارهــای بزرگــی
بكنــد .بشــریت بــه نوابــغ نیازمنــد اســت .تصــور كنیــد اگــر داوینچــی،
مــوزارت ،بتهــوون ،یــا ماركــس نبودنــد چــه میشــد».
نسرین سر به زیر انداخت:
«خــرج انگلیــس رفتــن خیلــی زیــاد اســت .مــن نمیتوانــم آن را بــه
كســی تحمیــل كنــم».
«دوســتان دیگــر هــم هســتند كــه كمــك میكننــد .شــاید بیشــتر آنها
بــه خاطــر ســیروس امــا مــن یكــی گفتــم کــه فقــط بــه خاطــر خــود
ســعید .نگــران خرجــش نباشــید .جورمیشــود .مــن هــم كــه مشــكلی
نــدارم .یــك آدم مجــرد و بــدون مســئولیت خانوادگــی .برایــم ســخت
نیســت در مطــب را یكــی دو مــاه ببنــدم و بــروم .تعــارف نمیکنــم.
ایــن كار را بایــد بكنیــم».
«مردم نمیپرسند چرا شما باید اورا ببرید خارج؟»
«چیــزی نمیگوینــد .شــما اول بــه همــه اعــام كنیــد ایــن نظــر مــن
اســت كــه ســعید را حتمــا ببریــم انگلیــس .حــاال اگــر كســی امكانــش
را داشــت و داوطلــب شــد بهتــر اگــر نــه بگوییــد خــود دكتــر بــه خاطر
ســعید دارد ایــن كار را میکنــد».
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«بــه خاطــر ســعید؟ نمیپرســند چــرا؟ هــر دكتــری چنــد مــورد مثــل
ســعید دارد .خــود شــما هــم حتمــا مــوارد زیــادی داشــتهاید كــه مثــل
ســعید بایــد بــرای معالجــه میرفتنــد خــارج .چــرا ســعید؟»
«گفتــم كــه حــاال چــه بخواهنــد قبــول كننــد چــه نــه ،مــن ســعید
را نابغــه میدانــم و معتقــدم كــه همــه مــا در برابــر اینهــا مســئول
هســتیم .وجــود ســعید بــرای همــه بشــریت مهــم اســت نــه فقــط بــرای
خانــوادهاش».
«نمیدانــم چــه بگویــم .بایــد فكــر كنــم .بایــد بــا خانــواده صحبــت
كنــم .شــما داریــد كار بزرگــی میكنیــد .هنــوز مــن خــودم نمیتوانــم
قانــع شــوم كــه چــرا بایــد زیــر چنیــن مســئولیتی برویــد؟»
دكتــر یــك لحظــه بیحركــت مانــد و بــا نگاهــی غریــب چشــم
دوخــت بــه نســرین.
«چــرا؟ بــه خاطــر ســعید ،بــه خاطــر ســیروس ،به خاطــر همــه رنجهایی
كــه شــما كشــیدهاید ،بــه خاطــر آرزویــی كــه همیشــه در دلــم بــود تــا
دســت شــما را ببوســم و بگویــم كــه میدانیــم چــه زن بــزرگ و رنــج
كشــیدهای هستید».
نســرین یكــه خــورد .حالــت دكتــر عــوض شــده بــود .انــگار
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میخواســت همچنــان ادامــه دهــد و حــرف دلــش را بیــرون بریــزد.
بــا دســتپاچگی گفــت:
«مــن كجــا زن بزرگــی هســتم؟ تــو همیــن تبریــز صدهــا نفــر مثــل
مــن هســتند .بــا شــرایط بدتــر از مــن .سرنوشــت مــا هــم ایــن بــود .مــن
هیــچ كار خارقالعــادهای نکــردهام .مثــل صدهــا زن بیــوه نشســتهام
و بچههایــم را بــزرگ کــردهام .تــازه بــا كمــك و یــاری خواهــرم و
خانــواده ســیروس».
دكتر سر به زیر انداخت:
«بــه خاطــر همیــن حرفهایتــان اســت كــه بزرگیــد .خیلــی بــزرگ.
آنقــدر كــه آدم در برابرتــان احســاس كوچكــی میکنــد».
پلههــای تریــا را آمدنــد پاییــن و از میــان یخچالهــای ویترینــی قدیمی
پــر از شــیرینیهای رنگارنــگ گذشــتند و قــدم در خیابــان پهلــوی
گذاشــتند .نســرین بــا حركــت كوتــاه ســر زیــر لــب خداحافظــی كــرد
و پیچیــد ســمت چــپ بــه طــرف خیابــان فردوســی.
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۱۳

نســرین خامــوش ،چشــم دوختــه اســت بــه مــن كــه خوانــدن فصــل راز
ســر بــه مهــر را تمــام کــردهام .میگویــم:
«از روزهــای انقــاب تــا ده ســال بعــد از آن در بیشــتر صحنههــای
پراكنــده ذهنــم تــو یكهتــاز ماجراهــا بــودی تــا برســم بــه حمیــد و
ســعید و مهــری».
نسرین لبخند میزند:
«عروس من!»
«بلــه .در نظــرم بــود روزنامــه فروختنــش ســر چهــارراه بــا حمیــد و
دستگیرشدنشــان و كتــك خوردنشــان را در یــك فصــل بنویســم.
بارهــا دربــارهاش فكــر كــردم .بــه نظــرم خیلــی تكــراری میآمــد.
چیــز خاصــی نبــود .مهــری دو روز و حمیــد یــك هفتــه بازداشــت
بــود.
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نسرین میگوید:
«ســه ،چهــار مــاه پــس از انقــاب بــود .فكــر میکنــم اردیبهشــت
بــود».
«نگرانیهــای تــو ،تــب و تابــت ،واهمههایــت در آن روزهــا ،برایــم
جالبتــر بــود .كاش میتوانســتی خــودت توصیفشــان كنــی».
نسرین با تعجب میگوید:
«من؟»
«بلــه نســرین .درگیـریات بــا خــود را در روزهایــی كــه بچههــا قاطــی
تظاهــرات میشــدند .ماجــرای دكتــر را ،دلــت را كــه داشــت نوایــی
تــازه ســاز میكــرد .دلــم میخواهــد تــو اینهــا را بنویســی».
«بنویسم»
«منظورم این است كه بگویی».
«مطمئنی؟»
با قاطعیت میگویم:
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«مطمئنم نسرین ،تو بگو».
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نسرین تو بگو ۱-

ناهید بلند میشود پرده را بزند كنار.
«تاریك است اتاق .دلم پوسید».
دنبال حرف قبلیاش را میگیرد:
«حســن روز بــه روز بیشــتر بــه دكتــر شــك میکنــد .میگویــد ایــن
همــه پــول را مــی خواهــد از كجــا بیــاورد ســعید را ببــرد بــرای معالجه.
حتمــا از یــک جایــی بهــش میدهنــد .اینجــوری دیگــر پــاش تــوی
خانــه بــاز میشــود».
با بیحوصلگی میگویم:
«خــب بــاز بشــود .چــه میشــود مگــر .مــن چــه كار ســری دارم
كــه اگــر دكتــر جاســوس باشــد بتوانــد راپرتــش را بدهــد .مــن دارم
زندگـیام را میکنــم .از ســیروس هــم كــه خبــری نــدارم .چــرا بایــد
از او بترســم».
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«آمدیــم و همیــن روزهــا كــه همهچیــز بههــم ریختــه ،مــردم هــر
روز تظاهــرات میكننــد ،یــك دفعــه ســرو كلــه ســیروس پیــدا شــد.
آنوقــت چــی؟ میخــوای دكتــر بفهمــد و لــوش بدهــد؟»
«شــماها یــک جــوری صحبــت میكنیــد انــگار دكتــر حتما جاســوس
ســاواك اســت .مــن تــه دلــم قــرص اســت .اصــا نمیتوانــم بهــش
شــك كنــم».
«نســرین جــان .عصبانــی نشـیها .تــو یــک ذره بفهمــی نفهمــی ازش
خوشــت آمــده».
حرفش را قطع میکنم.
«یعنی چی؟ یعنی...؟»
«ناراحــت نشــو .خیلــی طبیعــی اســت .بــه نظــرت آدم خوبــی اســت
و تــو را خــوب مــی فهمــد .احساســت نســبت بــه او فــرق میكنــد».
«عیبی دارد؟»
«چهــره ناهیــد بازمیشــود .دســتانش را بــرای بغــل كردنــم از هــم
میگشــاید».
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«الهــی مــن فــدات شــم .نــه تنهــا عیبــی نــدارد خیلــی هــم خــوب
اســت .مــن از اینــش نگــران نیســتم .خــودت كــه مــی دانــی اگــر ایــن
شــك را بهــش نكــرده بودیــم مــن خیلــی خوشــحال میشــدم تــو
ازش خوشــت بیــاد».
نگاهم را از ناهید میگیرم .سرم پایین است و آرام میگویم:
«نــه مثــل شــما دربــارهاش فكــر میکنــم و نــه فكــر دیگــری تــو
ســرم اســت .فقــط میتوانــم بگویــم اولیــن مــرد بعــد از ســیروس
اســت كــه قبولــش دارم .حرفهــاش عیــن حرفهــای ســیروس
اســت .بــاور نمیكــرد مــن هنــوز هــم كتــاب میخوانــم و از قافلــه
عقــب نیســتم .حــرف ســیروس را بهــش گفتــم كــه همیشــه میگفــت
خــودت را بــا كار خانــه خفــه نكــن .یــک قســمت از كار را هــم بگذار
بــرای كتابخوانــی .احتــرام ســیروس را خیلــی دارد .احساســش بــه
ســیروس صادقانــه اســت .نــه بــرای بدســت آوردن دل مــن .ســیروس
را ندیــده .همــه چیــز را دربــارهاش از ناظــم شــنیده».
ناهید حرف را عوض میکند.
«بابای سیروس راجع به بردن سعید به خارج چه میگوید؟»
«طفلــی پیرمــرد از خدایــش اســت ایــن بچــه معالجــه بشــود .همـهاش
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میگویــد بــه دكتــر بگویــم مــا هــم بخشــی از هزینــه را میدهیــم.
میگویــم آقاجــان از كجــا میخواهیــد بخشــی از هزینــه را بدیــد.
میگویــد ایــن دو تــا فــرش را میفروشــم .فرشهــای ماشــینی كــه
آمــده بــازار خیلــی خوشــگلتر و بهتــر از اینهاســت .ایــن فرشهــا
قدیمــی و قیمتیانــد .میگویــم آقاجــان بچههــای دیگــر چــی .ایــن
حــق همــه آنهاســت .عصبانــی میشــود ،میگویــد فعــا ســعید از
همهشــان واجــب تــر اســت».
نگاه ناهید میرساند چیزی ناگفته در دلش است.
«چیزی میخواستی بگویی؟»
«ببیــن .حســن میگویــد انقــدر عجلــه كــه نداریــم .اگــر یــك ســال
صبــر كنیــن مــن وام دویســت هــزار تومــان را میگیــرم .آنوقــت
خودمــان مــی بری ـماش .دكتــر میگویــد خرجــش چیــزی نزدیــك
بیســت هــزار پونــد میشــود .خــب همیــن كافــی اســت».
دلــم میگیــرد .نمیدانــم بــه خاطــر فــداكاری حســن اســت یــا ایــن
كــه دارنــد دكتــررا از صحنــه زندگــی مــن بیــرون میبرنــد .میگویــم:
«انصــاف اســت حســن ایــن همــه پــول را كــه سالهاســت در
آرزویــش بــوده خــرج بچــه خواهــر زنــش بكنــد؟»
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«مزخــرف نگــو .حســن را كــه میشناســی .ســامتی ســعید برایــش از
همــه چیــز مقــدم تــر اســت .راســتش را بخواهــی حســن بــه خاطرایــن
دو پســر اســت كــه اصــا ناراحــت بچــهدار شــدنش نیســت .بارهــا
خــودش هــم گفتــه بچــه میخواهیــم چــهكار .حمیــد و ســعید هســتند
دیگــر».
میگویم:
«ناهیــد جــان .حســن اگــر ایــن پــول را بــده یعنــی همــه زندگ ـیاش
را داده امــا دكتــر دارد بخشــی از پسانــداز خــودش و كمكهایــی
كــه دوســتانش میكننــد را میدهــد كــه جبرانــش ســخت نیســت».
ناهید به طرف آشپزخانه میرود و میگوید:
«من باز هم با حسن حرف میزنم».
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نسرین تو بگو ۲-

اقــدس خانــم ،همســایه ســر كوچهمــان بــه اصــرار مــرا بــرد خانـهاش تا
زنــی كولــی را كــه آمــده بــود فــال بگیــرد ببینــم .بــه صراحــت گفتــم
كــه اصــا اعتقــادی بــه حرفهــای فالبینهــا نــدارم .بــا لبخنــدی
كــه در تاییــد حــرف مــن زده بــود ،صورتــش را پرچیــن كــرد:
«آره قربانــت بــرم .منــم اعتقــاد نــدارم .امــا ســرگرمی اســت دیگــر .بــه
جــان تــو بیشــتر بــرای تفریــح اســت .طاهــره گفــت بــرو بگــو نســرین
هــم بیــاد .هیچــی دربــاره تــو بهــش نگفتهایــم .بگــذار ببینــم میتونــه
از ســیروس خبــری بــده؟»
زن كولــی چشــمان تیلــه ماننــد و ســیاهش را در چشــمانم دوخــت و
بــدون مقدمــه گفــت:
«تو شوهرت پیشت نیست».
تركــی را بــا لهجــه غریبــی حــرف مــیزد .نتوانســتم بفهمــم اهــل
كجاســت .ادامــه داد:
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«مرده؟ تركت كرده؟ طالق كه نگرفتهای».
دهانــم بــاز مانــد .نگاهــی بــه طاهــره خانــم و اقــدس خانــم و زكیــه
خانــم كــه دور تــا دور زن فالگیــر نشســته بودنــد كــردم .قیافههــای
معصومشــان مطمئنــم كــرد كــه قبــا اطالعاتــی دربــاره مــن بــه ایــن
زن ندادهانــد .بــدون اینكــه تعجبــم را نشــان دهــم پرســیدم:
«شــما فالبیــن هســتید .بگیــد ببینــــم شــوهرم مــرده یــا مــرا تــرك
كــرده؟»
با خونسردی گفت:
«دختــرم مــن فالبیــن هســتم .امــا همــه چیــز را نمیدانــم .همــه چیــز
را فقــط خــدا میدانــد .مــن میدانــم تــو قنــاری زردی هســتی تنهــا
تــو قفــس .جفتــت كنــارت نیســت .خواســتهای چندیــن بــار در بــروی.
نتوانســتهای .االن دیگــر راضــی شــدهای بــرای خــودت بنشــینی و آب
و دان ـهای كــه بــه نوبــت میگذارنــد تــو قفــس بخــوری».
رام شــده بــودم .دلــم میخواســت بیشــتر حــرف بزنــد .ایــن را فهمیــد.
خیلــی ســریع حرفهایــش را دنبــال گرفــت.
«دیگــر خــودت هــم میترســی دســتی ایــن قفــس را بــاز كنــد.
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نمیدانــی اگــر خواســتی بپــری كجــا بــروی».
از زیــر چشــم اقــدس خانــم را دیــدم كــه ســر تــكان میدهــد یعنــی
كولــی دارد مزخرفــات میگویــد .امــا مــن دوســت داشــتم همچنــان
ادامــه دهــد.
«پریــدن در وجــودت نمــرده ،مقصــد اســت كــه گیجــش هســتی.
نمیدانــی كجــا بــروی .جنگلــی را كــه درش بــودی از خاطــر
بــردهای».
قصد نداشتم چیزی بگویم اما بیاختیار از دهانم پرید:
«باالخره پر میزنم یا نه؟»
«جراتــش را نــداری .ترســت بیشــتر از خواســت دلــت اســت .یــه
نگرانــی دیگــر هــم داری .گرهــی افتــاده بــه زندگـیات .ایــن روزهــا
فكــرت ایــن اســت كــه چطــور بــازش كنــی».
كم مانده بود به لب بیاورم "سعید" .منظور او سعید بود یا...؟
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نسرین تو بگو ۳ -

ناهیــد بــه ایــن كار مــن همیشــه میخنــدد .میگویــد چــه فرقــی
میکنــد تــو ســر كوچــه بایســتی یــا تــوی خانــه منتظــر باشــی .باالخــره
پیدایشــان میشــود .مــن هــم همیشــه گفتــهام كــه تــوی خانــه دلــم
بیشــتر در جــوش اســت و فكرهــای بدتــری بــه ســرم میزنــد .ســر
كوچــه احســاس میکنــم زودتــر چشــمم بهشــان میافتــد .دبیرســتان
ســعید عمــا نیمــه تعطیــل اســت .كالسهــا تشــكیل نمیشــود .ســعید
دلخــور اســت .معمــوال تــا ایــن جــوری میشــود میآیــد خانــه و بــه
عــادت همیشــگی رو بــه شــكم دراز میكشــد و كتابهــای كــت و
كلفتــی را كــه ربطــی بــه درسهایــش ندارنــد ،میریــزد جلــوش و
میخوانــد و یادداشــت برم ـیدارد .امــا حمیــد فعاالنــه در تظاهــرات
اســت و در برنامــه دانشــجویان شــركت میکنــد .نماینــده دانشــجویان
ســال اول ادبیــات شــده اســت و بیشــتر میتینگهــا را بــا همكاری ســال
باالییهــا ترتیــب میدهــد .هفتــه قبــل تهدیــد بــه اخراجــش كردنــد.
امــروز از صبــح زود كــه بیــرون رفتهانــد خبــری از هیچكــدام نیســت.
تلفــن زدهام بــه دبیرســتان ،گفتهانــد هیــچ كالســی تشــكیل نشــده.
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بیشــتر نگــران ســعید هســتم .دو هفتــه اســت از دكتــر خبــری نشــده.
آخریــن بــار كــه زنــگ زدم و گفتــم وام حســن آقــا جــور نشــده و
همــه راضــی شــدهایم او ســعید را ببــرد خــارج ،بــا خوشــحالی گفــت
مـیرود دنبــال مقدمــات كار و دو روز بعــد بــه مــن خبــر میدهــد .امــا
هیــچ خبــری از او نشــده اســت .خجالــت میكشــم مســاله را پیگیــری
كنــم .تــا همیــن جــا هــم خیلــی شــجاعت بــه خــرج دادم بگــذارم ایــن
لطــف را در حــق مــا بكنــد.
در ایــن چنــد ســال ســابقه نداشــته مــاه بهمــن هــوا انقــدر خــوب باشــد.
تبریــز در مــاه بهمــن یــك پارچــه یــخ اســت .امــا امــروز درســت مثــل
روزهــای بهــاری اســت .بخــاری روشــن نکــردهام .مهــری همكالســی
حمیــد را از دور تشــخیص میدهــم .پشــت ســرش حمیــد و نفســی بلند
از خوشــحالی میكشــم .ســعید هــم بــا آنهاســت .بــه ســرعت مـیروم
بــه طرفشــان .مهــری تــا متوجــه مــن میشــود پــا سســت میکنــد و
میگــذارد حمیــد جلوتــر بیایــد .حمیــد بــا خنــده میگویــد:
«نگــران الســلطنه .بــاز هــم كــه آمــدی ســر كوچــه .بابــا مــا چیزیمــان
نمیشــود .همــه بیــرون هســتند .مــا كــه قــرار نیســت بیاییــم و ور دل تــو
بنشــینیم .تــازه خــود تــو كــم لطفــی میكنــی و قاطــی مــا نمیشــوی».
مهری خجالت زده میخواهد خداحافظی كند و برود .میگویم:
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«بیا تو دخترم .بیا یک چایی بخور و بعد برو».
«نــه خیلــی ممنــون .مامــان مــن هــم االن حتمــا نگــران اســت .مــن
مــیروم».
سعید با خنده میگوید:
«میخواهی دو محافظ تا خانه اسكورتت بكنند».
مهری با لبخندی میگوید:
« نــه بابــا هــوا هنــوز روشــن اســت .راهــی نیســت .خانهمــان ســر همیــن
خیابون پاســتور اســت».
میگویم:
«خب بگذار بچهها برسانندت».
« نــه بهخــدا .تعــارف نمیکنــم .ده دقیقــه بیشــتر راه نیســت .خیابانهــا
كــه االن خلوتنــد .خبری نیســت».
حمیــد چیــزی نمیگویــد .بــا حركــت ســر از هــم خداحافظــی
میكننــد .بچههــا میآینــد تــو .ســعید بــه طــرز غریبــی شــاد اســت.
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حمیــد نگاهــی بــه او میکنــد و چیــزی زیــر لــب میگویــد كــه مــن
نمیشــنوم بعــد هــر دو میزننــد زیــر خنــده .خندهشــان چنــان از تــه
دل و طوالنــی اســت كــه وادارم میکنــد بپرســم موضــوع چیســت.
حمیــد بــا لبــاس بیــرون مینشــیند و تكیــه میدهــد بــه مخــده و پاهــا را
دراز میکنــد .ســعید مثــل همیشــه بــا نظــم خاصــی كــه دارد در دهلیــز
لبــاس عــوض میکنــد و لباسهــای بیــرون را آویــزان میکنــد بــه
جارختــی و پیژامــه میپوشــد و میآیــد تــو اتــاق.
حمید میگوید:
«كالنتری بودیم».
سینی استكانها در دستم میلرزد.
«كالنتری؟ برای چه؟»
سعید با خنده میگوید:
«دستگیر شدیم».
رو به حمید میگویم:
«لوس نشو .چی شده؟»
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«راست میگوید .از ساعت دو ظهر تو كالنتری بودیم».
«چرا؟»
«تــو تظاهــرات دنبالمــان كردنــد .رفتیــم تــو بــازار .پنــج ،شــش نفــر
بودیــم .ســر بــازار كفاشــان همهمــان محاصــره شــدیم و دســتگیرمان
كردنــد».
دلم میریزد.
«سعید چطور قاطی شما شده بود؟»
سعید جوابم را میدهد:
داشــتم میآمــدم خانــه .تــو تظاهــرات حمیــد را دیــدم .دســتم را
گرفــت و بــرد تــو صــف .مــا رو هــم بــه جرگــه انقالبیــون وارد كــرد».
سعید میخندد .رو میکنم به حمید:
«خب بعد؟»
«هیچــی .بردندمــان كالنتــری  .۷ســه تــا پاســبان بودنــد همهمــان را
كردنــد تــو یــه وانــت و بردنــد .تــو راه یكــی از پاســبانها خــط و
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نشــان میكشــید و میگفــت مــا را میدهــد دســت ســاواك .بــه
كالنتــری كــه رســیدیم فكــر میكنــی كــی را دیدیــم؟»
«كی؟»
«سركار استوار».
«كدام سركار استوار؟»
«استوار قریشی .شوهر راضیه خانم».
همســایه پــدر ســیروس را میگویــد .دوســت خانوادگــی هســتند
و سالهاســت بــا هــم رفــت و آمــد دارنــد .مــرد مهربــان و خوبــی
اســت .نفســی بــه راحتــی میكشــم.
«خب؟»
«نشســته بــود پشــت میــز افســر نگهبــان .مــن و ســعید را كــه دیــد بــا
اشــاره فهمانــد كــه نبایــد آشــنایی دهیــم .جمعمــان كــرد تــو اتــاق و
شــروع بــه موعظــه كــرد .از اعلیحضــرت گفــت و كلــی نصیحتمــان
كــرد .گفــت اگــر االن مــا را تحویــل ســاواك بــده كارمــان ســاخته
اســت و بایــد فاتحــه زندگــی را بخوانیــم .امــا او معتقــد اســت كــه
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مــا ســرمایههای مملكــت هســتیم .نبایــد گــول یــك عــده آشــوبگر
را بخوریــم .خالصــه هم ـهاش حــرف زد .بیــن حرفهــاش هم ـهاش
متوجــه ســعید بــود .یــادت هســت آن شــب ســعید باهــاش بحــث كرده
بــود؟»
شــبی كــه خانــه پــدر ســیروس بودیــم ســعید از تاریــخ مشــروطه بــا
او صحبــت كــرد .قریشــی بــاورش نمیشــد یــك بچــه دبیرســتانی
ایــن همــه تاریــخ بلــد باشــد .بــا نابــاوری بــه حرفهــای او گــوش
م ـیداد .آخــر ســر بــه پــدر ســیروس گفتــه بــود كــه ایــن بچــه یــك
اســتاد تمــام عیــار اســت .بایــد تــو دانشــگاه درس بدهــد .حمیــد دنبــال
حــرفاش را بــا خنــده میگیــرد:
«ســعید بدجنسـیاش گل كــرد و شــروع كــرد بــه بحــث بــا او .اول بــا
ادب از او اجــازه خواســت كــه حــرف بزنــد .او هــم كــه نمیخواســت
نشــان بــده قبــا ســعید را میشناســد ،بــا ظاهــری خونســرد گفــت
"بفرمــا عزیــزم .بگــو .مــن خوشــم م ـیآد شــماها حــرف بزنیــن .اگــر
از اول میگذاشــتن شــما حرفهاتــون رو بزنیــن شــاید اینجــوری
نمیشــد .بــاور كنیــن بیــن مــا فاصلــه زیــاد نیســت .درســت اســت كــه
مــن پشــت ایــن میــزم ولــی از مملكــت كــه جــدا نیســتم .هــر چــه شــما
میبینیــن مــن هــم میفهمــم .خــوب کمــی بعضــی جاهــا اشــكاالتی
هســت .ایــن را بایــد دســت بــه دســت هــم بدیــم درســتش كنیــم .بــا
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شــورش و هــرج و مــرج كــه نمیشــود ".ســعید گفــت ســركار شــما
اعتقــاد بــه ایدئولــوژی خاصــی داریــد؟»
سعید با صدای بلند خندید و حرف حمید را قطع كرد.
«نــه آن جــوری نگفتــم .گفتــم شــما در برخــورد بــا ایــن تظاهــرات
مبنــای ایدئولوژیــك خاصــی داریــد؟»
حمید با دست اشاره كرد خود سعید بقیه را ادامه دهد.
«بدبخــت گیــر افتــاد .حرفــم را نفهمیــده بــود امــا خــودش را از تك و
تــا نینداخــت و بــا قیافــه جــدی و فیلســوفانه گفــت خــب البتــه برخورد
بایــد در میــان باشــد .نمیشــود همیــن جــوری اجــازه داد هــر كســی
بریــزد خیابــان و نظــم مملكــت را بــه هــم بزنــد .امــا نــوع برخــورد
بایــد ســنجیده باشــد».
حمید دنباله حرف سعید را گرفت:
«همهمــان زدیــم زیــر خنــده .بیچــاره آقــای قریشــی هــم بــا مــا
خندیــد .ســردرنمی آورد موضــوع خنــده چــی اســت .ایــن ســعید
بدجنــس برگشــت و گفــت اصــوال شــما بــا اضمحــال مونارشــی
موافــق هســتید؟ قریشــی یــك لحظــه ایســتاد و بــه ســعید خیــره شــد.
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وقتــی مطمئــن شــد لحــن او جــدی اســت گفــت "خــب البتــه .همــه
بایــد یــك جــوری در حــل مشــكالت مــردم قــدم بردارنــد ".دیگــر
بچههــای تــو اتــاق منفجــر شــدند .قریشــی فهمیــد پشــت ســؤال ســعید
مســالهای دیگــر بــوده كــه او نفهمیــده .ســعی كــرد خــودش را نبــازد.
بلنــد شــد و كمربنــد روی شــكمش را كمــی ایــن ور و آن ور كشــید
و گفــت "شــما چنــد ســاعتی تــو بازداشــتگاه باشــید تــا ببینــم چــه
میتوانــم برایتــان بكنــم .بایــد یــک زنگــی بــه جنــاب ســرهنگ بزنــم
و كســب اجــازه كنــم»".
حمید و سعید همچنان میخندیدند .رو میکنم به سعید:
«خیلــی بدجنســی .بدبخــت را مســخره كــردی .از خــود مــن هــم مــی
پرســیدی چیــزی نمیتوانســتم جــواب بدهــم .حــاال مونارشــی یعنــی
چــی؟»
حمید میگوید:
«سلطنت».
این بار نوبت من است كه بخندم .میگویم:
«طفلــی قریشــی .دلــم بــه حالــش ســوخت .چقــدر شــانس آوردیــن
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كــه او مســئول كالنتــری بــود واال معلــوم نبــود االن كجاهــا بایــد
میآمــدم ســراغتان».
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دكتــر در تظاهــرات روز شــنبه قبــل در خیابــان تربیــت تیــر خــورده و
در بیمارســتان اســت .بعــد از چندیــن بــار زنــگ زدن بــه بیمارســتان
آخــر ســر فهمیــدم پنــج روز اســت رفتــه حالــت اغمــا .بــا خــودم
كلنجــار مـیروم کــه نــروم بــه دیدنــش .امــا نمیتوانــم .ســاعت یــازده
صبــح اســت كــه میبینــم تــو اتوبــوس هســتم و دو ایســتگاه بعــد بایــد
جلــوی بیمارســتان پیــاده شــوم.
نمیدانــم بــه مــادرش كــه بــاالی ســرش كنــار تخــت ایســتاده و نــگاه
غمــزدهاش را دوختــه بــه مــن چــه توضیحــی بدهــم.
«مــن مــادر یكــی از مریضهــای دكتــر هســتم .دكتــر در حــق بچــه
مــن خیلــی لطــف كــرده .مــن و خانــوادهام مدیونــش هســتیم».
مادرش خیره به من زیر لب میپرسد:
«شــما مــادر همــان پســری هســتین كــه علــی میخواســت ببــردش
خــارج؟»
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پــس بــه خانــوادهاش هــم گفتــه اســت .ســر تــكان میدهــم كــه بلــه
و میگویــم:
«مادر سعید هستم».
«علــی خیلــی ازش تعریــف میکنــد .میگویــد ماشــااهلل خیلــی
باهــوش اســت .نابغــه اســت».
«لطــف دارد .شــاید خیلــی باهــوش باشــد امــا شــانس نــدارد كــه ایــن
مریضــی آمــده ســراغش .راســتی حــال دكتــر چطــور اســت؟»
مــادرش چیــزی نمیگویــد .نگاهــی مــات بــه مــن مینــدازد و ســرش
را برمیگردانــد بــه طــرف دكتــر كــه بــا چشــمانی بســته بــه پشــت
خوابیــده و شــلنگی در دمــاغ و دهــان دارد.
«دكترها چی میگویند؟»
«هیچكــدام حــرف درســتی نمیزننــد .یكــی میگویــد تــا دو ســه
روز دیگــر بــه هــوش میآیــد .یكــی میگویــد بایــد شــوك بهــش
وارد شــود كــه برگــردد بــه هوشــیاری .آن یكــی میگویــد ممكــن
اســت اصــا»...
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میزند زیر گریه.
«نمــی دانــم چــه خاكــی بــه ســرم بریــزم .خــدا ذلیــل كنــد کســی را
كــه بچ ـهام را انداخــت بــه ایــن روز».
میگویم:
«چشماش را باز كرده؟»
«آره .بعضــی وقتهــا چشــماش را بــاز میکنــد .مثــل ایــن كــه صداها
را میشــنود .نگاهــش حالــت دارد امــا بدنــش تــکان نمیخورد».
دكتــر چشــمهایش را بــاز میکنــد .لحظــهای بــه مــن كــه بــاالی
ســرش هســتم خیــره میشــود .نگاهــش یكبــاره جــان میگیــرد امــا
چهــرهاش همچنــان ســنگ اســت .نگاهــم دســت نگاهــش را میگیــرد
و فشــار میدهــد .او جســارت بیشــتری پیــدا میکنــد .مــادرش متوجــه
شــده اســت و ایــن را هــم متوجــه میشــود كــه نــگاه دكتــر دارد نــگاه
مــرا در آغــوش میگیــرد .بغــض مــن ده دقیقــه بعــد پیــش پرســتار
بخــش میتركــد كــه پشــت میــزش نشســته و در حالیكــه بــا دو ســه
برگــه كاغــذ ور م ـیرود جوابــم را میدهــد.
«احتمــال زنــده ماندنــش زیــاد نیســت .همهچیــز بــا خداســت .عالئــم
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حیاتــی روز بــه روز تحلیــل مــی رود».
یعنــی چــه؟ یعنــی روز بــه روز دارد بــه مــرگ نزدیــك میشــود؟
یعنــی میخواهــد تركمــان كنــد؟ میخواهــد مــرا تنهــا بگــذارد؟
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نسرین تو بگو ۵ -

حمیــد دو شــبانه روز ســر پســت بــوده .بــا بچههــای دانشــگاه نیــروی
مقاومــت درســت كردهانــد و دارنــد بــا ســاواكیهایی كــه هنــوز ایــن
ور و آن ور باقــی ماندهانــد و از خودشــان دفــاع میكننــد ،مبــارزه
میكننــد .در تهــران همــه چیــز آرام شــده اســت .انقــاب پیــروز
شــده امــا تبریــز هنــوز آرامــش كامــل نــدارد .ســعید یــك هفتــه اســت
كتابهــای جلــد ســفید را ریختــه دور و بــرش دارد میخوانــد و
یادداشــت بــر م ـیدارد .حمیــد آن روز بــه شــوخی بــه او گفــت:
«تو مغز انقالبی و ما بازوی آن».
سعید هم به شوخی جوابش را داد.
«پیشوای كبیر نه تو را انقالبی میداند و نه مرا مغز آن».
اشــاره كــرد بــه كتــاب ضخیمــی كــه جلــوش بــود و روی جلــد
ســفیدش فقــط یــك كلمــه «ســرمایه» بــود.
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«مــن و تــو از اقشــار خــرده بــورژوا هســتیم .كار اصلــی را بایــد
كارگــران صنعتــی بكننــد».
تــا پاســی از شــب بحــث كردنــد و آخــر شــب حمیــد قبــل از خــواب
در آشــپزخانه در گوشــم نجــوا كــرد:
«حال سعید خوب است؟»
نگران ـیاش بهجــا بــود .در ایــن دو روزی كــه حمیــد در خانــه نبــوده
رفتــه تــوی الك و گاه بــا خــودش حــرف میزنــد .امــروز ناهــار
نخــورد و مثــل زمانهایــی كــه میخواهــد حملــه بــه او دســت بدهــد
جــور دیگــری نگاهــم میكــرد .دكتــر هنــوز در حالــت اغماســت.
بیمارســتانها تــق و لــق و همــه نابســامانند .فقــط اورژانسهــا فعــال
هســتند .حمیــد از لحظــهای كــه وارد خانــه شــده مســاله را فهمیــده
اســت .نمیدانــم اگــر حمیــد را نداشــتم چــه میكــردم .عاشــق
ســعید اســت و هــر لحظــه مواظــب او .حمیــد دارد شــام میخــورد و
بــا نگرانــی گاه از زیــر چشــم نــگاه بــه ســعید میکنــد كــه دارد زیــر
لــب چیــزی میگویــد و تنــد تنــد یادداشــت برم ـیدارد .میخواهــد
حــواس او را پــرت كنــد.
«تو چیزی نمیخوری؟»
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ســعید نگاهــی مــات بــه حمیــد میکنــد .لحظــهای میایســتد .فقــط
میگویــد «نــه» .شــاید دارد جــواب ســوالی دیگــر را كــه در ذهــن
دارد میدهــد .حمیــد ادامــه میدهــد.
«ول كــن ایــن كتابهــا را .كمــی بــه خــودت اســتراحت بــده .مـیآی
فــردا صبــح بریم ســتاد؟»
ســعید دوبــاره ســر بلنــد میکنــد و آرام انــگار بــا جمعــی صحبــت
كنــد میگویــد:
«بكشــید .آنهــا هــم بكشــند .بعــد یكــی قویتــر از شــما بیــاد یــه
بمــب اتمــی بنــدازد ســر همهتــان .فقــط خــودش كــه آن باالســت
زنــده بمانــد و آرام بیــاد پاییــن تــا نشســت تشعشــعات اتمــی او را هــم
بكشــد .هــزار ســال بعــد در ایــن بیابانــی كــه مانــده ،كمكــم گیاهانــی
رشــد كنــد كــه بعــد از ایــن كــه از خــاك بیــرون آمدنــد ،بتواننــد
حركــت كننــد .آنوقــت دنیــا بیفتــد دســت آنهــا .فكــرش را بكــن
آقــای خیــار ،خانــم هندوانــه ،كشــور مرزههــا بــا مــرزی از مــرزه.
كشــور ســیبها ،كشــور نارگیلهــا .تــو اگــر دوبــاره بهدنیــا بیــای
حتمــا تــو كشــور نارگیلهــا متولــد میشــوی .بســكه مــو داری .شــاید
در زندگــی قبلــی هــم تــو از قبیلــه گوریلهــا بــودی.
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اشاره میکند به من.
«این هم در كشور انجیرها به دنیا میآید».
نمیگوید مامان.
«چشــمهاش را ببیــن .خیلــی شــبیه انجیرنــد .شــاید ایــن هــم در
زندگــی قبلــی جغــد بــوده .چشـمهاش گــردن .ببیــن .نــگاه كــن .مثــل
نعلبكــیان».
حمیــد بلنــد میشــود و كشــوی تــو كنســول زیــر آینــه را بــاز میکنــد
و قرصــی را درمــیآورد .مــن نــای حركــت نــدارم .تكیــه دادهام
بــه دیــوار .حمیــد مــیرود آشــپزخانه ،لیــوان را پــر آب میکنــد و
میآیــد تــو اتــاق .آرام مــیرود طــرف ســعید.
«بگیر .این را بخور».
ایــن قرصــی اســت كــه دكتــر تجویــز كــرده بــود و میگفــت فقــط
زمانــی كــه حملــه شــروع شــد بهــش بدیــن.
سعید با عصبانیت نگاهی به قرص و لیوان دست حمید میکند:
«تــو هــم قاطــی اینهــا شــدی؟ تــو یكــی كــه قــرار نبــود بــه مــن
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خیانــت كنــی .تــو هــم مامــور شــدی؟ از كا گ ب حقــوق میگیری؟
یــا از ســیا؟ چیســت ایــن قــرص؟ میخواهــی بخــورم و دیگــر نگــم
چــه كاس ـهای زیــر نیــم كاســه اســت؟»
حمید یك قدم دیگر نزدیك میشود.
«نــه ســعید جــان ایــن فقــط یــك قــرص آرامبخــش اســت .تــو
خســتهای .بخــور و یــه ذره بخــواب .حالــت بهترمیشــود».
«حــال مــن خــوب اســت .خــودت بخــور .اگــر راســت میگویــی
خــودت بخــور .تــو كــه بیشــتر از مــن خســتهای .بخــور دیگــر .بخور».
صدایــش بلندتــر میشــود .حمیــد كامــا مراقــب اســت و هــر لحظــه
منتظــر اســت حركتــی غیرمنتظــره از او ســر بزنــد .نزدیكترمیشــود.
«باشد .من هم میخورم .تو حاال این را بخور».
چشــمان ســعید گشــاد شــده و صورتــش ســرخ اســت .مــن نزدیكتــر
مـیروم و دســتم را دور شــانهاش حلقــه میکنــم .بــه آرامــی میگویم:
«بخور عزیزم .بخور .حالت خوب میشود».
در یــك لحظــه شــاید كمتــر از ثانیــه ،شــانهاش را از زیــر بازوهایــم
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رهــا میکنــد .ضربــهای بــه لیــوان میزنــد .لیــوان از دســت حمیــد
رهــا شــده ،بــاال م ـیرود و تــا بیفتــد روی فــرش و چنــد تكــه شــود
نصــف آبــش میپاشــد بــه اطــراف .حمیــد حملــه میکنــد و او را
محكــم بغــل میکنــد .ســعید داد میزنــد:
«بیانصافهــا .چــرا میخواهیــد بــا ســرم بیاریــد .مــن كــه بــا
شــما كاری نــدارم .مــن بــا آن جنایتكارهــا طرفــم .چــرا خودتــان را
فروختیــد بــه آنهــا.
حمید پشت سر هم آرام میگوید:
«باشد عزیزم .آرام .آرام .نمیخواد بخوری .نمیخواد بخوری».
ســعید تقــا میکنــد .كــم مانــده خــودش را از حلقــه تنــگ بــازوان
حمیــد نجــات دهــد .دارد فریــاد میزنــد .صدایــش بلندتــر و
بلندترمیشــود .حمیــد حلقــه را تنگتــر كــرده اســت و دیگــر دارد
بــا او بــه نوعــی كشــتی میگیــرد .ســعید بــا ســر ضرب ـهای بــه چانــه
حمیــد میزنــد .چهــره درهــم حمیــد نشــانه دردی اســت كــه از ایــن
ضربــه بــر جانــش نشســته اســت .حمیــد او را مینــدازد زمیــن و رویــش
قــرار میگیــرد .دســت و پــای ســعید بهشــدت تــكان میخورنــد تــا
خــودش را رهــا كنــد .كلماتــی نامفهــوم بــا فریــادی از گلــوی ســعید
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بیــرون میآیــد .مـیروم بــه طــرف تلفــن و شــماره ناهیــد را میگیــرم.
حســن گوشــی را برداشــته اســت.
«زودباش حسن جان .زود باش بیا».
نمیدانــم میتوانــم بــه او بگویــم چــه شــده اســت یــا نــه امــا ایــن
جملــه او كــه پشــت ســر هــم تكــرار میکنــد ،در گوشــم میمانــد.
«آمدم .همین االن».
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دیشــب خــواب دیــدم ســیروس آمــده اســت .بــه نظــرم قــدش بلندتــر
شــده بــود .میخواســتم بغلــش كنــم .او بــا اشــاره میفهمانــد كــه
دیگــران میبیننــد و مــن دور و بــرم كســی را نمیدیــدم .بــه او
میگفتــم حمیــد ازدواج كــرد چــرا زودتــر نیامــدی عروســیاش
را ببینــی .او میخندیــد و میگفــت خــودم میدانســتم ،خــودم
میدانســتم .دربــاره ســعید چیــزی نمیپرســید .مــن هــم ســعی
میكــردم چیــزی نگویــم تــا ناراحــت نشــود .از مــن خواســت آن
بســتهای را كــه مدتــی اســت پیــش مــن اســت بیــاورم و بدهــم بــه او.
تــوی خــواب دلــم لرزیــده بــود.از كجــا فهمیــده بــود چنیــن بســتهای
پیــش مــن اســت؟ نمیخواســتم بســته ســیاه رنگــی را كــه زیرتخــت
قایمــش كــرده بــودم نشــانش دهــم .بــه او گفتــم كــه گـماش کــردهام.
نگاهــی بــه مــن انداخــت .مثــل آن زمانهایــی كــه گل ـهاش را بــدون
كالم بــا نــگاه میكــرد .مــن گریــه كــردم .او اصــا اعتنایــی نكــرد.
مــن گریــه میكــردم و او همچنــان نــگاه مالمتبــارش را بــه مــن
دوختــه بــود .میترســیدم اگــر جعبــه را بــه او بدهــم از پیشــم بــرود.
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فقــط گریــه میكــردم.
بیــدار كــه شــدم هــوا هنــوز تاریــك بــود .بالشــم خیــس بــود و
چشــمانم هنــوز تــر .نگاهــی بــه آن گوشــه اتــاق كــه ســعید خوابیــده
بــود انداختــم .نــور مهتــاب از پنجــره روی صــورت آرامــش افتــاده
بــود .لحــاف از رویــش رفتــه بــود كنــار .بلنــد شــدم و لحــاف را
كشــیدم روش .حمیــد دو شــب اســت خانــه نیامــده .فــردا پنجشــنبه
اســت .مانــدهام ســر خــاك دكتــر بــروم یــا نــه .اگــر مــادرش هــم
آمــده باشــد چــه؟ مــن كــه بــرای فاتحــه دادن نم ـیروم .م ـیروم دو
كالم بــا او حــرف بزنــم .پنجشــنبه امــكان شــلوغ بــودن ســر خاكــش
زیــاد اســت .اگــر بگــذارم وســط هفتــه بــروم چــه؟ بــه بچههــا چــه
بگویــم؟ اگــر بــه ســعید بگویــم م ـیروم ســر خــاك مامــان نخواهــد
پرســید چــرا االن؟
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پــدر ســیروس یــك روز تمــام در اتاقــش را بســت و بیــرون نیامــد.
مثــل ایــن كــه همــه انتظــار داشــتند مــن خــودم را هــاك كنــم و بــه
در و دیــوار بكوبــم و از خبــر قطعــی مــرگ ســیروس بیهــوش شــوم.
نمیدانــم چــرا حتــی گریـهی درســت و حســابی هــم نكــردم .حمیــد
از طریــق ســازمانی كــه در آن فعالیــت سیاســی میکنــد خبــر آورد
كــه نــام ســیروس را هــم جــزو شــهیدان ســازمان دیــده اســت .نشــریه
ســازمان را آورد خانــه .عكــس بیشــتر شــهیدان از عكسهــای شــش
در چهــار معمولــی بــود امــا عكــس ســیروس را بــا كالهــی كشــی بــر
ســر كــه مــن هرگــز ندیــده بــودم و لبخنــد غمبــاری كــه بــاز چهــرهاش
را برایــم ناآشــناتر میكــرد ،تفنــگ در دســت روی ســنگی نزدیكــی
تپـهای چــاپ كــرده بودنــد .ســیروس و چنــد نفــر دیگــر در فلســطین
دوره دیــده بودنــد و بعــد وقتــی پنهانــی از مــرز غــرب وارد ایــران
میشــدند بــا پلیــس درگیــر شــده بودنــد و ســیروس كشــته شــده بــود.
رفقایــش جســدش را دوبــاره بــرده بودنــد آن طــرف مــرز .ســعید
بیشــتر از ده دقیقــه چشــم دوخــت بــه عكــس و پلــك نــزد .خــدا خــدا
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میكــردم حالــش خــراب نشــود كــه نشــد .عكــس را بــه گوش ـهای
گذاشــت و در مقابــل نــگاه نگــران مــن و حمیــد لبخنــد كمرنگــی زد
و گفــت:
«چقدر تو این عكس شبیه حمید است».
و ایــن بــار او بــا نگرانــی چشــم دوخــت بــه مــن كــه مــات و مبهــوت
بــودم و گریــه نمیكــردم .ناهیــد و حســن هایهــای گریــه كردنــد
و پــدر ســیروس زیــر بــار حــرف حســن نرفــت كــه فقــط بــه مراســم
بزرگداشــت او و دیگــر شــهیدان از طــرف ســازمان اكتفــا كنــد .او
قــرار مجلــس ختمــی بــرای پنجشــنبه آخــر مــاه در مســجد محلــه
گذاشــت.
ناهیــد بــا نگرانــی از مــن میخواســت گریــه كنــم و خــودم را بریــزم
بیــرون .امــا مــن گریههایــم را كــرده بــودم .همیشــه بعــد از خــواب
بچههــا .گــرام تپــاز ســیروس را میگذاشــتم كنــار چــرخ خیاطــی،
صفحــه كعبــه دلهــای الهــه را كه هر دو دوســت داشــتیم میگذاشــتم.
صدایــش را آرام میكــردم و تــا خواننــده شــروع میكــرد كــه
«چــو مجنــون… » بــر ســرعت چرخانــدن دســته چــرخ خیاطــی اضافــه
میكــردم و بــی صــدا اشــك میریختــم .همــه فكــر میكردنــد
امیــد دارم ســیروس برگــردد .مــن میدانســتم كشــته شــده .امــا فكــر
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میكــردم ســاواك ســر بــه نیســتش كــرده .دلــم نمیخواســت رســما
بــه خــودم اعــام كنــم كــه ســیروس دیگــر نیســت .اینجوری از دســت
میدادمــش .خیالــم را تــرك میكــرد .تنهــا میشــدم...
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حمیــد كالس دهــم بــود كــه بــو بــردم عاشــق شــده اســت .داشــتم
جیــب پیراهنــش را خالــی میكــردم كــه بینــدازم تــوی تشــت لبــاس.
نام ـهای پیــدا كــردم .كنجــكاویام غلبــه كــرد .خوانــدماش .بــه خــط
خــود حمیــد بــود خطــاب بــه یــك دختــر .اســمی از دختــر در نامــه
نبــود .ظاهــرا هنــوز فرصــت نكــرده بــود نامــه را بــه دســت او برســاند.
نوشــته بــود كــه حــرف مــردم اصــا برایــش مهــم نیســت و او اتفاقــا
معتقــد اســت كــه ازدواج در ســنین پاییــن میتوانــد اســتمرار بیشــتری
پیــدا كنــد چــون هــر دو بــا هــم در شــكلگیری شــخصیت همدیگــر
بهتــر کمــک میكننــد و از ایــن داســتانها.
مدتهــا پــس از آن نامــه منتظــر بــودم حمیــد ســر حــرف را بــا مــن باز
كنــد .امــا ایــن اتفــاق نمیافتــاد .روحی ـهاش را میشــناختم .ایــن كار
برایــش راحــت نبــود .بــه هــر حــال خــودم را بــرای یــك كشــمكش
آمــاده كــرده بــود تــا نگــذارم تصمیــم بچهگانـهای بگیــرد.
حــاال بــه نظــرم میرســد حمیــد بــاز درگیــر ماجرایــی احساســی شــده
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اســت .در ایــن دو ســه مــاه اخیــر او و مهــری بــه جــز شـبها همیشــه
بــا هــم بودهانــد .هــر دو بــرای روزنامــه ارگان ســازمان كار میكننــد.
ســعید چندبــار بــا شــوخی و كنایــه در اینبــاره بــا او صحبــت کــرده
امــا حمیــد رســما چیــزی را قبــول نكــرده اســت .ایــن روزهــا حمیــد
حــال خوبــی نــدارد .مــدام در فكــر اســت .میشــود بــه راحتــی دیــد
كــه فكــرش فقــط مربــوط بــه گرفتاریهــای ســازمان نیســت .دیشــب
مــن و ســعید ســعی كردیــم ســر حــرف را بــا او بــاز كنیــم .پرســیدم:
«گفتی پدر مهری شركت ساختمانی دارد؟»
«آره حسابی پولدار است .یك بورژوای تمام عیار».
سعید گفت:
«به به .نانت در روغن افتاده».
حمید پوزخند زد.
«چه جور هم!»
پرسیدم:
«مگهر نگفتی زمان شاه هفت سال زندانی سیاسی بود؟»
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«آره .امــا بعــد از زنــدان همــه چیــز را ول كــرده و رفتــه دنبــال پــول
درآوردن .خانهشــان مثــل قصــر اســت».
ســعید مثــل همیشــه عــادت دارد جدیتریــن بحثهــا را بــا طنــز
قاطــی كنــد:
«اگــر یــك خانــه خرابــه در چرنــداب داشــت و پولهــاش را هــم
یــك جایــی چــال میكــرد خــوب بــود؟»
حمید از كوره در می رود:
«مغلطــه نكــن .آدم وقتــی معتــاد بــه تجمــات شــد دیگــر از فكــر
تودههــا غافــل میشــود .اگــر بــا شــكم ســیر از تودههــای محــروم
صحبــت كنــی بایــد شــعارهای توخالــی بدهــی».
«پــس تــو هــر وقــت مــیری بــرای تظاهــرات شــب قبلــش شــام
نمیخــوری؟»
حمید با لبخندی میگوید:
«خفه شو ،دارم جدی صحبت میکنم».
وسط بحث شان می دوم.
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«مهندس از دوستی تو و مهری خبر دارد؟»
«مهــری یــك چیزهایــی بهــش گفتــه کــه ممكن اســت بــا هــم ازدواج
كنیم».
«خب؟»
«او هــم گفتــه ســعی كــن از روی احساســات تصمیــم نگیــری .همرزم
و همعقیــده بــودن چیــزی را ثابــت نمیكنــد .شــریك زندگــی بــودن
و زیــر یــك ســقف رفتــن مقولهای جداســت».
میگویم:
«بــد هــم نمیگویــد .بــرای زندگــی مشــترك بایــد فكــر زیادتــری
بكنــی .صحبــت یــك عمــر بــا هــم زندگــی كــردن اســت .احتشــام
خبــر دارد تــو پــول و پل ـهای نــداری؟»
«آره .بابــا را از طریــق اعالمیــه ســازمان میشناســد و از وضــع مــا هــم
خبــر دارد .آن روز دربــاره بابــا از مــن پرســید .گفتــم غیــر از ســایهای
مبهــم چیــزی از او در یــادم نیســت ،هــر چــه بــوده از مامــان شــنیدم.
چیــزی گفــت كــه لجــم را درآورد».
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«چی؟»
«اول كلــی از بابــا و رفقــاش تعریــف كــرد بعــد گفــت اینهــا همــه
انقالبیــون رمانتیــك بودنــد كــه اینجــا را بــا «ســیرا ماســترا »1و پكــن
اشــتباه گرفتــه بودنــد .مــن دیگــر مالحظــه مهــری را هــم نكــردم و
گفتــم آنهــا هــر چــه بودنــد بــا صداقــت و دادن جانشــان ،درســتی
کارشــان را ثابــت كردنــد امــا بعضیهــا كــه ادعــای انقالبیگــری و
پیشكســوتی داشــتند فقــط كتــاب خواندنــد و تئــوری بافتنــد».
حمید ظاهرا تند رفته بود .می پرسم:
«در جوابت چه گفت؟»
«هیــچ .خندیــد .انــگار مــرا قابــل نمیدانــد ایــن بحثهــا را باهــام
بكنــد .مــن هــم دیــدم دیگــر وقتــش اســت یــك ســری ســؤاالت رو
خیلــی مســتقیم ازش بپرســم .گفتــم شــوروی چــرا طالهــای ایــران را
بــه مصــدق نــداد و داد بــه قــوام الســلطنه .چــرا صــدای حــزب دربــاره
نفــت شــمال درنیامــد و ایــن همــه یقــهاش را دربــاره نفــت جنــوب
جــر داد و از ثــروت ملــی دفــاع كــرد».
کوهی در کوبا که انقالبیون کوبایی در آنجا گرد هم آمدند Sierra
1
Maestra
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می خندم:
«خوب او چه گفت؟»
«بــاز هــم لبخنــد زد و گفــت اینهــا احتیــاج بــه بحــث زیادتــری دارد
و دردی را هــم دوا نمیكنــد .اصــل ایــن اســت كــه االن بدانــی راه
چیســت .گفتــم :یعنــی بــه نظــر شــما گذشــته اصــا چراغــی بــرای
آینــده نیســت؟ گفــت :چــرا بــه شــرطی كــه هــر چیــزی را بــا چــراغ
اشــتباه نكنیــم و بدانیــم ایــن چــراغ بایــد كجــای ایــن داالن تاریــك را
برایمــان روشــن كنــد .مــن هــم دیگــر حســابی لجــم درآمــد و گفتــم:
بــه هــر حــال بــا نشســتن و بــه فكــر مــال ومنــال و راحتــی شــخصی
بــودن نمیشــود ایــن چــراغ را كشــف كــرد».
سعید پرسید:
«نزد تو گوشات؟»
حمید با اندك شرمساری در لحنش جواب داد:
نــه امــا خنــده از صورتــش محــو شــد .بلنــد شــد رفــت از كمــد كنــار
آینــه یــك لیــوان مشــروب بــرای خــودش ریخــت نشســت رو مبــل
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روب ـهروی تلویزیــون و روشــنش كــرد .مهــری میگویــد بابــا وقتــی
خیلــی عصبانــی میشــود معمــوال حــرف نمینزنــد و خــودش را بــا
كار دیگــری مشــغول میكنــد.
میگویم:
«لحــن تــو مؤدبانــه نبــود .احترامــش را بایــد نگــه میداشــتی .ســیروس
هــم بــا خیلیهــا بحــث میكــرد .ندیــدم حملــه شــخصی بــه كســی
بكنــد .یكبــار بــا یــه معلــم بازنشســته كــه ســابقا تــودهای بــود همیــن
بحثهــا را پیــش كشــید .آخــرش هــم قانــع نشــد و نتونســت او را
هــم قانــع بكنــد ولــی هــر دوتــا بــا شــوخی و خنــده بحــث رو تمــام
كردنــد».
«آن فــرق میكنــد .وقتــی میگویــی معلــم بازنشســته یعنــی هــر
عقیــدهای هــم داشــته باشــد ،در عمــل از محرومیــن جامعــه اســت.
مســاله او اعتقــادی اســت نــه طبقاتــی .احتشــام بــا ایــن بحثهــا در واقع
از طبقــه خــودش دفــاع میکنــد .او چــون بورژواســت تئوریهایــش
را هــم میخواهــد بــه قامــت بــورژوازی بــدوزد».
سعید همچنان سر شوخی و اذیت دارد:
«رفیــق گرامــی .بــورژوا یعنی چــه؟ احتشــام كارخانــه دارد؟ كارگران
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صنعتــی زیــر دســتش كار میکننــد و اســتثمار میشــوند؟ جــزو قشــر
ســرمایهداران تجــاری اســت؟ تــو چــرا بــورژوا و پولــدار را بــا هــم
قاطــی میكنــی؟ احتشــام مهنــدس اســت .بــا تعریفهــای پیغمبرتــان
جــزو یقــه سفیدهاســت».
«اذیــت نكــن ســعید .مــن كــه نمیخواهــم مقالــه سیاســی بنویســم.
تــو خــودت هــم مــی دانــی مــن چــی دارم میگویــم .همیــن كــه
پولــدار اســت یعنــی قبــل از همهچیــز مواظــب ثــروت خــودش اســت.
اگــر واقعــا بــه تودههــای محــروم فكــر میکنــد چطــور میتوانــد بــا
دیــدن ایــن همــه بدبختــی و فقــر در آن رفــاه زندگــی كنــد؟»
«خــب اگــر قــرار باشــد پولهایــی را كــه بــا زحمــت و اســتعداد
خــودش درآورده بیــن چنــد نفــر از ایــن محرومــان تقســیم كنــد،
نــه آنهــا را میتوانــد بــه جایــی برســاند نــه چیــزی بــرای خــودش
میمانــد».
«ســعید تــو داری سفســطه میكنــی .مــن مطمئنــم كــه میدانــی مــن
چــی دارم میگویــم.
«كامــا حــق بــا توســت .مــن دقیقــا میدانــم چــی داری میگویــی.
فقــط عیــب كارت ایــن اســت كــه چــرت میگویــی .بابــا جــان بــه
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جــای ایــن همــه شــعار دادن بنشــین كتابهــای همیــن بزرگانــی را
كــه ایــن همــه سنگشــان را بــه ســینه میزنــی بــا دقــت بخــوان.
مشــكل خــود پــول و ثــروت نیســت .مشــكل نحــوه توزیــع آن اســت
و سیســتمی كــه آن را تولیــد و توزیــع میکنــد .ایــن سیســتم دســت
یــك نفــر و یــك حكومــت نیســت .بایــد فكــری بــه حــال كل سیســتم
كــرد .بــرای ایــن كار بایــد مكانیس ـمهای پیدایــش چنیــن سیســتمی
را شــناخت و راه عــوض كردنــش را پیــدا كــرد .بــه صــورت كامــا
علمــی .اینهــا چیزهــای ســادهای نیســت .خیلــی همهچیــز را دودوتــا
چهارتــا میكنیــد».
حمید در ارتباط با سعید همیشه كوتاه میآید.
«خــب فیلســوف و جامعهشــناس محتــرم .شــما میفرماییــد بــرای
بیــرون رفتــن از ایــن معضــل اجتماعــی چــه راهــی بایــد رفــت».
«كدام معضل؟»
«نابرابری اجتماعی».
«كار مــن نیســت كــه فرمولــی ارائــه بدهــم .قبــل از مــن آدمهــای
خیلــی درســت و حســابیتر از مــن در اینبــاره تحقیــق كردهانــد
و چیزهایــی گفتهانــد .همیــن االن هــم دارنــد كار میكننــد .شــما
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نمیخواهیــد بــا دقــت حرفهایشــان را بخوانیــد».
«آنهایی كه با دقت خواندند آخر سر شدند احتشام».
«آنهایی هم كه نخواندند ،شدند احشام».
«حمیــد میخنــدد و بــا دســت ضربــه آرامــی روی ســینه ســعید
میزنــد».
«ادب داشته باش بچه .حاال دیگر احشام هم شدیم؟»
«تــو را نمــی گــم .حرفــم كلــی اســت .تــو االن بهتریــن كارت ایــن
اســت کــه دل احتشــام را بــه دســت بیــاری تــا بــا ازدواج تــو و مهــری
موافقــت كنــد».
«اتفاقا احتشام حرفی ندارد .مهری هم كه راضی است».
میگویم:
«پس مشكل تو چی است؟»
«خود احتشام!»
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سعید میخندد:
«بفرما .حاال وقتی میگویم احشام ،بهت برمیخورد».
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نسرین تو بگو ـ ۹

ســعید مدتهاســت آرام اســت و حمل ـهای را تجربــه نكــرده اســت.
تــه دلــم كورســویی از امیــد اســت كــه شــاید بــرای همیشــه مشــكلش
حــل شــده اســت .مــدام دارد كتــاب میخوانــد .اصــا خــودش را
قاطــی فعالیتهــای حمیــد و مهــری و حتــی ناهیــد و حســن كــه بــا
حــزب تــوده هســتند ،نكــرده اســت .ایــن جــوری فكــرم آســودهتر
اســت .ســعید وضعی ـتاش فــرق میکنــد .دلــم نمیخواســت قاطــی
ایــن جریانــات میشــد .یكبــار بــا خنــده گفــت:
«مامان و من فرا ایدئولوژیك حركت میكنیم».
از بیــن رفقــای حمیــد فقــط بهــروز را قبــول دارد .چندیــن بــار بــا او
ســر بحــث سیاســی و فلســفی نشســته اســت و یــك بــار هــم بــه حمیــد
گفــت:
«بهروز بیشتر از همه شما سرش میشود».
حمیــد از ایــن حــرف او زیــاد خوشــش نیامد .مهــری هــم روی بهروز
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حســاب زیــادی میكــرد .یــادم اســت یــك بــار حمیــد بــه دنبــال بحثی
كــه بــا مهــری دربــاره بهــروز میكردنــد گفت بهــروز یــک جورهایی
شــبیه رفقــای بابــات اســت .بیشــتر تئوریــك اســت تــا پراکتیــك .توی
همیــن بحــث انشــعاب ســازمان هــم میبینــی كــه دارد از آنهایــی
كــه نزدیــك حــزب شــدهاند دفــاع میكنــد .مهــری هــم گفــت كــه
بهــروز پیــش از همــه چیــز بســیار قابــل اعتمــاد و رفیــق خوبــی اســت.
بــه نوعــی كاریزمــا هــم دارد .حمیــد یــك دفعــه از كــوره در رفــت
كــه ایــن هــم از اون حرفهاســت« .كاریزمــا» یعنــی چــه؟ چــرا از
بــاال بــه پاییــن نــگاه كــردن و غــرور را «كاریزمــا» میگویــی؟ و
مهــری پــس از دو ســه جملــه دفــاع از بهــروز كوتــاه آمــد.
بعــد از ایــن گفتگــو بــود كــه ســعید ،حمیــد را اذیــت میکنــد و گاه
بیــگاه از او میپرســد:
«راستی چه خبر از این دوست با كاریزمایت؟»
نگران ـیام ایــن روزهــا بیشــتر بــرای حمیــد اســت .بــه نظــر میرســد
موفقیتشــان در ســازمان چنــدان عــادی نیســت .چندیــن نفــر بــه
بهانههــای مختلــف دســتگیر شــدهاند.
مــادر مهــری بــرای بــار دوم مــا را بــه شــام دعــوت كــرده اســت .مــن
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و ســعید بــا هــم میرویــم .حمیــد و مهــری طبــق معمــول در ســتادند
و قــرار اســت دیرتــر بیاینــد .مــادر مهــری زنــی اســت بســیار ســاده و
ی کنــد از
مهربــان .گذشــتهی مــرا میدانــد .ایــن اســت كــه ســعی م ـ 
چیزهایــی صحبــت كنــد كــه مــن خوشــم میآیــد .بــرای دومیــن بــار
ماجــرای شــبی را كــه ســاواك ریختــه بــود بــه خانهشــان و احتشــام
را بــرده بــود ،تعریــف میکنــد و بعــد از دربهدرشــدناش بــا مهــری
هشــت ماهــه در بغــل و رفتــن بــه خانــه بــرادر و تــا یك ســال خانــه این
و آن مانــدن و آخــر ســر در یــك تولیــدی كار كــردن و اجــاره اتــاق
كوچكــی در یــك خانــه بــزرگ پــر از مســتاجر ،همــه را میگویــد.
دلــم میخواهــد بیشــتر دربــاره امــروز بگویــد .از ایــن ســلیقه بســیار
زیبایــش در انتخــاب پردههــا و رومبلیهــا و خانــهداریاش كــه
برایــم حســرت آور اســت ،صحبــت كنــد .امــا وحشــت دارد مــن ایــن
چیزهــا را نشــانه اشــرافیت بدانــم و از آنهــا خوشــم نیایــد .احتشــام
برعكــس او خیلــی راحــت از زندگــی روزمــرهاش میگویــد .دربــاره
همیــن خانــه مجللــی كــه دارنــد صحبــت میکنــد:
«مــال ســرهنگ قــادر پنــاه بــود .ســه چهــار مــاه قبــل از انقــاب رفــت
امریــكا .بــا مــن از طریــق بــرادرش كــه شــریكم در شــركت اســت
آشــنا بــود .میخواســت بــا عجلــه خانــه را بفروشــد .دنبــال مشــتری
بــود .گفتــم كــه مــن هــم دنبــال خانـهام .كلیــد خانــه را گذاشــت روی
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میــزم و گفــت فــردا برویــم محضــر .هــر چــه از او قیمــت پرســیدم
گفــت هــر چــه دادی فقــط نقــد باشــد كــه مــن عجلــه دارم .مــن
چهارصــد هــزار تومــان آمــاده كــردم .صــد هــزار تومانــش را پــس
داد و كل ایــن خانــه را بــا ســیصد هــزار تومــان بــه نــام مــن كــرد».
احتشــام از ســعید خیلــی خوشــش آمــده اســت .بــا حیــرت بــه
تحلیلهــای او گــوش میکنــد .از ایــن كــه ســعید بــا جزئیــات
دربــاره تاریــخ معاصــر ایــران صحبــت میکنــد ،تعجــب كــرده اســت.
در میــان صحبتشــان حــرف او را قطــع میکنــد و میگویــد:
«آفریــن بــه ایــن حافظــه .مــن كــه خــودم شــاهد ماجــرای  ۳۲بــودم بــا
ایــن دقــت جزئیــات را بهخاطــر نــدارم .شــما ایــن همــه را چطــور بــه
خاطــر ســپردهاید؟»
سعید با خونسردی میگوید:
«بــه نظــر مــن بــرای بررســی تاریخــی حتمــا بایــد وقایــع را تــا جایــی
كــه امــكان دارد دانســت و در میــان آنهــا در پــی تشــابهات و قوانیــن
بــود .آگاهــی از رویدادهــای تاریخــی اولیــن پلــه بــرای دانســتن
چرایــی اتفاقــات تاریــخ اســت».
احتشام رو میکند به من:
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«حمیــد جــان بــه انــدازه ســعید بــه تاریــخ عالقــه نــدارد امــا او هــم
ماشــااهلل بســیار باهــوش و بــا معلومــات اســت».
لبخنــد میزنــم .نمیدانــم چــه بگویــم .دلــم میخواهــد دربــاره
مهــری و حمیــد حــرف بزنیــم .مــن نمیتوانــم موضــوع را بكشــانم بــه
آنجــا ولــی بــا خوشــحالی میبینــم او بــدون مقدمــه میپرســد:
«نظرتان درباره تصمیم بچهها چیست؟»
«حمید و مهری را میگویید؟»
«بله».
«نمیدانــم .احســاس میکنــم خیلــی دارنــد عجلــه میكننــد .هنــوز
وقــت هســت یكدیگــر را بهتــر بشناســند».
«احســنت .ایــن دقیقــا چیــزی اســت كــه مــن میگویــم ولــی ظاهــرا
اصراردارنــد كــه ایــن كار را بكننــد».
«بلــه .مــن هــم متوجــه شــدهام .بــه هــر حــال نمیشــود كاری كــرد.
از نظــر مــن دختــر شــما بســیار دختــر خوبــی اســت و بــه هــر حــال
پــرورده چنیــن خانــوادهای اســت .امیــدوارم حمیــد بتوانــد شــریك
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خوبــی برایــش باشــد».
ظاهــرا احتشــام انتظــار نــدارد مــن خانــواده مهــری را قبــول داشــته
باشــم .حرفهــای حمیــد و ســابقه پــدرش باعــث شــده اســت كــه
خــودش را بــرای جــواب متفاوتــی آمــاده كنــد .از حرفهــای مــن
خوشــحال اســت .بالفاصلــه میگویــد:
«مــن بــه خــود مهــری هــم گفتـهام .حمیــد جــوان بســیار بــا اســتعداد و
باهوشــی اســت .حتمــا میتوانــد آینــده خوبــی داشــته باشــد .اگــر از
ایــن تالطــم سیاســی هــر دو جــان ســالم بـهدر برنــد .مــن فكــر میکنــم
زوج خوبــی باشــند».
مهــری و حمیــد كــه وارد میشــوند خبــر ندارنــد كــه بــا تصمیمشــان
موافقــت شــده اســت .لبخنــد و بــرق چشــمان ســعید همــه چیــز را بــه
حمیــد منتقــل میکنــد و حمیــد بــا دســتپاچگی ســام میکنــد و
دســت میگــذارد روی شــانه ام و میگویــد:
«چطوری مامان؟ خوبی؟»
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نسرین تو بگو ۱۰ -

هیچوقــت دوســت نــدارم پنجشــنبه و یــا جمعــه ســر خــاك بــروم.
روزهــای هفتــه مخصوصــا وقتــی دلــم گرفتــه اســت و حــرف بــرای
زدن دارم ،مـیروم ســر خــاك دكتــر پوراحمــد .بــه ســیروس گفتـهام
او هــم در همانجــا باشــد .بــا هــر دو حــرف میزنــم .نــه ســیروس
ناراحــت اســت و نــه دكتــر .چــارهای نداشــتم .ســیروس كــه خاكــی
نــدارد تــا تنهایــی پیــش او بــروم .دكتــر هــم كــه غریبــه نیســت .هــر دو
بــا صبــوری بــه حرفهایــم گــوش میدهنــد .از د ِر گورســتان كــه
مـیروم تــو بایــد همیــن دیــوار بلنــد را راســت بگیــرم و بــروم تــا دیوار
بعــد كــه عمــود بــر ایــن دیــوار اســت .قبــر دكتــر پوراحمــد درســت
در ســه كنــج ایــن دو دیــوار اســت .مینشــینم و اول بــه ســیروس
میگویــم:
«هفته بعد عروسی حمید است».
تكیه داده است به دیوار و با لبخند همیشگیاش نگاهم میکند.
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«حمید خوشحال است؟»
«آره خیلــی .بــا پــدر مهــری كنــار آمــده اســت .مســتقیم نمیگویــد
امــا معلــوم اســت فكــرش نســبت بــه او خیلــی عــوض شــده اســت».
«سعید چطور است؟»
«خیلی وقت است خبری از حملهها نیست».
دكتر به دیوار دیگر تكیه داده و چمباتمه نشسته است:
«بایــد ببریــدش معالجــه .فكــر نكنیــد دو ســه مــاه آرام بــودن یعنــی
تمــام شــدن مســاله اســت .كوتاهــی نكنیــد».
سیروس میپرسد:
«وام حسن چه شد؟ مگر قرار نبود با آن پول ببریدش؟»
«اوال همــه وام را بــه او ندادنــد .درثانــی پــدر مهــری اصــرار دارد كــه
خــودش هزینههــا را تقبــل كنــد .قبــول كردنــش برایــم ســخت اســت.
فعــا كــه داریــم روی معافیــت حمیــد كار میكنیــم .اگــر قــرار شــد
ســعید بــرود خــارج ،حتمــا بایــد حمیــد پیـشاش باشــد».
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دكتر با عجله میگوید:
«حمیــد خیلــی راحــت میتوانــد معافیــت كفالــت بگیــرد .اگــر نامــه
از دكتــر بــرای ســعید داشــته باشــید ،حمیــد قانونــا كفالــت شــما و
ســعید را دارد .نبایــد خدمــت نظــام بــرود .معافیــت خــود ســعید هــم
كــه حتمــی اســت».
سیروس میپرسد:
«حمید همچنان فعال است؟»
«بیشتر از قبل».
صــــــــدای ســیروس مهربانترمیشــود و نگاهــش را در نگاهــم
مــیدوزد:
«تو چطوری؟ از خودت بگو».
از درد پاهــــا و زانوهایــم میگویــم .از ســرگیجههایم میگویــم.
میخنــدد.
«اینها را ول كن .خودت چطوری؟»
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«خوشــحالم كــه تــو باالخــره آمــدی پیشــم .امــا نگرانــم .نگــران
حمیــد .نگــران ســعید».
چهــره ســیروس زیــر مــه مــیرود .خطــوط صورتــش كمرنگتــر
میشــود و لحظـهای بعــد نــه خبــری از او هســت و نــه از دكتــر .گلی را
كــه هنــوز در دســتم اســت روی ســنگ گــور میگــذارم .میخواهــم
بلنــد شــوم .دردی در زانوهایــم میپیچــد و دوبــاره مینشــینم .دســتم
را روی ســنگ عمــود بــر گــور كــه عكــس دكتــر روی آن نقاشــی
شــده اســت میگــذارم و آرام بلنــد میشــوم .دو ســه قــدم راه بــروم
درد كمترمیشــود.
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نسرین تو بگو ـ ۱۱

دو هفتــه بعــد از عروســی حمیــد ،ریختنــد بــه دفتــر روزنامــه ســازمان و
همــه چیــز را درب و داغــان كردنــد .روزنامهشــان در سراســر كشــور
توقیــف شــد و حمیــد و مهــری خانهنشــین شــدند .جلســات را در خانــه
مــن تشــكیل میدادنــد .حمیــد معتقــد بــود كــه آپارتمــان خودشــان
امــن نیســت .بهــروز اصــرار میکنــد كــه آنهــا همــان موقعیــت را در
ســازمان داشتــــه باشــند و وارد فعالیتهــای مخفــی و دیگــر نشــوند.
میگویــد نــه حمیــد و نــه مهــری روحیــه ایــن كار را ندارنــد و بهتــر
اســت منتظــر باشــند تــا روزنامــه دوبــاره راه بیفتــد .حمیــد عصبانــی
اســت امــا حــرف بهــروز را كــه در واقــع مافــوق اوســت ،نمیتوانــد
رد كنــد .دیشــب حمیــد بــا مهــری ســر همیــن مســاله بگومگــو كــرد.
«یعنــی چــه روحیـهاش را نداریــم؟ منظــور چیســت؟ یعنــی عرضـهاش
را نداریــم؟ یعنــی بــه انــدازه كافــی انقالبــی نیســتیم؟»
مهری مثل همیشه از بهروز دفاع كرد:
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«تــو چــرا احساســاتی میشــوی .بهــروز كــه نمیگویــد مــا مبــارزه
نكنیــم .اتفاقــا معتقــد اســت حــاال كــه چــم و خــم كار روزنامــه را یــاد
گرفتهایــم بهتــر اســت همــان كار را ادامــه بدیــم».
«اگر روزنامه در نیامد چی؟ بنشینیم گوشه خانه و چرت بزنیم؟»
«فعــا بایــد منتظــر باشیــــم .اگــر واقعــا معلــوم شــد روزنامــه در
نمیآیــد كــه حتمــا بایــد فكــری بكنیــم».

163

احمد پوری

پشت درخت توت

نسرین تو بگو ۱۲ -

دارم بــرای بچههــا غــذا درســت میکنــم .از آشــپزخانه صدایشــان را
میشــنوم .حمیــد میگویــد:
«تــوی آنهایــی كــه شــب ریختنــد و گرفتندشــان بهــروز نبــود .خانــه
بهــروز هــم رفتنــد امــا نبــود .مــادرش هــم نمیدانــد بهروز كجاســت».
مهری با نگرانی میگوید:
«اگر بهروز را بگیرند كار من و تو هم تمام است».
سعید می پرسد:
«چرا؟»
مهری جواب میدهد:
«تنهــا رابــط مــا بــا ســازمان اوســت .اگــر بخواهنــد از او حــرف
دربیارنــد حتمــا اســم حمیــد و مــن هــم خواهــد بــود».
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سعید كه كنجكاو شده است میپرسد:
«یعنــی اگــر در رفــت كســی نخواهــد دانســت كــه شــما هــم فعالیــت
میكردیــد؟»
«بــه صــورت ســازمانی نــه .امــا خــب خیلیهــا میشناســندمان و
موضــع مــا را میداننــد».
حمیــد بــه مــن ماموریــت میدهــد ســری بــه خانــه بهــروز بزنــم و
مــادرش را ببینــم و تــه و تــوی قضیــه را در بیــاورم».
مــادر بهــروز هراســان اســت و گاه میــان حرفهــا چشــمهایش
پراشــك میشــود:
«از پریــروز پیــداش نیســت .یــك هفتــه بــود كــه میگفــت شــاید
بــرود مســافرت .نمیدانــم كجــا بــروم ســراغش».
دلــداریاش میدهــم و میگویــم بهــروز بــه انــدازه كافــی عاقــل
اســت و میدانــد چــه كنــد .حتمــا الزم باشــد خــودش خبــری
میرســاند .یــاد ســیروس افتــادهام .مگــر او خبــری داد؟
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مــن و ناهیــد و حســن در خانــه مهــری هســتیم .مهنــدس احتشــام هــم
آمــده اســت .مهــری یكســره اشــك میریــزد .مهنــدس احتشــام
عصبــی اســت .رو بــه مهــری میکنــد:
«دقیقا بگو ببینم چه شد .كی از خانه رفت بیرون؟»
دارد دربــاره حمیــد میپرســد كــه صبــح از خانــه زده بیــرون و االن
كــه ســاعت  ۹شــب اســت ،هنــوز از او خبــری نیســت .مهــری از
البــای هقهــق ،بریــده بریــده میگویــد:
«صبــح رفــت دانشــگاه كــه وضعیــت پرونــدهاش را روشــن كنــد .ســه
روز اســت ســتاد انقــاب فرهنگــی اعــام كــرده كــه دانشــگاهها مهــر
امســال دوبــاره بــاز میشــوند .مــن دیــروز رفتــم و ثبتنــام كــردم.
حمیــد امــروز رفــت .ظهــر شــد نیامــد .انتظــار داشــتم مثــل كار مــن
زود تمــوم شــود .ســاعت  ۲شــد نیامــد .زنــگ زدم بــه دفتــر آمــوزش.
آنهــا خبــری ازش نداشــتند .زنــگ زدم بــه دفتــر ســتاد انقــاب
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فرهنگــی .آنهــام گفتنــد خبــری ازش ندارنــد .زنــگ زدم بــه دو ســه
تــا از دوســتاش .كســی چیــزی نمیدانســت .گفتــم دیگــر تــا غــروب
هــر جــا هســت پیــداش میشــود .شــب شــد و بــاز نیامــد كــه زنــگ
زدم بــه خالــه ناهیــد و بعــد هــم بــه شــما .نمیدانــم چــهكار كنــم.
یعنــی میگوییــد كجــا میتوانــد باشــد .گرفتنــش؟»
مهنــدس احتشــام بلنــد میشــود و مــیرود طــرف تلفــن .شــماره
میگیــرد و لحظـهای منتظــر میمانــد و بعــد ســینهای صــاف میکنــد:
«الــو؟ حــاج آقــا اختیــاری؟ ســام حــاج آقــا .احتشــامیام… حالتــان
خــوب اســت؟ خانــواده خوبنــد انشــااهلل؟ ...الحمــداهلل ســامتی.
خواهشــی داشــتم از حضورتــان ...لطــف داریــن ...خواهــش
میکنــم ...خدمتتــان عــرض كنــم دامــاد مــن امــروز صبــح رفتــه
بــرای كار دانشــگاهیاش تــا االن برنگشــته .دختــرم خیلــی بیتابــی
میکنــد .گفتــم شــما یــک زنگــی بــه ایــن آشــناهایتان بزنیــن ببینیــن
احیانــا گرفتــاری چیــزی بــراش پیــش نیامــده؟ نــه ...نــه بابــا رفتــه بــوده
ثبتنــام كنــد .نــه .نــه اصــا ...حمیــد منصورنیــا ...ســال دوم ادبیــات...
بلــه لطــف میكنیــن .نــه مــن خانــه نیســتم .خــودم بهتــان زنــگ
میزنــم .مــن خانــه دختــرم هســتم ...باشــد .نــه اصــا عیبــی نــدارد.
شــماره را یادداشــت بفرماییــن»...
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گوشــی را میگــذارد و خــودش توضیــح میدهــد .ایــن حاجــی
اختیــاری كار ســاختمان ولــی عصــرش را داده دســت مــن .آدم خوبــی
اســت .آشــنا زیــاد دارد .گفــت تــا یــك ســاعت دیگــر خبــر میدهــد.
اگــر آنجاهــا هــم نبــود بایــد بریــم ســراغ بیمارســتانها .بغــض ناهیــد
میتركــد .نمیدانــم احتشــام از چهــره مــن متوجــه چــه میشــود كــه
بــه جــای دلــداری ناهیــد ،رو میکنــد بــه مــن و میگویــد:
«جــای نگرانــی نیســت .حــل میشــود .حمیــد مســاله جــدی نــدارد.
بایــد خونســرد باشــید .شــما كــه ماشــااهلل از ایــن چیزهــا زیــاد دیدیــد.
ســعید كجاســت؟»
«خانه».
«فعال بهتر است چیزی بهش نگویید».
مگــر چیــزی شــده اســت كــه بهــش نگویــم .یعنــی چــه بــر ســرش
آمــده .حســن دارد ناهیــــد را آرام میکنــد .گریــه مهــری قطــع
شــده و گوش ـهای نشســته و ســر بــه زیــر دارد .احتشــام دارد عــرض
اتــاق را گــز میکنــد و مــن نشســتهام كــه ببینــم بــر ســر بچ ـهام چــه
آمــده اســت .نمیدانــم چقــدر از زمــان میگــذرد كــه زنــگ تلفــن
همهمــان را از جــا میپرانــد .آن وقــار و طمانینــه احتشــام از بیــن
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رفتــه .خیــز برم ـیدارد بــه طــرف تلفــن و بــا عجلــه میگویــد :الــو؟
حاجــی اختیــاری اســت .مــن چشــم دوختـهام بــه چهــره احتشــام كــه
درهــم میشــود .حالــت متفكــری میگیــرد و بعــد بازمیشــود و
بعــد دوبــاره چیــن میخــورد و پشــت ســر هــم در فواصــل معیــن
میگویــد:
«بله .بله بله .آهان .خب .بله» و بعد میگوید:
نگفتنــد كــی میشــود دیــدش؟ ...بلــه ...بلــه ...باشــد ...لطــف داریــن...
البتــه ...خواهــش میکنــم ...نــه… نــه ...حتمــا مزاحــم میشــوم…
خواهــش میکنــم… شــرمنده شــدم… خیلــی زحمــت دادیــم...
مزاحــم میشــوم… حتمــا ......لطــف داریــن ...حتمــا».
كلیــك تلفــن مكالمــه را خامــوش میکنــد و ســكوت ســنگین اتــاق
را روشــن .احتشــام قصــد نــدارد بالفاصلــه توضیــح بدهــد .دو ســه بــار
دیگــر عــرض اتــاق را پاییــن و بــاال مــیرود و بعــد چشــم در مــن
مــیدوزد .ابروهــا را میبــرد بــاال .ســعی میکنــد خــود را خونســرد
نشــان دهــد:
«حدســمان درســت بــود .آنجاســت .بــرای توضیــح دربــاره فعالیتــش
بردنــد .اصــا معلــوم نیســت كی خبــری ازش بشــود .حاجــی میگفت
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آشــناهاش گفتهانــد مســئله مهمــی نــدارد .شــاید دو ســه روز دیگــر
آزاد بشــود .گفــت فعــا بایــد منتظــر باشــیم».
مهــری دوبــاره گریــه را شــروع كــرده اســت .ناهیــد رفتــه اســت بــه
آشــپزخانه و گریــه میکنــد .حســن ســیگار روشــن كــرده .احتشــام
وســط اتــاق ایســتاده اســت و مــن تكیــه دادهام بــه پشــتی مبــل و خیــره
نگاهــش میکنــم.
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یــخ میــان مــن و مهــری هرگــز نشكســت .شــاید او بیشــتر از مــن
تــاش كــرد امــا هیچوقــت بــا مــن آن نزدیكــی را كــه بــا ناهیــد دارد
تجربــه نكــرد .یــك بــار كــه مالقــات بــا حمیــد تمــام شــد و آمدیــم
بــه محوطــه زنــدان ،بغـضاش را رهــا كــرد و هایهــای گریســت .آن
روز فقــط مــن و او رفتــه بودیــم مالقــات .رفتــم نزدیــك كــه بغلــش
كنــم و ببوســمش و دلــداریاش دهــم .نتوانســتم .دســتم را گذاشــتم
روی شــانهاش و بعــد از روی مقنعــه موهایــش را نــوازش كــردم.
از میــان هــزاران واژه دربنــد ســینهام ،دو تــا از بیمصرفتریــن و
عادیترینهــا را بیــرون آوردم« :درســت میشــود عزیــزم .درســت
میشــــود».
چــه چیــزی میخواســت درســت بشــود؟ حمیــد آن تــو بــود و مهــری
داشــت اولیــن تجربههــای مــن از دوری بــا شــوهرش را از نزدیــك
حــس میكــرد .او بیپناهــی مــرا نداشــت .پــدرش ،مــادرش ،ناهیــد،
حســن همــه بــا او بودنــد .نمیدانــم مــن هــم بــا او بــودم یــا نــه.
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ناهیــد میگویــد گارد بســتهی مــن بــه او اجــازه نــداده اســت بــا مــن
صمیمــی شــود .ایــن گارد بســته بــه حمیــد هــم اجــازه نــداده اســت
همــه حرفهایــش را بــه مــن بگویــد .اگــر تــاش ناهیــد نبــود ایــن
گارد بــرای او هــم بــاز نمیشــد .تنهــا ســیروس بــود كــه میتوانســتم
دربــاره همــه چیــز بــا او صحبــت كنــم.
دیشــت مهــری آمــد ســراغم .از چشــمانش خوانــدم میخواهــد رازی
را بگویــد .قبــل از ایــن كــه خــودش مقدمهچینــی كنــد ،گفتــم:
«چه شده؟ بگو ».حیرت كرد و سكوت .بعد گفت:
«دیروز بهروز تلفن زد».
«بهروز؟ از كجا؟»
«نمــی دانــم .ولــی گفــت شــاید در یكــی از ایــن روزهــا بیایــد بــرای
دیدنــم».
«كجا میخواهد ببیندت؟»
«خــودش چیــزی نگفــت .امــا مــن میترســم بیــاد خانهمــان .اینجــوری
كــه معلــوم اســت بهــروز مخفــی شــده و خانــه مــا جــای امنــی بــراش
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نیست » .
«بگو بیاد اینجا».
مهری لحظهای با نگاهی پرسشگر چشم دوخت به من.
«مطمئن هستید برایتان دردسر نمیشود؟»
«نــه .اینجــا االن امــن اســت .اگــر ســالها پیــش بــود ایــن كار را
نمیكــردم .امــا االن روی خانــهی مــا حساســیتی نیســت».
«حــاال مطمئــن نیســتم اصــا میآیــد یــا نــه و كــی میخواهــد بیایــد.
امــا اگــر بــاز تمــاس گرفتــم میگویــم بیــاد اینجــا».
«حتمــا ایــن كار را بكــن .خانــه خودتــان اصــا صــاح نیســت .بــه
بابــات گفتــی؟»
«نه».
«چرا؟»
«نمیدانم .میترسم نذارد ببینماش».
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شــاید هــم اگــر بابــای او ایــن كار را میكــرد منطقیتــر بــود .چــرا
در ایــن شــرایط بایــد بهــروز را میدیــد .امــا چــارهای نبــود .مهــری
تقریبــا بــه مــن پنــاه آورده بــود .بایــد قبــول میكــردم.
بــه فكــرم زد ناهیــد را خبــر كنــم .امــا پشــیمان شــدم .ناهیــد دســت
و پایــش را گــم میکنــد .شــلوغش میکنــد و حســن هــم مطمئنــا
میگویــد بهــروز نبایــد ســراغ مهــری بیایــد چــون وضــع حمیــد در
زنــدان بــه خطــر میافتــد.
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ســعید در اولیــن كنكــور بعــد از انقــاب فرهنگــی شــاگرد اول رشــته
پزشــكی شــد .دو ،ســه مــاه پــس از زنــدان رفتــن حمیــد بــود كــه
درســش را شــروع كــرد .مــن مثــل ناهیــد خــوش بیــن نبــودم .ســعید
نمیتوانســت بــا اســتادها كنــار بیایــد .مثــل حمیــد نــرم و مــردمدار
نبــود .بــا كســی در كالسهــا نمیجوشــید .اینهــا را بــه زور از
زیــر زبانــش كشــیده بــودم .گویــا یكــی ،دو اســتاد هــم بــا او خــوب
نبودنــد .معلومــات وســیع و دخالتهــای او و جدلهایــی كــه در
كالس بــا آنهــا میكــرد را تــاب نمیآوردنــد و گذاشــته بودنــد بــه
حســاب غــرور و تظاهــرش .یــك بــار از برخــورد شــدیدش بــا یكــی
از اســتادها حــرف زد .دلــم ریخــت .جزییاتــش را نگفــت امــا حتــم
داشــتم حســابی اســتاد را كوبیــده و كالس را متشــنج كــرده اســت.
دوســتی نداشــت كــه بتوانــم از او دربــاره مســاله بپرســم .كمــی بــا او
حــرف زدم و گفتــم كــه كاری بــه كار كســی نداشــته باشــد و فقــط
بــرود امتحاناتــش را بدهــد .بــا بیحوصلگــی گفــت:
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«مــردک گاو دارد تئوریهــای صــد ســال پیــش را بــه خوردمــان
میدهــد و وقتــی هــم بهــش میگویــی عصبانــی میشــود و مســخره
میکنــد .بهــش گفتــم تــو مثــا اســتادی بایــد حداقــل در ایــن
رشــتهای كــه درس میدهــی آخریــن حرفهــا را بخوانــی .دو تــا
مجلــه و روزنامــه مطالعــه كنــی .بــا خنــده مســخرهای میگویــد مجلــه
میخــوام چــهكار .جنابعالــی بــه عنــوان عقــل كل و پرفســور حضــور
داریــد ازتــان كســب فیــض میکنــم دیگــر .بعــد هــم همــراه بچههــای
كالس هرهــر میخنــدد .منــم حســابی حالــش را جــا آوردم».
نمیدانــم چطــور حالــش را جــا آورده بــود .امــا مطمئــن بــودم
كــه موقعیتــش در كالس دشــوار شــده بــود .روز بــه روز میــلاش
بــه كالس رفتــن ك ـم میشــد .در ایــن ســه دیــداری كــه بهــروز بــا
مهــری داشــت پــس از ایــن كــه آن دو ســاعتی خلــوت میكردنــد،
بــا بهــروز مفصــا صحبــت میكــرد .عالقــه خاصــی بــه او پیــدا كــرده
بــود .بعــد از ایــن كــه بهــروز دوبــاره غیبــش زد و مهــری گفــت كــه
دیگــر ممكــن اســت هرگــز او را نبینــد ،بــاز رفــت تــو الك خــودش.
یــك بــار بــه مــن گفــت اگــر در دنیــا دو نفــر مثــل بهــروز را داشــت
هیــچ غمــی نداشــت.
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ســعید هــم میخواهــد بــا مــا بیایــد .همــه تعجــب كرد هایــم .ناهیــد بــا
احتیــاط میگویــد:
«مطمئنــی خالــه؟ نمیخواهــی بنشــینی خانــه مــا بریــم بیاریــماش؟
قــرار شــده اول بیــاد اینجــا بعــد شــب را بــره خانــه خــودش».
ســعید مطمئــن اســت و بــا همــان روش همیشــگی كــه زیرلــب و
قاطعانــه بــا كمتریــن واژه منظــورش را میرســاند ،میگویــد:
«میخواهم بیایم».
در ایــن یــك ســال و چندماهــی كــه حمیــد در زنــدان بــود حتــی یــك
بــار هــم بــه مالقاتــش نرفــت .مــن تــه دلــم خوشــحال بــودم ایــن كار
را نمیكنــد .نگــران بــودم مبــادا آن اوضــاع و احــوال و در صــف
مالقاتیهــا ایســتادن ،حالــش را خــراب كنــد .در ایــن مــدت دو بــار
حملــه بــه او دســت داد و بســتری شــد .حــاال دیگــر خــودش دارد
دنبــال علــت بیمــاریاش مــی گــردد .بــا نشــریات علمــی خارجــی
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مكاتبــه میکنــد .برایــش مجلــه و مقالــه میفرســتند .میگویــد ایــن
یكــی از نادرتریــن مــوارد اســت .چنــان دراینبــاره حــرف میزنــد
انــگار مریــض یــك نفــر دیگــر اســت .یــك بــار بــا احتیــاط از او
پرســیدم چیــزی هــم از آن حملههــا و لحظــات در یــادش میمانــد؟
ســكوت كــرد و گفــت« :اصــا .امــا بعضــی وقتهــا چیزهایــی بــه
ذهنــم میآیــد كــه احســاس میکنــم در كابــوس دیــدهام .وقتــی
شــما تعریــف میكنــی چــه شــد ،میبینــم چقــدر نزدیــك بــه همــان
كابوسهاســت».
كمكــم دیگــر دســتم آمــده چــه موقعــی میخواهــد حالــش خــراب
شــود .معمــوال از چنــد ســاعت قبــل رنگــش میپــرد ،بعــد ســاكت
میشــود و گوشــهای مینشــیند .بعــد تــب میکنــد و یكبــاره
شــروع میکنــد بــه هذیــان گفتــن .تــا ایــن را احســاس میکنــم تلفــن
میزنــم بــه ناهیــد و حســن.
بعــد از شــش مــاه دانشــگاه را رهــا كــرد .زیــاد ناراحــت نشــدم .تــا
حــدی حــدس م ـیزدم او نخواهــد توانســت بــا اســتادها كنــار بیایــد.
ناهیــد خیلــی ناراحــت بــود .دو ،ســه روز آمــد اینجــا و تــا دیروقــت
شــب بــا او ســرو كلــه زد امــا مــن میدانســتم ســعید دیگــر دانشــگاه
نخواهــد رفــت .االن دارد آمــاده میشــود بــا مــا بــرود دم در زنــدان.
دیــروز مهنــدس احتشــام قبالــه بــرده و قــرار اســت امــروز حمیــد بیایــد
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بیــرون.
گفتهانــد آن طــرف محوطــه زنــدان ،نزدیــك بلــوار منتظــر باشــیم.
حســن رفتــه اســت تــو ،مهــری دم در زنــدان اســت و ناهیــد مــدام بیــن
مــــن و مهنــدس و ســعید كــه ایــن گوشــه روی تكــه ســنگ بزرگــی
نشســتهایم ،در رفــت و آمــد اســت.
«سربازه گفته تا یك ساعت دیگر»...
«دارد تسویه حساب میكند»...
«توی دفتر نشسته»...
ســعید از جــا بلنــد میشــود و بــه در زنــدان چشــم مـیدوزد .نگاهــش
را كــه دنبــال میکنــم ،حمیــد را میبینــم كــه مهــری را در آغــوش
كشــیده و ناهیــد را كــه ســر و روی حمیــد را میبوســد .درد كمــری
كــه از صبــح بــا مــن بــود ،ناپیداســت .زود بلنــد میشــوم .مهنــدس
احتشــام بــا لبخنــدی راه میافتــد .حمیــد دســتی بــه شــانه ناهیــد و
دســت دیگــر دور شــانه مهــری دارد بــه طرفمــان مــی آیــد .احتشــام
پــا سســت میکنــد تــا مــن اول بــروم .نــگاه بــه ســعید میکنــم كــه
بــدون خنــدهای بــا چهــره درهــم زل زده اســت بــه حمیــد .حمیــد
ناهیــد و مهــری را رهــا میکنــد و تقریبــا بــه طــرف مــن مــیدود.
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آغــوش بــاز میکنــد .بچ ـهام در آغوشــم اســت .حمیــد كوچولویــم.
بــوی تـناش همــان نیســت .هیكلــش هــم دیگــر جثــه كوچك نیســت
امــا ســر روی شــانه گذاشــتنش و هقهــق آرامــش مــال حمیــد خــودم
اســت .از الی پــرده اشــك مهنــدس احتشــام را میبینــم كــه دارد بــا
دنــدان نــوك ســبیلش را میجــود و ســعی میکنــد اشــكش ســرازیر
نشــود .حمیــد مــرا رهــا میکنــد و مهنــدس احتشــام را بغــل میکنــد.
بــا او روبوســی ســریعی میکنــد و م ـیدود بــه طــرف ســعید .پشــت
ســرش راه میافتیــم .ســعید مثــل مجســمه ایســتاده اســت و بهتآلــود
حمیــد را نــگاه میکنــد .حمیــد بــا چشــمان اشــكآلود میخنــدد و
بغــض در گلــو میگویــد:
«خیلی نامردی .چرا نیامدی مالقاتم».
و بعــد ســعید را در آغــوش میگیــرد .آغــوش ســعید هــم بــاز شــده
اســت .ناهیــد خــودش را در بغــل مــن رهــا میکنــد و بــا گریــه
میگویــد:
«طاقت گریه سعید را ندارم».
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۱۴

نســرین بــا روایــت هــر فصلــی دارد پیرترمیشــود .مرخصــی حمیــد
از زنــدان را كــه تمــام میکنــد نــگاه خســتهاش را در مــن م ـیدوزد.
آرام میپرســم:
«نمیخواهی بیشتر بگویی؟
میگوید:
«نــه .خــودت بنویــس .یـــــا از بچههــا بپــرس .از حمیــد ،مهــری،
ســعید .تــو نویســندهای .تــو خلقشــان كــردهای .مــن دیگــر خســتهام».
دســتش را بــه مخــده تكیــه میدهــد و بــا زحمــت بلنــد میشــود.
هیكلــش از لحظــهای كــه وارد اتاقــم شــد كمــی ســنگینتر شــده
اســت .آرام آرام مــیرود طــرف در حیــاط .بــازش میکنــد .پلههــا
را مــیرود پاییــن و راه میافتــد بــه طــرف درخــت تــوت .میهمــان
دارد نگاهــش میکنــد امــا او میهمــان را نمیبینــد .از كنــار درخــت
تــوت و میهمــان رد میشــود .بــه طــرف داالن انتهــای حیــاط مـیرود.
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دو ،ســه پلــه داالن را بــاال مــیرود و در تاریكــی آن گــم میشــود.
میهمان با لبخندی پیروزمندانه نگاهم میکند.
«راه افتادی؟»
«کامال .بقیه فصلها را آماده دارم».
«بنویــس ،هــر جــا بــه مــن احتیــاج داشــتی پشــت همیــن درخــت
منتطــرت هســتم».
درخت توت را میگفت.
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باز میروی

حمید گوشی را برداشت .مهری بود.
«سالم .چه خبر؟»
«سالم .میآیی خانه دنبال من تا با هم بریم؟»
«تــو میتوانــی بیــای اینجــا بــا هــم برویــم؟ مــن یــك ســاعتی كار
دارم .منتظــرم بــا ایتالیــا صحبــت كنــم و دو ســه تــا فكــس دیگــرم
دارم كــه بفرســتم .میترســم اگــر بیــام دنبــال تــو ،تــوی ترافیــك گیــر
كنــم .اگــر تــو بیــای از كمربنــدی میزنیــم و زودتــر میرســیم خانــه
خالــه ناهیــد».
«باشد .من تا نیم ساعت دیگر آنجام .بابا نرفته؟»
«نه .فكر نمیکنم».
«مامان منتظر است بابا برود دنبالش».
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«بابــا تــا چنــد دقیقــه پیــش گیــر یــك جلســه بــود .خبــر نــدارم تمــام
شــد یــا نــه .غیــر از آنهــا كــه دیگــر كســی دعــوت نیســت؟»
«نــه خودمانیــم .خالــه ناهیــد میگویــد ایــن مهمانــی را بــه خاطــر
پاســپورت تــو و ســعید داده».
حمید خندید:
«خب االن من چهكار كنم .باید چیزی بخرم و ببرم؟»
«یعنی چی؟»
«نمی دانم .كیكی ،هدیهای؟»
«تولــد نیســت كــه كیــك بخــری .نــه .ســر راه یــک جعبــه شــیرینی
میگیریــم».
«خیلی خوب .منتظرتم».
«قربانت .خداحافظ».
حمیــد تــا گوشــی را گذاشــت رفــت ســراغ نامههــا و كالســه كلفتــی
كــه روی میــزش بــاز بــود .دو ،ســه بــار كاغذهایــی را كــه از آن بیرون
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آورده بــود ایـنور و آنور كــرد و كاغــذ ســفیدی را جلــو كشــید.
***
مهــری بــا گلدانــی باریــك و بلــوری كــه تــه آن شـنهای رنگارنگــی
بــود و یــك شــاخه گل رز مصنوعــی در آن قــرار داشــت وارد اتــاق
حمیــد شــد .حمیـــــــد لحظ ـهای بــه گلــدان خیــره مانــد و لبخنــدی
چهــرهاش را بــاز كــرد.
«سالم .چقدر خوشگل است».
«برای روی میزت خریدم».
«ممنون .خیلی قشنگ است».
بلنــد شــد بــه طــرف او رفــت .گلــدان را از دســتش گرفــت و بــا
شــیطنت نگاهــی بــه دور و بــر كــرد و لــپ مهــری را بوســید .گلــدان را
گذاشــت گوشــه میــز و عقبعقــب رفــت و نگاهــی بــه آن انداخــت.
«جاش خوب است؟»
«یــک ذره بكــش وســط كــه نیفتــد .خیلــی نزدیــك بــه لبــه گذاشــتی.
مــن زنــگ زدم بــه مامــان و ســعید كــه ســر راهمــان بریــم دنبالشــان.
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مامــان گفــت قــرار اســت زودتــر بــرود و بــه خالــه ناهیــد كمــك
كنــد».
حمیــد روی میــز را جمــع و جــور كــرد .پروندههــا را گذاشــت در
كشــو و دفتــری را از گوشــه میــز بلنــد كــرد و نشــان مهــری داد:
«اثر جاودانی شاعر شهیر حمید».
«تازه چیزی گفتهای؟»
«چنــد شــعر دربــاره لولههــای پیویســی و ســرامیك و چســب لولــه
سرودهام».
«جدی میپرسم».
«كو فراغت؟»
«كارت را كم كن».
«نمیخواهــم .همیــن قــدرش هــم بــاز فكــر میکنــم خیلــی زیــر
ِدیــن هســتم».
«زیر دین كی؟»
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«بابات».
«بــاز شــروع شــد .چــرا؟ تــو انــدازه ســه نفــر داری كار میكنــی .مثــل
بقیــه حقوقــت را میگیــری .بابــا بــا كســی تعــارف نــدارد».
«بــه هــر حــال اســتخدام مــن یــک جورهایــی رابط ـهای بــود دیگــر.
غیــر از شــركت بابــات كجــا میتوانســتم همچیــن موقعیتــی را داشــته
باشــم».
«حمیــد جــان .رابطــه فقــط ایــن جــا نیســت .كل مملكــت رابط ـهای
اســت .تــو داری كاری را كــه بهــت محــول شــده بــه خوبــی انجــام
میدهــی و در مقابلــش حقــوق میگیــری .كجــای ایــن مســاله
مدیونــت میکنــد؟»
«فقــط ایــن نیســت .دارم روز بــه روز تــوی ایــن كار غــرق میشــوم.
دوســت نــدارم اینقــدر درگیــر كار بشــم .االن بیشــتر از یــك ماه اســت
دســت بــه قلــم نبــردم .دریــغ از یــك شــعر ،یــك نوشــته ،وقتــش را
نــدارم .ش ـبها كتــاب هــم نمیتوانــم بخوانــم .یــادت اســت چقــدر
كتــاب میخوانــدم؟ یــادت اســت پنجــاه روز هــر روز بــرات شــعر
گفتــم».
مهری خندید.
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«خب آن روزها عاشق بودی .االن نیستی».
«یعنــی چــه؟ مــن االن احســاس میکنــم تــو را خیلــی بیشــتر از آن
روزهــا دوســت دارم».
«شــوخی كــردم .میدانــم .امــا نــوع عش ـقات فــرق میكنــد .شــكل
دوســت داشــتن مــن هــم فــرق كــرده .آن روزهــا بــه در و دیــوار
مـیزدی تــا بــه عشـقات برســی .سراســر شــور و هیجــان بــودی .خــب
بــه مقصــودت رســیدی .منطقــا دیگــر انتظــار نم ـیرود همــان شــور
و هیجــان را داشــته باشــی .االن هــر روز نمیتوانــی بــرای مــن شــعر
بگویــی حتــی اگــر بیشــتر دوســتم داشــته باشــی».
حمید خیره در چشم مهری نگاه كرد و لحظهای سكوت كرد.
«شاید هم حق با توست .زندگی احتیاج به هیجان دارد».
«هیجــان دارهــد پیــش میآیــد .تــو دیگــر بایــد بــروی .پاســپورتت
كــه جورشــد بایــد بــه فكــر رفتــن باشــی».
«من بدون تو نمی روم».
مهری سر به زیر انداخت.
188

احمد پوری

پشت درخت توت

«چــارهای نــداری .نامــه بیمارســتان را نخوانــدی؟ میگوینــد فقــط
بــرای یــك نفــر همــراه مریــض تقاضــای ویــزا میكننــد .بقیــه بایــد
خودشــان ویــزا بگیرنــد .بــه مــن و تــو یــك جــا ویــزا نمیدهنــد .اگــر
ایتالیــا یــا آلمــان بــود بابــا میتوانســت ویــزای كار جــور كنــد امــا
انگلیــس را هیــچ كاری نمیشــود كــرد».
«ولــی میدانــی اگــر مــن تنهــا بــروم اصــا معلــوم نیســت كــی
برگــردم؟ ســعید
میگویــد ممكــن اســت معالجـهاش حتــی بیشــتر از یــك ســال طــول
بكشــد .در ایــن مــدت بایــد همیشــه تحــت نظــر باشــد .مــن هــم كــه
نمیتوانــم ایــن وســط ولــش كنــم و چنــد روزی بــرای دیــدار بیایــم
و برگــردم».
«حــق بــا توســت .دربــاره همــه اینــا فكــر کــردهام .ظاهــرا هیــچ كاری
نمیشــود كــرد .تــو مناســبترین همراهــی .زبــان میدانــی .ســعید
بعــد از مامــان فقــط تــو را قبــول دارد».
«ولــی میدانــی رفتــن مــن یعنــی چــه؟ یعنــی بایــد از هــم دور باشــیم.
بــاز تــو تنهــا خواهــی بــود و مــن آن ور دنیــا تنهــا میشــوم».
مهری با بدجنسی خندید.
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«ایــن دفعــه فــرق میكنــد .مــن اینجــا بــا ایــن گرفتاریهــا خواهــم
بــود و تــو در دنیایــی دیگــر .دنیایــی آزاد و آرام و بیدردســر».
«دردسرش نبودن توست».
«حداقــل آرامــش كــه خواهــی داشــت .مدتــی از ایــن گرفتاریهــا و
تنشهــا دور خواهــی بــود .بــرای نوشــتنات هــم خــوب اســت .محیط
آرام میخواهــی كــه بنویســی .چــه جایــی بهتــر از آنجــا».
«بدون تو فكر نمیکنم آرامش داشته باشم».
«حــاال زود قضــاوت نكــن .بایــد ببینیــم چــه میشــود .عــادل را كــه
یــادت هســت؟ ســر حــوزه اولمــان؟ همــان روزهــای بگیــر بگیــر
رفتنــد دوشــنبه .یــك مــاه پیــش خواهــرش را تــو بــازار دیــدم .گفــت
كــه مدتــی هســت از آنجــا رفتــه انگلیــس و پناهنــده شــده .وضعــش
خیلــی خــوب اســت .بــا یــک ایرانــی ازدواج كــرده و بچــه هــم دارد.
كار حســابداری میكنــد تــو یــک شــركت».
«وضعیــت آنهــا بــا مــا فــرق میكنــد .مــن هــم اگــر میتوناســتم بــا
تــو بــروم مشــكلی نداشــتم».
«آینــده را چــه دیــدی .شــاید هــم جــور شــد و مــن هــم آمــدم
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پیــشات .یــا شــاید معالجــه ســعید زودتــر تمــام شــد».
«ایــن روزهــا نگــران او هــم هســتم .اصــا وضــع جســمیاش خــوب
نیســت .او كــه هیچوقــت بــه رو نمـیآورد .هــر دفعــه بایــد بــا موچیــن
ازش حــرف كشــید .ولــی ایــن ســه ،چهــار دفع ـهای كــه تــو و خالــه
ناهیــد بردهایــدش پیــش دكتــر ،هــر دفعــه یــك مســاله جــدی داشــته.
مامــان دوری ســعید را نمیتوانــد تحمــل كنــد».
مهری گفت:
«مامــان همهچیــز را میتوانــد تحمــل كنــد .او اصــا بــا هیچكــدام
از مــا قابــل مقایســه نیســت .بعضــی وقتهــا خیلــی شــباهت بیــن او و
بابــای خــودم میبینــم .بابــا ک همچــی زنــی میخواســت».
«تحمــل آدمهــا هــم حــدی دارد .اتفاقــا آدمهایــی مثــل مامــان كــه
همهچیــز را مــی ریزنــد تــو ،یــک دفعــه مثــل درخــت تنــاوری كــه از
درون پوســیده ،بــا تــكان كوچكــی میافتنــد پاییــن».
«مــا تنهــاش نمیگذاریــم .خالــه ناهیــد گفتــه شــاید ببــره پیــش
خــودش».
«مامــان را؟ اصــا امــكان نــدارد .مگــر ایــن كــه خالــه ناهیــد بیــاد
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باهــاش زندگــی كنــد .مامــان را كــه میشناســی .امــكان نــدارد آن
اســتقالل و تنهایــیاش را از دســت بدهــد».
«حــاال مــا كــه نمیدانیــم معالجــه ســعید چقــدر طــول میكشــد.
یکدفعــه دیــدی دو ســه ماهــه تمــام شــد».
«یــك طــرف دیگــر مســاله را هــم بگــو شــاید اصــا نگذاشــتند مــن
بــروم .نمیشــود از كارشــان ســر در آورد .پســردایی همــكار عمــو
حســن را كــه فقــط دو مــاه زندانــی بــود نگذاشــتند بــرود».
«عوضــش شــهرام را كــه دیــدی .بــا آن وضعیتــش هیچکــس بــاور
نمیكــرد بگذارنــد از كشــور خــارج شــود .دیــدی كــه رفــت .فعــا
نبایــد فكــر ایــن چیزهــا را كــرد».
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۱۵

حمیــد و ســعید از كتابفروشــی شــمس میآینــد بیــرون .مــن و میهمــان
هــم پشــت سرشــان میآییــم بیــرون .آنقــدر بــه آنهــا نزدیك هســتیم
كــه صدایشــان را كامــا میشــنویم ولــی آنهــا حضــور مــا را حــس
نمیكننــد.
حمید میگوید:
«ایــن كــه تــو ایــن همــه اطالعــات دربــاره بیمــاری خــودت داری
خیلــی كمــكات میكنــد».
«آره اتفاقــا پروفســور بــون تــوی ادینبــرا كــه االن دو ،ســه ماهــی
اســت باهــاش نامــه رد وبــدل میکنــم ،میگویــد اولیــن مــورد اســت
كــه خــود مریــض ایــن همــه از جزییــات مریضـیاش خبــر دارد و آن
را بــه شــكل علمــی میدانــد .او هــم میگفــت كــه همیــن كمــك
میكنــد بهتــر معالجــهام بكننــد».
«پروفسور بون چقدر امیدوار است؟»
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«گفتــم ایــن یكــی از مــوارد نــادر و پیچیــده اســت و فقــط دو ســه
مركــز پزشــكی در دنیاســت كــه دارنــد روش كار میكننــد .ادینبــرا
هــم یكــی از مركزهــای مهــم اســت .همــه چیــز فعــا در حــد تجربــه
و آزمایــش اســت .پروفســور بــون میگویــد بخــش اعظــم مخــارج را
خــود دانشــگاه میدهــد».
«چرا؟»
«گفتــم كــه فعــا هــر معالجـهای جنبــه آزمایشــی دارد و بیشــتر روی
داوطلبهــا انجــام میشــود .حتــی مــواردی هســت كــه پــول هــم
میدهنــد».
«پس نانات توی روغن است!»
سعید میخندد:
«البته اگر جان سالم بهدر ببرم».
«تو دلت برای اینجا و مامان تنگ نمیشود؟»
«نمیدانــم .حتمــا میشــود .بایــد بــود و دیــد .مــن تــو عمــرم یــك
روز هــم دور از مامــان نبــودم .نمیدانــم چــه میشــود».
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«مــن دلــم روشــن اســت .نمیدانــم چــرا فكــر میکنــم خیلــی زود
نتیجــه میگیریــم و برمیگردیــم».
«مهری ناراحت نیست؟»
«هــم آره هــم نــه .او هــم از ایــن كــه تــو مــیروی بــرای معالجــه
خوشــحال اســت ولــی خــب دوری از مــن ،آن هــم زمانــی كــه هنــوز
یــك ســال از برگشــتنم از زنــدان نگذشــته بــراش ســخت خواهــد
بــود».
«همه شما را انداختهام به دردسر».
«جفنگ نگو .سالمتی تو برایمان باالتر از همه چیز است».
«من نگران مامان هم هستم».
«مامــان خیلــی قــوی اســت .تــو ایــن ســالها ایــن همــه فشــار را تحمــل
كــرده .دوری تــو را هــم تحمــل میكنــد .مخصوصــا ایــن یكــی را
بیشــتر تحمــل میكنــد چــون امیــدوار اســت تــو از شــر ایــن بیمــاری
لعنتــی خــاص بشــوی».
سعید انگار دارد با خودش حرف میزند:
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«یعنی میشوم؟»
«چــرا نــه؟ تــو خــودت بیشــتر مطالعــه كــردهای و میدانــی چــه
امیدهایــی هســت».
«نــوع معالج ـهای كــه دارنــد تجربــه میكننــد فقــط دارویــی نیســت.
عمــل جراحــی هــم نیســت .دو ،ســه بــار بایــد زیــر شــوكهای خیلــی
جــدی مغــزی بــروم .یعنــی خیلــی ســاده بــا مختصــر اشــتباه یــا محاســبه
غلــط میتوانــم بــرای همیشــه تــوی آن حالــت بمانــم یــا حتــی بمیرم».
بینشان چند لحظه سكوت میشود.
«هــر معالجـهای ریســك خــودش را هــم دارهــد باالخــره بایــد آمــاده
همــه چیــز باشــیم .مهــم ایــن اســت كــه بدانــی درصــد موفقیــت چقدر
است».
«همهشــان میگوینــد درصــد نســبتا باالســت .اصــا بــه ایــن علــت
اســت كــه دارنــد ریســك میكننــد».
ســعید و حمیــد میرونــد تــوی مغــازه بســتنی فروشــی .مــن و میهمــان
نمیرویــم تــو و راهمــان را ادامــه میدهیــم .میــــــــهمان میگویــد:
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«یــك زمانــی در نظــر داشــتی حمیــد را وادار بــه خاطرهنویســی
كنــی».
«ایــن كار را کــردهام .میخواهــم ماجــرای ســفر بــه انگلیــس را
حمیــد بــا خاطــرات روزانــهاش تعریــف كنــد».
ی اســت .تــا اینجــا پرداخــت كمتــری روی حمید داشــتی.
«فكــر خوبـ 
او خیلــی خــوب میتوانــد بعضــی از گوشـهها را كــه ســریع از رویــش
رد شــدهای و یــا اصــا نشــان نــدادی ،بیــان كند.
«میخواســتم چنــد فصلــی را كــه دربــاره كشــمكش خانــواده و
اســتداللهای احتشــام برای فرســتادن ســعید بــــه خــارج و نگرانیهای
نســرین بــرای مهــری و بیتابیهــای ناهیــد و حســن و حتــی صحنــه
گریــه پــدر ســیروس پیــش احتشــام را بــه خاطــر لطــف بزرگــی كــه
در حــق ســعید میکنــد ،بنویســم امــا بــاز فكــر كــردم اینهــا اضافــی
اســت .توضیــح واضحــات اســت .رمــان را لــوس و بیرمــق میکنــد».
میهمان لبخندی میزند و با مهربانی نگاهم میکند:
«كامال حق با توست .پس برو سراغ روایتهای حمید».
«ومهری .او هم حرفهایی برای گفتن دارد».
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حمید ـ ۱

عمــو حســن بــا ایــن طــرف و آن طــرف دویــدن و قفل كوچــك برای
چمدانهــا پیــدا كــردن و بــرای همــه چایــی خریــدن ســعی میكــرد
اضطرابــش را پنهــان كنــد .مامــان آرام بــود و در پس نگاهــش به جای
اضطــراب ،انــدوه مــوج مـیزد .آقــای احتشــام لبخنــد بــه لــب داشــت
یعنــی نبایــد نگــران چیــزی باشــیم .خالــه ناهیــد آشــكارا مضطــرب
بــود و تندتنــد حــرف م ـیزد و عجلــه داشــت كــه مــا برویــم تــو و
پاســپورت را تحویــل بگیریــم .مهــری ســاكت بــود و در فكــر و ســعید
مثــل بچــه چســبیده بــود بــه مــن .تــــا میخواســتم حركتــی كنــم بــا
مــن میآمــد .دســت ســعید را گرفتــم و بــه همــه گفتــم مــا میرویــم
بــار را تحویــل بدهیــم و پاســپورت را بگیریــم و برگردیــم تــا قبــل از
اخطــار پــرواز پیــش آنهــا باشــیم .چمدانهــا را كــه روی چرخدســتی
گذاشــته بودیــم بــه طــرف ســالن بزرگــی كــه بــا دیوارهــای شیشـهای
از ســالن انتظــار جــدا شــده بــود ،راندیــم .مامــان و دیگــران پشــت
شیشــه چشــم بــه مــا دوختــه بودنــد .بــه ســعید گفتــم رســید پاســپورت
را در دســتش حاضــر كنــد .ســروان جوانــی پشــت میــزی نشســته بود و
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روی میــز ،جعبــه كشــو ماننــد دراز و چوبــی بــود كــه پاســپورتها را
تــوی آن چیــده بودنــد .ســعید را اول فرســتادم .ایســتاد جلــوی ســروان
و رســید را داد بــه او .ســروان كاغــذ را گرفــت و نگاهــی ســریع بــه
شــماره روی آن انداخــت و دو انگشــت را الی پاســپورتها دوانــد
و از وســط آنهــا پاســپورتی را كشــید بیــرون .بــازش كــرد و نگاهــی
بــه عكــس آن انداخــت و نگاهــی بــه ســعید كــرد و بعــد پاســپورت
را بــه طــرف او دراز كــرد .ســعید پاســپورت را گرفــت و برگشــت
پیــش مــن .مــن رفتــم روبـهروی ســروان ایســتادم و رســید را دادم بــه
او .بــاز دو انگشــت او دویدنــد الی پاســپورتها .از اول تــا بــه آخــر.
از آخــر تــا اول .یــك بــار دیگــر .از گوشــه چشــم نگاهــی بــه پشــت
شیشــه كــردم و آقــای احتشــام را دیــدم كــه داشــت بــا گوشــه ســبیلش
بــازی میكــرد .ســروان از جــا بلنــد شــد و رفــت بــه طــرف قفســه
پشــت ســرش .آن جــا هــم تــوی جعب ـهای پاســپورتها را یكییكــی
بــه طــرف خــودش كشــید و یكــی را بیــرون آورد .برگشــت و در
صندل ـیاش نشســت .پاســپورت را بــاز كــرد و ورقــی زد و نــگاه بــه
عكســش انداخــت و بعــد بــه چهــرهمــن خیــره شــد و آن را بــه طرفــم
دراز كــرد و بــا صــدای آرام و بمــی گفــت« :بــه ســامت».
ســعی كــردم خیلــی خونســرد راه بــروم .چرخــی را كــه چمدانهــا
رویــش بــود جلــو رانــدم .ســعید هــم یــك طــرف دســته چــرخ را
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گرفــت و همــراه مــن هولــش داد .قبــل از اینكــه بــه طــرف تحویــل
بــار بــروم چــرخ را بــه طــرف دیــوار شیش ـهای كــه مامــان و دیگــران
پشــت آن بودنــد ،رانــدم .پاســپورت را دســتم گرفتــه بــودم .صــورت
همهشــان خنــدان بــود .تنهــا خالــه ناهیــد بــود كــه بــا اشــكی كــه روی
گونــهاش میدویــد ،داشــت میخندیــد.
مامــان وقتــی ســعید را بغــل كــرد کــه خداحافظــی كنــد ،كمــی در
آن حالــت مانــد ،قطــرهای اشــك از چشــمش ســرازیر شــد .آقــای
احتشــام بــا دیــدن گریــه مامــان ،اشــك در چشــمانش جمــع شــد.
مهــری بــا خجالــت آمــد بغــل مــن و گریــه كــرد .دلــم نمیخواســت
ایــن صحنــه ادامــه پیــدا كنــد .میترســیدم ســعید حالــش خــراب شــود.
یــادم اســت در یكــی ،دو مــورد وقتــی فشــار عصبــی داشــت ،حملــه
بــه او دســت داده بــود .وارد ســالن پــرواز شــدیم و وقتــی داشــتیم از
پلــه برقــی بــاال میرفتیــم نگاهــی بــه چهــره ســعید انداختــم .ظاهــرا
آرام بــود امــا مضطــرب.
ســعید نزدیــك یــك ســاعت اســت كــه خوابیــده .صــدای یكنواخــت
هواپیمــا دارد برایــش الالیــی میگویــد .روی زانویــش كتــاب
قطــوری اســت كــه بــرای خوانــدن در هواپیمــا بــا خــودش آورده.
آفتــاب از پنجــره بیضــی شــكل كنــار صندلـیام افتــاده تــو و دفتــرم را
روشــنتر كــرده اســت .چهــار ســاعت دیگــر در لنــدن هســتیم.
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حمید ۲ -

مهری عزیزترین،
هنــوز پــا بــر زمیــن بریتانیــا نگذاشــته ،حســرتم بغــض تركانــد و بهانــه
تــو را گرفــت .كاش بــودی تــا بــا هــم در فــرودگاه لنــدن مبهــوت
ایــن همــه رنــگ و زیبایــی میشــدیم .سالهاســت از یــاد بردهایــم
كــه انســانها میتواننــد چنیــن مهربــان بــا رنــگ طبیعــت و زیبایــی
باشــند .دم دمــای غــروب بــود كــه بــه ادینبــرا رســیدیم .كامــران مــرا
نشــاند بغــل دســتش و ســعید بــا خســرو یكــی از دوســتان كامــی پشــت
نشســتند .بــه مركــز شــهر كــه رســیدیم نفـسام گرفــت .قــدرت هضــم
ایــن منظــره را نداشــتم .تصــور كــن در یــك طــرف خیابانــی امــروزی
و مــدرن ،قلع ـهای بــاالی تپ ـهای ،ســینه جلــو داده بــا شــنلی ســرخ از
آفتــاب در حــال غــروب كــه تــو را یــك لحظــه پــرت میکنــد بــه
ژرفــای نمایشــنامه شكســپیر و مكبــث را میبینــی كــه شــاه را همراهــی
میکنــد تــا بــه اغــوای زنــش شــبانه كارد بــر ســینهاش نهــد .چــرا
نیســتی تــا اینهــا را بــا هــم ببینیــم .اصــا چنیــن انتظــاری از ادینبــرا
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نداشــتم .فكــر میكــردم بــا شــهری غربــی پــر از آســمان خراشهــا
روبـهرو خواهیــم بــود .تمــام راه از فــرودگاه تــا خانــه كامــی را محــو
خانههــا و ســاختمانهای چندصدســال پیــش بــودم كــه بــا ســماجت
و یكدندگــی وسوســه مــدرن شــدن را از ســر بــهدر كردهانــد و بــا
صبــوری زیــور آالت امــروزی ،بــرق و اســفالت و ماشــین آالت را
پذیرفتهانــد تــا بــه همزیســتی نرمخویان ـهای بــا دنیــای امــروز برســند.
مهــری چــرا پیــش مــن نیســتی؟ خانــه كامــی كوچــك اســت .در
ســاختمانی نمیدانــم چندصدســاله .دو اتــاق دارد و یــك هــال
كوچــك .یكــی از اتاقهــا را در اختیــار مــن و ســعید قــرار داده .اتــاق
پنجــرهای دارد بــه خیابــان كــه ش ـبها نــور زرد چــراغ بــرق خیابــان
از آن در اتــاق میریــزد و آدم را بینیــاز از چراغخــواب میکنــد.
ســعید روی تخــت میخوابــد و مــن روی زمیــن .ایــن جــا هنــوز ســرد
اســت .كامــی میگویــد تــا تیرمــاه هنــوز هــوا گــرم نخواهــد شــد،
تابســتان هــم اگــر آفتــاب باشــد هــوا گــرم اســت وگرنــه میانــه مــرداد
هــم گاه بایــد پالتــو تــن كنــی .ایــن تنهــا مــوردی اســت كــه آرزو
نمیکنــم بــودی .یــادت اســت اســمت را گذاشــته بــودم «شــخته
خانــوم».
كامــی بســیار مهربــان و خونگــرم اســت .حتــی اگــر پســرعمه توهــم
نبــود و بابــات توصیــه مــا را نمیكــرد بــاز مطمئــن بــودم همیــن محبت
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را داشــت .تــو كمــی دربــارهاش غلــو میكــردی .مــن هیــچ حركــت
ســبك و جلفــی از او ندیــدهام .میدانــی اگــر بــودی چــه میگفتــی؟
«عزیــزم بــرای قضــاوت خیلــی زود اســت!»
كامــی میگویــد ایــن جــا كارت تلفــن میتوانــم بگیــرم و بــا شــما
صحبــت كنــم .آن چنــد دقیق ـهای را كــه پریــروز بــا شــماها صحبــت
كــردم بــا تلفــن معمولــی خانــه كامــی بــود كــه ظاهــرا برایــش گــران
تمــا م میشــود .راســتش را بخواهــی مــن بــا نوشــتن راحتتــرم.
مدتهــا بــود نامــه ننوشــته بــودم .برایــم نامهنویســی لــذت دارد.
درســت مثــل لحظـهای كــه دارم شــعر میگویــم ،داســتان مینویســم.
در ایــن یــك مــورد بــدم نمیآیــد ســنتی باشــم و نامــه بنویســم .تــو
چــی؟ نمیخواهــم بهانــه كلیش ـهای و همیشــگی را بیــاوری كــه تــو
نویســنده نیســتی و بــا نوشــتن راحــت نیســتی .روزهــای كار بــرای
روزنامــه بــه انــدازه كافــی ســر ایــن مســاله بحــث كرد هایــم .آن وقــت
هــم ایــن را میگفتــی امــــــا گزارشهایــی كــه مینوشــتی خیلــی
بهتــر از دیگــر گزارشهــا بــود .بنویــس .بنویــس .حتمــا بنویــس تــا
كمتــر بگویــم «مهــری چــرا اینجــا نیســتی!»
میبوسمت.
حمید
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حمید ـ ۳

فكــرش را نمیكــردم ســعید بــا ایــن انگلیســی كــه میدانــد ،نتوانــد
حــرف بزنــد .ســعید كتابهایــی را میخوانــد كــه مــن بایــد بــرای
خوانــدن یــك صفح ـهاش ده بــار ســراغ لغتنامــه بــروم امــا امــروز
وقتــی دكتــر بــون كــه قبــا بــا او نامهنــگاری داشــت از او خواســت
كمــی دربــاره خــودش صحبــت كنــد ،بــه زور دو ،ســه جملــه گفــت
و ســكوت كــرد .مــن مجبــور شــدم بــه جــای او صحبــت كنــم.
دكتــر بــون بــا مهربانــی بیشــتر از یــك ســاعت را بــا مــا گذرانــد و
همــه چیــز را از گذشــته ســعید پرســید .مــن خــودم نمیتوانســتم خیلــی
روان و راحــت بــا او صحبــت كنــم .امــا او حرفهایــم را میفـــهمید
و نمیگذاشــت دنبــال لغتــی بگــردم .بالفاصلــه آن را حــدس م ـیزد
و میگفــت .دكتــر بــون معتقــد اســت اگــر در یكــی از حمــات
ســعید ،او را از نزدیــك ببینــد كار معالجــه راحتتــر خواهــد شــد.
بــا مهربانــی دســت گذاشــت روی شــانه ســعید و گفــت« :میدانــم
كمــی دردنــاك اســت کــه مــا در انتظــار یكــی از حملههــا باشــیم و
204

احمد پوری

پشت درخت توت

بخواهیــم تــو دوبــاره آن را تجربــه كنــی امــا چــارهای نداریــم .فعــا
قبــل از همــه چیــز بــه یــك ســری آزمایشهــا و اســكنها احتیــاج
خواهیــم داشــت .امیــدوارم همــه را هــر چــه زودتــر بتوانیــم انجــام
دهیــم .مــن نتیجــه را بــا تیــم خــودم بررســی میکنــم بعــد بایــد...
بایــد منتظــر حملــه باشــیم .اســكن در زمــان حملــه بــرای مــا ضــروری
اســت».
در اتوبــوس ســعید ســرش را تكیــه داده بــود بــه صندلــی و چشــمانش
را بســته بــود .ولــی خــواب نبــود .آرام از او پرســیدم حالــش خــوب
اســت؟ ســرش را تــكان داد كــه آره.
دیشــب یكــی ،دو ســاعت پــس از خــواب بــود كــه مــن ناگهــان بیــدار
شــدم و دیــدم ســعید روی تختــش دراز كشــیده و دارد تندتنــد در
دفتــری كــه از ایــران آورده ،مینویســد .چشــمم را بســتم تــا نفهمــد
كــه متوج ـهاش شــدهام .بــه نظــر نمیآیــد دارد یادداشــت برم ـیدارد.
كتابــی دور و بــرش نبــود.
بــه كامــی گفتــم كــه در فكــر جایی بــرای مانــدن مــا باشــد و آپارتمان
كوچكــی برایمــان اجــاره كنــد .كامــی بــا قاطعیــت جوابــم را داد و
گفــت« :تــا زمانــی كــه مشــخص نشــود چقــدر میخواهیــم اینجــا
بمانیــم ،نبایــد بــه فكــر گرفتــن خانــه باشــیم».
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حمید ۴ -

نامه مهری

حمیــد عزیــزم .بابــا ســر بــه ســرم میگــذارد .متوجــه شــده اســت دو
روز یــك بــار صبــح زود میآیــم شــركت و منتظــر پســتچی هســتم
تــا نامههــای شــركت را بیــاورد و مــن روی پاكــت آنهــا بــه دنبــال
خــط تــو بگــردم .اعتیــادی عجیــب اســت امــا اگــر مســخرهام نكنــی
بــاز همــان حــرف خــودم را میزنــم كــه مــن هرگــز نامهنویــس
خوبــی نیســتم .تــو خیـــلی راحــت و زیبــا مینویســی .مــن بــا ایــن همــه
حــرف در دلــم میمانــم چــه بنویســم .نامـهام میشــود گــزارش .مثــل
همانهایــی كــه بــرای روزنامــه مینوشــتم و تــو معتقــدی كــه خیلــی
هــم خــوب مینوشــتم .پــس ایــن گــزارش را هــم تحویــل بگیــر.
مامــان جــان حالــش خــوب اســت .ابتــكاری كــه كــردهای خیلــی
خــوب اســت .خوشــحال اســت از ایــن كــه ســعید هــر روز در ســاعت
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معیــن ده دقیقــه بــا او صحبــت میکنــد و مــن هم ـهاش نگــران ایــن
هســتم كــه اگــر ســعید بخواهــد بســتری شــود مامــان جــان چــه
خواهــد كــرد .امــا نــه .بــه قــول تــو او تحملــش را دارد .مثــل همیشــه
كمحــرف اســت و بــا آدم درددل نمیكنــد .اگــر نــگاه مهربانــش
نبــود ،فكــر میكــردم از مــن بــدش میآیــد و تحویلــم نمیگیــرد.
امــا خالــه ناهیــد تــا دلــت بخواهــد مهربانــی میکنــد و روزی نیســت
كــه تلفــن نكنــد یــا بــه دیدنــم نیایــد .راســتی ،بــه ســعید بگــو بعضــی
وقتهــا بــه او و عمــو حســن هــم زنگــی بزنــد.
ایــن چیزهایــی كــه دربــاره ادینبــرا میگویــی برایــم خیلــی جالــب
اســت .راســت میگویــی كاش بــا تــو بــودم .حــاال زیــاد فكــرش را
نكــن .آینــده را چــه دیــدی.
برایــم شــخصیت ایــن شــهرزاد خانــم كــه نوشــتهای جالــب بــود.
ســخت اســت آدم بــاور كنــد یــك نفــر بــا مــادر انگلیســی و پــدر
ایرانــی انقــدر بــه ایــــران و ادبیــات آن و زبــان فارســی عالقــه داشــته
باشــد .جــدی نوشــتهای كــه دارد بابــت مشــورتهای ادبــــی كــه بــا
ی کنــد حــق التدریــس مــی دهــد؟ هیچوقــت فكــرش را نمــی
تــو م ـ 
كــردم در آن ســوی دنیــا در اســكاتلند هــم رشــته ای بــه نــام ادبیــات
فارســی باشــد كــه یــك نفــر بخواهــد در آن دكتــرا بگیــرد .نوشــتهای
دارد کــه فــروغ فرخــزاد را بــا ســیلویا پــات تطبیــق میکنــد .بایــد
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جالــب باشــد .مــن دربــاره ســیلویا پــات زیــاد نمیدانــم امــا آن طــور
كــه میگویــی بایــد شــاعر درســت و حســابیای باشــد .شــانس آورده
كــه تــو را پیــدا كــرده اســت .یادتــه بچههــا هروقــت بــا شــعر فــروغ
و شــاملو مشــكل داشــتند ســراغ تــو میآمدنــد .راســتی ایــن شــهرزاد
خانــم چــه شــكلی هســت؟ نخنــد ،به جــان تــو همین جــوری پرســیدم.
هیــچ فكــر ( بــه قــول تــو فكــر پلیــدی) پشــت ســؤالم نیســت .چنــد
ســالش اســت؟ خوشــگل اســت؟ ازدواج كــرده اســت؟ میخواســتم
ایــن دو ســطر آخــر را از نامــهام خــط بزنــم .لبخنــد را روی لبانــت
میبینــم ولــی چــه كنــم تــا بــاور كنــی بــدون منظــور پرســیدم؟
عجیــب نیســت ســعید ایــن قــدر حالــش خــوب اســت؟ مــن و خالــه
ناهیــد كلــی خندیدیــم وقتــی برایــش آن قســمت نامــه را خوانــدم
كــه در مهمانــی كامــی ،ســعید كل ـهاش گــرم شــده بــود و رقصیــده
بــود .خالــه ناهیــد غشغــش میخندیــد و میكوبیــد بــه ســینهاش
و میگفــت« :جــان ،جــان ،الهــی خالــه فــدات بشــود .آخــرش هــم
مثــل همیشــه زد زیــر گریــه».
حــال پدربــزرگ خــوب نیســت .معــدهاش خونریــزی كــرده بــود.
مامــان هــر روز بهــش ســر میزنــد .عمــه اكــرمات مثــل همیشــه نالــه
میکنــد كــه خــودش هزارتــا دردســر و گرفتــاری دارد و نمیتوانــد
بــه پیرمــرد بیچــاره برســد .زنــش طاهــره خانــم هــم كــه مثــل همیشــه
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پــادرد دارد و میگویــد زمینگیــر شــده .مامانــت پیشــنهاد كــرد
بیــاوردش پیــش خــودش ولــی بابابــزرگ قبــول نكــرد .مثــل همیشــه
بــا كلهشــقی گفتــه كــه خــودش میتوانــد مثــل ایــن ســالهای اخیــر
از پــس خــودش بــر بیایــد .نمیبایــد اینهــا را مینوشــتم؟ همــه
معتقدنــد نبایــد خبرهــای بــد را برایــت بنویســم امــا مــن ایــن كار را
میکنــم تــا تــو بــه مــن اعتمــاد كنــی و خــودت هــم ایــن را بكنــی.
حمیــد! تنهایــی و بــی تــو بــودن را پیشتــر از ایــن هــم تجربــه كــرده
بــودم امــا ایــن بــار برایــم خیلــی ســخت اســت .دو تــا از پیراهنهایــت
را كــه از تــن در آورده بــودی تــا بشــورمش ،آویــزان کــردهام الی
پیراهنهــای خــودم تــا هروقــت دلــم تنــگ شــد تــو را بــو بكشــم.
كاش میتوانســتم بوســههایت را هــم اینجــا نگــه دارم و هــر روز
بــروم سراغشــان.
میخواســتم از موضوعــی دیگــر هــم برایــت بنویســم .امــا االن
احساســاتی شــدهام و میترســم مــرا از ایــن حــال و هــوا در بیــاورد.
نامــه را كــه تمــام كــردم میخواهــم بــروم ســراغ آن نــوار الیــت
منتخــب كــه خــودت درســت كــرده بــودی و بــه آن گــوش بدهــم.
آنقــدر گــوش دهــم كــه بخوابــم تــا خوابــت را ببینــم .میآیــی بــه
خوابــم؟
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قربات میروم.
مهری

ایــن چهارمیــن یــا پنجمیــن بــار اســت كــه دارم نامــه مهــری را
میخوانــم .اگــر هــوا اینقــدر ســرد نبــود ،در ایــن موقــع شــب میرفتــم
و تــو خیابــان قــدم مـیزدم .ســعید در خــواب اســت و بــاد در بیــرون
چــراغ تیــر بــرق را آرام تــكان میدهــد .كامــی امشــب نیامــده خانــه.
اینجــا هــزاران فرســنگ دور از مهــری و ایــران اســت.
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حمید ۵ -

كامــی پریــروز تصمیــم گرفــت بــرای دیشــب كــه شــنبه شــب بــود
مهمانــی بگیــرد و بیســت و چنــد نفــر را دعــوت كنــد .مــن و ســعید
حیــرت كردیــم .مگــر میشــود در ایــن آپارتمــان كوچــك ایــن همــه
آدم را جــا داد؟ كامــی خندیــد و گفــت بچههــا همــه از خودمــان
هســتند و عــادت دارنــد .ســعید بــا تعجــب گفــت كجــا میخواهنــد
بنشــینند؟ تــو بــرای بیشــتر از شــش نفــر صندلــی نــداری .كامــی ایــن
بــار بلندتــر خندیــد و اشــاره كــرد بــه زمیــن:
«همیــن جــا .تــو اتــاق خــواب ،آشــپزخانه .كســی نمیخواهــد نشــیند،
همــه ســرپا هســتند .آن روز خانــه اســفندیار یــادت اســت .آنجــا هــم
خیلــی بزرگتــر از خانــه مــن نبــود .مشــکلی پیــش آمــد؟ تــازه جــای
كافــی بــرای رقــص هــم بــود .خــودت تــو هــم كــه ماشــااهلل ســنگ
تمــام گذاشــتی».
ســعید بــا خجالــت پرخــاش كــرد«:ول كــن بابــا .نگــو یــادم میافتد از
خجالــت آب میشــوم ».كامــی بــا شــیطنت گفــت« :نــه جــان ســعید
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خیلــی خــوب رقصیــدی .امشــب هــم بایــد افتخــار بــدی ».ســعید بــا
قاطعیــت گفــت« :عمــرا».
صبــح دیــروز كامــی بــا كمــك مــن دو ،ســه نــوع شــام ســرد درســت
كــرد و گذاشــت در یخچــال و عصــر وقتــی بچههــا آمدنــد هیــچ كــم
وكســری نبــود .ســعید خیلــی مواظــب بــود جــدی باشــد و مشــروب
نخــورد .كامــی اشــاره بــه میــزی كــه رویــش تنقــات و چنــد شیشــه
مشــروب بــود كــرد و گفــت:
«بچههــا از خودتــان پذیرایــی كنیــد » .خــودش گیالســی را پــر كــرد
و گفــت«:ایــن مهمانــی بــه افتخــار حمیــد و ســعید عزیــز اســت .مــن
خانــه اســفندیار فرصــت نكــردم آنهــا را بیشــتر بــه شــما معرفــی كنــم.
حمیــد آقــا نویســنده ،شــاعر و ســعید خــان هــم كــه مــن اســمش را
گذاشــتهام ارســطو ،از دانشــمندن جامعاالطــراف هســتند كــه اشــراف
كامــل بــه علــوم قدیمــه و جدیــده و زمینههــای مختلــف دارنــد.
سعیــد قرمز شد و خنده كنان با دستپاچگی گفت:
«دیگر چه؟» كامی لحن جدیتری گرفت:
«شــوخی نمیکنــم .ســعید هــم در علــوم و هــم در فلســفه بــرای
خــودش دانشــمندی اســت».
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رو كــرد بــه پســر چــاق و مــو فرفــری كــه گوشــه كاناپــه ســه نفــری
فــرو رفتــه بــود و داشــت چیپــس میخــورد و گفــت« :پرویــز
حریـفات آمــده .آن ســواالت اجــق وجــق فلســفیات را مــی توانــی
مطــرح كنــی .آن چــی بــود كــه میگفتــی هیــچ وقــت ســاعت ۱۲
نخواهــد شــد .یــادت هســت؟ حــاال از ســعید بپــرس».
شهرزاد خندید و رو كرد به پرویز:
«راســت میگویــد .از ســعید بپــرس!» بعــد رو كــرد بــه ســعید«:
پرویــز ســؤالی فلســفی را مطــرح كــرد كــه معتقــد اســت جوابــی
نــدارد و كســی تــا بــه حــال نتوانســته حلــش كنــد ».ســعید دســتپاچه
گفــت « :بابــا ول كنیــد .كامــی دارد غلــو میكنــد .مــن زیــاد فلســفه
نمیدانــم ».شــهرزاد رو بــه پرویــز كــرد و گفــت«:حــاال تــو بپــرس.
خواهــش میکنــم » .پرویــز نگاهــی بــه ســعید كــرد و ســینه را صــاف
كــرد و گفــت«:ســوال قدیمــی اســت .میشــود آن را اینجــوری
هــم مطــرح كــرد .بــرای رســیدن از نقطــه  Aبــه نقطــه  Bبایــد منطقــا
اول نصــف آن را برویــم كــه میشــود نقطــه ' .Aحــاال بــرای رفتــن
بــه همیــن ' Aبایــد اول نصــف همیــن را كــه میشــود نقطــه ''Aگفت
طــی كــرد .از آنجایــی كــه همیــن نصفهــا رامیشــود تــا بینهایــت
تقســیم كــرد ،پــس چطــور ممكــن اســت از نقطــه  Aبــه  Bرســید؟»
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شــهرزاد گفــت« :نــه .ایــن مثــال را نــزن .اون روز ســاعت را گفتــی.
یــادت هســت؟ » پرویــز گفــت :خــب فرقــی نمیكنــد .همــان اســت.
ســاعت یــك دقیقــه بــه دوازده یعنــی  ۶۰ثانیــه بــه دوازده .كــه بایــد
عقربــه هــر ثانیــه عبــور كنــه تــا بــه دوازده برســد .هــر ثانیــه را میتــوان
بــه بینهایــت تقســیم كــرد .پــس عقربــه اول بایــد از آن بینهایتهــا
عبــور كنــد .در نتیجــه عقربــه هرگــز بــه ســاعت  ۱۲نخواهــد رســید» .
ســعید بــا خونســردی لبخنــدی زد و گفــت«:منظــورت مســاله زنــون
اســت؟ خــب زنــون بخــت برگشــته از ایــن نــوع مســالهها زیــاد داشــت
آخــرش هــم چــون خــودش جوابــی پیــدا نكــرد دق كــرد و مــرد .ولی
اشــكال ایــن مســاله در ایــن اســت كــه زنــون بــه چیــزی بــه نــام ســكون
معتقــد بــود .یعنــی در همیــن مثــال حركــت عقربــه ،اعتقــاد داشــت كه
بایــد عقربــه روی ثانیــه بایســتد و بعــد بــرود ثانیــه بعــدی در حالیكــه
در تمــام كائنــات چیــزی بــه نــام ســكون وجــود نــدارد .همهچیــز در
حــال حركــت مســتمر اســت .مفاهیمــی مثــل ســاعت ،ثانیــه ،لحظــه،
ســال و قــرن قراردادهــای ذهنــی هســتند تــا یــك لحظــه بتوانیــم در
ذهــن حركــت ســیال را وادار بــه ســكون كنیــم و آن را انــدازه گیــری
و تحلیــل كنیــم .تــا حــدی حــق بــا زنــون بــود .مــا هرگــز به ســاعت ۱۲
نخواهیــم رســید چــون اصــا دوازدهــی وجــود نــدارد .البتــه ریاضیات
هــم ایــن را بــا تعاریــف دیگــری مثــل حــد توضیــح داده».
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ســعید كــه داشــت حــرف م ـیزد .مــن حیــرت را در چهــره بچههــا
میدیــدم .كامــی كــف زدو بچههــا بیاختیــار دســت زدنــد .ســعید
بــا خنــده ســری تــكان داد .كامــی رو كــرد بــه پرویــز :دندانهــات
ریخــت؟ مــا را پخمــه گیــر آورده بــودی .حــاال دیگــر ارســطو را
داریــم جلــوت بایســتد ».پرویــز بــا خنــده گفــت«:فرقــی نمیکنــد.
توهنــوز هــم همــان گاگــول هســتی .مــن مخلــص ســعید آقــا هســتم
ولــی بــودن او هیــچ فرقــی بــه حــال تــو نمیکنــد كــه نــادان روزگاری.
میخواهــی بگویــی مــن آنــم كــه رســتم بــود پهلــوان؟» بچههــا
خندیــدن دو كامــی گفــت« :خالصــه از مــا گفتــن ».بچههــا شــروع
كردنــد بــه ســوال بــاران كــردن مــن و ســعید.
كامــی بــه جــای مــا دو تــا جــواب ســوال بچههــا را دربــاره علــت
آمدنمــان داد« :حمیــد و ســعید یكــی دو ماهــی مهمــان مــن هســتند.
ســعید میخواهــد بــرای تحقیــق و اینجــور چیزهــا دنبــال امكانــات
باشــد».
خوشــحال شــدم از مریضــی ســعید چیــزی نگفــت .ایــن روزهــا هــر
لحظــه نگــران ســعید هســتم .اصــا اثــری از حملههــا نیســت .كمــی
غمگینتــر شــده اســت .كمتــر حــرف میزنــد .صبحهــا بــا هــم
میزنیــم بیــرون و او هنــوز یــك ســاعت از گردشمــان نگذشــته
مــرا میكشــاند بــه كتابخانــه مركــزی .هــر دو عضــو شــدهایم و
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میتوانیــم تــا شــش كتــاب در یــك نوبــت بــه امانــت بگیریــم .ســعید
تــا میرســد بــه ســالن كتابخانــه غیبــش میزنــد و الی كتابهــا گــم
میشــود .مــن دو ،ســه مجلــه برمــیدارم و گوشــهای مینشــینم و
مطالعــه میکنــم .گاهــی هــم دفتــرم را میگــذارم جلــو و مینویســم.
دیشــب بعــد از مهمانــی ،ســعید بــاز روی تخــت دراز كشــید و شــروع
بــه نوشــتن كــرد .خیلــی كنجــكاوم ببینــم در ذهنــش چــه میگــذرد.
امــا دفتــرش را همیشــه بــا خــودش ایــن ور و آن ور میبــرد .فــردا
بایــد نتیجــــه دو تــا از آزمایشهــا را بگیریــم.
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حمید ـ ۶

مهری دلبندم،
تنهایــی از ایــن نــوع بــا تمامــی عیبهایــی كــه دارد زیباســت .تــو را
میچرخانــد در تودرتوهــای گذشــته ،در پیــچ و واپیچهــای وجــود
خــودت و یــادت میانــدازد كــه هســتی .در طــول روز چندیــن بــار
تصمیــم میگیــرم یادداشــتی از آنچــه كــه در ذهنــم میگــذرد
بــردارم و بعــد آنهــا را برایــت بنویســم امــا یــادم مـیرود ایــن كار را
بكنــم .بارهــا دلــم خواســته همــان لحظـهای كــه دربــاره چیــزی فكــر
میکنــم ،بنشــینم و برایــت نامــه بنویســم و آن را بــا تــو قســمت كنــم
امــا امكانــش نبــوده .تمامــی دیــروز را یــاد مامــان بــودم .نمیدانــم
چــرا .شــاید بــه خاطـــر مكالمــه پریشـباش پشــت تلفــن بــود .اولیــن
بــار دیــدم از دلتنگــیاش بــدون سانســور صحبــت میکنــد .گریــه
نكــرد امــا حتــم دارم چشــمانش پــر از اشــك شــده بــود .اصــا حــس
خوبــی نــدارم .احســاس میکنــم دربــاره او خیلــی كوتاهــی کــردهام.
هیچوقــت نخواســتهام او را وادار كنــم تــا بــا مــن هــم درددل بكنــد.
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تــا مدتهــا از فكــر ایــن كــه مامــان دربــاره مــرد دیگــری غیــر از بابــا
فكــر كنــد ناراحــت میشــدم .دكتــر پوراحمــد را كــه یــادت هســت.
دربــارهاش بــا تــو صحبــت كــرده بــودم .همــان كــه میخواســت ســعید
را بــا خــودش بیــاورد اینجــا .حــس خوبــی نســبت بــه او نداشــتم .فكــر
میكــردم مامــان را خیلــی دوســت دارد .او را فقــط دو بــار دیــده
بــودم امــا وقتــی مامــان دربــارهاش حــرف م ـیزد احســاس میكــردم
او برایــش بــا همــه فــرق دارد .نــه بــه خاطــر معالجــه ســعید بــود و نــه
بــه خاطــر لطفــی كــه میكــرد .او تنهــا كســی بــود كــه وقتــی اســمش
میآمــد چشــمان مامــان بــرق مـیزد .یــك بــار پرخــاش مامــان را در
دفــاع از او دیــدم .چنــان بــه خالــه ناهیــد كــه میگفــت اعتمــادی بــه
او نــدارد ،تشــر زد كــه خالــه بهتــش زدو فــوری عقــب نشســت .شــبی
كــه خبــر مــرگ دكتــر را شــنید ،خامــوش شــد .چهــرهاش ســرد شــد و
حــرف نــزد .غیــر از دو ســه كلمــه چیــزی از او نشــنیدم .صبــح فــردای
آن روز چشــمانش پــف كــرده بــود و رنگــش پریــده بــود .تــه دلــم بــه
طــرز احمقان ـهای از ایــن ماجــرا خوشــحال بــودم .برایــم ســخت بــود
مامــان بــه جــز خاطــره بابــا یــك نفــر دیگــر را در ذهــن داشــته باشــد.
االن وقتــی بــه ماجــرای او فكــر میكنــم چقــدر دلــم میگیــرد از
ایــن كــه ایــن زن حتــی یــك نفــر را هــم نداشــت كــه از عشـقاش بــا
او صحبــت كنــد .تــا ماههــا بعــد از مــرگ دكتــر متوجــه میشــدم
كــه گاهــی ســری بــه گورســتان میزنــد و مــیرود ســرخاك او.
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هیچوقــت متوجــه نشــد مــن از رازش خبــر دارم .یــك بــار در خیابــان
شــهناز او را در اتوبــوس قبرســتان دیــدم .ســوار اتوبــوس بعــدی شــدم
و بعــد او را دیــدم كــه ســر قبــر دكتــر نشســته و بــه ســنگ قبــرش
خیــره شــده اســت .نــه گریــه میكــرد و نــه حركتــی .مدتــی از دور
نگاهــش كــردم و برگشــتم .آن روز نپرســیدم كجــا بــود .ایــن كار را
او بــه مــا یــاد داده كــه در زندگــی خصوصــی حتــی عزیزترینهایمــان
ســرك نكشــیم .ایــن زن همــه دردهــا را یــك تنــه بــا خــود كشــید و
هنــوز هــم میكشــد .دیــروز چنــان دلــم هوایــش را كــرده بــود كــه
گوشــه كتابخانــه دور از چشــم ســعید كــه چنــد كتــاب را ریختـــه بــود
روی میــز و غــرق آنهــا شــده بــود ،اشــكم درآمــد .مثــل بچههــا .دلــم
میخواســت پیــش مامــان بــودم ،بغلــش میكــردم و میگفتــم كــه
از عشــق او بــه بابــا خبــر دارم .عشــق دیگــرش بــه دكتــر پوراحمــد را
هــم میدانــم و حــق را بــه او میدهــم .حتــی اگــر همیــن امــروز هــم
بخواهــد عاشــق شــود خوشــحال میشــوم.
مهری یگانهام،
ســعید باعــث شــده اســت اینجــا زندگــی منظمــی پیــدا كنــم .صبــح
ســاعت  ۹كامــی معمــوال میرود دانشــگاه و یا دنبــال كارهای دیگری.
ســعید و مــن شــال و كاله میكنیــم و اول یــك ســاعتی میافتیــم بــه
جــان خیابانهــای ادینبــرا و جاهایــی كــه ســفارش كردهانــد میبینیــم
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و بعــد مــی رویــم كتابخانــه .ســعید بیشــتر عالقهمنــد بــه كتابهــای
مرجــع اســت .او مــیرود بــه ســالن ایــن كتابهــا و مــن در ســالن
عمومــی كتابخانــه مجــات و روزنامههــا را میخوانــم.
یــك روز در میــان شــهرزاد میآیــد در كتابخانــه و بــاز دربــاره
شــعرهای فــروغ نظــر میپرســد و بــه قــول خــودش رفــع اشــكال
میکنــد .در نامــه قبلــیام از او زیــاد صحبــت كــردم و گفتــم كــه
وزنــه خلــق و خــوی شــرقیاش خیلــی ســنگینتر از غربــی اســت.
فارســی را چنــان خــوب یــاد گرفتــه اســت كــه گاه فكــر میکنــم
آن را خیلــی پاكیزهتــر و اصولـــیتر از ماهــا بــه كار میبــرد .امــا
وقتــی پــای محــاوره بــه میــان میآیــد نمیتوانــد خــوب عــرض
انــدام كنــد .خالصــه دختــر بســیار خوبــی اســت .گویــا پــس از تجربــه
پارســالاش بــا آن پســر هلنــدی كــه بــه نظــر خــودش بســیار تلــخ بــود،
در فكــر تجربــه جدیــدی نیســت .ســرش را انداختــه پاییــن و مصمــم
اســت دكتــرای ادبیــات تطبیقــی بگیــرد .ســعید از او خوشــش آمــده.
میگویــد خیلــی متفــاوت و صــادق اســت امــا جالــب اینجاســت كــه
هیچوقــت نمیخواهــد خــودش بــا او درگیــر بحــث شــود .ســعید را
كــه میشناســی ،معمــوال تــا حرفــی ســطحی مـ ـیشنود ،میپــرد تــو
دل طــرف و بــه قــول معــروف مشــت و مالــش میدهــد .امــا وقتــی
ســه نفــری نشســتهایم و شــهرزاد دربــاره ادبیــات صحبــت میکنــد،
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در قیافــه ســعید میخوانــم كــه اصــا موافــق نیســت و حرفهــای
او را خیلــی ابتدایــی و كلیشـهای میدانــد امــا حتــی یــك بــار هــم بــا
او جــدل نكــرده اســت .فقــط یــك بــار بــا احتیــاط شــهرزاد را كــه
بــا حــرارت از ادبیــات زنانــه و مردانــه حــرف م ـیزد قانــع كــرد كــه
تقســیم جنســیتی ادبیــات غیــر منطقــی اســت.
نازنین من،
هیــچ چیــزی جــای تــو را پــر نمیكنــد .بارهــا وقتــی در خیابــان اصلــی
دوش بــه دوش ســعید م ـیروم احســاس میکنــم تــو هــم بــا مایــی.
چندیــن دفعــه از دور و از میــان جمعیــت تــو را دیــدهام كــه داری
نزدیــك میشــوی .پریــروز یــك نفــر را چنــان شــبیه تــو دیــدم كــه
كــم مانــده بــود بــروم پی ـشاش و ســام كنــم .چنــد لحظــه بعــد از
همیــن ماجــرا بــود كــه بــا ســعید رفتیــم در یــك رســتوران قهــوهای
بخوریــم .ســعید گــرم خوانــدن كتابــی بــود كــه از كتابخانــه بــه امانــت
گرفتــه بــود .روی دســتمال كاغــذی كنــار قهــوه چنــد ســطر خامــی
بــه صــورت شــعر نوشــتم .یــادت هســت هــر چــه كــه مینوشــتم اول
بــرای تــو میخوانــدم و تــو چنــد پیشــنهاد مـیدادی و بــه قــول خودت
دســتی بــه ســر و روی شــعر میكشــیدی؟ االن هــم ایــن شــعر را بــرای
تــو مینویســم .اگــر الزم دیــدی بــاز دســتی در آن ببــر و تــوی دفتــر
قهــوهای رنگــم بــا تاریــخ ســرودن شــعر بنویــس امــا ننویــس كــه شــعر
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را بــرای تــو و بــه یــاد تــو ســرودهام:
پیدایی و ناپیدا
در گشت و واگشتهایم
وقتی پا به سویی میرود و سر به هزار سو.
غبار نتكانده از شانهات
دور میشوی
و در خیرگی نگاهم میان مه
به لبخندی جا خوش میكنی،
میخوانی لحظهای و میمانی
میروی و جا میگذاری
چمدان سكوتت را.
پیدا و ناپیدایی
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در گشت و واگشتهایم.

گفتــم كــه هنــوز دســتی در شــعر نبــردهام .تــو ایــن كار را بكــن .بــه
هیچكــس از جانــب مــن ســام نرســان .كســی را از جانــب مــن نبوس.
ایــن نامــه فقــط بــرای توســت .كاش فقــط میتوانســتی خــودت را از
جانــب مــن ببوســی.
به یاد تو
حمید
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حمید ـ ۷

ســعید تــا چهــار صبــح یكســره مینوشــت .گاهگــداری كــه بیــدار
ِ
انگشــت چســبیده بــه خــودكارش را میدیــدم كــه
میشــدم دو
بــه چــه ســرعتی از راســت بــه چــپ روی صفحــه دفتــرش پیــش
مــیرود .ســاعت  ۹بیــدارش كــردم كــه برویــم بیــرون و كتابخانــه.
گفــت میخواهــد تــا ظهــر بخوابــد .كامــی خانــه بــود .مــی توانســتم
تنهایــش بگــذارم .بــه كامــی گفتــم حواســش بــه ســعید باشــد و خــودم
رفتــم بیــرون .بــا شــهرزاد ســاعت  ۱۰در یكــی از پابهــای جــورج
اســتریت قــرار داشــتم .چنــد قــدم مانــده بــه پــاب از اتوبــوس پیــاده
شــدم .بــاران ریــزی كــه تــازه شــروع بــه باریــدن كــرده بــود نتوانســت
خیســم كنــد .از بیــرون پــاب شــهرزاد را دیــدم كــه از میــز كنــار شیشــه
اشــاره میکنــد كــه بــروم آنجــا.
شــهرزاد بــا بســتهای از یادداشــت آمــده بــود پیــشام .امــا فقــط دو
ســه تــا از آنهــا را برداشــت و كتــاب تولــدی دیگــر را بــاز كــرد و
چیزهایــی پرســید .برایــم جالــب بــود كــه وقتــی او ســؤال میكــرد،
224

احمد پوری

پشت درخت توت

مــن همــان لحظــه ســعی میكــردم جوابــی بــرای آنهــا پیــدا كنــم.
پیــش از آن اصــا دربــاره معنــی و تفســیر شــعر فــروغ فكــر نكــرده
بــودم .خیلــی از اشــعار او را خوانــده بــودم و حــس كــرده بــودم و
از آن گذشــته بــودم .شــهرزاد گاهــی نكاتــی را میپرســد كــه
مجبــور میشــوم حســابی فكــر كنــم .شهـــــرزاد خیلــی تكنیكــی دارد
بــه فــروغ و در مجمــوع بــه شــعر نــگاه میکنــد .شــاید ایــن ذهــن
پــرورش یافتــه انگلوساكســونی اوســت كــه میخواهــد همــه چیــز را
بســتهبندی كنــد و در قفســههای منطقــی خــودش بگــذارد .بعــد از
ایــن كــه ســؤال دومیــن یادداشـتاش را جــواب دادم آن را دوبــاره بــه
بســته یادداشــتها برگردانــد و پرســید:
«سعید چرا نیامد؟»
«خواب بود».
«چقــدر بــا معلومــات اســت .چقــدر خوب اســت .مــن خیلی دوســتش
دارم».
«سعید بی نظیر است».
انــگار بخواهــد بــرای ســؤالش بــا خــود كلنجــار بــرود یــك لحظــه
مِــن و مِــن كــرد و خیلــی انگلیس ـیوار گفــت:
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«امیدوارم از سؤال من ناراحت نشوید».
دقیقا داشت جمله مرسوم انگلیسی را ترجمه میكرد.
«خواهش میکنم .بفرمایید».
«ســعید میخواهــد چــه نــوع تحقیقاتــی بكنــد؟ بیشــتر بــه ایــن خاطــر
میپرســم كــه شــاید بتوانــم كمكــی بكنــم .مــن شــاید بــه سیســتم
دانشــگاهی اینجــا بیشــتر آشــنا باشــم».
ســكوت كــردم .میــان بگویــم و نگویــم چنــد بــار تلــو خــوردم و
گفتــم:
«سعید برای معالجه آمده».
نگاهش پرسید معالجه چی.
فقــط گــوش میكــرد و گاه لیــوان آبجــو را میبــرد بــاال و جرعــه
كوچـــكی از آن را میریخــت بــه دهــان و بــا صبــوری بــه بقیــه
حرفهایــم گــوش مــیداد .شــهرزاد كودكیهــای مــرا و ســعید
را میدیــد .پــدرم كــه یــك روز طبــق معمــول رفــت بــه قصــد
مدرسـهاش در یكــی از روســتاهای اطــراف تبریــز و دیگــر برنگشــت،
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مامــان را میدیــد كــه بــا چــه دلهــرهای بــاالی ســر ســعید كــه تــب
كــرده نشســته اســت و آخــر ســر مــا را كــه چطــور همــه بــه ایــن نتیجــه
رســیدهایم كــه بایــد ســعید را بفرســتیم اســكاتلند.
حرفهایــم بــه نظــرش قصـهای بــود كــه معمــوال دركتابهــا میشــود
خوانــد .مــن بســیاری از گوشـههای ایــن قصــه را برایــش نگفتــم .ســر
ایــن جمل ـهام نقط ـهای گذاشــتم و خامــوش شــدم .چهارشــنبهی قبــل
نتیجــه دو تــا از آزمایشهــا را گرفتیــم و هفتــه بعــد بایــد بــرای اســكن
و ام آر آی برویــم .شــهرزاد پلــك هــم نم ـیزد .بــا صــدای خف ـهای
پر سید :
«از وقتی كه آمدهاید اینجا اتفاقی برایش نیفتاده؟»
«منظورتان حمله است؟»
«بله».
«نــه .معلــوم نیســت ایــن حملههــا كــی و چطــوری میآینــد .اتفاقــا
یكــی از بدیهــای مریضـیاش همیــن اســت .مــن هــر لحظه نگرانـــش
هســتم .حتــی االن .اگــر اتفاقــی برایــش بیفتــد كامــی نمیدانــد چهكار
بایــد بكند».
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شهرزاد با عجله گفت:
«اگر نگرانید برید خانه ..من دیگر كاری ندارم».
«شــما اگــر كاری نداریــد میتوانیــم بــا هــم بریــم .كســی خانــه
نیســت».
«مزاحم نیستم؟»
«نه اصال».
در را بــا كلیــد بــاز كــردم و كنــاری ایســتادم تــا شــهرزاد اول بــرود تو،
پشــت ســرش رفتــم .آشــپزخانه روب ـهروی در ورودی اســت .كامــی
و ســعید پشــت میــز نشســته بودنــد و صبحانــه میخوردنــد .كامــی بــا
دیــدن شــهرزاد نیـشاش بــاز شــد و گفــت«:بــه بــه .چشــمم روشــن.
شــهرزاد جــان حواســت باشــدها .حمیــد آقــا عیــالوارن و دختــر دایــی
بنــده زنشــان اســت».
شهرزاد خندید و سری تكان داد و زیر لب گفت« :شات آپ».
همه خندیدیم .كامی كوتاه نیامد.
«عوضش سعید آقا را داریم مثل دسته گل».
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سعید سرخ شد .شهرزاد با لحنی نرم گله كرد:
«»2.Come on, give me a break
كامی خنده بلندی سر داد و رو به شهرزاد گفت:
«چیزی میل داری؟»
«نه».
من هم گفتم نه.

2

ای بابا گیر دادیها
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حمید ـ ۸

كــراوات را دور گــردن ســعید گــره زدم و بعــد زیــر یقـهاش مرتباش
كــردم .هنــوز در آینــه خــود را ندیــده بــود .زد زیــر خنــده و ریســه
رفــت .بــار اول بــود كــه كــراوات م ـیزد .حتــی در عروســی مــا هــم
هــر كاری كردیــم كــراوات نــزد .امــروز صبــح مــن ویــرم گرفتــه بــود
كــه خــودم و او كــراوات بزنیــم .ســعید ســرخ شــده بــود و هم ـهاش
میگفــت« :چقــدر خنــدهدار شــدهام .كاش كامــی بــود و عكســی
از مــن میگرفــت ،میفرســتادم بــرای مامــان ».امــا بــه نظــر مــن
كــراوات خیلــی بــه او میآمــد .بازویــش را گرفتــم و گفتــم عجلــه
كنــد واال بــه اتوبــوس ســاعت  ۱۰نمیرســیم .قــرار بــود ســاعت ده
و نیــم شــهرزاد را ســر خیابــان فردریــك در پرنســس اســتریت ببینیــم.
شــهرزاد تــا ســعید را دیــد بــا هیجــان دســتانش را بــرای بغــل كردنــش
بــاز كــرد و گفــت« :وای چقــدر خــوش تیــپ شــدی ».ســعید تــا
بناگــوش ســرخ شــد .شــهرزاد بــا مــن هــم روبوســی كــرد و راه
افتادیــم .بایــد میرفتیــم كتابخانــه مركــزی .صــدای بلنــد موســیقی
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از فاصلــهای دور میآمــد .شــهرزاد دیــد كــه گــوش تیــز کــردهام.
توضیــح داد:
«اینجــا كــه هــوا یــک ذره آفتابــی میشــود ،مــردم میریزنــد تــو
خیابانهــا .گروههــای موســیقی آماتــور هــم بساطشــان را پهــن
میكننــد .اگــر اشــتباه نكنــم ایــن اركســتر اكراینــی اســت .مــن قبــا
هــم کارشــان را دیــدم .خیلــی قشــنگ میزننــد .موســیقی اروپــای
شــرقی میزننــد .ســر راهمــان اســت .میبینیمشــان .شــما موســیقی
آنهــا را دوســت داریــد؟»
مــن گفتــم كــه ایــن موســیقی مــورد عالقــهام اســت و ســعید هــم
ســری تــكان داد كــه بلــه .داشــتند ســرود قایقرانــان ولــگا را میزدنــد.
نزدیكتــر كــه شــدیم دیدمشــان .یــك ترومپــت ،یــك آكاردئــون،
یــك ماندولیــن ،یــك پركاشــن كوچــك و یــك ویولــن .زیبــا
مینواختنــد .میــان تــک و تــوک جمعیتــی كــه بــا فاصلــه ایســتاده
بودنــد و تماشایشــان میكردنــد ،ایســتادیم .آهنــگ كــه تمــام شــد
همــه كــف زدیــم و دو ســه نفـــر ســكههای یــك پونــدی و پنجــاه
پنســی انداختنــد تــوی كیــف چرمــی بــا در بــاز كــه تویــش چنــد
س ـیدی از كارهــای همیــن گــروه بــود .اركســتر شــروع بــه نواختــن
آهنــگ شــاد رقــص كــرد .بــر تعــداد جمعیــت اضافــه شــد و همــه بــا
دســت زدن ریتــم گرفتنــد .دختــری رفــت وســط و شــروع كــرد بــه
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رقصیــدن .شــهرزاد رو كــرد بــه مــا.
«بریم وسط؟»
«برقصیم؟»
«آره دیگر».
سعید خندید و من گفتم:
«اوال مــن یكــی كــه رقــص بلــد نیســتم .تــازه اگــر هــم بلــد بــودم،
فكــر نمیکنــم میتوانســتم ایــن جــا برقصــم».
شهرزاد گفت:
«من میروم».
و بــا قدمهــای آهســته رفــت وســط و همچنــان كــه آرام بــا حركــت
بــدن ریتــم گرفتــه بــود مقابــل پســری حــدود  ۲۰ســاله كــه گــرم
رقــص بــود قــرار گرفــت و شــروع كــرد بــه رقصیــدن .رقــص شــبیه
لزگــی بــود و حركتهــا خیلــی برایــم آشــنا بــود .شــهرزاد بــه نرمــی
میرقصیــد و مــا همــه دســت میزدیــم و ریتــم گرفتــه بودیــم».
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آهنــگ كــه تمــام شــد چنــد نفــر از رقــص كنندههــا ،تعظیــم كوتاهــی
كردنــد و تماشــاگران كــه دیگــر تعدادشــان تقریبــا پیــاده رو را گرفتــه
بــود ،دســت زدنــد و تشــویق كردنــد و ســكهها بــود كــه در كیــف
ریخــت.
شهرزاد نفسنفس زنان آمد پیشمان .سعید گفت:
«شما كه حسابی بلدید .خیلی عالی بود».
شهرزاد خندهای كرد:
«خیلــی ممنــون .نــه بابــا .الكــی دســت و پــا تــکان مــیدادم .ایــن
رقــص مشــكلی اســت».
پرسیدم:
«اینجا همه رقص بلدند؟»
«نــه همــه .امــا بیشــتر آدمهــا رقــص دوســت دارنــد .همــه ســعی
میكننــد یــک رقصــی را یــاد بگیرنــد».
از پلههــای كتابخانــه كــه رفتیــم بــاال ،ســعید طبــق معمــول رفــت طبقــه
دوم ســراغ كتابهــای مرجــع و نشــریات .مــن و شــهرزاد بــه ســالن
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عمومــی رفتیــم و ســر میــزی نشســتیم.
شــهرزاد بــاز دو ســه ســؤال مختصــر دربــاره یكــی دو شــعر كــرد و
موضــوع را یــك جــوری عــوض كــرد و دربــاره ســعید پرســید:
«دكترها چقدر امیدوارند؟»
«مــن خیلــی نمیدانــم .ســعید خــودش بیشــتر در جریــان اســت .ظاهــرا
هنــوز دادههــا كامل نشــده».
«چــرا فكــر میكننــد ایــن مـــــورد خاصــی اســت؟ مــن خیلــی شــنیدم
بعضیهــا حمــات عصبــی دارنــد و دچــار جنــون آنــی میشــوند.
مگــر مــورد ســعید غیــر از ایــن اســت؟»
«ظاهــرا آره .حملههــای ســعید بــا تــب شــروع میشــود .یــك ســری
عالمتهــا هــم دارد و بعــد از حملــه هــم هیــچ چیــزی یــادش نمیآیــد
و یكــی دو روز طــول میكشــه از حالــت رخــوت و منگــی دربیایــد».
«مورد مشابه در خانوادهتان نبوده؟»
«نــه ،اتفاقــا ایــن هــم یكــی از مــوارد اســت .نــه در خانــواده مــادرم و
نــه در خانــواده پــدریام كســی از همچیــن ناراحت ـیای حتــی از دو
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ســه نســل قبــل هــم خبــر نــدارد».
احساس كردم شهرزاد منتظر بود حرفی از خانواده پیش بكشم.
«راســتی ،كامــی چیزهایــی دربــاره بابایتــان گفتــه ،اگــر فضولــی
حســابش نكنیــد خیلــی دلــم میخواهــد راجــع بــه بابــا بدانــم».
«چرا انقدر عالقه دارید دربارهاش بدانید؟»
«درســت نمیدانــم .یــک جورهایــی بــرام جالــب اســت .آخــر
راســتش را بخواهــی ،مــا همــه ایــن چیزهــا را تــو كتابهــا خواندیــم.
بابــام بعضــی وقتهــا از دوس ـتهای قدیمــش كــه فعالیــت سیاســی
داشــتند و گرفتــار شــدند حــرف میزنــد .حتــی دربــاره یکیشــان
كــه اعدامــش كردنــد چیزهایــی تعریــف كــرده .مــن اینجــور
سرگذشـتها را خیلــی دوســت دارم .آدم انــگار دارد زندگــی واقعــی
چــه گــوارا را مــی شــنود».
ظاهــرا جــای مــا عــوض شــده بــود .ایــن بــار مــن بایــد قصهگویــی
بــودم بــرای شــهرزاد و ماجــرا را از اولیــن روز ناپدیــد شــدن بابــا تــا
روزی كــه عكــس او را در نشــریه ســازمان دیــدم بــرای او تعریــف
میكــردم.
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از بچگیهــای خــودم و ســعید میگفتــم .از دوســتهای بابــا و از
ایــن كــه همــه ایــن چیزهــا را مــن بــه طــور غیرمســتقیم از مامــان و خاله
ناهیــد شــنیده بــودم ،میگفتــم و آخــر ســر داســتانم را اینجــوری
جمــع و جــور میكــردم كــه:
«بــرای مــن تصویــر بابــا ذره ذره ســاخته شــد .انــگار از تعریفهایــی
كــه مامــان و دیگــران میكردنــد ،هــر كــدام تك ـهای برمیداشــتم و
بــه هــم میچســباندم .تــا دو ،ســه ســال اول ابتدائــی خیلــی روزهــا كــه
از مدرســه میآمــدم ،انتظــار داشــتم مامــان در را بــاز كنــد و اشــاره
كنــد بــه پــدرم كــه برگشــته و از پشــت پنجــره اتــاق بــه مــن لبخنــد
میزنــد .بعــدا دیگــر بــه نیامدنــش عــادت كــردم .در خوابهایــم
بــود كــه مــی دیدمــش .خیلــی واقعــی .بــا همــان چهــرهای كــه خــودم
برایــش ســاخته بــودم .موضــوع خــواب همیشــه یــك جــور بــود .بابــا
برگشــته بــود و مــن بــا خوشــحالی میخواســتم بــه همــه و خــودم
بقبوالنــم كــه دیــدی باالخــره برمــی گــردد؟ جالــب ایــن اســت كــه
حتــی بعضــی وقتهــا تــو خــواب میگفتــم کــه ایــن دفعــه دیگــر
خــواب نیســت .دارم میبینــماش .تصویــری كــه از بابــا ســاخته
بــودم مــردی بــود قــد بلنــد ،چهــار شــانه ،صورتــی آفتــاب ســوخته و
صدایــی بــم و چهــرهای همیشــه خنــدان .خنــدهاش را از عكسهایــی
كــه مامــان تــو آلبــوم داشــت برداشــته بــودم .آن روز كــه عكســش
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را دو نشــریه ســازمان كنــار تپــه ،تفنــگ بهدســت بــا كاله كشــی و
چهــره غــم زده و متفكــرش دیــدم ،همــه تصویرهــام بهــم ریخــت .نــه
ایــن عكــس بابــا نبــود .ایــن اســت كــه خیلــی ناراحــت نشــدم .دو،
ســه بــار بــه خاطــر دیگــران چنــد قطــره اشــك ریختــم امــا بابــا را
همانجــوری نگــه داشــتم كــه یــه روز بیــاد و مامــان ذوق زده بــه مــن
و ســعید بگویــده« :نگفتــم باالخــره میآیــد؟»
یــك بنــد داشــتم صحبــت میكــردم ،بــدون اینكــه متوجــه
اشــکهای شــهرزاد باشــم كــه از گوشــه چشــماش روی گونههــا
میدویدنــد .چهــرهاش اصــا حالــت گریــه نداشــت امــا اشــکها
امانــش نمیدادنــد.
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حمید ـ ۹

مهری عزیزم
بــاورت میشــود مــن و ســعید امــروز را بــا چــه كســی گذراندیــم؟
اصــا فكــرش را هــم نمیتوانــی بكنــی .بهــروز! ســه روز پیــش در
جمعــی از ایرانیــان صحبــت از بعضــی از رفقــای آن روزهــا شــد و
یكــی از آنهــا حرفــی از بهــروز بــه میــان كشــید .كمــی كنجــكاوی
كــه كــردم معلــوم شــد همــان بهــروز خودمــان اســت .گفــت بهــروز
در منچســتر زندگــی میکنــد .مــن و ســعید باورمــان نمیشــد .شــماره
تلفنــش را گرفتیــم و بــا او صحبــت كردیــم و او قــول داد در اولیــن
فرصــت بیایــد پیــش مــا .دیشــب زنــگ زد و گفــت امــروز بــا قطــار
میآیــد اینجــا و عصــری برمیگــردد .جایــت خالــی .ســه ،چهــار
ســاعتی دل ســیر حــرف زدیــم .از خیلیهــا .از مقصــود و كاظــم و
رویــا و خیلیهــای دیگــر .راســتی اصــا نمیدانســتم ســعید انقــدر
بــا بهــروز آشناســت .یــادم اســت کــه گفتــه بــودی وقتــی زنــدان بــودم
ایــن دو دیــداری بــا هــم داشــتند امــا نمیدانســتم انقــدر بهــم نزدیــک
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هســتند .ســعید بیشــتر از مــن ذوق زده بــود .بهــروز داســتان درازی
گفــت دربــاره خــودش و بچههــا .او هــم بــا دیگــر بچههــا رفتــه بــود
تاجیكســتان و هشــت مــاه آنجــا بــود .ســختی زیــادی كشــیده بــود.
حرفهایــی از آن روزهــا میگفــت كــه بــاورش دشــوار بــود .چقــدر
خوشــحالم مــا وسوســه نشــدیم بــا آنهــا برویــم .خالصــه از آنجــا
تقاضــای پناهندگــی انگلیــس كــرده بودنــد و از مجمــوع پانــزده نفــر،
تقاضــای شــش نفــر را قبــول كــرده بودنــد كــه بهــروز هــم میــان آنهــا
بــود .در همــان هشــت مــاه اقامــت در دوشــنبه ،بهــروز بــا آذر ازدواج
كــرده بــود و جــدا شــده بــود .آذر را كــه یــادت اســت .دختــری كــه با
مقصــود هــم حــوزه بــود .بهــروز فعالیــت را گذاشــته كنــار و دارد در
دانشــگاه منچســتر رشــته نســاجی میخوانــد .مــوی ســرش كــم پشــت
شــده و مختصــری چــاق شــده اســت .خیلــی یــاد تــو را میكــرد و
از آن روزهــا صحبــت میكــرد .از زبــان تــو میگفــت کــه در آن
روزهایــی كــه زنــدان بــودم بهــروز را تنهــا پنــاه خــود میدانســتی.
میگفــت دارد تــاش میکنــد بــرود ایــران .وقتــی گفتــم ممكــن
اســت برایــش خطرنــاک باشــد خیلیهــا را مثــال آورد كــه رفتهانــد و
برگشــتهاند .در هــر حــال میبینــی كــه دنیــا چقــدر كوچــک اســت.
مهــری جــان ،مامــان حالــش خــوب اســت؟ از پریشــب كــه انقــدر
بیرمــق و حوصلــه بــا مــن حــرف زد فكــرم مشــغول اســت .احســاس
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میكنــم مریــض اســت و نمیگویــد .بــه تــو چیــزی نگفتــه؟ قولــی
كــه داده بــودی یــادت نرفتــه كــه؟ هــر چــه اتفــاق میافتــد برایــم
بنویــس .مالحظــه غربــت و ایــن داســتانها را نكــن .اگــر واقعیــت را
بدانــم خیلــی بهتــر اســت تــا اینكــه همـهاش دلواپســی بكشــم .مواظــب
مامــان بــاش .اتفاقــا ســعید هــم متوجــه شــده بــود و هم ـهاش از مــن
میپرســید چــرا مامــان بیحــال اســت.
پرســیدهای نظــرم را دربــاره كامــی برایــت بنویســم .قبــا هــم گفتــم
كامــی بچــه مهربــان و خــوب و البتــه كمــی ســطحی اســت .بیشــتر
در پــی خوشــیهایی اســت كــه خیلــی عــرض و طــول و حجــم
زیــادی ندارنــد .یــک بگومگــو بــا دوســت دختــرش باعــث میشــود
كالس دانشــگاه را تعطیــل كنــد .دو بطــری شــراب بزنــد زیــر بغــل و
ی کنــد كــه خــودش
زود بیایــد خانــه و مــن و ســعید را مهمــان شــام 
پختــه (معمــوال مــرغ ســوخاری و ســیب زمینــی) .بعــد از دو ،ســه
گیــاس داســتان بگومگــویاش را تعریــف كنــد .عصبانــی شــود .از
بیاحساســی و حســابگری دخترهــای انگلیســی بگویــد و بــا داد و
فریــاد ایــن بــار قســم بخــورد كــه دیگــر فــردا مــیرود تــا بهطــور
رســمی بــه او بگویــد كــه همــه چیــز میانشــان تمــام شــده اســت و
بعــد بهقــول خــودش او را  3 dumpكنــد .امــا بــر تعــداد گیالسهــا
3

رها کند
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كــه اضافــه میشــود ،شــروع بــه گریــه میکنــد و میگویــد كــه
دختــره هیچوقــت بــه عمــق احســاس و دوســتی او پــی نبــرده اســت.
راســتی در یكــی از ایــن شــبها كــه شــراب بــه جــای او حــرف
م ـیزد چیــزی دربــاره تــو از دهانــش پریــد و گفــت مهــری دربــاره
مــن ســوءتفاهم دارد و نمیخواهــد مــرا ببخشــد .وقتــی دیــد مــن
كنجــكاوی میكنــم كــه موضــوع را بیشــتر بــاز كنــد طفــره رفــت
و گفــت دیگــران ذهــن او را نســبت بــه مــن خــراب كردهانــد .و
بعــد موضــوع را عــوض كــرد .مــن دیگــر نخواســتم توضیــح بیشــتری
بدهــد .نمیدانــم بیــن شــما چــه بــوده كــه كامــی ایــن حــرف را زد.
خالصــه در مجمــوع آدمــی دوستداشــتنی اســت و همیــن كــه در
ایــن مــدت انقــدر بــی شــیله پیلــه دارد بـــه مــا كمــك میکنــد و اصــا
خــم بــه ابــرو نمـیآورد واقعــا مدیونــش هســتم .امــا تنهــا چیــزی كــه
بایــد بگویــم ایــن اســت كــه كامــی اصــا بــه دایـیاش نرفتــه .هــر چــه
بابــای تــو تــودار و منطقــی و عاقــل اســت ،كامــی پــر هــای و هــوی،
ســطحی و جاهایــی غیرمنطقــی اســت.
مهــری دلبنــدم .كجایــی تــو؟ چــرا هــزاران ســال اســت ایــن بــازوان
گشــودهام را همچنــان در فضــا نگــه داشــتهای و گرمای نفــس گرمات
را از صورتــم دریــغ كــردهای؟
همین امروز كه نامه به دستت رسید جواب بده.
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حمید ۱۱ -

«تب داری؟»
ســعید نــگاه گنگــی بــه مــن میکنــد .ســری تــكان میدهــد كــه یعنــی
نمیدانــد .دســتم را میگــذارم روی پیشــانیاش .داغ اســت.
«میخواهــی اســتراحت كنــی؟ زنــگ میزنــم بــه شــهرزاد و امــروز
را كنســل میکنــم».
«نه چیزیم نیست .حالم خوب است .شاید سرما خوردهام».
«واجــب نیســت كــه حتمــا بریــم .امــروز هــم كــه قــرار را گذاشــته در
آن رســتوران دانشــجویی دور میــدان».
«گفتم كه حالم خوب است .بریم .من االن حاضر میشوم».
شــاید هــم جــای نگرانــی نباشــد .آن روز هــم تــب مختصــری كــرده
بــود امــا اتفاقــی نیفتــاد .تســلیم میشــوم و فــوری لبــاس میپوشــم.
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چنــد قــدم مانــده بــه ایســتگاه ،اتوبــوس را میبینــم كــه از خیابــان
باالیــی میپیچــد تــا بــه ایــن ایســتگاه برســد .میزنــم بــه بــازوی
ســعید و میگویـــم « بــدو .آمــد».
اتوبــوس بــه آرامــی میایســتد و در بــادی و كشــوییاش آرام بــاز
میشــود .فقــط مــن و ســعید هســتیم كــه میرویــم بــاال و كارت
اتوبــوس را نشــان راننــده میدهیــم .كوتــاه ســری تــكان میدهــد و
مــن و ســعید در ردیــف ســوم بغــل همدیگــر مینشــینیم .در صندلــی
جلــوی مــا پیرمــردی نشســته و بــا صــدای بلنــد دارد بــا زن مــو ســفید
بغــل دســتیاش حــرف میزنــد .دندانهایــش ریختــه .بــا هــر كلمـهای
كــه از دهانــش بیــرون میآیــد ،لپهایــش را بــاد میکنــد و نفــس
را بیــرون میدهــد .زن روب ـهرو را نــگاه میکنــد و حرفــی نمیزنــد.
از حرفهــای مــرد حتــی كلم ـهای هــم حال ـیام نمیشــود .آرام بــه
ســعید میگویــم:
«میفهمی چه میگوید؟»
سعید با حركت ابرو به من میفهماند كه اصال حرفی نزنم.
دوباره میگویم:
«او كه نمیفهمد ما چه میگوییم».
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رو برمیگرداند به من و با نگاه سرزنش باری پوزخند میزند:
«حرف نزن».
دلــم میریــزد پاییــن .چــهكار كنــم .برگردیــم خانــه؟ پرفســور بــون
گفتــه اســت كــه بهتــر اســت یكــی از حملههــا بــه او دســت بدهــد.
امــا امــروز نــه .اینجــا بیــرون از خانــه نمیخواهــم دچــار حملــه شــود.
در خانــه باشــد میتوانــم تلفــن بزنــم آمبوالنــس بیایــد .دكتــر شــماره
داده و گفتــه كــه كافــی اســت یــك زنــگ بــه مركــز اورژانــس بزنــم.
آنهــا فــوری ترتیــب كار را خواهنــد داد .ســعید خیــره شــده اســت
بــه خیابــان تنــگ و باریكــی كــه داریــم از آن رد میشــویم .پیرمــرد
لحظــهای هــم مكــث نمیكنــد و همچنــان دارد بــا صــدای بلنــد
چیزهایــی را میگویــد .هیچكــس در اتوبــوس نگاهــش نمیكنــد .از
حالــت پیرمــرد و كلمــه  fuckهایــی كــه پشــت ســر هــم قاطــی دیگــر
حرفهــای نامفهومــش میکنــد ،حــدس میزنــم كــه از چیــزی
عصبانــی اســت .اتوبــوس بــه میــدان كنــار دانشــگاه نزدیــک میشــود
و میایســتد.
مــن و ســعید پیــاده میشــویم .شــانه بــه شــانهی ســعید دارم پیــش
مــیروم .مواظــب كوچکتریــن حركاتــش هســتم .دارد روبــهرو
را نــگاه میکنــد و حــرف نمیزنــد .وارد رســتوران كــه میشــویم
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شــهرزاد از پشــت میــ ِز گــردی بــا لبخنــد اشــاره میکنــد برویــم
پی ـشاش .بلنــد میشــود و بــا مــن دســت میدهــد و بعــد دســتش را
بــه طــرف ســعید دراز میکنــد .ســعید بـــا بیمیلــی دســت میدهــد
و مینشــینیم .شــهرزاد میپرســد چــه میــل داریــم .مــن بالفاصلــه
میگویــم مــا هــر دو آب پرتقــال میخوریــم .او بلنــد میشــود و
بــه طــرف پیشــخوان مــیرود تــا برایمــان آب پرتقــال بیــاورد .آرام
میگویــم:
«خوبی سعید؟»
حرفــی نمیزنــد و گنــگ نگاهــم میکنــد .شــهرزاد بــا دو لیــوان
آب پرتقــال بــر مـــیگردد و آنهــا را میگــذارد روی میــز و بعــد
مینشــیند .متوجــه حالــت ســرد ســعید شــده اســت امــا چیــزی
نمیگویــد .از مــن میپرســد:
«چه خبر؟»
«خبری نیست .همه چیز خوب است».
«كامی را دیدم گفت بعد از كالساش میآید همینجا».
«جدی؟ خوب شد .اتفاقا كارش داشتم».
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«راســتی دیــروز بــا اســتادم خیلــی روی ایــن شــعر فــروغ دقــت
كردیــم .چیــزی نفهمیدیــم .ســیلویا پــات را عالــی میدانــد و خــوب
تفســیرش میكنــد .امــا بــه فــروغ كــه میرســد ،میمانــد .شــاید بــه
خاطــر ایــن اســت كــه انگلیسـیاش خیلــی بهتر از فارسـیاش اســت».
«كدام شعر فروغ را نفهمیدی؟»
« وهــم ســبز را .ایناهــاش اینجاســت .تــو ایــن شــعر "دهــان ســرد
مكنــده" یعنــی چــه؟»
زیــر لــب بیاختیــار زمزمــه میکنــم «كــدام قلــه كــدام اوج» شــهرزاد
دنبالــش را میگیــرد «مگــر تمامــی ایــن راهای پیچاپیــچ» هــردو بــا
هــم میخوانیــم «در آن دهــان ســرد و مكنــده بــه نقطــه تالقــی و پایــان
نمیرســند؟»
میگویم:
«شــعر را اینجــوری معنــا نمیكننــد .نمیشــود یــك عبــارت یــا واژه
و مصــرع را درآوری و بگویــی یعنــی چــه .كل شــعر را بایــد در نظــر
گرفــت .مثــا بــا توجــه بــه ســطرهای قبلــی «دهــان ســرد و مكنــده»
در ایــن شــعر ،آن دنیــای تیــره و بیهــوده اســت كــه تمامــی ارزشهــا
و خاطرههــا و لحظــات پــر مفهــوم و شــیرین شــاعر را میمكــد و
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نابــود میکنــد .شــاعر همــه چیــز را پــوچ و دروغیــن میبینــد و حتــی
تــاج كاغذیــن شــهرت هــم بــر ســرش متعفــن شــده و دیگــر افتخــاری
برایــش نیســت».
شــهرزاد گــوش بــه مــن دارد ولــی چشــم دوختــه اســت بــه ســعید كــه
خیــره و بــه طــرز خاصــی دارد او را نــگاه میکنــد.
«سعید جان تو هم میخواهی چیزی بگویی؟»
«آره .تو خودت این دهان سرد و مكنده را ندیدهای؟»
دلــم میریــزد .ایــن لحــن او را خــوب میشناســم .االن اســت كــه
شــروع كنــد .شــهرزاد بــا تعجــب میپرســد:
«منظورت چیست؟»
«منظــورم را خــوب میفهمــی .معلــوم نیســت تــو را از كجــا
فرســتادهاند اینجــا كــه شــعر را بهانــه كنــی و ماموریتــت را انجــام
دهــی .فكــر میكنــی انقــدر خریــم كــه نفهمیدهایــم تــو مامــوری».
شــهرزاد بــا هــراس نگاهــی بــه مــن میکنــد و مــن بــا حركــت چشــم
و ابــرو میفهمانــم كــه خونســرد باشــد.
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ســعی میكنــم حــرف را عــوض كنــم .تجربــه کــردهام كــه اگــر از
ســعید بخواهـــم كوتــاه بیایــد بیشــتر جــری خواهــد شــد .از شــهرزاد
میپرســم:
«كامی نگفت دقیقا كی میآید؟»
او با حواس پرتی جوابم را میدهد:
«دقیق یادم نمیآید ،مثل این كه گفت ساعت چهار».
سعید با پوزخند و چهرهای سرخ و چشمانی گشاد شده میگوید:
«نتــرس .دقیقــا بگــو .خــودت كــه پیــش او بــودی .هــر دویتــان
دســتورات را از مافــوق گرفتیــد .امــا اگــر فكــر میكنــی ،میتوانــی
چیــزی از مــن در بیــاری كــور خوانــدی».
شــهرزاد ترســیده اســت و نگاهــش بــه مــن اســت .میخواهــد بــا لحــن
نرمتــری ســعید را آرام كنــد.
«ســعید جــان اشــتباه میكنــی .هــم كامــی و هــم مــن خیلــی دوســتت
داریم».
سعید دیگر دارد داد میزند:
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«آره جــان خــودت .مــن شــما كثافتهــا را خــوب میشناســم .اینجــا
هــم دســت از ســر مــن بــر نمیداریــد».
بازوی سعید را میگیرم و آرام میگویم:
«باشد خیلی خب .ولش كن .پاشو یک ذره بریم بیرون».
سعید محكم بازویش را از دستم رها میکند و فریاد میزند:
«ولــم كــن .دســتم را ول كــن .اینهــا هیــچ گهــی نمیتواننــد
بخورنــد».
بــا مشــت میزنــد روی میــز و لیــوان آب پرتقــال را واژگــون میكنــد.
همــه متوجــه مــا شــدهاند .گارســون بــا عجلــه میآیــد بــه طــرف مــا.
چــارهای نــدارم جــز ایــن كــه ســعید را محكــم بغــل كنــم تــا حركــت
نكنــد .گارســون بــه خیــال ایــن كــه دعــوا میكنیــم ،میگویــد:
«میشهود بفرمایید بیرون؟»
شــهرزاد بــا عجلــه او را میكشــد بــه گوشــهای و میشــنوم كــه
میگویــد:
«آمبوالنس خبر كن».
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ســعید تقــا میکنــد خــود را از آغوشــم دربیــاورد .بــا اشــاره بــه
گارســون میگویــم كمكــم كنــد تــا او را محكــم نگــه دارم .او مــردد
اســت .شــهرزاد از او میخواهــد ایــن كار را بكنــد .ســعید همچنــان
تقــا میکنــد و شــهرزاد دارد بــه دو ،ســه نفــری كــه ســرپا ایســتادهاند
و نمیداننــد چــه بكننــد ،توضیــح میدهــد.
سعید یك ریز فریاد میزند:
«ولم كنید كثافتها!»
و مــا حلقــه را تنگتــر میكنیــم .مقاومتــش دارد كمتــر میشــود.
صدایــش از اوج میافتــد و یــک مرتبــه پاهایــش سســت میشــود و
بدنــش شــل .مقاومتــش تمــام شــده اســت .مــن و گارســون كــه فشــار
را كــم میكنیــم ،تــا میشــود .كمكــش میکنــم و مینشــانماش
روی صندلــی .ســرش بــه طرفــی خــم شــده و نفسهــای بریــده بریــده
میكشــد .صورتــش هنــوز ســرخ اســت .پلكهایــش بــه هــم میآیــد.
صــدای آمبوالنــس را میشــنوم .دو نفــر بــا لباس ســفید وارد رســتوران
میشــوند .شــهرزاد بــا آنهــا حــرف میزنــد و آنهــا ســعید را كــه
تقریبــا بیهــوش شــده ،بلنــد میكننــد و بعــد دوبــاره میگذارنــد روی
صندلــی .یكــی از آنهــا بــه ســرعت مــیدود و از آمبوالنــس ویــل
چیــری را مــیآورد و او را مینشــانند رویــش و م برنــد طــرف در
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رســتوران .گویــا رنــگ مــن خیلــی پریــده اســت .گارســون بــا نگرانــی
حالــم را جویــا میشــود و مــن بــا تــكان ســر بــه او اطمینــان میدهــم
كــه مشــكلی نیســت .ســعید را میگذارنــد پشــب آمبوالنــس و مــن و
شهــــرزاد كنــار راننــده مینشــینیم .آژیــر بــه صــدا در میآیــد و مــا
از خیابانهــای تنــگ و قدیمــی میگذریــم كــه دیوارهایشــان همــه
پوســتری دراز دارنــد از چهــر ه وحشــتزده و غمنــاک مامــان كــه
چشــمان درشــتش پــر از اشــك شــدهاند .تــازه متوجــه میشــوم كــه
شــهرزاد دارد بــا دســتمال كاغــذی اش ـکهایش را پــاك میکنــد.
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حمید ۱۱ -

« ...رســاندیماش بیمارســتان .دكتــر بــون امــروز مرخصــی بــود امــا
زنــگ كــه بهــش زدنــد بالفاصلــه آمــد .ســعید را بردنــد اســكن و مــا
هــم بیــرون نشســتیم ...نــه حالــش خــوب بــود .خــوب بــود كــه یعنــی
مثــل دفعههــای قبــل بــود .خوابــش گرفتــه بــود ...نــه كامــی نبــود.
دوســتش شــهرزاد بــود .خیلــی كمكم كــرد .همـهاش دلــداری میداد.
رفتــه بــود بــا دكتــر بــون صحبــت میكــرد ...دكتــر بــون گفــت دو،
ســه روزی بایــد بســتری شــود .خواســتم بمانــم پی ـشاش ،نگذاشــت.
گفــت بهتــر اســت تنهــاش بگذاریــد تــا هیــچ هیجــان دیگــری نداشــته
باشــد و مــا بتوانیــم آزمایشهایمــان را انجــام بدیــم .آخریــن لحظاتــی
كــه داشــتیم میآمدیــم بیــرون ،كامــی خــودش را رســاند .خیلــی
دســتپاچه بــود .مــن بــه او و شــهرزاد توضیــح دادم كــه چیــز خاصــی
نیســت و مــا قبــل از ایــن هــم ایــن حالــت او را دیدهایــم .گفتــم بیشــتر
از دو روز طـــول نمیكشــد كــه برمــی گــردد بــه حالــت طبیعــی...
نــه مامــان جــان اگــر چیــزی بــود كــه میگفتــم .همــان حملههــای
قبلــی ...راســتش را بخواهــی تــه دلــم خوشــحال بــودم .چــون همــه
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منتظــر یــك حملــه بودنــد تــا كار جــدی را شــروع كننــد .خوشــبختانه
خــوب كنترلــش كردیــم .هیــچ صدمـهای بــه خــودش یــا كــس دیگــر
نزد....باشــد ،اصــا نگــران نبــاش .مــن هــر لحظــه كــه خبری شــد بهت
زنــگ میزنــم ...چشــم ....باشــد .آره لطــف كــن بــده دو كلمــه هــم
بــا او صحبــت كنــم ...ممنــون مامــان ...قربانــت ...فعــا خداحافــظ....
الــو ســام… آره از مامــان بپرســی مفصــا برایــت میگویــد… نــه ،در
مجمــوع مشــکلی نبــود .بابــا خــوب اســت؟… فكــر میكنــم نتیجــه
آزمایشهــا ایــن دفعــه خیلــی چیزهــا را روشــن كنــد ....آره دیگــر،
احتمــاال مشــخص میشــود چقــدر اینجــا ماندنــی هســتیم ...نوشــتم،
مگــر نرســیده؟ ...ای بابــا بیشــتر از ده روز اســت پســتاش كــردم.
میرســد دســتت ...نــه ...نــه تنهــا نبــودم بــا شــهرزاد بودیــم تــو یــک
رســتوران… رســتوران كــه نــه ،یــک چیــزی مثــل قهوهخانههــای
خودمــان .قرارمــان آنجــا بــود كــه شــهرزاد بیــاد ســؤالهاش را
بكنــد ...نــه هــر روز كــه نمیآیــد .یكــی ،دو بــار در هفتــه… طفلــی
خیلــی ترســیده بــود ...آره ...نــه ،اتفاقــا ایــن دفعــه اورا هــدف گرفتــه
بــود و میگفــت تــو مامــوری .بایــد بــودی و میدیــدی شــهرزاد چــه
وحشــتی كــرده بــود ...بــا مــن مانــد تــوی بیمارســتان تــا اینكــه دكتــر
خواســت برویــم خانــه ...نــه ،كامــی آمــد ،بردیــم شــهرزاد را رســاندیم
در خانـهاش و آمدیــم خانــه ...نــه ،ناراحــت آن جــوری نیســتم .بــه هــر
حــال قبــا هــم ایــن حالــت ســعید را دیــده بــودم .فقــط دلــم گرفتــه
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كــه چــرا پی ـشاش نیســتم .هم ـهاش در ایــن فكــرم كــه چشــماش را
کــه بــاز میكنــد و میبینــد هیچکــس دور و بــرش نیســت .همیشــه
مامــان تــا صبــح مینشســت بــاال ســرش ...چــه شــد؟ ....گریــه نكنیهــا
مامــان نگــران میشــود...الو… خــب ،خیلــی خــب آفریــن .خالصــه
فعــا كــه همــه چیــز خــوب اســت .بایــد منتظــر نتیجــه آزمایشهــا
باشــیم ...آره حتمــا مینویســم… ســام بــه بابــا و مامــان برســان .بــه
خالــه ناهیــد هــم قبــل از اینكــه مامــان بگویــد ،خــودت خبــر بــده .تــو
بلــدی چطــوری باهــاش حــرف بزنــی… قربانــت ...میبوســمت ...آره
حتما....قربانــت .خداحافــظ.
كامــی پاهایــش را دراز كــرده روی میــز و دارد تلویزیــون تماشــا
میکنــد .دل و دمــاغ حــرف زدن بــا او را نــدارم .خســتهام .بــه او
میگویــم:
«من رفتم بخوابم».
سرش را بر میگرداند به طرفم و میگوید:
«حالت خوب است؟»
«آره .ولی خیلی خستهام».
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«برو استراحت كن .فردا را چهكار كنیم؟»
«هیچی .تو دنبال برنامه خودت باش .من میرم بیمارستان».
«كمكی ،چیزی نمیخواهی؟»
«نه چه كمكی .فقط باید به سعید سر بزنم».
«شهرزاد گفت فردا میآید بیمارستان».
«جدی؟ به تو گفت؟»
«آره .خالصه اگر كاری از دست من بر میآید حتما بگو».
«نه جان تو .اگر بود بهت میگفتم .تو برو سر كالسهات».
«قربانت .شب بخیر».
«شب بخیر».
تخــت ســعید خالــی اســت .یــك لحظــه بــه فكــرم میرســد همانجــا
بخوابــم و تشــك و لحــاف بــرای خــودم پهــن نكنــم .امــا نمیتوانــم.
بغضــی در گلــو دارد میچرخــد .امــروز بــرای اولیــن بــار بــــود ســعید
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دفتــــر نوشــتههایش را بــا خــود نبــرد .لحظ ـهای آن را از خــود جــدا
نمیكــرد .امــا امــروز كــه از خانــه میآمدیــم بیــرون ،اصــا اعتنایــی
بــه دفتــر نكــرد .لحــاف و تشــك را از كمــد میكشــم بیــرون و روی
زمیــن پهــن میکنــم .دســتم م ـیرود بــه دفتــر ســعید كــه الی چنــد
كتــاب روی میــز عسلـــی كنــار تخــتاش اســت .لحظــهای مــردد
هســتم .ســعید نمیخواســت نوشــتههای ایــن دفتــر را كســی بخوانــد.
كنجــكاویام دارد اذیتــم میکنــد .نمیتوانــم مقاومــت كنــم .دفتــر
را برم ـیدارم .روی تشــك دراز میكشــم .چــراغ مطالعــه را روشــن
میکنــم و چــراغ اتــاق را خامــوش .دفتــر را بــاز میکنــم .دو صفحــه
اول ســفید اســت و صفحــه ســوم چیزهایــی نوشــته شــده و بعــد رویش
خــط خــورده ،طــوری كــه نمیشــود خوانــد .صفحــه چهــار ،نوشــتهای
بــدون عنــوان كــه از بــاالی صفحــه از اولین ســطر شــروع شــده اســت:
« ...خیــام ،رازی و بوعلــی هــر چــه دیدنــد و خواندنــد و تجربــه
كردنــد ،نوشــتند و گذاشــتند تــوی بطــری و رهایــش كردنــد بــه
اقیانــوس .متاعشــان بــرای حكومتهــای خودشــان خریــداری
نداشــت .جســم فرتــوت تمــدن بــزرگ كنــار دجلــه و فــرات یــارای
حركــت نداشــت .تكیــه بــه عصایــش داده و پشــت بــه دیــوار نشســته
داشــت بــه خــواب میرفــت .توفــان صحــرا و كویــر ،گــرد و خــاك
بــر ســر و رویــش نشــاند و خوابــش را عمیقتــر كــرد .بطریهــا
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در اقیانــوس بــه ســوی ســرزمینهایی رفتنــد كــه در تولــد دیگــری
چشــم از آســمان گرفتــه بودنــد و بــه پیرامــون خــود مینگریســتند.
هــر آنچــه را كــه میتوانســت ســوالی از هــزاران را پاســخ دهــد،
بــه دو دســت چســبیده و رهایــش نمیكردنــد .فانــوس خیــام ،رازی
و بوعلــی را بــر فانوسهــای خــود افزودنــد تــا نــوری چنــد برابــر بــه
ایــن ظلمــت دهشــتناك بیفكننــد و مــرا وادار كننــد خــود را و مــادر را
و بــرادر را دربـهدر كنــم و از آن ســوی اقیانوسهــا بــه ایــن ســو بیایــم
تــا درمانــی بــرای دردم بیابنــد.
خــواب مــا بســیار ســنگین بــود .گاه بــا پلكــی نیمهبــاز بــه اطــراف
نگریســته و نواهــای دوردســتی را شــنیدیم امــا شــیرینی خــواب
همچنــان اغوایمــان كــرد تــا ایــن كــه درســت بغــل گوشــمان ترقـهای
بــه صــدا درآوردنــد .خــواب از كلــه پریــد .قــد راســت كردیــم و بــا
حیــرت آن ســو را دیدیــم كــه در آن دنیایــی دیگــر ســاخته بودنــد.
دنیایــی كــه انســان در آن چــون غولــی قــد برافراشــته بــود و داشــت
بــا طبیعــت زورآزمایــی میكــرد تــا آن را رام خــود كنــد .پاشــنه
گیوههــا را وركشــیدیم كــه بدویــم .بــرای رســیدن بــه آنهــا .نــه از
جــادهی كوبیــده بلكــه از میــان خــاك و خــل و فــراز و فــرود .در ایــن
دویدنهــا زمیــن خوردیــم ،بلنــد شــدیم و هنــوز زمیــن میخوریــم و
بلنــد میشــویم.
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هــر كــدام از دوندههــا در پــی راهــی بــر آمدنــد و چراغــی بــه دســت
گرفتنــد .ســیروس ،پــدر مــن هــم چــراغ را از همــان ســرزمینی گرفــت
كــه انفجــار ترقــه در آن بیدارمــان كــرده بــود .او هــم بــی محابــا و
پابرهنــه بــا كورســوی شــمعی كــه در دســت داشــت بــه ســوی غــاری
دویــد كــه قــرار بــود آن ســویاش مهربانــی و انســانیت و عدالــت
افزونتــر از خشــم و كینــه و ســتم باشــد .او هــم ماننــد خیلــی دیگــر
در ایــن دویدنهــا ،پایــش بــه ســنگی گیــر كــرد و از رفتــن باز ایســتاد.
شــمع را ســپرد بــه دیگــران كــه آنهــا هــم چنــد ســال پــس از مرگــش
در ایــن غــار پیــش برونــد تــا دكتــر پوراحمــد هــم از نفــس بیافتــد
و بــاز هــزاران دیگــر بیاینــد و بدونــد بــه طــرف آن ســوی غــار كــه
دیگــر وقتــی رســیدی بــه آن مجبــور نخواهــی شــد همـهاش در برابــر
هــر پدیــدهای در ایــن گوشــه دنیــا چشــم بدوانــی و دهــن از حیــرت
بــاز كنــی و بگویــی «:پــس چــرا مــا نــه»....
ســعید چنــد ســطر بعــدی را چنــان خــط زده اســت كــه نمیتوانــم
بخوانــم .یــك صفحــه ســفید جــا گذاشــته و بعــد چندیــن صفحــه
را هــم پــاره كــرده .دوبــاره میرســم بــه صفح ـهای بــدون عنــوان و
تاریــخ .از همــان ســطر اول بــاالی صفحــه شــروع كــرده اســت:
« ...كامــی و خیلــی از دوســتانش تكــهای از غــار را بــا خودشــان
آوردهانــد و در آن ،ایــن ســو و آن ســو میدونــد بــه خیــال ایــن
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كــه بــه روشــنایی رســیدهاند .شــاید از همــان اول ایــن روشــنایی
برایشــان آشــنا نبــود .شــاید منگــی خــواب هــزار ســاله آنهــا را تنبــل
بــار آورده تــا بــا جســت و خیــزی در پهنــه كوچكــی پیرامــون خــود،
غریزهشــان راضــی شــود و نگــذارد دوردســتها را هــم ببیننــد.
نمیدانــم ایــن قصهگــوی هــزار و یــك شــب را كــه از آن ســوی
آبهــا از لولهنــگ قــوری جادویــی ،در قامــت بخــار برخاســته و بــا
بادهــای اقیانــوس بــی آنكــه خــود بخواهــد ،در ایــن ســوی دنیــا جــا
خــوش كــرده ،خوششــانس بخوانــم یــا نــه .او هــم میــان رخــوت آن
خــواب كهنــه و ایــن بیــداری در نوســان اســت .بابــا ســیروس دیــروز
در مــوزه باستانشناســی اینجــا از گوشــهای صدایــم زد .پیــش او
رفتــم .بــا لبخنــدی پرســید :خوبــی؟ راحتــی؟ گفتــم هنــوز نــه .انــگار
میدانســت چــرا هنــوز خــوب و راحــت نیســتم .پیــش از آنکــه مــن
چیــزی بگویــم ،ادامــه داد :میدانــم .حــق بــا توســت .اینجــا هــم هنــوز
آن ســوی غــار نیســت امــا اینهــا خیلــی از راه را آمدهانــد .اینهــا
هــم از جــادهای دیگــر میرونــد تــا برســند بــه همانجــا .پرســیدم:
اصــا همــان جایــی وجــود دارد؟ خندیــد و گفــت :بودنــش كــه حتما
هســت امــا شــاید آن طــوری كــه مــا فكــر میكردیــم نیســت»...

ســعید یــك صفحــه تمــام بعــد از این یادداشــتش ،دربــاره مامان نوشــته
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اســت و بعــد خــط زده اســت .خــودم را میكشــم تــا چنــد كلم ـهاش
را بخوانــم .ایــن قســمت برایــم مهمتــر اســت .میخواهــم بدانــم چــه
احساســی دارد .چیــزی دســتگیرم نمیشــود .چنــد كلمــه «كــوه و
عشــق و همبــود و مگــر نــه» .نمیتوانــد مــرا بــه جایــی برســاند .ورق
میزنــم .صفحــه بعــدی بــاز یــك پاراگــراف خــط خــورده و بعــد
پاراگــراف بعــدی.
« ...بــرای چندنفــر قصــه گفتـهای؟ چنــد شــب از هــزار و یــک شــب
را بــا قص ـهای در دام خــواب رهایشــان كــردهای؟ لبخنــدت همیشــه
انقــدر فریبنــده بــوده؟ تــو اســیر آنهایــی یــا آنهــا اســیر تــو؟ مــادر
مــرا دیــدهای؟ او زیباتــر از توســت .قصــه میگویــد ،نــه بــا كالم بلكــه
بــا نــگاه .تــو امــا كالم در دهــان داری و نــگاه از آدم مـیدزدی .كامی
چقــدر نزدیكبیــن اســت .تــو را نمیبینــد ،یــك نفــر دیگــر را بــه
جــای تــو گرفتــه اســت .وقتــی از تــو ســخن میگویــد منظــورش
اوســت نــه تــو».
و بعد باز خط خوردگی.
آخرین صفحه را نامفهوم نوشته است .شاید مال دیشب بوده:
« ...شــما هــم از منجــاب میتوانیــد بیاییــد كــه او هــم میــان شــما باید
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باشــد .هــر قــدر هــم ســرو وضعتــان را مرتــب كنیــد .بــوی گنــداب
بــا شماســت كــه خورشــید بــرای شــما میتابــد كــه مــاه بــــرای شــما
میدرخشــد و بــاران كــه مامــان همــه را از یــاد بــرده اســت آنهــا را
هــم میگذارنــد ســرما و گرمــا بــا هــم» ...
دلــم بــه درد آمــده اســت .دیشــب در چــه حالــی بــودی ســعید؟
االن چــه میكنــی؟ چشــم بــاز كــردهای .نــه مامــان اســت و نــه مــن.
ترســیدهای؟ یــادت آمــده كجایــی؟ قــرار اســت چــه بــر ســرت بیایــد؟
خیــام و رازی و بوعلــی توانســتند متــاع خــود را در بطــری بــه آبهــا
بســپارند ،تــو چــه؟ تــو كجــای ایــن تاریــخ قــرار داری ســعید عزیــزم؟
گریــه اگــر امــان بدهــد میخواهــم تنهــا از تــو بنویســم .نــه مامــان ،نــه
مهــری ،نــه كســی ،تنهــا تــو.
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حمید ـ ۱۲

مهری عزیزم
نامـهات را صبــح پســتچی از در انداخــت تــو .تاریــخ نامـهات پیــش از
بســتری شــدن ســعید اســت .اگــر بگویــم نامـهات مــرا كامــا ریخــت
بههــم بــاور نخواهــی كــرد .تــو بــا وجــود صحبتــی كــه دو هفتــه پیــش
بــا هــم كردیــم ،چطــور بــه ایــن نتیجــه رســیدی كــه بهــروز را ببینــی؟
فكــر نمیكنــی بــرای تــو و مــن گرفتــاری پیــش بیایــد؟ بــه هــر حــال
حتــی اگــر آمــدن بهــروز بــه ایــران ظاهــرا منعــی نداشــته باشــد ،زیــر
ذرهبیــن اســت .از كجــا مطمئنــی زاغســیاهش را چــوب نمیزننــد؟
در ایــن روزهــای پــر از دلهــره بــرای مریضــی ســعید اصــا دلــم
نمیخواســت درگیــر اضطــراب و دلهــره دیگــری شــوم .چــه نیــازی
بــه دیــدن او بــود؟ همیــن كــه گفتــم او زنــده اســت و ســالم كافــی
نبــود؟ از بهــروز تعجــب میكنــم كــه چــرا اصــا خواســته ســراغ تــو
بیایــد .اینجــا وقتــی صحبــت از ایــران رفتــن كــرد ،مــن سربســته بــه او
گفتــم كــه بهتــر اســت بــا بچههایــی كــه قبــا میشــناخت تمــاس
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نگیــرد .او هــم كامــا بــا مــن هــم عقیــده بــود .یعنــی تــو را جــزو
آنهــا حســاب نكــرده اســت یــا احیانــا انگیــزهای قــوی تــر در میــان
بــوده؟ مهــری جــان دلــم نمیآیــد از واژه عصبانــی اســتفاده كنــم امــا
از ایــن پیشآمــد هیــچ خوشــحال و راضــی نیســتم .بــاری شــد بــر
روی بارهــای دیگــر در دلــم.
نمیخواهــم نامــهام را بــا گلــه و ایرادگیــری ادامــه دهــم امــا چــرا
گذاشــتی مامــان بــه بهانــه صحبــت هــر روز بــا مــن آزمایشهایــش
را عقــب بینــدازد .دو شــب خوابیــدن در بیمارســتان كــه چیــزی نبــود.
مــن مطمئنــم تــو میتوانســتی قانعــش كنــی.
دیشــب پشــت تلفــن هــم گفتــم ســعید قــرار اســت دو هفتــهای در
بیمارســتان تحــت نظــر باشــد .مــن و شــهرزاد بــه نوبــت پیــش او
هســتیم .دكتــر بــون اجــازه داده اســت هــر روز خــارج از ســاعات
مالقــات یكــی از مــا پیــش او باشــیم .از پریشــب كــه ســعید توانســت
بــا مامــان صحبــت كنــد حالــش خیلــی بهتــر شــده اســت.
مهــری ،میدانــم نامــه را بــا اوقــات تلخــی شــروع كــردم .مــرا ببخــش.
فشــارهای ایــن چنــد روزه تعــادل مــرا بــه هــم زده اســت .قــول میدهم
نامـهی دیگــرم بهتــر از ایــن باشــد .امــا هنــوز عقیــدهام ایــن اســت كــه
دیــدار بهــروز اصــا بــه صــاح هیچكــدام از ما نیســت.
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بــا شــهرزاد قدمزنــان از بیمارســتان میآیــم بــه طــرف بــاغ و چمنــزار
بزرگــی كــه یــك ســوی اصلیتریــن خیابــان ادینبــرا را كامــل
پوشــانده اســت .روی نیمكتــی مینشــینیم .او ســاندویچ ســهگوش
پنیــرش را بیــرون مـیآورد و میخــورد .شــیفت او تمــام شــده اســت.
وقــت خــواب ظهــر ســعید اســت .از ســاعت چهــار بــه بعــد بایــد مــن
بــروم پیــشاش و تــا ســاعت هشــت شــب پیــش او باشــم .شــهرزاد
در جــواب مــن كــه گفت ـهام چقــدر شــرمندهام از ایــن همــه زحمتــی
كــه او میكشــد ،بــه ســادگی میگویــد« :اصــا جــای شــرمندگی
نیســت .مــن وقــت كافــی دارم و ایــن كمتــــرین چیــزی اســت كــه
میتوانــم بــرای كمــك بــه ســعید بكنــم ».جرعــهای از نوشــابهاش
را ســر میكشــد و میگویــد« :شــاید كمــی خودخواهــی باشــد
امــا مــن بیشــتر ایــن كار را بــرای خــودم میکنــم .یــك جورهایــی
دربــاره ســعید كنجــكاو شــدهام .خیلــی دلــم میخواهــد بدانــم در
ذهنــش چــه میگــذرد .دیــروز ازش خواســتم بدهــد دفتــرش را
بخوانــم .یــك لحظــه چنــان وحشــت كــرد كــه مجبــور شــدم ازش
266

احمد پوری

پشت درخت توت

عــذر بخواهــم .ســعید خیلــی خــاص اســت .یــك بخــش از وجــودش
آدمــی اســت بــزرگ و پختــه و متفكــر و یــك بخــش دیگــر ،بچـهای
اســت دوستداشــتنی و بــی پنــاه».
میگویم:
«میدانی بعد از مامان و من بیشتر از همه با تو راحت است؟»
«آره ،این را احساس میکنم .خیلی خوشحالم از این مسئله».
«از گذشتهاش چیزی برات تعریف كرده؟»
«خیلــی كــم دربــاره گذشــته حــرف میزنــد .جســته و گریختــه.
مثــل ایــن كــه مادرتــان بــراش از همــه مهمتــر اســت .جــور خاصــی
راجــع بــه او صحبــت میكنــد .گاهــی هــم دربــاره خال ـهاش ناهیــد و
شــوهرش چیزهایــی میگویــد .مــن بیشــتر دلــم میخواهــد دربــاره
فلسفـــه و ادبیــات صحبــت كنــد .بــاور میكنــی بعضــی وقتهــا
مجبــور میشــوم یادداشــت بــردارم بــس كــه ایــن همــه مطلــب بــه
طــور فشــرده میگویــد؟
«درباره مهری هم چیزی گفته؟»
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«آره .مهــری را خیلــی دوســت دارد .پــدر مهــری را هــم خیلــی قبــول
دارد».
«درباره من چی؟»
شهرزاد میخندد.
«توكــه عشــق اویــی .خیلــی بــه تــو وابســته اســت .میگویــد بــا وجــود
ایــن كــه فاصلــه ســنیاش بــا تــو زیــاد نیســت امــا اغلــب تــو را مثــل
پــدرش حــس میكنــد».
سعی میکنم اشك به چشمم نیاید .حرف را عوض میکنم.
«پرفسور بون آمد باال سرش؟»
«آره .امروز صبح آمد».
«حرف زدی باهاش؟»
«آره .میگویــد احتمــاال الزم اســت شــوك مخصوصــی بــه او
بدهنــد».
پرســیدم منظــور از شــوك مخصــوص چیســت .گفــت ایــن روش
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شــوك جدیــدی اســت بــرای منظــم كــردن ریتــم برقرســانی بــه
ســلولهای مغــز .ایــن كار در مرحلــه آزمایشــی اســت .گویــا بســیار
حســاس اســت.
«و خطرنــاك هــم هســت .خــود ســعید میگفــت احتمــال كمــا یــا
اختــال همیشــگی مغــز درش هســت».
«ببیــن ایــن چیزهــا جــزو عــوارض جانبــی اســت كــه معمــوال بــرای
همــه داروهــا و عملهــا وجــود دارنــد ولــی معمــوال احتمالشــان بســیار
کــم اســت وگرنــه علــم پزشــكی هیچوقــت خطــر نمیكنــد کــه
امتحانــش كنــد».
«احساس میكنم تو را هم از كار و زندگی انداختهایم».
شهرزاد با تعجب نگاهم میکند و میگوید:
«ای بابــا بــاز هــم كــه نگــران منــی؟ اگــر نمیتوانســتم حتمــا میگفتم.
دیگــر كالســی نــدارم و بایــد روی پایــان نامــهام كار كنــم .ســعید
هــم كــه در روز بیشــتر از دو ،ســه ســاعت وقــت مــرا نمیگیــرد .تــو
مطمئــن بــاش مــن مشــكلی نــدارم».
راســت میگویــد .دیــدهام خیلــی صریــح و بیتعــارف اســت .همیــن
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راحتــم میکنــد .آخریــن جرعــه نوشــابهاش را ســر میكشــد.
«مــن رفتــم .فــردا نوبــت بعدازظهــر را میآیــم .صبــح بایــد اســتادم
را ببینــم.
بلنــد میشــود .لبخنــد آرامشبخــش او هیچوقــت چهــرهاش را
تــرك نمیكنــد .خداحافــظ میگویــد .دســتی تــكان میدهــد و
مــیرود.
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خالــه ناهیــــد دیگــر گریــه را تمام كرده و آرام اســت .دكتــر میگوید
خطــر از بیــخ گــوش مامــان جــان رد شــده اســت .ســكته خفیــف
مغــزی فقــط طــرف چــپ صورتــش را درهــم كشــیده و گوشــه لبــش
را بــه طــرف بــاال كشــانده اســت .دكتــر میگویــد بــه احتمــال زیـــاد
رفــع میشــود .زمــان میخواهــد و فیزیوتراپــی منظــم .میگویــد
نــوع خارجــی هپاریــن الزم دارد كــه در بیمارســتان نیســت و بایــــد
از بیــرون تهیــه كنیــم .حســن آقــا بــه مــن و خالــه ناهیــد میگویــد
در بیمارســتان بمانیــم و نســخه را از دكتــر میگیــرد و ســریع بیــرون
م ـیرود .مامــان جــان خــواب اســت.
خالــه ناهیــد بــا نگرانــی بــه ســمت چــپ صــورت مامــان جــان خیــره
شــده اســت.
«یعنــی واقعــا خــوب میشــود؟ طاهــره خانــم ،همســایهمان تــا آخــر
عمــرش لبــش كــج مونــد».
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«البــد ایــن مــورد فــرق میكنــد .دیــدی دكتــر چــه گفــت .تنهــا
نگرانــی ایــن اســت كــه ســكته دوبــاره ســراغش بیایــد .آن میتوانــد
خطــر زیــادی داشــته باشــد».
«دكتــر میگویــد مــورد نســرین از چربــی بــاال نیســت .فشــار عصبــی
اســت .اگــر اینجــوری باشــد چــهكار میتوانیــم بكنیــم؟ طفلــی هــر
لحظــه نگــران ســعید اســت .حــاال مانــدم چطــوری بــه آنهــا بگوییم».
«میتوانیم نگوییم».
«اگر خواستند با نسرین حرف بزنند چه؟»
«فكــر نمیکنــم مامــان جــان حالــش انقــدر بــد باشــد كــه نتوانــد
حــرف بزنــد».
«نگــران دهـناش هســتم .ممکــن اســت از نــوع حــرف زدناش چیزی
بــو ببرنــد .حمیــد و ســعید هــر دو حساســند .فــوری میفهمنــد».
«میگویــم بــه حمیــد بگوییــم امــا بــه ســعید نــه .حمیــد شــاید بتوانــد
یــک جورهایــی ســر و تــه قضیــه را بــه هــم بیــاورد».
«بــد فكــری نیســت .آره .شــاید بــه قــول تــو حمیــد صــاح را بهتــر
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بدانــد .اگــر الزم بــود بهــش میگویــد .اگــر نــه كــه خــودش یــک
جورهایــی درســتش میكنــد .دیشــب باهــاش حــرف زدی؟»
«نه .دیروز نامهای ازش داشتم .نامهاش یک جوری بود».
«چه جوری؟»
«احســاس كــردم یــک جورهایــی پریشــان اســت .شــاید بــه خاطــر
وضعیــت ســعید .تــو نامــه نگــران بــود از دیــدار بهــروز و مــن ،عصبانی
بــود .میگویــد ممكــن اســت از نظــر امنیتــی برایــم مشــكل ســاز
باشــد».
«خــب .بــد هــم نمیگویــد .مــن هــم زیــاد صــاح نمیبینــم بهــروز
بیایــد ســراغ تــو .بــه هــر حــال نمــی شــود خیلــی بیخیــال بــود و فكــر
كــرد كــه همــه چیــز تمــام شــده و بــا بهــروز كاری ندارنــد».
«نــه حــق بــا توســت امــا حمیــد خــوب میدانــد کــه بهــروز اگــر هــم
بخواهــد مــرا ببینــد ،دیــدار سیاســی نخواهــد بــود .مثــل یــک دوســت
قدیمــی میخواهــد چنــد كلمـهای بــا مــن حــرف بزنــد».
«حاال كی قرار است بیاید؟»
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«گفتــه زنــگ میزنــد .شــمارهای بــه مــن نــداد .راســتش را بخواهــی
مــن نگرفتــم .بــه هــر حــال فكــر نمیكنــم یــک دیــدار ســاده بتوانــد
مشــكلی درســت كنــد».
«خالصــه خیلــی مواظــب بــاش عزیــزم .دلــم نمیخواهــد تــو ایــن
گیــر و دار یــک مســئله دیگــر هــم بــه گرفتاریهایمــان اضافــه بشــود.
از ســعید چــه نوشــته بــود؟»
«همــان كــه پشــت تلفــن هــم گفــت .قــرار شــده بعــد از چنــد روز
شــوك بدهنــد».
«مــن بــا ســعید كــه حــرف مـیزدم ،بــه نظــرم خیلــی شــل و بیحــال
بــود».
«آره .مــن هــم اینجــوری احســاس كــردم .حمیــد میگویــده بــه
خاطــر داروهایــی اســت كــه میخــورد .فعــا همهجــوری ســعی
میكننــد جلــوی حملــه را بگیرنــد تــا آزمایشهــا تمــام بشــود».
«دوری از نسرین برایش آسان نیست».
«درســت اســت ولــی حمیــد و دوستشــان شــهرزاد ،تنهــاش
نمیگذ ا ر نــد » .
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«حمید یک چیزهایی درباره این دختر گفت .كی هست؟»
«دانشــجو اســت .پدرش ایرانی اســت و مــادرش اســكاتلندی .مادرش
ســالها پیــش از پــدرش جــدا شــده و پــدر زن ایرانــی گرفتــه .دختــر
بیشــتر بــا ایــن دو زندگــی كــرده .حمیــد میگویــد فارســی را مثــل مــا
حــرف میزنــد و خیلــی از رفتارهــاش كامــا ایرانــی اســت».
«چطورشــده انقــدر بــه اینهــا نزدیــك شــده .ایــن همــه دارد بــرای
ســعید وقــت میگــذارد؟»
«اتفاقــا ایــن ســؤال رو مــن از حمیــد كــردم .میگویــد ایــن یــك
خصلــت او عیــن اروپاییهاســت .میگویــد اینهــا عاشــق كارهــای
خیریــه هســتند .یــک جورهایــی بــا ایــن كارهــا خودشــان را آرام
میكننــد .از ایــن كــه جامعهشــان همــه چیــز را فراهــم كــرده و
جــای كمــك برایشــان نگذاشــته ،یــک جورهایــی حوصلهشــان ســر
رفتــه اســت .تــا یــک جایــی احتیــاج بــه یــاری مردمــی باشــد ،اغلــب
داوطلبانــه میرونــد بــرای كمــك .بچــه از آفریقــا برمیدارنــد.
زلزلـهای در هــر گوشــه از دنیــا باشــد ،فــوری آمــاده كمــك هســتند.
یکجــوری هیجــان مثبــت در زندگــی روزمرهشــان بــه وجــود
میآورنــد .حمیــد میگویــد کــه عــاوه بــر اینهــا شــهرزاد عالقــه
بــه افــكار و معلومــات ســعید پیــدا كــرده .بــه بهانــهی بــاال ســرش
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بــودن ،كلــی از او ســؤال دربــاره فلســفه و ادبیــات میپرســد .حمیــد
یــک چیــزی هــم گفــت كــه مــرا بــه فكــر انداخــت».
«چی؟»
«شــبی كــه ســعید را بــرده بودنــد بیمارســتان و حمیــد بــرای خــواب
برگشــته ،یادداشــتهای ســعید را میخوانــد .البتــه دزدكــی و
بــدون اجــازهاش .گویــا ســعید هیچوقــت آنهــا را از خــودش جــدا
نمیكنــد».
«خب؟»
«میگویــد چیزهایــی دربــاره ایــن دختــره شــهرزاد نوشــته كــه بــه
نظــر میآیــد توجهــش بــه او جلــب شــده».
«یعنی دوستش دارد؟ عاشقش شده؟»
«نــه .فكــر نمیکنــم .بــه هــر حــال یــک جــور خاصــی دربــارهاش
فكــر میكنــد».
«الهــی فــداش بشــم .ایــن بچــه اولیــن بــار اســت بــا یــک زن هــم كالم
میشــود .یــادت اســت اینجــا كــه بــود از خجالــت یــك كلمــه هــم بــا
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دخترهــا صحبــت نمیكــرد».
حســن آقــا نفسنفــس زنــان میآیــد تــو .مامــان جــان هنــوز خــواب
اســت.
خاله ناهید می پرسد:
«پیدا كردی؟»
«آره .رفتــم داروخانـهی بــرادر اســماعیل .برایــم از یکی از دوســتانش
تهیــه كــرد .دادم دكتــر .مامــان بیدار نشــده؟»
چشــم م ـیدوزد بــه مامــان كــه خــواب اســت و دو دماغــی شــلنگ
اكســیژن در بینـــــیاش .نزدیكتر میشــود و چشــم از او برنمیدارد.
حمیــد دربــاره حســن آقــا راســت میگفــت« :او چنــان جــزو خانــواده
مــا شــده كــه باورمــان نمیشــود بعــدا بــه مــا پیوســته باشــد».

277

احمد پوری

پشت درخت توت

مهری ـ ۲

بابــا از لحظـهای كــه از بیمارســتان آمــده بیــرون یــك كلمــه هم حرف
نــزده .چهــرهاش درهــم اســت .بــه طــرف كمــد شیشــهای مــیرود.
گیالســی برمـیدارد و شیش ـهای را میكشــد بیــرون و مینشــیند روی
كاناپــه روبـهروی تلویزیــون .گیــاس را میگــذارد روی میــز عســلی
و در بطــری را بــاز میکنــد و گیالســش را پــر میکنــد .متوجــه مــن
نیســت كــه خیــره شــدهام بــه او .بــه طــرف آشــپزخانه مـیروم .مامــان
دارد ســینه مــرغ را از فریــزر بیــرون میكشــد.
«چه میخواهی درست كنی مامان؟»
«یک ذره خوراك مرغ».
«بده من درست كنم».
«نــه .تــو زیــر كتــری را روشــن كــن بــرو بنشــین .كاری نــدارم مــن
هــم االن میآیــم».
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فنــدك گاز را كــه میزنــم صــدای زنــگ تلفــن میآیــد .گاز را
روشــن نكــرده مــیدوم بــه اتــاق نشــیمن و گوشــی را برمــیدارم.
حمیــد اســت .دلــم میریــزد .چــه بگویــم بــه او؟ چطــور بگویــم؟
«ســام ...مرســی ...آره ...امشــب را آمــدم پیــش مامــان اینهــا...
بیمارســتان بودیــم ...آره مامــان جــان را بــرده بودیــم بیمارســتان ...هیچ
جــای نگرانــی نیســت .مامــان جــان پیــش خالــه ناهیــد بــود .بعــد از
ناهــار چرتــی میزنــد .وقتــی بلنــد میشــود احســاس میكنــد كمــی
ســنگین اســت .خــوب نمیتوانــد راه بــرود .تعــادل نــدارد .خالــه ناهیــد
و حســن آقــا میبرنــدش بیمارســتان .دكتــر میگــه ســكته خفیــف
كــرده ...نــه بابــا حالــش خــوب اســت ...صبــر كــن چــرا اینجــوری
میكنــی .بگــذار حــرف بزنــم ...آره بــه جــان حمیــد ...خــوب خــوب
اســت ....صبــر كــن بگویــم ...ای بابــا یــک لحظــه اجــازه بــده....
مامــان جــان را بســتری كردنــد و دو ســه آمپــول زدنــد و ســرم وصــل
كردنــد و دكتــر گفــت فــردا مرخــص میشــود ...آره بــه جــان تــو...
بابــا ایــن جاســت میتوانــی از او بپرســی ...ســكته مغــزی خفیــف...
زود متوجــه شــدیم .خطــر گذشــته .یــک طــرف صورتــش یــک
ذره كــج شــده .دكتــر گفــت تــا دو ،ســه مــاه دیگــر كامــا خــوب
میشــود ...بــا فیزیوتراپــی و دارو...خــب معلــوم اســت ...مــن فــردا
صبــح كــه بردمــش خانـ ه خــودم بهــت زنــگ میزنــم .خالــه ناهیــد و
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مــن بــاال ســرش بودیــم .كلــی بــا مــا حــرف زد .حالــش خــوب خــوب
بــود .میگویــد از قبــل از ناهــار ســرش ســنگین بــود ،احســاس خــواب
آلودگــی داشــت… حمیــد لــوس نشــو دیگــر چــرا آدم را پشــیمان
میكنــی ........خــب میگویــم كــه حالــش خــوب اســت .فــردا
باهــات صحبــت میكنــد ...آره عزیــزم میدونــم ،حــق بــا توســت
ولــی بــه حــرف مــن هــم اعتمــاد كــن .نگــران نبــاش .میخواهــی
گوشــی رو بــدم بابــا؟»
بابــا رویــش را بــر میگردانــد بــه مــن و بــا اشــاره میگویــد گوشــی
را بدهــم بــه او .مــن بالفاصلــه ایــن كار را میكنــم.
«ســام حمیــد جــان .خوبــی عزیــزم؟ ســعید خــوب اســت؟ ...آره
پســرم حــال مامانــت خــوب اســت .جــای نگرانــی نیســت ...ســكته
خفیــف مغزی….علــت خیلــی چیزهــا میتوانــد باشــد .دكتــر
میگویــد عصبــی اســت ...نــه .خطــر كامــا رفــع شــده .بایــد ســعی
كنیــم دوبــاره ســراغش نیــاد .آن وقــت ممكــن اســت جدیتــر و
خطرناكتــر باشــد ...چندیــن مــورد مثــل ایــن را ســراغ دارم كــه
كامــا خــوب شــدند و دیگــه مســالهای نداشــتند ...نــه مطمئــن بــاش...
بــه نظــرم اگــر بــه ســعید چیــزی نگویــی بهتــر اســت ...آفریــن ...آره
حــق بــا توســت ...نگــران هیــچ چیــز نبــاش .مــا پیــش مامانــت هســتیم.
تــو مواظــب ســعید بــاش ...باشــد حتمــا ...از مــن خداحافــظ ،گوشــی
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را میدهــم بــه مهــری».
«الــو حمیــد .ببیــن نگفتــی از ســعید چــه خبــر ...خــوب اســت؟...
حوصلـهاش ســر نمـیرود؟...آره دیگــر بــه قــول خــودت كتــاب كــه
بــدی بهــش دیگــر تنهایــی را نمیفهمــد ...نــه هنــوز ندیدمــش ...شــاید
اصــا تلفــن نكنــد ...نــه بابــا چقــدر مســاله را بزرگــش میكنــی...
اصــا اگــر هــم خواســت ببینــد ،ســعی میكنــم همــان یــك دفعــه
باشــد و بهــش بگویــم تــو نگرانــی ...تــو خــودت خوبــی؟… كامــی
چطــور اســت؟ ...شــهرزاد حالــش خــوب اســت؟… خــب ...دیــدی كه
بابــا چــه گفــت ،اصــا نگــران نبــاش ...فــردا خــودم زنــگ میزنــم.
شــاید بدهــم مامــان جــان هــم باهــات حــرف بزنــد ...باشــد عزیــزم.
قربانــت .بــه همــه ســام برســان .قربانــت ...خداحافــظ».

چهــره بابــا كمــی بازتــر شــده اســت .گوشــی را كــه میگــذارم
بــه عــادت همیشــگیاش كــه وقتــی میخواهــد چیــزی خصوصــی
بپرســد ،ســعی میکنــد نشــان دهــد كــه قصــد كنجــكاوی نــدارد و
نمیخواهــد دخالتــی كنــد ،میپرســد:
«حمیــد نگــران چیــزی اســت؟ اتفاقــی افتــاده؟ مــن میتوانــم كمكــی
281

احمد پوری

پشت درخت توت

بكنم؟»
حتما منظورش مكالمه ما درباره بهروز است.
«بهروز كه یادتان هست؟»
«آره».
«خارج بود .آمده ایران».
«خب؟»
«زنگ زده بود میخواست مرا ببیند».
« قانونی آمده ایران؟»
«آره .ظاهرا مشكلی نداشته».
«چرا میخواهد تو را ببیند؟»
«همین جوری .فكر نمیکنم چیز خاصی باشد».
«حتما حمید نگران این است كه بهروز هنوز زیر نظر باشد».
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«آره».
«خب .نگرانیاش هم بیمورد نیست».
«بــه حمیــد هــم گفتــم اگــر بخواهــد مــرا ببینــد بهــش میگویــم
تكــرار نشــود.
بابا ساكت میشود و به نقطهای خیره میماند».
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مهری ۳ -

بهــروز نشســته اســت روبـهروی مــن ،لــم داده بــه دســته كاناپــه و خیــره
شــده اســت در مــن .فقــط موهــای بــاالی پیشــانیاش كــم پشــت
شــده .چهــرهاش چنــدان فرقــی نكــرده .از ســؤال صریــح مــن یكــه
میخــورد.
«چطور اجازه دادند بیایی ایران؟»
«دو ،ســه نفــر دیگــر كــه شــرایط مــرا داشــتند قبــل از مــن آمدنــد و
برگشــتند .مــن هــم گفتــم ســری بــه مامــان و خانــواده بزنــم .كاری
باهــام نداشــتند».
از تاجیكســتان میگویــد .روزهــای ســختی كــه آنجــا گذرانــده.
از شــانس بزرگــی كــه برایــش پیــش آمــده تــا همــراه گروهــی بــه
انگلســتان برونــد و پناهنــده شــوند.
«راحتــم آنجــا .اگــر دوری از وطــن را بگــذاری كنــار ،هیــچ مشــكلی
ندارم».
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از شبی كه با حمید و سعید گذرانده میگوید:
«هیــچ چیــزی نمیتوانســت انقــدر خوشــحالم کنــد .مخصوصــا
دیــدن ســعید برایــم خیلــی غیرمنتظــره بــود .امیــدوارم بتواننــد برایــش
كاری بكننــد».
از احتمال طول كشیدن معالجه سعید میگوید:
«همــهاش در ایــن فكــر بــودم کــه آنجــوری كــه حمیــد حــدس
م ـیزد اگــر بخواهــد یكــی دو ســال طــول بكشــد ،تكلیــف تــو چــه
خواهــد شــد».
دستگیرم میشود برای طرح پیشنهادی پیش من آمده است.
«نیمــه جــدی بــه حمیــد گفتــم ،چنــان جبه ـهای گرفــت كــه جــرات
نكــردم دنبــال قضیــه را بگیــرم .امــا میدانســتم تــو منطقــی تــری».
بهــروز نمیدانــد مــن در اینبــاره چندیــن بــار فكــر کــردهام .یــك
بــار هــم آن را بــا بابــا در میــان گذاشــتم ولــی بابا چنــد لحظــه متفکرانه
نگاهــم كــرد و گفــت« :ایــن زن بعــد از ایــن همــه درد و رنــج تــازه
دارد میــوه زندگــیاش را بــر شــاخه میبینــد .اگــر حمیــد و ســعید
هــم برونــد از پــا در مــی آیــد ».بــه بابــا کــه گفتــم اگــر مــا برویــم
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حتمــا قانونــی هســت كــه او را بــه عنــوان مــادر ســعید و حمیــد بــه
آنجــا بكشــانیم .ســری تــكان داد و گفــت«:ســن نســرین خانــم و مــن
بــرای برنامههــای دراز مــدت زیــاد مناســب نیســت .ایــن كارچنـــــد
ســالی طــول میكشــد .تــازه نســرین خانــم آنجــا میافتــد تــو قفــس.
ارتباطــش بــا انســانها قطــع میشــود .فكــر نمیکنــم خــودش راضــی
بــه ایــن كار باشــد».
بهــروز میگویــد«:حمیــد و ســعید بــا توجــه بــه شــرایط خاصشــان
خیلــی راحــت مــی تواننــد تقاضــا بدهنــد .تــو هــم کافــی اســت بــا
ویــزای معمولــی بــروی و قاطــی پرونــده حمیــد بشــوی».
بــه بهــروز چیــزی از اســتدالل بابــا نمیگویــم .ایــن را هــم نمیگویــم
كــه درســت اســت مثــل حمیــد از ایــن كار وحشــت نــدارم امــا تــه
دلــم واهمـــهای مبهــم آینــده را برایــم تاریــك میکنــد .بارهــا همـهی
منطقهــا را گذاشــتهام یــك كفــه و كفــه دیگــر را پر کردهام از حســی
بــه زبــان نیامدنــی و گنــگ امــا مســلط و دیــدهام از ایــن یكــی كفــه
ســنگینتر شــده .بهــروز میگویــد« :بیایــی آنجــا دنبــال تحصی ـلات
را میگیــری .كار پیــدا میكنــی و زندگــی میكنــی بــه دور از ایــن
همــه دغدغــه».
«و به دور از این همه آدم دور و برم».
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«به برهوت كه نمیروی .آنجا هم پر آدم است».
«فكــر نمیکنــم بــا هیــچ پیــچ و چســبی بتونــم اونجــوری كــه بــه
آدمهــای اینجــا وصلــم بــه آنهــا بچســبم.
«حــق بــا توســت .امــــا زمــان میخواهــد .جهــان وطنــی دارد مقولهای
جــدی میشــود .االن عمــا دارد یــك اجتمــاع بــزرگ بــه نــام كشــور
انســانها بــه وجــود میآیــد .تــو تصــور كــن  ۲۰۰ســال پیــش اگــــر
گــذار یــك نفــر از همیــن ایــران بــه كشــوری اروپایــی میافتــاد،
چــه هیجانــی در آنهــا بــه وجــود میآمــد .همــه جــا طــرف توجــه
بــود و دربــارهاش كنجــكاوی میكردنــد .عكــس قضیــه هــم صــادق
اســت .دویســت ســال پیــش یــك بلونــد چشــم آبــی بــا زبانــی غیــر از
زبــان مــا در كوچههــای شــهر مــا فرقــی بــا یــك دایناســور نداشــت.
االن چــه .مــردم در دورتریــن گوشــه جهــان همــه چیــز را دربــاره هــم
میداننــد .حتــی گاه زبانشــان رو پیــش از آن كــه در میــان مــردم آنجــا
باشــند یــاد میگیرنــد .اینهــا یعنــی بایــد واقعیــت را قبــول كــرد و بــا
تــرس كمتــری دیــوار دور و بــر را ریخــت و وارد صحنـهای بزرگتــر
شــد».
بهــروز همیشــه بــرای هــر حرفــی كــه میزنــد اســتداللی در آســتین
دارد .حــرف را عــوض میکنــم.
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«مامان حمید سكته كرده بود».
«از مادرم شنیدم .راستی حالش چطور است؟»
«خیلــی بهتــر اســت .یــك طــرف صورتــش هنــوز بیحركــت اســت
و طــرف چــپ بدنــش تحــرك كمتــری دارد امــا حواســش خــوب
كار میكنــد .هفتــه پیــش همــان روز كــه از بیمارســتان مرخــص شــد،
بــا حمیــد حــرف زد .حمیــد میگفــت كامــا مشــخص اســت كــه
كلمــات خــوب ادا نمیشــوند .نگــران ایــن بــود كــه مامــان چطــوری
میخواهــد بــا ســعید حــرف بزنــد .فــردای آن روز بــا ســعید صحبــت
كــرد .ظاهــرا ســعید چیــزی متوجــه نشــده».
بهــروز نمیدانســت كــه ســعید در بیمارســتان اســت .وقتــی گفتــم،
ســری تــكان داد و گفــت«:چــه بــد شانســی بزرگــی ســر ایــن پســر
آمــد».
بهــروز پیــش از آن كــه از در بــرود بیــرون میگویــد كــه دیگــر بــه
دیدنــم نخواهــد آمــد و آخریــن جمل ـهاش ایــن اســت كــه«:حــاال
سرنوشــت را چــه دیــدی .شــاید یــك روز مــن در منچســتر دیدمــت».
میخنــدد و از در م ـیرود بیــرون .دلــم هــوای صحبــت بــا حمیــد را
كــرده اســت .نــگاه بــه ســاعت میکنــم .االن آنجــا نزدیــك ظهــر
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اســت .شــاید حمیــد خانــه باشــد .م ـیروم بــه طــرف تلفــن.
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مهری ـ ۴

حمید عزیزم
دیشــب گارینــه بــرای شــب ژانویــه مــرا هــم دعــوت كــرده بــود.
شــوهرش ادمونــد خیلــی ســراغ تــو را میگرفــت .همــهاش یــاد
روزهــای اول انقــاب و ســتاد را میكــرد .ادمونــد چیــزی نگفــت
ولــی گارینــه از دهانــش در رفــت كــه تقاضــای مهاجــرت كردهانــد.
ادمونــد كاری در اســترالیا گرفتــه .گفتهانــد تــا پنــج ســال دیگــر یعنــی
تــا آخــر ایــن قــرن كارش تضمیــن اســت.
تمــام شــب دلــم گرفتــه بــود .تــو را در نظــر م ـیآوردم كــه آنجــا بــا
ایــن گرفتــاری كــه داری روزهــای تلخــی را میگذرانــی و مــن بــا
دوســتان جشــن گرفتهایــم و خــوش میگذرانیــم .مــن اگــر پریــروز
پشــت تلفــن پیشــنهاد بهــروز را گفتــم فقــط بــرای ایــن بــود كــه دیگــر
تحمــل دوریات را نــدارم .ایــن تنهــا راهــی اســت كــه میتوانــم بیایــم
و پیــش تــو باشــم .بــــــــرای مــن تــو مهمتــر از همــه چیــز هســتی.
اگــر بــا تــو باشــم ،هــم میتوانــم بــاری از دوش تــو بــردارم و هــم
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خــودم ایــن همــه ســختی نكشــم .گاه بــه شــهرزاد حســودی میکنــم
كــه چقــدر راحــت میتوانــد هــر روز تــو را ببینــد و بــا تــو حــرف
بزنــد .آن روز بــه خالــه ناهیــد گفتــم دلــم میخواســت یــك چشــم
نداشــتم امــا پیــش حمیــد بــودم .خندیــد و گفــت«:دیوون ـهای».
نــه حمیــد جــان دیوانــه نیســتم ،فقــط حــس میکنــم زندگــیام بــا
شــمارش روزهــا مـ ـیگذرد .شمارشــی كــه پایانــی نــدارد .نمیدانــم
كـــی میخواهــد تمــام شــود.
مامــان جــان را بــه زور میبــرم بــرای فیزیوتراپــی .دو روز یــك بــار.
خیلــی بهتــر شــده .عضــات صورتــش كــه تیــر كشــیدهاند ،دارنــد
نرمتــر میشــوند .كاش یــك فیزیوتراپــی هــم میشــد روی نــگاه
غمگیــن مامــان جــان انجــام داد .چنــان اندوهــی در چشــمانش اســت
كــه دل آدم را كبــاب میکنــد .خالــه ناهیــد همیشــه پی ـشاش اســت
امــا بــه نظــرم میرســد كــه مامــان جــان خندههــای از تــه دل را از یــاد
بــرده .تــا میخواهیــم باهــاش صحبــت كنیــم و دلــداریاش دهیــم،
محكــم میگویــد كــه مســاله خاصــی نــدارد و واقعیــت را پذیرفتــه
كــه بایــد مدتــی از ســعید و تــو دور باشــد .میگویــد« :ایــن بهتــری
موقعیتــی بــود كــه میتوانســت بــرای ســعید پیــش بیایــد ».بــا دقــت
دارد هــر لحظــه او را دنبــال میکنــد .مــن از او شــنیدم كــه ده بهمــن
میخواهنــد بــه ســعید شــوك بدهنــد .مامــان جــان از قــول ســعید
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میگفــت كــه امیــدواری زیــادی بــرای ایــن شــوك دارد.
حمیــد جــان ،پریشــب در آن مهمانــی آقایــی بــود كــه گویــا خیلــی در
رفــت و آمــد بــه اروپاســت .میگفــت اگــر بیمارســتان بنویســد كــه
معالجــه ســعید میتوانــد طوالنــی باشــد و همــان طــور كــه میگوینــد
دو ســال طــول بكشــد ،آن وقــت تــو میتوانــی درخواســتی بــرای
ویــزای مــن بكنــی .میگفــت طبــق قانــون آنهــا ،هــر كــس كــه بــه
هــر دلیلــی مجبــور اســت آن جــا بمانــد حــق دارد همســرش را بــرای
دیــدار دعــوت كنــد .نمیخواهــم در ایــن شــرایط گرفتــاریات
را زیادتــر كنــم فقــط اگــر دیــدی ایــن كار برایــت مشــكلی نــدارد
امتحانــی بكــن.
از بهــروز خبــری نــدارم .نمیدانــم برگشــته اســت یــا نــه .اینجــا یــاد
تــو همــه زندگــی مــرا پــر كــرده اســت .گاه بــه فكــر مامــان جــان
هســتم كــه عمــری را بــا یــاد بابــا ســیروس تــو گذرانــده اســت .مــن
چقــدر خوششــانس هســتم كــه اگــر كنــارم نیســتی ،امیــد بــه دیدنــت
هســت .شــاید بــه همیــن زودیهــا.
بوس ـههایی كــه برایــت میفرســتم مجبورنــد ده روزی معلــق بماننــد.
ایــن بــار ،ســراغ پیراهنــت كــه در كمــد لباسهــا میــان لباسهــای
خــودم جــای گرفتــه اســت مــی روم و مــی بوســمش.
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سعید را ببوس و به شهرزاد سالم برسان .چرا از او نمینویسی؟

خیلی قربانت  -مهری
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مهری ۵ -

تلفن را برمیدارم .بهروز است آن ور سیم.
«ســام .تــو هنــوز اینجایــی؟ ...كــی برمیگــردی؟ ...همین چهارشــنبه
پیــش رو؟… ســامتی… مســاله خاصــی اســت؟ ...نــه ...اصــا عیبــی
نــدارد ...خواســتم ببینــم چیــزی اتفــاق افتــاده؟ ...آخــر اگــر یــادت
باشــد قــرار بــود نیایــی بــه دیدنــم ...نــه نــه ،بچــه نشــو ...اصــا عیبــی
نــدارد ...فــردا صبــح نمیتوانــم .مامــان جــان را میبــرم فیزیوتراپــی...
ســاعت  ۴بعدازظهــر خــوب اســت؟ ...باشــد .نــه ،همیــن خانه خــودم...
مســالهای نیســت ...خوشــحال میشــوم ...ممنــون ...خداحافــظ».
چــرا نتوانســتم بگویــم كــه نیایــد؟ اصــا چــرا نیایــد؟ چــه عیبــی دارد؟
بهــروز دوســت خوبــی اســت .نمیخواهــد بــدون خداحافظــی بــرود.
چیــزی بــه كســی نخواهــم گفــت .یــك دیــدار حداكثــر یــك ســاعته
ارزش نــدارد كــه همــه را بــه وحشــت و نگرانــی بینــدازم .شــاید
حــرف واجبــی دارد .اگــــر مامــان جــان حالــش بهتــــر بود حتمــا با او
در میــان میگذاشــتم .ایــن جــوری عــذاب وجدانــم كمتــر میشــد
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از ایــن كــه بــه حمیــد چیــزی نخواهــم گفــت .شــاید بعدهــا بــه حمیــد
بگویــم.
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مهری ـ ۶

مامــان جــان تعجــب كــرده اســت از ایــن كــه چــرا دعوتــش را بــرای
ناهــار قبــول نمیکنــم.
«مرســی مامــان جــان .كار دارم .یكــی از دوســتانم قــراره اســت بیایــد
دیدنــم .بایــد یــک ذره خانــه را مرتــب كنــم».
اگــر خالــه ناهیــد بــــود حتمــا میخواســت بدانــد چــه كســی بــه دیدنم
میآیــد .امــا مامــان جــان تــا از خــودم چیــزی نشــنود كنجــكاوی
نمیكنــد .تســلیم شــده اســت .نــوك زبانــی از ایــن كــه فیزیوتراپــی
امــروز انقــدر طــول كشــید و مــرا تــا ایــن ســاعت كــه دو بعدازظهــر
اســت معطــل كــرد ،معــذرت خواهــی میکنــد.
خالــه ناهیــد اگــر بــود ،میپریــدم ماچــش میكــردم و ســر بــه ســرش
میگذاشــتم .امــا مامــان جــان را نگاهــی میکنــم و فقــط دســتش
را تــوی دســتم میگیــرم و میگویــم« :اینهــا چــه حرفــی اســت
مامــان جــان .مــن كاری نكــردم كــه ».نــگاه مهربــان و نافــذ مامــان
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جــان آغوشــی اســت گــرم و پــر محبــت و سرشــار از بوســه.
دو تــا كتلــت را كــه توی بشــقاب كوچكــی در یخچال دارم بــا تكهای
نــان ســرپایی میخــورم و دســتی بــه ســر و روی اتــاق میكشــم.
لبــاس عــوض میکنــم .وقــت نیســت دوش بگیــرم .جلــوی آینــه كــه
میایســتم .بــه نظــرم میرســد رنــگ چهــرهام پریــده و مثــل مردههــا
شــدهام .دســتم م ـیرود طــرف جعبــه آرایشــم .رژ صورتــی مایــل بــه
قرمــز را برمـیدارم و آرام بــه لبهــا میكشــم .دســتم مـیرود طــرف
پودر.
درســت ســر ســاعت  ۴زنــگ میزننــد .در را كــه بــاز میکنــم بهــروز
اســت بــا ســه شــاخه گل رز پیچیــده در كاغــذ ســلفون شــفاف بــدون
گیاهانـــــــی كــه ایــن روزهــا رســم شــده گل را بــا آن شــلوغ و پلــوغ
میكننــد .گل را از او میگیــرم و بــه شــوخی میگویــم:
«خیلی اروپایی شدهای بهروز».
در حالیكه بند كفشهایش را باز میکند ،میگوید:
«گل بـــــردن رســم اروپاییهــا نیســت .شــاید آنهــا از مــا یــاد
گرفتهانــد .تــازه مــن از اولــش هــم ایــن جــوری بــودم .شــماها ایــن
چیزهــا را بورژوایــی میدانســتید .مثــا».....
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باقــی حرفــش را میخــورد .قــد راســت كــرده و ایســتاده روب ـهروی
مــن ،بــا لبخنــدی كمرنــگ بــر چهــرهاش .شــاید میخواســت بگویــد
مــن هــم چقــدر عــوض شــدهام و بــر خــاف آن روزهــا كــه حتــی
زیــر ابــرو هــم برنمیداشــتم ،آرایــش کــردهام .مثــل دفعــه پیــش
مینشــیند روی كاناپــه و بــه دســته آن تكیــه میدهــد .بیــن چــای و
قهــوه ،چــای را ترجیــح میدهــد.
«خب .پس چهارشنبه عازمی».
«آره».
«مجموعا خوش گذشت؟»
«خیلی».
«مشكلی پیش نیامد؟»
«نه .غیر از تو سراغ كسی نرفتم».
میخندم.
«پس در نظر داشتی اگر خطری بود روی من امتحانش كنی».
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«نــه .در نظــر داشــتم هــر جــوری شــده یكــی از بهتریــن دوســتانم را
ببینــم».
«ممنون .شوخی كردم .من هم از دیدنت خیلی خوشحالم».
«جای حمید خیلی خالی است».
«برای من بیشتر .تو كه باز آنجا میتوانی ببینیاش».
«درباره آن چیزی كه صحبت كردیم ،فكر كردی؟»
«آره .اتفاقــا یكــی از دوســتان میگفــت میتوانــم بــا دعوتنامــه
حمیــد ویــزا بگیــرم».
«خب؟»
«هیچی دیگر شاید این كار را كردم».
«چرا شاید؟»
«راســتش را بخواهــی یــك مســالهام مامــان جــان اســت كــه
نمیخواهــم تنهــاش بگــذارم .احتیــاج بــه مراقبــت دارد .مســاله دیگــر
خــود حمیــد اســت .خــود حمیــد و ســعید تــوی آپارتمــان كوچولــوی
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كامــی هســتند .آن جــور كــه حمیــد میگویــد دیگــر جــا بــرای نفــر
چهــارم نیســت .اگــر حمیــد بتوانــد جایــی دیگــر بگیــده ،شــاید دوباره
فكــر كنــم».
«تــو كافــی اســت خــودت را برســانی آنجــا .بعــد از مدتــی میتوانــی
درخواســت پناهندگــی بكنــی».
«ببیــن هــر دفعــه ایــن كلمــه را میشــنوم دلــم میریــزد .نمیدانــم
چــرا .آن روز هــم گفتــم حــس خوبــی بــه ایــن كلمــه نــدارم .یــک
جــور بریــدن از همــه چیــز اســت».
«مگــر مــن از همــه چیز بریــدهام؟ تــو اگر پاســپورت خودت را داشــته
باشــی میتوانــی بیــای ایــران و برگــردی .بعــدا هــم كــه پاســپورت
آنجــا را بگیــری كــه كارت خیلــی راحتتــر هــم میشــود .همــه
جــای دنیــا میتوانــی راحــت مســافرت كنــی».
«من بیشتر دلم میخواست حمید میآمد اینجا».
«آن جــوری كــه گفتهانــد ،حمیــد حداقــل دو ســال كار دارد .ســعید
را هــم نمیتوانــد تنهــا بگــذارد و چنــد روزی بیــاد پیــش شــماها .ایــن
اســت كــه نمیتوانــی ایــن دو ســال را بنشــینی و منتظــر باشــی .تــازه
بــاز هــم معلــوم نیســت پــس از دو ســال چــی درســت بشــود .اگــر هــم
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توانســتی یــك دیــدار یكــی دو ماهــه داشــته باشــی ،بــاز بقیــه ایــن
مــدت را میخواهــی چــكار كنــی؟»
«حــاال ....زود اســت در اینبــاره تصمیــم بگیــرم .فعــا بایــد ببینــم
ایــن ویــزا و آمــدن مــن بــرای یكــی ،دو مــاه درس میشــود یــا نــه».
«خیلــی خــوب میشــود .راســتش را بخوهــای مــن فقــط بــرای
خودتــان نمیگویــم .بــرای مــن هــم خــوب میشــود .یــک جورهایــی
دارم ســنگ خــودم را بــه ســینه میزنــم».
«تــو ایــن همــه آدم دور و بــرت هســت ،چــرا حتمــا مــا هــم بایــد
باشــیم!»
«آره .بچهها هستند .اما دوستان خوب و خیلی صمیمی ندارم».

نمیخواهــم بگویــم حمیــد هیچوقــت بــا او صمیمیــت زیــاد نداشــته.
او دنبــال حرفــش را میگیــرد.
«آنجــا خاطــرات بیشــتر ســراغ آدم میآیــد .مــن در تمــام ایــن مــدت
یــــــاد لحظههایــی بــودم كــه در آن روزهــای دشــوار میآمــدم
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ســراغت و دلــداریات مــیدادم .درســت اســت کــه تــو فكــر
میكــردی ،دارم بــه قــول خــودت لطــف میکنــم و ســعی میکنــم
بــار تــو را ســبكتر كنــم امــا در واقــع بــرای خــودم هــم مهــم بــود تــو
را ببینــم و كمــی حــرف بزنــم .آن روزهــا كســی دور و بــرم نمانــده
بــود .همــه دیدارهایــم برایــم خاطــرهای شــدهاند كــه روز بــه روز پــر
رنگتــر میشــوند .بــودن تــو و حمیــد در آن گوشــه دنیــا خیلــی
برایــم اهمیــت دارد .حتــی اگــر تــوی یــک شــهر هــم نباشــیم .امــكان
دیــدار خیلــی راحــت تــر اســت».
نمیدانــم چــه بگویــم .حرفهایــش صادقانــه اســت .حــق بــا اوســت.
بهــروز تنهــا مونــس روزهــای تاریــك دوری از حمیــد بــود .روزهایــی
كــه االن برایــم بیشــتر مثــل یــك قصــه رنــگ پریــده و تلــخ اســت .تنها
روشــنی آن روزهــا لحظاتــی بــود كــه بــرای بهــروز درد دل میكــردم
و آزادانــه گریــه میكــردم.
مــن در جــواب بهــروز حرفــی نــزدهام و او همچنــان خیــره در مــن كــه
چیــزی بشــنود .فقــط میتوانــم بگویــم:
«حاال ببینم چه میشود».
ســكوت میکنــد و مــن هــم .بلنــد میشــوم تــا برایــش چــای دیگــری
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بیاورم.
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حمید ـ ۱۴

«فردا مرخصی».
دســت ســعید را در دســت دارم .نگاهــی طوالنــی در مــن مـیدوزد و
لــب میگشــاید.
«اجاره این خانه كه گرفتی چند است؟»
«چهارصد پوند».
«پولمان میرسد؟»
«بابــای مهــری پــول ریختــه بــه حســاب .فعــا بــرای ده دوازده مــاه
پــول داریــم».
سعید به دیوار روبهرو خیره شده است.
«مامان حالش خوب است؟»
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«آره .چطور مگر؟»
«حس میکنم مریض است».
«چرا همچین فكری میكنی؟»
«صداش ،حرف زدنش خیلی عوض شده».
«دلتنگ است .خب طبیعی هم هست .نگران است».
«نــه .یــک چیــزی باالتــر از اینهاســت .بــه مــا چیــزی نمیگویــد
كــه نگــران نشــویم».
حرف را عوض میکنم.
«حال خودت چطور است؟»
«فرقــی نكــردم .فعــا كــه كاری انجــام ندادنــد .دواهایــی هــم كــه
میخــورم چیــز اساســی نیســتند».
«با دكتر بون حرف زدی؟»
«آره .خوشــم مــیآد اینهــا ااصــا پنهــانكاری نمیكننــد .همــه
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چیــز را برایــم تشــریح كــرد .بیســت روز بعــد بایــد بیایــم دوبــاره
بســتری بشــوم بــرای مرحلــه اول شــوك».
«این مگر همان شوكهایی نیست كه در ایران هم میدهند؟»
«نــه .ایــن یكــی فــرق دارد .معتقدنــد كــه بــا پالسهــای الكتریكــی
خاصــی میشــود بخشــی از اختــاالت مغــز را درمــان كــرد .ایــن كار
را دو ،ســه بــار بــه طــور آزمایشــی كردنــد .مــورد مــن هــم هنــوز جــزو
آن آزمایشهاســت .تنهــا خطــرش ایــن اســت كــه امــكان بــه كمــا
رفتــن درش هســت».
«بعد؟»
«بعــدش اگــر شــانس داشــته باشــی هــوش میآیــی وگرنــه بایــد
فلنــگ را ببنــدی».
«قبال همچین موردی بوده؟»
«پرفســور بــون میگویــد از هفــت مــورد ،ســه نفــر رفتــن كمــا و از
اون ســه نفــر فقــط یكــی توانســت دوبــاره بــه هــوش بیایــد».
«اگر به هوش بیاید بهتر میشود؟»
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«همــان یــك نفــر كــه بــه هــوش آمــده ،االن ظاهــرا حالــش خــوب
اســت و احتمــال حملــه وجــود نــدارد ولــی گفتــم كــه اینهــا همـهاش
مرحلــه آزمایشــی اســت».
دستش را فشار می دهم.
«تو به اندازه كافی شجاعتش را داری».
لبخندی میزند.
«نداشــته باشــم هــم چیــزی عــوض نمیشــود .فعــا بایــد تــن بــه ایــن
آزمایــش بدهــم».
«االن كــه خانــه گرفتــم ،میخواهــم بــرای مامــان و مهــری دعوتنامــه
بفرستم».
«بــرای مامــان نفرســت .بگــذار نتیجــه شــوك اول را ببینــم بعــد .اگــر
ازش جــان ســالم بـهدر بــردم مامــان بیایــد .امــا مهــری حتمــا بیــاد بــرای
تــو خیلــی بهتــر اســت .تــو یكــی هــم اســیر مــن شــدی».
«جفنــگ نگــو .ولــی فكــر میکنــم حــق بــا تــو باشــد .امیــدوارم بعد از
شــوك مشــكلی نداشــته باشــی تــا بتوانیــم مامــان را هــم بیاریــم اینجــا.
307

احمد پوری

پشت درخت توت

البتــه بیشــتر از شــش مــاه نمیتوانــد بمانــد».
سعید لبخندی میزند و سر تكان میدهد.
«همــان شــش مــاه از ســرمان هــم زیــاد اســت .حــاال كــی مــرده كــی
زنــده».
نــگاه ســعید متوجه در شیشـهای اتاق میشــود .شــهرزاد ایســتاده اســت
و لبخنــد میزنــد .ســعید اشــاره میکنــد كــه بیایــد تــو .شــهرزاد وارد
میشــود .ســامی میگویــد ،بــه طــرف ســعید م ـیرود و پیشــانیاش
را میبوســد .بــر میگــردد طــرف مــن و دســت میدهــد .صندلــی
كنــار در را میكشــد جلــو و بغــل تخــت ســعید كنــار مــن مینشــیند.
«خــب پرســتار میگویــد فــردا حتمــا مرخصــی .ایــن یــک تبریــک.
خانــه جدیدتــان هــم یــک تبریــک دیگــر».
سعید با محبت چشم دوخته است به شهرزاد.
«مرخصــی مــن كــه تبریــك نــدارد .دارن پــروارم میكننــد بــرای
ذبــح .تبریــک خانــه را هــم بایــد اول بــه تــو گفــت كــه اینقــدر
زحمــت كشــیدی و برایمــان گشــتی .حمیــد میگویــد چنــد روز
وقــت گذاشــتی بــراش».
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شهرزاد چشمانش را ریز كرده است.
«پرواری یعنی چه؟»
می خندم.
«نمیدانــی؟ معمــوال گوســفند را قبــل از ســر بریــدن مدتــی خــوب
میخوراننــد تــا گوشــت زیادتــری داشــته باشــد .بــه ایــن میگوینــد
پــروار كــردن».
شهرزاد با مالمت نگاهی به سعید میکند.
«خیلــی بیمــزهای .ایــن چــه مثالــی اســت کــه دربــاره خــودت مــی
زنــی».
سعید با خنده میگوید:
«در مثــل مناقشــه نیســت .بگویــم حمیــد ایــن را هــم بــرات ترجمــه
كنــد؟»
شهرزاد ضربهای آرام به بازوی سعید میزند.
«الزم نكــرده، ایــن یكــی را بلــدم .بابــا همیشــه ایــن را میگویــد .آدم
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را بــه هــزار چیــز تشــبیه میكنــد ،بعــد میگویــد در مثــل مناقشــه
نیســت».
هر سه میخندیم.
سعید رو میکند به من.
«كامی چكار میكند؟»
«میخواســت االن بــا مــن بیایــد ولــی كار بــراش پیــش آمــد .خیلــی
اصــرار داشــت خانــه نگیریــم .امــا گفتــم كــه ممكــن اســت مامــان و
مهــری را دعــوت كنــم .دیگــر چیــزی نگفــت».
بلند می شوم.
شهرزاد میپرسد:
«میخواهی بروی؟»
«آره .بــرم دســتی بــه ســر و روی خانــه بكشــم .بــرای ورود شــازده
مرتبــش كنــم».
«من ماشین بابا را آوردم .میرسانمت».
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رو میکنم به سعید.
«تو كاری نداری؟ چیزی الزم نداری؟»
سعید سری تكان میدهد كه نه.
شــهرزاد انگشــتانش را میــان موهــای ســعید چرخــی مــی دهــد و آرام
میگویــد:
«خداحافظ»
بیــن راه هــر دو ســكوت كردهایــم .پشــت چــراغ قرمــز میایســتیم.
شــهرزاد رو میکنــد بــه مــن.
«خوشحال نیستی سعید میآید خانه؟
«چــرا ،امــا ایــن مرخــص شــدن از بیمارســتان جایــی بــرای خوشــحال
بــودن نــدارد .هنــوز نگرانــم .نمیدانــم قــرار اســت چــی بشــود .خــود
ســعید هــم تــه دل نگــران اســت».
«باید صبر كنیم .چارهای نداریم».
«اگــر ســعید حتــی بتوانــد از شــوك اول ســالم دربیایــد و خطراتــی
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كــه میگوینــد پیــش نیایــد ،بــاز بایــد یــك ســالی اینجــا بمانــد».
«خب مگر عیبی دارد؟»
«آره دیگــر .اگــر قــرار باشــد یــك ســال اینجــا بمانیــم مــن نمیتوانــم
هزینــه را بنــدازم گــردن بابــای مهــری .بایــد كاری پیــدا كنــم .بایــد
مهــری بیایــد اینجــا پیــش مــن.
«خــب مگــر نگفتــی اگــر بیمارســتان گواهــی كنــد كــه مجبــوری
مدتــی اینجــا باشــی ،بــه مهــری ویــزا میدهنــد.
«آره ،ولــی موقتــی و ویــزای دیــدار .تــازه مامــان چــی؟ او هــم بایــد
بیــاد .قاطــی کــردهام .نمیدانــم چــكار كنــم .بعضــی وقتهــا فكــر
میکنــم پیشــنهاد مهــری بــد هــم نباشــد».
«چه پیشنهادی؟»
ســكوت میکنــم .دل و دمــاغ بحــث دربــاره نامــه دیــروز مهــری را
نــدارم .نمیدانــم چــه شــده كــه انقــدر اصــرار دارد بیایــد اینجــا و
ســهتایی تقاضــای پناهندگــی بدهیــم .میگویــد همــه مــدارك را
داریــم .فكــر میكــردم قانــع شــده و از ایــن كار منصــرف شــده اســت
امــا دوبــاره اصــرار دارد ایــن كار را بكنیــم .میگویــد ایــن جــوری
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نگــران مســاله مالــی و مانــدن هــم نخواهیــم بــود .اگــر قــرار بشــود
بچ ـهدار شــویم ،بــرای بچهمــان هــم خــوب خواهــد شــد».
شهرزاد منتظر جواب من است.
«هیچ .بعدا میگویم».
حرف را عوض میکنم.
«میدانــی وجــود تــو باعــث شــد ســعید آنقــدر خــوب ایــن روزهــای
بیمارســتان را بگذرانــد .امیــد دیــدن هــر روز تــو ،او را انقــدر خــوب
و ســرحال نگــه داشــته».
ســكوت میکنــد .و بعــد بــا قیاف ـهای درهــم ،بــدون ایــن كــه نگاهــی
بــه مــن بكنــد میگویــد:
«آره میدانــم و ایــن دارد نگرانــم میكنــد .دلــم نمیخواهــد هیــچ
وابســتگی از طــرف او بــه وجــود بیایــد .االن یكــی دو روزه متوجــه
شــدهام یــك نــوع اعتیــاد بــه دیــدن مــن پیــدا كــرده .ایــن اصــا
خــوب نیســت .مــن ســعید را مثــل یــک دوســت خــوب میدانــم.
آدمــی متفكــر و بــزرگ .دلــم میخواهــد كم ـکاش كنــم .دوســت
نــدارم ایــن شــكل رابطــه ذرهای عــوض بشــود».
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«اگر عوض بشود چه میشود؟»
رو برمیگرداند به طرف من و با تعجب نگاهم میکند.
«یعنــی چــه؟ ایــن چیزهــا شــوخی نیســت .مســئولیت م ـیآورد .اگــر
ســعید احساســی غیــر از دوســتی ســاده پیــدا كنــد ،همــه چیــز بهــم
میخــورد .مــن دیگــر نمیتوانــم ایــن دوســتی را ادامــه بدهــم .ســعید
ضربــه میخــورد .اتفاقــا همــهاش در ایــن فكــر هســتم چطــوری
میشــود جلــوی همچیــن اتفاقــی را گرفــت».
«میخواهــم چیــزی را بگویــم .دارم بــه كار بــدی كــه كــردم اعتــراف
میکنــم .امــا چــون در رابطــه بــا تــو هــم هســت بایــد بگویــم .مــن
شــبی كــه ســعید را آوردیــم بیمارســتان ،دفتــر یادداشــتهایش
را خوانــدم .بیشــتر صفحههــا را خــط خطــی و چندیــن صفحــه را
هــم پــاره كــرده بــود امــا از همــان دو ،ســه صفحــه یادداشــت ،دیــدم
اشــارهای غیرمســتقیم بــه تــو كــرده بــدون اینكــه صراحتــا چیــزی
نوشــته باشــد .دربــاره تــو خیلــی مثبــت و خــوب نوشــته بــود .احســاس
كــردم بــه نوعــی بــه تــو جلــب شــده .حتــی یکجــوری میشــود
گفــت دوســتت دارد».
شــهرزاد برافروختــه دو ،ســه بــار ســرش را بــه ایــن ســو و آن ســو
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تــكان میدهــد و میگویــد:
«نــه .نــه .اصــا خــوب نیســت .نمیخواهــم ایــن برداشــت را داشــته
باشــد».
«ببیــن ســعید در ایــران بــا هیــچ زنــی آشــنا نبــود .هــر كــه را كــه دیــده
بــود از آشــناها و فامیــل بودنــد كــه هیــچ وقــت حتــی بــه آنهــا هــم
زیــاد نزدیــك نشــده بــود .مامــان و خالــه ناهیــد و مهــری تنهــا زنانــی
بــودن كــه ســعید بــا آنهــا صمیمــی بــود .بــه نظــر مــن طبیعــی اســت
حــس دیگــری نســبت بــه تــو پیــدا كنــد .تــو اولیــن زنــی هســتی كــه
انقــدر نزدیــک بــه او بــودهای .تقصیــر تــو نیســت .تــو هــم ســعید را
بــا معیارهــای خودتــان در ایــن ور دنیــا ســنجیدی .بــه فكــرت هــم
نمیرســید دوســتی ســادهی تــو بتوانــد بــه ایــن ســرعت بــه احســاس
دیگــری تبدیــل شــود».
شهرزاد با درماندگی گفت:
«نمیدانم چكار كنم .تو كمكم میكنی؟ راهحلی داری؟»
«فعــا نــه .ولــی بایــد فكــری بكنیــم .شــاید اگــر تدریجــا دیدارهایــت
را كمتركنــی بشــود كاری كــرد .بدبختــی ایــن اســت كــه ســعید االن
در شــرایطی اســت كــه نبایــد ذرهای فشــار مضاعــف روحــی داشــته
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باشــد».
«میدانم حق با توست .تو باید كمكم كنی».
«نگران نباش».
داریم به خانه نزدیك میشویم.
«نمی خواهی بیای باال چند دقیقه بنشینی؟»
«نــه قربانــت .مــن بایــد بــروم .فــردا بــرای مرخصــی ســعید ماشــین
بــاب را مــیآورم .ســاعت چنــد بیایــم؟»
«خــودت را بــه زحمــت ننــداز .شــاید كامــی ماشــین بیــارد .اگــر هــم
نشــد مــن تاكســی میگیــرم».
«نه میآیم .اینجوری راحتترم».
«به هر حال ممنون».
ماشــین را میكشــاند ســمت چــپ و كنــار خیابــان توقــف میکنــد.
پیــاده میشــوم .ســرش را مــیآورد جلــو .گونــهاش را میبوســم و
خداحافــظ میگویــم.
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حمید ـ ۱۵

یــك ساعـــت اســت كــه رســیدهایم بــه خانــه .شــومینه را روشــن
کــردهام .شــوفاژ را گذاشــتهام روی باالتریــن درجــه ولــی هنــوز خانــه
گــرم نیســت .ســعید بــا شــانههای جمــع شــده روی مبــل كنــار شــومینه
نشســته اســت .گوشــی را تــازه گذاشــته اســت .نزدیــك بیشــتر از نیــم
ســاعت بــا مامــان و خالــه ناهیــد حــرف زد .دارم در آشــپزخانه چــای
دم میکنــم .ســعید بــه شــهرزاد میگویــد:
«ایــن چــه شــهری اســت؟ مــا خودمــان بچــه سردســیریم ،زمســتانهای
خیلــی سختـــی دیدیــم امــا حداقــل خانههامــان گــرم اســت .چــرا
خانههــای اینجــا انقــدر ســرد اســت .اصــا فكــر میکنــم ایــن
اســكاتلندیها یکجــوری مازوخیســت هســتن .ســرما رو دوســت
دارنــد .میبینــی تــو خیابــون بچههــا را چطــور لبــاس میپوشــوانند،
همیشــه پــا و ســاق بچههــا لخــت اســت و از ســرما كبــود شــده».
شهرزاد میخندد.
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«مــردم ایــن جــا یــاد گرفتنــد چطــور در انــرژی صرفهجویــی
كننــد .ایــن هــم بــرای جیبشــان خــوب اســت هــم بــرای كل بشــر.
امــا مــن میبینــم بچههایــی كــه از ایــران میآینــد اصــا كاری بــه
صرفهجویــی ندارنــد .همیــن االن خــود شــما .ببیــن اصــا حســاب
بــرق و گاز و قبــض ســر مــاه را نمیكنیــد .االن هــم گاز روشــن اســت
هــم بـ ِ
ـرق شــوفاژ ،هــم چراغهاتــون .نزدیــک یــک ســاعت هــم كــه
بــا تلفــن حــرف زدی .میدانــی چقــدر بایــد پــول قبــض بدهیــد؟»
سعید سر شوخی دارد.
«تا زمانی كه ارباب حمید هست ما نگرانی نداریم».
مــی آیــم تــو اتــاق و روبــروی شــهرزاد و ســعید در كاناپــه فــرو مــی
روم.
«اتفاقــا دیــروز بــه شــهرزاد میگفتــم ظاهــرا بایــد فكــری بــرای خــرج
اینجــا بكنــم .حــاال شــانسمان كشــیده و معالجــه تــو مجانــی اســت».
شهرزاد حرفم را قطع میکند.
«این را خودشان گفتند؟»
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«آره .ســعید بــه عنــوان مریــض داوطلــب بــرای تحقیقــات انتخــاب
شــده .شــاید حتــی پولــی هــم بهــش بدهنــد .امــا فكــر نمیکنــم زیــاد
قابــل توجــه باشــد .خالصــه بایــد دنبــال كار و ایــن چیزهــا باشــم».
شهرزاد میگوید:
«كار سیاه باید بكنی .فكر نمیکنم اجازه كار داشته باشی».
«نــدارم .كار ســیاه هــم مســاله دارد و هــم درآمــدش كــم اســت.
امنیــت نــدارد ،ســاعتهاش دســت خــودت نیســت».
«خب .پس میخواهی چكار كنی؟»
«راســتش را بخواهیــد دارم كــم كــم دربــاره پیشــنهاد مهــری بیشــتر
فكــر میکنــم .شــاید مــن و ســعید و مهــری تقاضــای پناهندگــی
كنیــم».
شهرزاد بهت زده حرفم را قطع كرد.
«پناهندگی؟ مطمئنی؟»
«نــه هنــوز مطمئــن نیســتم .دارم روش فكــر میکنــم .مهــری تقریبــا
تصمیــم خــودش را گرفتــه».
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شهرزاد با تاسف میگوید:
«فكــر نمیکنــم تصمیــم درســتی باشــد .حیــف نیســت كال از ایــران
ببُریــد و بیایــد اینجــا؟»
«وقتی مجبور باشی اصال هم حیف نیست».
«آدم آنوقتــی مجبــور اســت كــه همــه راههــا را رفتــه و ایــن تنهــا راه
برایــش مانــده .وضــع شــما فــرق میكنــد .مــن وقتــی میبینــم كســی
آن همــه روابــط انســانی خــوب و زیبــا را كــه در ایــن ور دنیــا از یادهــا
رفتــه ول میكنــد و میآیــد اینجایــی كــه مــردم تبدیــل بــه ماشــین
شــدهاند ،دلــم میگیــرد.
سعید وارد بحث میشود.
«منظورت كدام رابطه است كه در اینجا از بین رفته؟»
«همیــن نزدیكــی آدمهــا بــه همدیگــر .همیــن محبتــی كــه تــوی
خانوادههــا هســت .مــن هروقــت م ـیروم ایــران ،دورتریــن آدمهــای
فامیــل همیشــه دور و بــرم جمــع میشــوند .انقــدر محبــت میكننــد
كــه دلــم نمیخواهــد برگــردم ایــن ور .اینجــا آدمهــا تنهاینــد .یادشــان
رفتــه كــه محبــت و توجــه بــه دیگــری یعنــی چــه».
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سعید ابروها را جمع میکند و میگوید:
«نــه اصــا ایــن طــور نیســت .آن ظاهــر مســاله اســت كــه میبینــی.
محبــت و حمایــت انســانها از همدیگــر اشــكال متفاوتــی دارد .از
شــكل ســاده و ابتدایــی گرفتــه تــا شــكل متكامــل و پیچیــده .تــو وقتــی
در یــك روســتا باشــی اوال همــه را میشناســی .بــا همــه یــک جــوری
فامیلــی .دائمــا در جریــان زندگــی همــه هســتی .اگــر اتفاقــی بــرای
كســی پیــش بیایــد و نیــاز بــه كمــك داشــته باشــد ،بــه كمــكاش
مـیروی .اگــر خــود تــو نیــازی داشــتی حتمــا بــه كمــكات خواهنــد
آمــد .میدانــی چــرا؟ چــون روابــط ســاده و محدودنــد .هیچ ســازمانی
نیســت كــه در صــورت نیــاز بــه كمــكات بیــاد .ضرورتــی هــم بــرای
چنیــن ســازمانی وجــود نــدارد .در ایــن جامعــه بزرگتــر هــم خــود
مــردم یــک جــوری نهادهایــی را درســت میكننــد كــه جــای عمــه
و خالــه و عمــو را بگیــرد و در صــورت نیــاز بتوانــد بــه كمــكات
بیایــد .خــود مــن را در نظــر بگیــر .ایــن همــه راه را آمــدهام اینجــا و
یــك مركــز بــزرگ علمــی كــه نــه مــن را میشناســد ،نــه خانــوادهام
را .دارد از مــن مراقبــت میكنــد و تــاش میكنــد مشــكل مــرا حــل
كنــد .ایــن محبــت نوعــش بــا آن یكــی فــرق میكنــد امــا جوهــرش
نــه تنهــا همــان اســت بلكــه از آن هــم اصیلتــر اســت .تــو اگــر در
جوامعــی مثــل جامعــه مــا ایــن محبتهــا را در دایــره كوچــك فامیــل
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میبینــی ،بــه ایــن دلیــل اســت كــه ایــن جامعــه هنــوز مــردم را بینیــاز
از كمــك وابســتگانش نكــرده .نهادهــای درســت و حســابی و مردمــی
نــدارد».
شهرزاد حرف سعید را قطع میکند.
«ســعید جــان مــن دارم از محبــت و انساندوســتی صحبــت میكنــم
نــه از نیازهــای اجتماعــی .اینجــا فردگرایــی غلبــه پیــدا كــرده .همــه
بــه فكــر خودشــان هســتند .اینجــا اگــر هــزار تــا درد و مشــكل داشــته
باشــی كســی نمیآیــد بــه كمــكات».
سعید سری تكان میدهد.
«شــهرزاد جــان كلیشـهای صحبــت نكــن .انقــدر ایــن چیزهــا را گفتید
كــه خودتــان هــم باورتــان شــده .اتفاقــا میبینــم اینجــا نــوع محبتهــا
و توجههــا خیلــی عمیقتــر اســت .همیــن ســازمانهای خیریــه را ببیــن.
فروشگاههایشــان را ببیــن .ایــن همــه آدم مفــت و مجانــی دارنــد بــرای
كمــک بــه انســانها كار میكننــد .تــا میخواهــد در یــک گوشــه
دنیــا فاجعــهای اتفــاق بیفتــد ،ببیــن چنــد نفــر از ایــن ور داوطلبانـــه
بــرای كمــك میرونــد .اصــا خـــود تــو .كار و زندگــیات را ول
كــردی آمــدی بــه كمــک مــا .چــرا؟»
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شــهرزاد یــك لحظــه نگاهــی گنــگ بــا مــن رد و بــدل میکنــد و
دنبــال جــواب میگــردد .اشــارهای بــه حــرف آخــر ســعید نمیكنــد.
«ممكــن اســت ایــن آدمهــا از نظــر فرهنگــی اینجــوری بــار آمــده
باشــند ولــی وقتــی نوبــت آدمهــای دور و برشــان میرســد كاری بــه
كارشــان ندارنــد».
سعید لبخند میزند.
«یعنــی در واقــع فضولــی نمیكننــد .مــن انــكار نمیکنــم كــه وجــود
محبــت و توجــه بیــن افــراد خانــواده و آشــنایان زیباســت امــا تعریــف
مــا هــم از نــوع محبــت و توجــه بایــد دقیقتــر باشــد».
من دخالت میکنم.
«حــاال جنــاب جامعهشــناس بــه نظــر شــما مهــری درســت میگویــد؟
بایــد پناهنده بشــویم؟»
سعید لحظهای ساكت میشود.
«اینهایــی كــه صحبــت كردیــم واقعیتهــای كلیتــری اســت كــه
حداقــل میتوانــد یک ســری كلیشـهها را بشــكند امــا وقتی موضــــوع
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خصوصیتــر میشــود و بــه یــک وضعیــت خــاص برمیگــرده بایــد
آن را در همــان قالــب بررســی كنیــم .نظــر خــود مــن را بخــوای اگــذ
مامــان و تــو پیشــم باشــید از زندگــی در اینجــا اصــا ناراضــی نیســتم.
حداقــل ایــن همــه امكانــات درش هســت .هــم بــرای زندگــی هــم
بــرای كار و اندیشــه».
«ببیــن تــو االن فقــط مامــان را گفتــی .اگــر از مامــان بپرســی او هــم
عــاوه بــر مــن و تــو ،خالــه ناهیــد و حســن آقــا را میگویــد .شــاید
خالــه ناهیــد اگــر بخواهــد بیایــد ،شــرطش بــودن بــا چنــد نفــر دیگــر
باشــد .میبینــی؟ ایــن وابستگیهاســت كــه مسالهســاز میشــود.
بعــدش میمانــد همــان حــرف اصلــی .قــرار نیســت كــه مــردم همــه
بــرای زندگــی بهتــر برونــد و خانهشــون را تــرك كننــد .باالخــره
كســی بایــد بمانــد بــرای درســت كــردن آن خانــه».
سعید میخندد.
«نمیخواهــم همــان بحثهــای قدیمــی را كــه بــا هــم میكردیــم،
شــروع كنــم .ولــی همیــن كــه میگوینــد "خانــه خــودش" ،اگــر یــک
روزی برســد کــه همــه خانــه خودمــان را نــه بــه انــدازه چندمتــر دور و
برمــان بلكــه بــه انــدازه كل ایــن كــره خاكــی بگیریــم ،آنوقــت دیگــر
همــه چیــز حــل میشــود».
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«ســعید جــان مــن قبــا هــم گفتــم .ایــن چیــزی كــه تــو میگویــی
ظاهــرا منطقــی و خیلــی ایــدهآل اســت .امــا نمیشــود آن را در ذهــن
بــه وجــود آورد .فعــا واقعیــت خــارج از ذهــن مــن و تــو ،قویتــر
از ایدهآلهایمــان اســت .چــه بخواهــی چــه نخواهــی ،همینهایــی
كــه تــوی ایــن آب و خــاک هســتند ایــن چنــد وجــب خــاک را مــال
خودشــان میداننــد و كاری ندارنــد مــن و تــو چــه فكــر میكنیــم .از
نظــر آنهــا مــا تــوی جمــع خانوادهشــان جایــی نداریــم».
«تــو راســت میگویــی .منظــور مــن ایــن نیســت كــه همیــن االن مــردم
دنیــا بیاینــد و یــك مرتبــه اینجــوری فكــر كننــد .بــرای رســیدن بــه آن
نقطــه هنــوز راه درازی در پیــش داریــم امــا یــادت باشــد ضــرورت
یــك پدیــده اجتماعــی همیشــه قبــل از ظهــورش در ذهنهــا شــكل
میگیــرد .همیــن انگیــزه میشــود کــه مــردم بــرای ایجــاد آن تــاش
كننــد».
شــهرزاد چیــزی نمیگویــد و خیــره شــده اســت بــه مــا .رو بــه او
میگویــم:
«نظر تو چیست؟»
لحظهای خیره نگاهم میکند.
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«خــب شــماها مســاله را یــک جــور دیگــر داریــد میشــكافید .بــه
نظــرم جالــب اســت .مــن تــا بــه حــال اینجــوری بــه ایــن موضــوع
نــگاه نکــردهام».
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مهری ـ ۷

مامــان جــان وقتــی انقــدر صمیمانــه و راحــت شــروع بــه صحبــت
كــرد ،نمیدانســت چــه غوغایــی در دلــم بــر پــا شــده .از همــان
عصــر كــه بردمــش فیزیوتراپــی و قــرار شــد شــب را پیشــش بمانــم،
حــس میكــردم دلــش بــرای حــرف زدن تنــگ شــده اســت .دوشــی
گرفــت و شــامی مختصــر خوردیــم .چــای دم كــرد و هــر دو روی
زمیــن نشســتیم و روب ـهروی هــم بــه مخدههــای گلــدار تكیــه دادیــم.
منتظــر بهانــه بــود كــه حــرف بزنــد .ســؤال مــن جرقــه را زد:
«مامــان جــان ،بیــن حمیــد و ســعید كــدام یــك بیشــتر شــبیه بابایشــان
هســتند؟»
بــدون درنــگ گفــت« :ســعید» و شــروع كــرد بــه حــرف زدن .شــاید
حــدس نمـیزد كــه چقــدر در درون ذوق کــردهام .دلــم نمیخواســت
حرفــش را قطــع كنــد.
«مثــل ســعید تــودار بــود و عمیــق .فوقالعــاده باهــوش بــود .دور
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و بریهــاش میگفتنــد «ســیروس تئوریســین ماســت» همــهاش
كتــاب میخوانــد .یادداشــت برمیداشــت .مقالــه مینوشــت.
روزی كــه ریختنــد تــو خانــه و كتابهایــش را بردنــد متوجــه جعبــه
یادداشـتهاش كــه همیشــه زیــر ســبد پیــاز و ســیبزمینی بــود نشــدند.
پیرارســال دادم حمیــد و ســعید خواندنشــان .ســعید خیلــی خوشــش
آمــده بــود .دو ،ســه بــار بــا تعجــب زیــــر لــب میگفــت" :ببیــن او
ســالها چطــوری مســائل را تحلیــل كــرده ".مــن خــودم بارهــا ســری
بــه آنهــا زده بــودم امــا درك خیلــی از یادداش ـتها برایــم ســنگین
بــود .حمیــد هفــت ،هشــت داســتان كوتــاه و دو ســه شــعرش را یكجــا
مرتــب كــرده بــود و میگفــت اگــر یــک روزی امكانــش باشــد،
حتمــا چاپــش میکنــم».
مامــان جــان از روزهایــی میگفــت كــه فهمیدنــد بیمــاری ســعید
جــدی اســت .از تالشــش بــرای معالجــهاش گفــت .یــك مرتبــه از
دهانــم پریــد:
«حمیــد دربــاره دكتــر پوراحمــد چیزهایــی گفتــه .مثــل ایــن كــه او
میخواســت ســعید را ببــرد خــارج».
جــور خاصــی نگاهــم كــرد و لحظ ـهای خیــره در مــن مانــد .دســت
و پایــم را گــم كــرده بــودم .در یكــی از شــبهای بعــد از آزادی
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از زنــدان حمیــد تــا نزدیكیهــای صبــح از چیزهایــی حــرف زد كــه
همیشــه بــرای خــودش نــگاه داشــته بــود .از اولیــن عشــقش كــه بــدون
حتــی یــک بــار رو در رو حــرف زدن ،پــس از رد و بــدل شــدن چنــد
نامــه بــه شكســت منجــر شــده بــود و بعــد بــا تردیــدی زیــاد از دكتــر
پوراحمــد گفــت .و آخــر ســر خیــره در مــن مانــد و زیــر لــب گفــت:
«همیشــه فكــر میکنــم پــس از بابــا ســیروس ،دكتــر پوراحمــد تنهــا
مــردی بــود كــه مامــان اورا بســیار دوســت داشــت .شــاید حتــی
عاشــقش بــود ».و حــاال مامــان جــان میخواســت از نگاهــم بخوانــد
تــا چــه انــدازه دربــاره او اطــاع دارم .نمیدانــم توانســت بــه نتیجـهای
برســد یــا نــه .بــا صــدای آرامــی گفــت«:دكتــر آدم بزرگــی بــود.
لنگ ـهاش را هرگــز ندیــدم».
از پــدر ســیروس پرســیدم .در جوابــش گلــهای خفتــه و كمرنــگ
پنهــان بــود.
«مــرد خوبــی اســت امــا هیچوقــت نتوانســت بــرای بچههــا پدربزرگــی
كنــد .زنــش دختــر عمــه مــادرم بــود .زن خیلــی خوبــی بــود .امــا یــک
ســال پیــش از غیب شــدن ســیروس مــرد و آقاجــان زن گرفــت .طاهره
خانــم هیچوقــت روی خوشــی بــه مــا نشــان نــداد .هم ـهاش تــرس از
ایــن داشــت كــه ســربارش شــویم و آقاجــان را مجبــور كنیــم بخشــی
از درآمــد مختصــرش را بــرای مــا صــرف كنــد .امــا مــن از همــان اول
329

احمد پوری

پشت درخت توت

خــودم را كشــیدم كنــار و اصــا بــرای هیــچ كاری كمكــی از آنهــا
نگرفتــم .او هــم اینجــوری راحتتــر بــود .از همــان اول بــه دور و
بــرش میگفــت شــكر خــدا ســیروس بــه انــدازه كافــی بــرای بچههــا
پــول گذاشــته .مــن هــم هیچوقــت نگفتــم چنیــن چیــزی نبــود».
گفتم:
«چه روزهای سختی گذراندید مامان جان».
لبخندی زد و آرام گفت:
«باالخره گذشت».
مهــار بغــض مانــده در گلویــم كــه در تــب و تــاب بــود از دســتم رهــا
شــد .رفتــم بــه طــرف مامــان جــان كــه ببوســمش .بغلــم كــرد .ســرم را
بیــن گــردن و شــانهاش گذاشــتم .موهایــش هنــوز نـمدار بــود و بــوی
شــامپو م ـیداد .دلــم نمیخواســت از بغلــش بیــرون بیایــم.
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ســعید ســه شــنبه بســتری میشــود .تــا روز جمعــه یــك ســری آزمایش
و مقدمــات الزم دارد و جمعــه ســاعت  ۱۱صبــح مــی رود بــرای
شــوك .پرفســور بــون دیــروز نیمســاعت بــا مــن حــرف زده اســت.
باشــد ،بســیار خــب ،شــنیدم .بایــد خــودم را بــرای خیلــی چیزهــا آماده
كنــم .چنــد دفعــه بایــد ایــن را تكــرار كنیــد .تــازه ایــن مــن نیســتم كــه
بایــد آمــاده باشــم .آن زن مریــض كــه از پــای دقیقههــای زندگـیاش
زنجیــر انتظــار و نگرانــی آویــزان اســت بایــد خــودش را آمــاده كنــد.
بــرای چندمیــن بــار در زندگــی؟ نمیدانــم .مهــری كجایــی؟ صدایــت
بســیار ضعیفتــر شــده .ایــن روزهــا تنهــا از آمــدن و مانــدن پیــش
مــن میگویــی .چــرا تــو هــم آمــاده نمیشــوی؟ یــك لحظــه بیــا
بــا مــن بــه چشــمان ســعید خیــره شــو .ابـــــر دلهــره و نگرانـ ـیاش را
ببیــن .ببیــن كــه چطــور میخواهــد بیپناهــی و ترســش را تــا كنــد
و گوشــهای در درون بگــذارد و چطــور وقتــی دارد از روز جمعــه
صحبــت میکنــد ،ســعی دارد لــرزش صدایــش او را لــو ندهــد .مامــان
نگــران ســعید اســت .تــو نگــران منــی .بابــای تــو نگــران توســت .خالــه
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ناهیــد نگــران مامــان و ســعید ،و مــن نگــران همــه شــما .توانــم را دارم
از دســت میدهــم.
شــهرزاد تــو هــم بایــد آمــاده شــوی .تــو چــرا پــایات كشــیده شــد بــه
ایــن معركــه .داشــتی زندگــی راحتــت را میكــردی .خیلــی دنبــال
هیجــان و بــه اصطــاح خــودت فــرار از روزمرگی بودی .خوب شــد؟
حــاال راضــی هســتی؟ وقتــی ســعید داشــت مالقــات نیمســاعتهاش را با
پرفســور بــون خالصــه میكــرد و برنامــه هفتــه بعــدش را میگفــت و
بــا لودگــی هــراس آلــودی میگفــت كــه «درســت اســت .همــه چیــز
مرتــب و خــوب اســت ولــی حضــرت عزرائیــل هــم یــك صندلــی
بغــل دســت پرفســور بــون خواهــد داشــت» .بــه بهانــه گذاشــتن كتــری
روی اجــاق رفتــی آشــپزخانه تــا اشــكت را نبینــم.
تــو نگــران مــن هــم هســتی .یــك بــار بــه مــن گفتــی كــه درســت
نیســت مــن وظیفــه آرامبخشــی را تنهــا بــه دوش بكشــم .گفتــی
هــر لحظــه دارم ســعی میکنــم همــه را آرام كنــم و نگرانیهــای
آنهــا را خــودم بــه دوش بكشــم .یــادت اســت گفتــی حداقــل بیایــم
پیــش تــو و راحــت گریــه كنــم .خــودم را بیــرون بریــزم و بگویــم
كــه هیــچ چیــز آرام نیســت .خطرهــای زیــادی پیــش رو هســت .مــن
هرگــز ایــن كار را نكــردم .تــو بــا شــوخی مــی گویــی مــن خیلــی
 machoهســتم .برایــم توضیــح دادی ایــن واژه را بــرای مردهایــی
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كــه نشــان دادن ضعــف را كســر شــان میداننــد ،بــه كار میبرنــد.
گفتــی مردهــا وقتــی آمپــول میزننــد ،بــه زور چهــر ه خــود را عــادی
نشــان میدهنــد چــون نمیخواهنــد نشــان دهنــد كــه ســوزنی كــه در
گوشتشــان فــرو رفتــه ،آنهــا را بــه درد آورده اســت .مردهــا نبــردی
دیرینــه بــا اشــك چشــم دارنــد كــه مبــادا حتــی لحظـهای نشــان دهنــد
كــه درماندهانــد و ضعیــف.
تــو مثــل مــن نیســتی .پــس از آن روز كــه از احســاس ســعید نســبت بــه
تــو باهــم حــرف زدیــم ،دوبــار بــا مــن از نگرانــی ات گفتــی و هــر دو
بــار از تــه دل گریــه كــردی .گفتــی كــه ســعید دارد وابســتگیاش را
بــه تــو نشــان میدهــد.
مهــری كمكــم كــن .گوشــی را بــردار و بــه مــن زنــگ بــزن .بــا مــن
حــرف بــزن .نــه از آمــدنات .نــه از پناهندگــی .بگــو همــه چیــز تمــام
خواهــد شــد .بگــو ســعید حالــش خــوب میشــود .مامــان حالــش
كامــا خــوب خواهــد شــد .همــه دوبــاره جمــع میشــویم یكجــا و
مــن شـبها خســته از كار بــه آغــوش گــرم تــو پنــاه مـیآورم .بگــــو.
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مهری ۸ -

بــه حمیــد میگویــم پریــروز بــا بابــا رفتیــم تهــران و مــن ویزایــم را
گرفتــم .او هــم مثــل مــن زیــاد هیجــان زده نیســت .بــه او میگویــم
فــردا از صبــح زود ،همــه خانــه بابــا جمــع میشــویم و كنــار تلفــن
هســتیم .حمیــد میگویــد كــه بــه بابــا بگویــم همــه تلفنهــا را
خــودش جــواب دهــد .نگــران اســت اگــر خبــری خــوب نباشــد بابــا
بتوانــد كاری كنــد كــه مامــان جــان متوجــه نشــود.
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كامــی درس فردایــش را تعطیــل كــرده اســت .قــرار اســت كــه او و
شــهرزاد و مــن از صبــح پیــش ســعید باشــیم .بــه شــهرزاد میگویــم
مهــری ویــزا گرفتــه اســت .میگویــم فــردا آنهــا هــم همگــی قــرار
اســت خانــه بابــای مهــری باشــند .شــهرزاد میخواهــد خــودش را
آرام نشــان دهــد.
«مــن دلــم روشــن اســت .هیــچ اتفــاق بــدی نمیافتــد .ســعید بــه
بهتریــن وجــه از زیــر شــوك ســالم بیــرون میآیــد».
كامی خودش را باخته است.

335

احمد پوری

پشت درخت توت

مهری ـ ۹

بــه خالــه ناهیــد توضیــح میدهــم كــه قــرار اســت حمیــد بــا تلفــن
بیمارســتان بــا مــا تمــاس بگیــرد .ســاعت نزدیك دوازده اســت .حســن
آقــا میگویــد«:حــاال بــه وقــت آنهــا دو ســه ســاعت مانــده ».مامــان
جــان روی مبــل نشســته اســت و اصــا حــرف نمیزنــد .كشــیدگی
طــرف چــپ صورتــش خیلــی بهتــر شــده .خالــه ناهیــد بــا مامــان مــن
در آشــپزخانه اســت .حســن آقــا و بابــا هــم ســر میــز نشســتهاند و
چــای میخورنــد .همــه هــر چنــد لحظــه یــك بــار ب ـیاراده نــگاه بــه
تلفــن میكنیــم.
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ســعید دارد مجلــه میخوانــد .كامــی قــرار و آرام نــدارد .مــدام وارد
اتــاق
میشــود و بــه بهانــهای بیــرون مــیرود .شــهرزاد لــب تخــت ســعید
نشســته اســت و مــن روبهرویــش .بــه شــوخی میگویــم:
«بابا بنداز این مجله را كنار .یك كمی صحبت كن».
ســعید كــه ســعی میکنــد آرامشــش را بــا لبخنــدی نشــان دهــد،
میگویــد:
«دارم بــه علــم خــودم اضافــه میکنــم .كــه اگــر قــرار شــد فلنــگ را
ببنــدم بــا توشــه بهتــری بــروم».
میگویم:
«خفــه شــو بابــا .چقــدر منفــی شــدی تــو .همــه عملهــا و اینجــور
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چیزهــا خطــر هــم دارنــد .چــرا آن ور قضیــه را نمیبینــی كــه دیگــر
بــرای همیشــه از شــر ایــن مریضــی لعنتــی خــاص میشــوی».
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مهری ـ ۱۰

تلفــن كــه زنــگ میزنــد دلــم میریــزد .یكــی ،دو ثانی ـهای كــه بابــا
م ـیرود طــرف گوشــی نگاهــی بــه قیافــه همــه مــینــدازم .غیــر از
مامــان جــان كــه ســرش را انداختــه پاییــن همــه بــا وحشــت گوشــی را
نــگاه میكننــد.
بابــا هیچوقــت عــادت نــدارد هیجــان خــود را نشــان دهــد .بــه آرامــی
میگویــد:
«ســام بابــا .خوبــی؟ چــه خبــر؟… خــب؟ ...خــب؟ ...باشــد .نگــران
نبــاش .حتمــا نتیجــه خــوب میشــود .مــا منتظریــم .ممنــون كــه زنــگ
زدی .قربانــت».
بابــا گوشــی را میگــذارد .مامــان جــان ســرش را بلنــد كــرده اســت.
بابــا میگویــد:
«ده دقیقــه قبــل بردنــش اتــاق عمــل .حالــش خــوب بــود .فشــارش
عــادی بــود و تــا آخریــن لحظــه كــه میرفــت تــو اتــاق بــا دور و
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بریهــاش شــوخی میكــرد».
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حمید ۱۹ -

پرســتار در جــواب ســؤال مــن كــه چــرا انقــدر طــول كشــید چیــزی
نمیگویــد .پرفســور بــون هنــوز تــوی اتــاق اســت .آنطــور كــه گفتــه
بودنــد ،كل شــوك بیشــتر از یــك ســاعت نبایــد طــول میكشــید .االن
دو ســاعت بیشــتر اســت كــه پشــت در نشســتهایم .كامــیدارد پشــت
ســر هــم خمیــازه میكشــد .شــهرزاد میگویــد واكنــش عصبــی
اســت .رنــگ شــهرزاد پریــده اســت .نگاهــش بــه طــرف در اتــاق
عمــل میچرخــد .پرفســور بــون بــا ابروهــای گــره خــورده میآیــد
بیــرون .هــر ســه بلنــد میشــویم و بــه طــرف او میرویــم .پرفســور
بــون لحظــهای بــه مــن خیــره میشــود و بــدون مقدمــه میگویــد:
«رفت كما».
صدای خودم را نمیشنوم اما گویا پرسیدهام:
«زنده است؟»
پرفسور دست روی شانهام میگذارد و با عجله میگوید:
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«بلــه .بلــه .زنــده اســت و احتمــال خیلــی زیــاد دارد كــه بــه هــوش
بیایــد .شــاید یكــی دو روز دیگــر .شــاید دو ســه هفتــه دیگــر .قبــا هم
از ایــن مــوارد بــوده .اتفاقــا شــوك خیلــی موفقیتآمیــز بــود .اگــر بــه
هــوش بیایــد بــه احتمــال خیلــی زیــاد بــرای همیشــه خــوب خواهــد
شــد».
پرفســور نگاهــی بــه شــهرزاد و كامــی میکنــد و بعــد دوبــاره رو
میکنــد بــه مــن.
«شــماها بریــد خانــه ،اســتراحت كنیــد .بــا بیمارســتان در تماس باشــید.
مــن گفت ـهام شــما را در جریــان تحــوالت بگذارنــد .نگــران نباشــید.
همهچیــز درســت میشــود».
پرفســور خداحافظــی كوتاهــی میکنــد و دورمیشــود .شــهرزاد رو
بــه دیــوار ایســتاده اســت و كامــی نشســته و ســرش را بیــن دو دســتش
گرفتــه اســت .بــه طــرف تلفــن مـیروم.
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مهری ـ ۱۱

در ایــن دو ،ســه ســاعت خالــه ناهیــد هــر چنــد دقیقــه یکبــار مـیرود
آشــپزخانه یــا مــن را و یــا مامانــم را میكشــاند آنجــا و بیتابانــه
میگویــد:
«چی شد؟ چرا زنگ نمیزند؟ خیلی نگرانم».
مامــان جــان متوجــه او شــده اســت امــا چیــزی نمیگویــد .همچنــان
بیحركــت نشســته و چشــم دوختــه بــه قالــی.
تلفــن كــه زنــگ میزنــد و دســت بابــا مـیرود طــرف گوشــی ،خالــه
ناهیــد مینشــیند روی زمیــن.
«ســام عزیــزم ...خــب؟ ...جــدی؟ ...خــب؟ ...حالــش كــه خوبــه؟...
منظــورم همــان اســت ...خــب خــب ...پــس دكتــر نظــرش مثبــت
اســت ...خــب ...خــب .آره میفهمــم ..آره ...نگــران نبــاش ...آره
عزیــزم ...باشــد ...باشــد»...
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مامــان جــان حركتــی میکنــد و میخواهــد بــرود گوشــی را از بابــا
بگیــرد ولــی بابــا بالفاصلــه گوشــی را میگــذارد.
صدای خاله ناهید از گلو میآید« :چی گفت؟»
بابا سینه صاف میکند و میگوید:
«شــوك كامــل نبــوده .قــرار شــده فعــا دو ،ســه روز بخوابــد بعــد
یــك شــوك دیگــر بدهنــد .فعــا حالــش خــوب اســت .حمیــد عجلــه
داشــت برگــردد ســر تخــت او .میگویــد همــه چیــز مرتــب و خــوب
اســت .دكتــر گفتــه احتمــاال در شــوك دوم همهچیــز حــل خواهــد
شــد».
مامان جان با صدای لرزان میگوید:
«نمیشود شماره آنجا را گرفت؟»
«مــا شــماره آنجــا را نداریــم .یادمــان باشــد ایــن دفعــه حمیــد كــه
زنــگ زد شــماره بگیریــم .آنجــا تلفنهــای عمومــی هــم شــماره
دارنــد .میشــود بهشــان زنــگ زد .فعــا منتظــر تلفــن حمیــد میمانیــم.
جــای نگرانــی نیســت».
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مامــان جــان ســر جایــش مینشــیند .نگاهــی بــه قیافههــای نگــران
حســن آقــا و خالــه ناهیــد و مامــان میکنــم و بعــد بابــا را میبینــم
كــه دارد بــا قوطــی ســیگار روی میــز بــازی میکنــد .حرفهایــش را
زیــاد بــاور نکــردهام .مثــل اینكــه همــه مثــل مــن شــك دارنــد واقعیــت
را شــنیده باشــند .مامــان جــان ســرش را تكیــه داده بــه پشــتی مبــل و
چش ـمهایش را بســته اســت .اشــارهای بــه خالــه ناهیــد میکنــم .آرام
مــیرود پیشــش و میگویــد« :نســرین جــان ،پاشــو بریــم آن اتــاق
یــک ذره اســتراحت كــن ».مامــان جــان چشــمانش را بــاز نمیكنــد.
خالــه ناهیــــد نزدیكتــــرمیشود و آرام بــازوی مامــان جــان را تــكان
میدهــد.
«نسرین جان؟ نسرین؟ نسرین؟»
با نگرانی آرام روی صورتش ضربه میزند.
«نسرین .نسرین بیداری؟»
صدایش بلندترمیشود و ضربه را محكمتر میزند.
«نسرین .خدا مرگم بده .چرا جواب نمیدهی نسرین؟»
ســر مامــان جــان میافتــد روی شــانه راســتش .خالــه ناهیــد جیــغ
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میزنــد.
«نسرین جواب بده».
بابــا بــه ســرعت م ـیرود پیــش مامــان جــان و دســت میگــذارد زیــر
گلــو روی جنــاغ ســینهاش .زانوهــای مــن تــا میشــوند .مینشــینم
روی زمیــن .بابــا م ـیدود طــرف تلفــن.
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حمید ۲۰

شهرزاد میگوید:
«االن وقــت مناســبی بــرای تلفــن بــه ایــران نیســت .احتمــاال پــدر
مهــری یکجــوری خبــر را داده اســت .شــاید هــم صــاح دانســته
نگویــد .بهتــر اســت منتظــر باشــی آنهــا زنــگ بزننــد تــا ببینــی چقــدر
از موضــوع اطــاع دارنــد».
حــق بــا اوســت .اگــر بــا مامــان صحبــت كنــم همــه چیــز را لــو
میدهــم .مطمئــن نیســتم دوام بیــاورم و گریــه نكنــم.
پرفســور بــون خیلــی امیــدوار اســت .میگویــد عالئــم حیاتــی ســعید
خیلــی امیدبخــش اســت .امــا ایــن را هــم میگویــد كــه ممكــن اســت
پــس از مدتــی در همــان حــال كمــا...
شــهرزاد میگویــد بایــد بــه فكــر مامــان باشــم و ســعی كنــم فشــار
روحــی بــه او وارد نشــود .آخــر چطــور؟
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مهری ۱۲ -

مامــان جــان را بردنــد ســردخانه .خالــه ناهیــد رفــت زیــر ســرم .حســن
آقــا مانــد پیــش او .بابــا زیــر بــازوی مــرا گرفــت و كشــاند بــه طــرف
ماشــین .مامــان قبــل از مــا در صندلــی عقــب نشســته بــود و آرام گریــه
میكــرد .نمیدانــم بابــا كــی گریــه كــرده بــود امــا دور چشــمانش
پــف كــرده بــود و چشــمانش ســرخ بــود .حــرف نمـیزد.
بابــا نشســته اســت روبــهروی تلویزیــون و گیــاس دســتش اســت.
مامــان گوشـهای كــز كــرده و مــن روی مبــل دراز كشــیدهام .بــه زور
ســعی میکنــم صدایــم در بیایــد.
«من قدرت گفتنش را ندارم .بابا شما به حمید بگید».
رو میکنــد بــه مــن .دو قطــره اشــك بــه طــرف ســبیلش در حركــت
اســت .ســر تــكان میدهــد یعنــی باشــد .در حالتــی شــبیه بــه خــواب
و بیــداری هســتم.
بابــا بعــد از اینكــه شــنید مامــان جــان تمــام كــرده بــه حســن آقــا و
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مــن گفــت ســعید رفتــه كمــا .خالــه ناهیــد شــنید و بیهــوش شــد.
نمیدانــم مــن چــرا بیهــوش نمیشــوم .مــن چــرا ســكته نمیکنــم.
یــك لحظــه دلــم میخواهــد چشــمانم را ببنــدم و بعــد بــاز كنــم و
ببینــم همــه را داشــتم كابــوس میدیــدم .صــدای زنــگ تلفــن اســت.
بابــا بلنــد میشــود و بــا تانــی م ـیرود بــه طــرف گوشــی.
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بابــای مهــری جوابــم را میدهــد .میگویــم بیشــتر از دو ســاعت
اســت كــه تــاش میکنــم آنهــا را بگیــرم .میگویــد بیمارســتان
بودنــد .میگویــد مامــان جــان حالــش بهــم خــورد .میگویــد
مامــان جــان بســتری شــده و االن در آی ســی یــو اســت .میگویــم
میخواهــم بــا مهــری حــرف بزنــم .میگویــد مهــری هنــوز در
بیمارســتان اســت .نمیدانــم چــرا نمیتوانــم حرفــش را بــاور كنــم.
آن صالبــت همیشــگی را نــدارد تــا مــرا مطمئــن كنــد چیــزی اتفــاق
نیفتــاده اســت .میخواهــد یــك جــوری مكالمــه را تمــام كنــد .وقتــی
میبینــد مــن دارم زیــادی میپرســم ،حــرف را عــوض میکنــد و از
ســعید میپرســد .همــه چیــز را مفصــل میگویــم و بعــد میپرســم
مــن كــی میتوانــم بــا مهــری حــرف بزنــم .میگویــد امیــدوار اســت
امشــب بیایــد خانــه و بیمارســتان نمانــد .اگــر آمــد بــه او میگویــد
كــه خــودش زنــگ بزنــد .و بعــد خداحافظــی میکنــد.
مامــان در آی ســی یــو اســت .مگــر میگذارنــد كســی شــب پیــش
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مریــض در آی ســی یــو بمانــد .مهــری كجاســت؟
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خالــه ناهیــد بــه هــوش آمــده اســت .حســن آقــا تلفــن كــرد و
گفــت خالــه را میبــرد خانــه .فــردا بایــد برویــم و مامــان جــان را
تحویــل بگیریــم و ببریــم خاكســپاری .حمیــد كــی بایــد بفهمــد؟ چــه
كســی میخواهــد خبــر را بــه او بــــدهد؟ حمیــد دوام مــیآورد؟
بابــا میگویــد آره دوام مــیآورد .همهمــان دوام میآوریــم .ایــن
راز طبیعــت اســت .میگویــم پــس چــرا مامــان جــان دوام نیــاورد.
میگویــد نســرین خانــم درختــی بــود تنــاور كــه فقــط پوســتی از آن
مانــده بــود .درون تنــهاش را موریانههــا پــوك كــرده بودنــد .یــك
تــكان كافــی بــود تــا ســرنگونش كنــد .نســرین خانــم حرفهــای
مــرا بــاور نكــرد .ایكاش واقعیــت را گفتــه بــودم .شــاید فكــر كــرده
ســعید از دســت رفتــه اســت.
دارم گریــه میکنــم .مامــان میآیــد و در گوشــه كاناپــه جایــی بــرای
خــودش بــاز میکنــد .ســرم را بلنــد میکنــد و میگــذارد روی
رانــش و موهایــم را نــوازش میکنــد و آرام میگویــد« :گریــه كــن
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عزیــزم .گریــه كــن .بریــز بیــرون .گریــه كــن».
بابا گیالسی دیگر پر میکند.
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یــك ســاعت اســت کــه تــاش میکنــم بــا خالــه ناهیــد تمــاس
بگیــرم .آخــر ســر حســن آقاســت كــه گوشــی را برداشــته اســت .الــو
میگویــد و صدایــم را كــه میشــنود لحظــهای ســكوت میکنــد.
یــک مرتبــه فكــری بــه نظــرم میرســد:
«حسن آقا من به آقای احتشام زنگ زدم .همه چیز را گفت».
حســن آقــا هایهــای گریــه را ســر میدهــد .خالــه ناهیــد بــا صــدای
گرفتـهای میپرســد حمیــد اســت؟ و بعــد جیــغ میزنــد و بــه دنبالــش
بــا وای وای مقطــع گریــه ســر میدهــد .پاهایــم میلــرزد .زبانــم بنــد
آمــده اســت .بــه زور میگویــم:
«مامان مرد؟»
حســن آقــا فقــط گریــه میکنــد و خالــه ناهیــد ضجــه میزنــد .حســن
آقــا میــان گریــه از مــن میپرســد ســعید زنــده اســت؟ نمیتوانــم
جــواب بدهــم .گوشــی را میگــذارم و مینشــینم .چــرا گریــه
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نمیکنــم؟ چــرا داد نمیزن ـم؟ چــرا چیــزی نمـ ـیشكنم؟ چــرا تلفــن
را بــه ســرم نمیكوبــم؟
پالتــو را تنــم میکنــم .چكمههــا را میپوشــم و میزنــم بیــرون .از
خیابــان باریكــی كــه خانـهام در آن اســت بیــرون میآیــم و میپیچــم
بــه خیابــان اصلــی .بــرف زیــر پایــم قــرچ و قــروچ میکنــد .دسـتها
را در جیــب میگــذارم .جملــه اول بیگانــه آلبــر كامــو میآیــد بــه
زبانــم« .مامــان مــرده اســت » .بــا صــدای بلنــد میگویــم مامــان مــرده
اســت .دو ،ســه نفــری كــه در ایســتگاه اتوبــوس منتظــر ایســتادهاند
بــیاراده بــه طرفــم برمیگردنــد .نگاهــی بــه آنهــا میکنــم و
میگویــم مامــان مــرده اســت .سرشــان را بــر میگرداننــد .بلندتــر
میگویــم مامــان مــرده اســت و یــک مرتبــه اشــكم سرازیرمیشــود.
قطــرات اشــک چنــان بــه ســرعت پاییــن میآینــد كــه غافلگیــرم
میكننــد .مــن گریــه نمیکنــم ،هقهــق نمیکنــم .امــا اشــكها
بــدون اراده مــن دارنــد میریزنــد پاییــن .قدمهایــم را تنــد کــردهام.
میگویــم مامــان مــرده اســت و بــاز تكــرار میکنــم .دو ،ســه عابــر
لحظــهای بــا نگرانــی و تــرس نگاهـــم میكننــد و بــه ســرعت رو
برمیگرداننــد .حــاال دیگــر دارم م ـیدوم .اش ـکها همچنــان بیــرون
میآینــد و یــک مرتبــه میایســتم .خانــه شــهرزاد اســت .زنــگ در را
میزنــم .شــهرزاد خــودش در را بــاز میكنــد .بــا چشــمانی حیــرت
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زده نگاهــم میکنــد .بــا صدایــی شــبیه جیــغ میگویــد« :خــدای
مــن .چــه شــده؟»
میگویم« :مامان مرده است».
میگوید« :چی؟»
میگویم« :مامان مرده است».
دستم را میگیرد و میكشد تو و در را میبندد.
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خالــه ناهیــد مثــل مردههــا شــده .در ایــن یــك هفتــه بــه انــدازه ده
ســال پیــر شــده اســت .صدایــش خــش دارد و هــر دو ،ســه ســاعت
یــك بــار م ـیرود گوش ـهای و میخوابــد .بــا مــن بیشــتر از دیگــران
خلــوت میكنــد .مــدام حــال ســعید و حمیــد را میپرســد .میگویــد
دلــش را نــدارد بــا حمیــد حــرف بزنــد .نالهكنــان میگویــد:
«راستش را بگو سعید زنده است؟»
«آره بــه جــان خالــه .حمیــد میگویــد دكترهــا خیلــی امیــد دارنــد بــه
هوش بیــاد».
«حمید چطور است؟»
«حمیــد اصــا حالــش خــوب نیســت .راســتش را بخواهــی مــن بــرای
حمیــد بیشــتر نگرانــم .یــک وقتــی خــوب و آرام حــرف میزنــد و
یــک وقتهایــی پــرت و پــا میگویــد».
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«خدا مرگم بدهد .یعنی چه؟ یعنی بچهام قاطی كرده؟»
«نــه آن جــوری .مثــا چیزهایــی را میگویــد كــه آدم انتظــار نــدارد
االن تــو ایــن شــرایط مطــرح كنــد .همیــن امــروز صبــح داشــت از
مســافرت دو ســال پیشمــان بــه اصفهــان میگفــت كــه نتوانســته
بودیــم هتــل پیــدا كنیــم و تــو چادرهــای شــهرداری خوابیدیــم .مــن
فقــط آره آره میگفتــم امــا نمیدانســتم چــه ربطــی بــه حــال و هــوای
االن دارد .بــه مــن میگویــد هرچــه مــدرك دارم بــردارم و بــرم
پی ـشاش .مـ ـیخواهد بمانــد آنجــا و برنگــردد .میگویــد نمیخــوام
جــای خالــی مامــان را ببینــم».
«حق دارد .نیاد بهتر است».
یادم میافتد درباره خاله ناهید هم چیزهایی میگفت:
«میگویــد بعدهــا میتوانــم دعــوت كنــم خالــه ناهیــد بیایــد
پیــشام».
خاله ناهید چشمانش را میبندد و آرام در میان گریه میگوید:
«خاله ناهید فدات بشود».
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شــهرزاد مــرگ مامــان را بــرای پرفســور بــون تعریــف كــرده اســت.
دیــروز كــه بیمارســتان بــودم مــرا دیــد و دعــوت كرد بــروم بــه اتاقش.
نیــم ســاعتی برایــم حــرف زد .آرام ،بــا محبــت .ســبك شــدم ،خیلــی
زیــاد .از مــادر خــودش گفــت كــه وقتــی او  ۱۱ســاله بــوده در ســقوط
هواپیمایـــی كــه عــازم اســتانبول بــود ،كشــته شــد .از روزهایــی حــرف
مـیزد كــه غــم از دســت دادن مــادر را بــه تنهایــی تحمــل كــرده بــود
و بعــد گفــت« :مدتهــا در خــواب میدیــدم برگشــته اســت .هرگــز
واقعــا مرگــش را بــاور نكــردم .بعدهــا فقــط بهطــور منطقــی بــه خــودم
قبوالنــدم كــه او هیچوقــت برنمیگــردد».
شــهرزاد تمــام زندگــیاش را ول كــرده و مــدام دور و بــر مــن
میچرخــد .زمانــی كــه احســاس میكنــد میخواهــم تنهــا باشــم،
غیبــش میزنــد و یکبــاره پیدایــش میشــود .چاقــو برمــیدارد،
غمهایــم را تقســیم میکنــد بیــن مــن و خــودش .ســاعتها بـــــا
مـــــن در خیابــان قــــدم میزنــد .در پــاب مینشــیند .گاه ســكوت
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میکنــد تــا مــن حــرف بزنــم و گاه ماننــد شــهرزاد بــزرگ برایــم قصــه
میگویــد .از زندگــی خــودش از خاطراتــش .از عشــق هلنــدیاش ،از
مــادرش كــه هیچوقــت بــه او حــس مــادری نداشــته اســت.
از ســعید میگویــد و ایــن كــه نمیدانــد بــا او چــه كنــد .از مــن
میگویــد كــه چــرا نوشــتن و شــعر را جــدی نمیگیــرم .شــهرزاد كــه
حــرف میزنــد ،بــرای لحظاتــی از پیــش مامــان ،از حیــاط كوچــک
خانهمــان ،از كوچههــای تنــگ و خاكــی تبریــز ،از روزهــای مدرســه
بیــرون میآیــم.
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الــو ...صــدا خــوب مـیآد؟ ...آره .خوبــی؟ ...چهارشــنبه مـیآم .صبح
میرســم لنــدن و ســاعت  ۱۲پــرواز دارم بــرای ادینبــرا .فكــر میکنــم
نزدیــك یــک و نیــم شــما آنجــا بــاش ....ببیــن تــو مطمئنــی چیــزی
نمیخــوای؟ ...حمید...عزیــزم انقــدر خــودت را اذیــت نكکــن ...تــو
را بــه خــدا گریــه نكــن ...همــه چیــز درســت میشــود ...ببیــن تــو
شناســنامهات را بــا خــودت داری؟ ...خــب ......خــوب اســت ...خیلــی
دنبالــش گشــتم… نــه فكــر نمیكنــم احتیــاج باشــد همینجــوری...
حــاال ســه روز وقــت داریــم اگــر چیــزی بــه نظــرت رســید بگــو...
خالــه ناهیــد هنــوز دلــش را نــدارد باهــات حــرف بزنــد ...خیلــی ســام
میرســاند ...االن اینجاســت ،نشســته پیــش مــن ...فكــر نمیکنــم ...نــه،
اشــاره میكنــد نمیخواهــد باهــات حــرف بزنــد ...فعــا خداحافــظ.
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بــا صــدای تلفــن كــه بیــدار شــدم اول چشــمم افتــاد بــه ســاعت روی
دیــوار ۶ :صبــح .گوشــی را برداشــتم .از بیمارســتان بــود .ســرم داغ
شــد و گوشهایــم ســوت كشــید .مقدمهچینــی پرســتار را جســته
گریختــه فهمیــدم كــه پرفســور بــون گفتــه اســت مــا را در جریــان
بگــذارد و داشــت معــذرت میخواســت كــه مجبــور شــده صبــح زود
مــرا از خــواب بیــدار كنــد .الل شــده بــودم .ســوت گوشهایــم بلندتــر
میشــد .از البـهالی جمــات پرســتار عبــارات «ســه ســاعت اســت...
»« ،دو بــار چشــم بــاز كــرده« ،» ...دارد بــه هــوش میآیــد،» ...
«عالئــم » ...را شــنیدم.
نمیدانم چرا داد زدم.
«به هوش آمده؟»
«دارد بــه هــوش میآیــد .خــود پوفســور بــون از دو ســاعت پیــش
بــاالی ســرش اســت».
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«آمدم».
راننــده تاكســی كــه پشــت چــراغ قرمــز توقــف كــرده بــود ،پــی بــه
بیقــراریام بــرده و توضیــح میدهــد« :دو تــا چــراغ ایــن مســیر
خیلــی طوالنــی اســت .یكــی ایــن ،یكــی چــراغ ســر بریــج .در عــوض
خیابانهــا خلــوت اســت .نگــران نباشــید زود میرســیم».
پرفســور بــون بــاالی ســر ســعید اســت و مــدام مانیتــور بــاالی تخــت
او را كنتــرل میکنــد .دســت مــرا محكــم گرفتــه و آرام میگویــد:
«تــا چنــد دقیقــه بعــد كامــا بــه هــوش میآیــد .مغــز دارد پاســخ
میدهــد .ســؤالهایی كــه كردیــم بــا حركــت دســت پاســخ داده .دو
دفعــه چشـمهاش را بــاز كــرده .خــب ...ببیــن دارد چشـمهاش را بــاز
میكنــد».
پرفســور بــون صندلــی را میكشــد جلــو و بــه مــن میگویــد بغــل
تخــت بنشــینم و آرام اســم او را صــدا بزنــم.
در گوشــش میگویــم« :ســعید .ســعید جــان .صدایــم را می شــنوی؟»
ســعید ســرش را آرام تــكان میدهــد .چشــمانش را نیمــه بــاز میکنــد
و میچرخانــد بــــه طــرف صــدا .نــگاه بیحالتــی بــه مــن میانــدازد
و لحظــهای خیــره میمانــد .تبســمی بــر لبانــش مینشــیند .قلبــم
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دارد از جــا كنــده میشــود«:ســعید جــان ،حالــت خــوب اســت؟»
لبهــای خشــكش بــه زور بازمیشــود «آره ».جلــوی دهانــم را
محكــم میگیــرم تــا فریــادی از گلــو بیــرون نیایــد .بلنــد میشــوم
و بــه ســرعت از اتــاق میزنــم بیــرون .تــا جایــی كــه میتوانــم از
اتــاق دور میشــوم و بــه انتهــای ســالن كــه میرســم بلنــد گریــه ســر
میدهــم .انقــدر بلنــد كــه پرســتار پشــت میــز دایــره شــكل بــا انگشــت
بــر روی لــب میخواهــد كــه صدایــم را بیــاورم پاییــن».
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حمید ۲۶ -

مهــری خانــه نیســت .تلفــنِ خانــه بابــایاش هــم جــواب نمیدهــد.
شــماره خالــه ناهیــد را میگیــرم .حســن آقــا گوشــی را برمــیدارد.
احوالپرســی كوتاهــی میكنــم و از مهــری میپرســم .میگویــد
یــك ســاعت پیــش رفتنــد تهــران كــه ســاعت  ۲صبــح فــردا از آنجــا
حركــت كنــد .حــال خالــه ناهیــدت خــوب نبــود .مــا اینجــا باهــاش
خداحافظــی كردیــم .میپرســم خالــه ناهیــد كجاســت .میگویــد:
«همینجــا پیــش مــن اســت ».میگویــم« :بهــش بگــو حتمــا
میخواهــم باهــاش حــرف بزنــم ».حســن آقــا گوشــی را از خــــــود
دور میکنــد و مــــن صــدای ضعیــف حرف زدنهایشــان را میشــنوم.
حســن آقــا برمیگــردد و میگویــد« :گوشــی دســتت » .و خالــه
ناهیــد بــا صــدای ضعیفــی میگویــد«:ســام حمیــد جــان ،خوبــی؟»
مــی دانــم چقــدر بــه ســختی تــاش میکنــد گریـهاش را مهــار كنــد.
میگویــم«:خالــه ،میدانــم تــو ایــن روزهــا چــه كشــیدی .بگــذار
یــک خبــر خــوب بهــت بــدم .ســعید امــروز صبــح كامــا بــه هــوش
آمــد .دكتــر خیلــی از وضعیتــش راضــی اســت .میگویــد بــه احتمــال
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قــوی بــرای همیشــه از شــر بیمــاریاش خــاص شــده ».خالــه ناهیــد
ســكوت كــرده اســت .میگویــم« :خالــه ،صــدام را میشــنوی؟»
آرام میگویــد« :آره .عزیــزم ،میشــنوم».
«میگویم سعید به هوش آمد .حالش خوب است».
خاله دارد هایهای گریه میکند و البهالی هقهق میگوید:
«بــه نســرین میگویــم .خوشــحال میشــود .نســرین خوشــحال
میشــود».
و همچنــان گریــه را ادامــه میدهــد .قلبــم درد گرفتــه .حســن آقــا
گوشــی را میگیــرد و میپرســد«:چــی شــده؟ ســعید بــه هــوش
آمــده؟»
«آره حسن آقا .حالش خیلی خوب است».
ایــن بــار حســن آقاســت كــه بغــض کــردهامــا میتوانــد بــه زور بــه
حــرف بیایــد.
«نمیدانــی چقــدر خوشــحالم كــردی .چقــدر انتظــار همچیــن خبــری
را داشــتم .تبریــك حمیــد جــان .تبریــك بــه همهمــان».
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بدون خداحافظی گوشی را میگذارد.
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حمید ۲۷ -

شــهرزاد مــرا از بیمارســتان برمــیدارد و بــا ماشــین او میرویــم
فــرودگاه .بیــن راه میگویــد:
«كارمــان ســخت خواهــد بــود .ماجــرای مامانــت را بایــد خیلــی
تدریجــی بــه ســعید بگوییــم ».تابلوهــای ورودی جــاده فــرودگاه را
یــک بــه یــک رد میكنیــم تــا میرســیم بــه ترمینــال ورودی .شــهرزاد
مقابــل ایســتگاه موقــت میایســتد .میپرســم« :نمیخواهــی پــارك
كنــی؟» میگویــد« :نــه .مــن برمیگــردم .كار دارم .عصــری ســری
بــه بیمارســتان میزنــم .بــرات ســخت نیســت بــا تاكســی برگــردی؟»
«نه اصال .خیلی ممنون كه مرا رساندی».
«از قول من به مهری سالم برسان .خوشامد بگو .میبینمتان».
از ماشــین میآیــد بیــرون .دســت دراز میکنــم و او بغلــم میکنــد و
آرام در گوشــم میگویــد« :مواظــب خــودت بــاش».
368

احمد پوری

پشت درخت توت

سوار ماشین میشود و راه میافتد.
وارد ســالن مســافران ورودی شــدهام و تابلــو را نگاهــی میکنــم.
هواپیمــای مهــری ده دقیق ـهای اســت كــه بــه زمیــن نشســته .از پشــت
شیشــه مســافرانی را كــه بــا چــرخ دســتی و تلــی از چمــدان میآینــد
بــه طــرف در خروجــی برانــداز میکنــم .آن تــه ،مهــری را میبینــم
كــه بــا یــك پیــرزن ســفیدمو دارد حــرف میزنــد و چــرخ دســتی را
بــه جلــو میرانــد .ســر تــا پــا لبــاس ســیاه پوشــیده و روســری مشــكی
را از ســر بــاز كــرده و روی شــانههایش انداختــه اســت .دســتم را
دو ،ســه بــار تــكان میدهــم .چشــماش بــه مــن میافتــد .لبخنــدی
چهــرهاش را پــر میکنــد .ســرعتش را بیشــتر میکنــد .بایــد یــادم
باشــد بــه او بگویــم پیــش ســعید لبــاس مشــكی نپوشــد.
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۱۶

بــرف از صبــح زود شــروع بــه باریــدن كــرده اســت .خــودكار را
میگــذارم زمیــن .بخــار شیشــه پنجــره را بــا دســت پــاك میکنــم
و نگاهــی بــه حیــاط میانــدازم .موهــای درخــت تــوت ســفید شــده
اســت .مــیروم بــه طــرف دهلیــز و در مشــرف بــه حیــاط را بــاز
میکنــم .میهمــان آرام از پشــت درخــت تــوت بیــرون میآیــد .از
میــان بخــاری كــه از نفــس و دهانــم بیــرون میزنــد چهــره خنــدان
میهمــان را میبینــم .دســتی تــكان میدهــد و آرام بــه طــرف داالن
حركــت میکنــد .پلههــا را بــاال مــیرود و در تاریكــی داالن گــم
میشــود .برمیگــردم و مــیروم بــه طــرف تلفــن .شــماره ســهراب
را در امریــكا میگیــرم .زنــم گوشــی را برمــیدارد .فقــط مهلــت
میدهــم ســام كنــد و میگویــم:
«برای عید میآیم پیش شما».
پایان
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کتابهای دیگر نوگام را بخوانید:

پدر-عزرائیل (مجموعه داستان)
نوشته فرهاد بابایی {لینک دانلود}
به شیوه کیان فتوحی (رمان)
نوشته هادی معصوم دوست {لینک دانلود}
آوازهای زیرزمین (تاریخچه موسیقی راک)
نوشته سید ابراهیم نبوی {لینک دانلود}
میم...نون (مجموعه داستان)
نوشته آرش هامون {لینک دانلود}
اعالم وضعیت گیاهی (رمان)
نوشته دانیال حقیقی {لینک دانلود}

داستانهایی بدون دکوپاژ (مجموعه داستان)
نوشته مانیا اکبری {لینک دانلود}
سقط جنین (مجموعه داستان)
نوشته علیرضا میراسداهلل {لینک دانلود}
دشت سفید (شعر)
نوشته پیام فِیلی {لینک دانلود}
والس با آبهای تاریک (رمان)
امین انصاری {لینک دانلود}
جزیره سالخی (رمان)
امیررضا مافی{لینک دانلود}

