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بزرگراه میوههای دستچین

کمتــر آیینههــای بغــل را نــگاه میکنــی .چشــم م ـیدوزی بــه تصویــر
آیینــه جلــو .آویــز چوبــی بــا زنجیــری کــه از آن رد شــده زیــر آیینــه
تــاب میخــورد .خطهــای ســیاه شــعر روی ســطح چــوب تــوی هــم
میدونــد ...« :همچــون مــرگ /کــه نــام کوچــک زندگیســت»...
بزرگــراه پشــت ســر کــش میآیــد .پایــت را روی پــدال گاز میفشــاری
و پیــچ بزرگــراه را رد میکنــی ،از گوشــهی چشــم لکههــای رنگــی
تنــدی میبینــی کــه شــکل کــج و کولهشــان در هــم فــرو رفتــه و بعــد
دوبــاره حاشــیه جنــگل کــه دامــن ســبز کوه شــده؛ دامــون .پشـتبندش
نگاهــت بــه جــاده اســت کــه آن روب ـهرو جایــش را بــه آســمان داده و
تــه نــدارد.
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گاهــی وقتهــا میگویــی مســیر ســفر را بــه انــدازه خــود آن دوســت
داری و بعــد آرامتــر میگــذری .چرخهــای ماشــین روی آســفالت کناره
میســرد و از پنجــره بــه بیــرون خیــره میشــوی و نگاهــت بــر قامــت
زنهــا گیــر میافتــد .دامنهــای زرد و قرمــز و نارنجــی ،پــر از گلهــای
درشــت کوکــب و سوســن ،باالتنــه ســفید بــا پیشســینه گلــدوزی کــه
بــه بــاالی دامــن نرســیده ٬چــاک میخــورد و از پشــت ســر و جلــو٬
روی چینهــای دامــن رهــا میشــود .خشخــش مالیــدن پارچههــای
رنگــی روی هــم و عطــر میــوه؛ میوههــای درشــت ،آبــدار و زنــده کــه
تــوی ســبدهای بــزرگ حصیــری روی سرشــان حمــل میکننــد ،ســبک
میلغزنــد و کنــاره را میرونــد و انــگار نــه انــگار ســبدها و زنــی دارنــد.
صــدگل ،مــادرم ،آرنجــش را از پنجــره ماشــین بیــرون داده ،آرام دســت
دیگــرش را گذاشــته روی شــکمش و مــن ،دامون خــودش را نگه داشــته
کــه تکانهــای ماشــین وقتــی الســتیک روی ســرعتگیرها م ـیرود بــه
بیــرون پرتــم نکنــد .جــای مــن ســفت اســت .زانوهــام را خــم کــردهام
تــوی ســین ه و ســرم را گذاشــتهام روشــان و خوابــم بــرده .مطمئــن از
اینکــه مــادرم مــرا میخواهــد و قــرار اســت بمانــم.
مینشــینم لبــه تخــت .صــدگل ســرش را الی شــانههاش فــرو میبــرد
و چش ـمهای ورمکــردهاش بســته میشــود .اتــاق هتــل بــزرگ نیســت.
ســاک کوچکــش همانطــور تــوی راهــروی کنــار دستشــویی مانــده
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اســت .میخواهــم بــرش دارم و تــوی کمــد جــا دهــم .وقتــی بیــدا ر
شــود ،فکــر میکنــد از آمدنــش خیلــی هــم خوشــحالم .میگــذارم
همانجــا بمانــد .کمــد را زیــر و رو میکنــم .مالفــهای از کیســه
درم ـیآورم و پاهــاش را کــه روی روتختــی رنــگ و رو رفتــه تــا شــده
تــوی شــکمش ،میپوشــانم .تیــغ اصــاح و خمیــر ریشــم را از کنــار
پاتختــی برم ـیدارم و تــوی جیــب چمــدان فــرو میکنــم .جلســه نیــم
ســاعت دیگــر شــروع میشــود.
«لطفــا مزاحــم نشــوید» را آویــزان میکنــم و بیصــدا در را میبنــدم.
همکارانــم نشســتهاند تــوی البــی .مســئول پذیــرش ،یقــه پیراهــن راهراه
آب ـیاش را صــاف میکنــد .موهــاش تیــره و مــات ،فــر ریــز خــورده و
چســبیدهاند فــرق ســرش .پوســت صورتــش بــرای مردهــای اهــل اینجــا
زیــادی ســبزه اســت .گوشــه ســبیلش را میجــود و جــوری کــه بقیــه
نشــنوند میپرســد« :مهمانتــون چیــزی احتیــاج نــدارن آقــای مهنــدس؟
ندیــدم بیــرون رفتــه باشــن!»
ون ســفید پاییــن پلههــای هتــل ایســتاد ه اســت .صندلیهــای جلویــی
پــر شــدهاند .مردهــا بــوی خــواب و معــده خالــی میدهنــد و کســی
حرفــی نمیزنــد .ردیــف آخــر مینشــینم و کیفــم را میگــذارم روی
صندلــی کنــارم .شــماره موبایــل فــرزاد را میگیــرم؛ چندبــار .ج ـواب
نمیدهــد .کــد ارومیــه را از راننــده میپرســم .هیچوقــت آنقدرهــا
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نزدیــک نبودیــم کــه بــه خانهشــان زنــگ بزنــم .شــاید هــم دلــم
میخواســت زیــاد نبین ـماش تــا مجبــور نباشــم ســر ســفرهاش بنشــینم،
بیخیــال تــوی چشـمهای زنــش نــگاه کنــم و او هــم از آن ســمت میــز
دیــس برنــج را بــه ســمتم بگیــرد و بگویــد« :آقــا دامــون تعــارف نکنیـن!
وگرنــه گرســنه میمونیــن ».شــماره خان ـه همینطــور خشــک و خالــی
بــدون کــد شــهر تــوی دفترچــه موبایلــم اســت.
 چطوری باوفا؟حالم از خودم به هم میخورد.
 آره اومدم تبریز .صدگل خانم چطوره؟«خانــم» تــوی دهانــم نمیچرخــد .بــزرگ و بدشــکل اســت و کامــم
را میخراشــد.
 اتفاقــا صــدگل تبریــزه ٬خونــه خواهــرش اینهــا .اگــه میدونســتماونجایــی منــم میاومــدم.
گوشــی موبایــل را از فاصلــه ٬تــوی زیــپ بــاز کیفــم میانــدازم .دلــم
نمیخواهــد نزدیکــم باشــد .جاللــی از روی یکــی از صندلیهــای
تک ـی برگشــته و مــرا نــگاه میکنــد .دســتم را روی ســین ه میگــذارم و
14
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ســرم را برایــش تــکان میدهــم .کــف دســتش را بــاال میبــرد ،نشــانم
میدهــد و لبخنــد میزنــد.
ســر ظهــر از ســالن جلســه بیــرون میآیــم .تکیــه میزنــم بــه تابلــوی
تبلیغاتــی شــرکت کنــاف تبریــز و ســیگاری میگیرانــم .منشــی تــوی
تلفــن چیزهایــی بــه ترکــی میگویــد ،تــه جملههــاش را کــش میدهــد
و ریــز میخنــدد .چندبــار ســرش را بــاال مـیآورد و مــرا جــوری برانــداز
میکنــد انــگار مزاحمــم .دســتش را گــرد میکنــد روی دهنــی گوشــی
و صدایــش کمــی کلفتتــر میشــود.
 چیزی میخواین آقای مهندس؟صــدگل کاغذهــا را از ســمت دیگــر میــز ســراند پیــش روم؛ ســربرگ و
کاتالــوگ را بــرای بــار چنــدم طراحــی کــرده بــود .هربــار بــه بهان ـهای
پسشــان فرســتادم .ســرش پاییــن بــود.
 هنوز نمیخوای بقیه بفهمن؟میخواســتم مــال مــن باشــد ،کنــار مــن .بــه چیــز دیگــری فکــر
نمیکــردم .نمیدانســتم چیزهــا ممکــن اســت بــه آن ســادگی پیــش
نــرود .بلنــد شــد ،کاغذهــاش را جمــع کــرد.
15
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 آقای مهندستون ازم خواستگاری کرد.خندیــدم .پشــت کــردم بــه صــدگل .الی پنجره را بــاز کردم و ســیگاری
آتش زدم.
 کی؟ فرزاد؟ نمیتونه تنبونشو باال بکشه»...وقــت ناهــار کســی از مهمانــان هتــل جــز کارمنــدان شــرکت رازان
تــوی ســالن نیســتند .یــک پــرس اضافــه میگیــرم و میبــرم اتاقــم.
صــدگل ســاک و لباسهــاش را جــا داده تــوی کمــد و راه را بــاز کــرد ه
اســت .مثــل صبــح رنگپریــده نیســت .شــاید هــم اثــر آرایــش اســت؛
لبهــاش قرمــز شــده و پــف چش ـمهاش خوابیــده .دســت میانــدازد
گردنــم ومــن زیــر گوشــش را میبوســم .رو تــرش میکنــد ،مــیرود
گوشــه تخــت مینشــیند و پاهــاش را بغــل میگیــرد.
 اومدم که بمونم.منتظــر اســت جوابــی بشــنود .بــرای سـوالی کــه نپرســیده جوابــی نــدارم.
عصبانـیام؛ همانقــدر کــه چهــار ســال قبــل بــودم.
 با کی هماهنگ کردی؟ مدیر هتل؟ یا فرزاد؟16
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لب ورمیچیند و چانهاش را تکیه میدهد به زانوهاش.
 تیکه ننداز دامون!خــم میشــوم و از تــوی یخچــال یــک بطــری آب برم ـیدارم .نگاهــی
بــه تنهــا لی ـوان تــوی اتــاق میانــدازم کــه تــوی بشــقابی روی یخچــال
برگرداندهانــد .آب را همانطــور بــا بطــری ســر میکشــم .چهــار ســال
پیــش هــم میخواســت بمانــد ،قبــل از اینکــه ســر و کلــه فــرزاد پیــدا
شــود و همــه چیــز تغییــر کنــد.
 هاها ٬ببین کی داره از موندن حرف میزنه!اشکهاش پایین میریزد.
 تو گفتی آدم ازدواج نیستی.آب سرد شقیقههام را درد میآورد.
 تو آدم ازدواجی؟ فرزاد بدبخت فکر میکنه االن پیش خواهرتی.تلفــن زنــگ میزنــد؛ همــان مســئول پذیــرش صبــح اســت ،میگویــد
شــیفتش عــوض میشــود تــا فــردا صبــح کــه دوبــاره برگــردد.
17
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 خیالتان راحت باشد جناب مهندس!چنــد دقیقــه بعــد پســر چهارده-پانــزده ســالهای یــک تشــک ،بالــش و
مالفــه اضافــی م ـیآورد .پســر بــه صــدگل کــه روی مبــل کنــار پنجــره
نشســته و بــا ناخنهــاش ور مــیرود نــگاه نمیکنــد .بعــد رفتنــش
صــدگل بلنــد میشــود و از تــوی کمــد ٬لبــاس خوابــی درمــیآورد.
خیلــی راحــت لبــاس را از تنــش میکنــد و برهنــه چنــد ثانیــه جلــوی
مــن میایســتد .شــکم تورفت ـهاش کمــی چربــی آورده و دســتش را کــه
تــکان میدهــد ،نرمــی بازوهــاش زیــر نــور ســفید ســقف میلرزنــد .بــه
همــان قشــنگی اســت و پیداســت هنــوز خــودش هــم میدانــد.
فاصلــه کوتــاه کمــد تــا مبــل را ،جایــی کــه مــن نشســتهام ،چنــد بــار
آهســته مــیرود و میآیــد .نــور تــوی چینهــای لباسخــواب آبــی
نــازک روی تنــش میخــزد و مثــل بلــور میشــکند .دســت دراز
میکنــم تــا پایــی را کــه بــه زحمــت از کنــار مــن راه بــاز میکنــد و
بــه ســمت پنجــره مــیرود ،لمــس کنــم .نگاهــم میکنــد ،خــودم را
کنــار میکشــم .میترســم تکههــای تیــز بلــور دســتم را خــراش دهــد
و خــون بینــدازد.
 توی نامههات بیشتر دوستم داری!18
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چیــزی روی قفســه ســینهام را میفشــرد و جــا بــرای نفــس کشــیدن
نمیمانــد.
 نوشــتهها گوشــت و خــون نــدارن ،راه نمــیرن ،بوشــون از گذشــتهنم ـیآد تــوی ســرت بپیچــه.
روبــهروم میایســتد؛ خیلــی نزدیــک ،جــوری کــه نفسنفسزدنهــام
پارچــه روی شــکماش را تــکان میدهــد.
 پــس دروغگویــی! فکــر میکــردم منظــوری داری وقتــی گفتــی داریمــیآی تبریز…
ســرم را خــم میکنــم و میچســبانم بــه کــف دســتش کــه همینطــور
معطــل روی هـوا مانــده اســت.
 میخواستم بدونی که چقدر میتونم نزدیکت باشم.انگشـتهاش را الی موهــام میکنــد و صورتــم را بــه بلــور شکســتهاش
میچســباند.
 میبینی چقدر میتونم نزدیک باشم؟از الی لبهــای نیمهبــازش ،شــعری میخوانــد شــبیه الالیــی،
19
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همانکــه چنــد ســال پیــش دادم روی چــوب نازکــی نوشــتند:
«کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت
تا به جانش میخواندی:
نام کوچکی
تا به مهر آوازش میدادی،
همچون مرگ
کوچک زندگیست»*...
که نام
ِ
رویش را کنار میزند و به پهلو میچرخد.
 بیداری؟میدانــد کــه هســتم .دو ســاعت اســت کــه رختخوابــم را انداختــهام
پاییــن پایــش و گفت ـهام صبــح زود بایــد بــروم جلســه و خســتهام.
 مگه با بودن تو خوابم میبره؟پاهاش را میگذارد روی تشک من و تنش را میسراند پایین.
20
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 صدگل ،ازت خواهش کردم!نمیخواهــم بهــش دســت بزنــم؛ حــس بــدی دارم .صــدگل کمــرش را
میتابانــد ،خــودش را بــاال میکشــد و مینشــیند روی بالشــم.
 خیلی سخت میگیری!همیشــه او بــود کــه ســخت میگرفــت ،بــا ایــن آســانگیری راحــت
نیســتم .ســکوت میکنــم تــا وادارش کنــم بــه حــرف نــزدن.
 االن دو ماهه با فرزاد…سرش را رو به دیوار میگیرد تا چشمهاش را نبینم.
 چرا؟ نگو که به خاطر منه؟دست میگذارد روی شکمش.
 نــه! بــه خاطــر یکــی دیگــه اســت .دکتــر گفتــه وضعیــت جفــت خوبنیســت ،میتونــه باعــث افتادنــش بشــه.
پیشــانیام داغ میشــود .دســت دیگــرش را کــه روی شــانهام گذاشــته
پاییــن میانــدازم.
21
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 پس قراره از من استفاده کنی و از شرش خالص بشی؟نگاهم نمیکند.
 نــه ٬مــن میخ ـوام بــا تــو باشــم ،اون بــرام مهــم نیســت ،هیــچ حســیبهــش نــدارم ،مــن کــه صــدای بــزرگ شــدن بــرگ گلدونهــام رو هــم
میشــنوم ٬هیــچ حســی بــه جنینــی کــه ایــن توئــه نــدارم.
چشــمانش ترســیده اســت .نگاهــی بــه شــکمش میانــدازم .میتوانــم
ببینــم؛ آنجــا تاریــک اســت ،مایــع لــزج و نرمــی دورش را گرفتــه و
دارد گــوش میکنــد .انــگار خــودم آنجــا هســتم .زیــر پایــم زمیــن شــل
میشــود .دیافراگــم از بــاال فشــار مــیآورد .غلــت میزنــم و پشــت
میکنــم بــه صــدگل و پاهــام را بغــل میگیــرم .قلبــم آنقــدر تنــد
میزنــد کــه تشــک زیرمــان میلــرزد .نفســم بیــرون نمیآیــد .هــوای
اتــاق را نمیتوانــم فــرو دهــم؛ خیــس و ســنگین اســت .رختخــواب
چســبناک اســت .پوســت شــکمم کــش میآیــد و بنــدی کــه بــه نافــم
وصــل اســت و مــرا تــوی دنیــا نگــه داشــته ٬تــکان بــدی میخــورد.
دو هفتــه قبــل عروسیشــان ،فــرزاد کارت دعــوت و اســتعفایش را
برایــم آورد .ایســتاده بــود کنــار میــز و مــدام میخندیــد .صورتــش گل
انداختــه بــود.
22
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 هنــوز بــاورم نمیشــه دارم ازدواج میکنــم ،اون هــم بــا بهتریــندختــری کــه تــو عمــرم دیــدم.
صــدگل از ســرش زیــاد بــود .چهــار ســال پیــش اینطــور فکــر
میکــردم .تــوی نامههــا ولــی صــدگل طرفــدار فــرزاد بــود .اظهــار
عشــقهای مــن بــه شــوخی گرفتــه میشــد .از خانــهاش میگفــت و
زندگــی .عکــس میفرســتاد .همهجــای خانــه را میشــناختم .خــودم
آنجــا راه میرفتــم ،در اتاقهــا را بــاز میکــردم و صــدگل را میدیــدم
کــه پشــت کامپیوتــر نشســته و دارد طراحــی میکنــد .حمــام م ـیرود،
آشــپزی میکنــد ،بــا صندلهــای بیصــدا ایــنور و آنور میچرخــد.
دامــن توخانــهای رنگــیاش تــکان میخــورد و ســایهای از ســاقهای
باریکــش زیــر آن پیداســت .حــاال اینجاســت ٬بعــد اینهمــه وقــت
کــه بودنــش را مجســم میکــردم ،هســت و انــگار کــه نیســت .نبایــد
باشــد.
صبــح شــده بــدون اینکــه خوابیــده باشــیم .صــدگل پشــت بــه مــن
روی تشــک دراز کشــیده ،دســتم را از روی شــکمش برمــیدارم و از
زیــر بغلــش بیــرون میکشــم .نمیدانــم چــه مــدت اســت موبایلــم
دارد زنــگ میزنــد .پشــت خــط فــرزاد بــا صــدای ســرحال اســت کــه
نگــران میشــود بیــدارم کــرده باشــد.
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 تــو تهــران کــه کســی منتظــرت نیســت .دو روز بیشــتر بمــون دامــونجــان! بــا صــدگل هماهنــگ میکنــم بیــاردت ارومیــه .اونــم تــو راه
تنهــا نیســت.
صــدگل نیمخیــز شــده روی مالفههــای پیچخــورده دور پاهامــان و
نگاهــم میکنــد.
 بیــا دو شــب هــم بــد بگــذرون .خبرهایــی هــم هســت کــه صــدگلاحتمــاال روش نمیشــه بهــت بگــه.
گفــت فــرزاد عاشــق اســت و میدانــد کــه صــدگل فقــط دوســتش
دارد .گفتــم پــای عشــق کــه بــه خانــه بــاز شــد ،کنــار اجــاقگاز ،پشــت
میــز آشــپزخانه و رختخـواب ،چیــزی از آن نمیمانــد .گفتــم آدم مانــدن
نیســتم ،مــرد ازدواج هــم نبــودم .گفتــم وقتــی دوریــم عاشــقش هســتم
و وقتــی نزدیکیــم میترســاندم .دلــم بــرای تنهایــیام میســوخت و
چیزهایــی گفتــم کــه باورشــان نداشــتم .بعــد تمــام شــب دربــاره بچــه
حــرف زدم؛ بچ ـهای کــه بــاورش داشــتم.
نمیتوانــم مطمئــن باشــم قانعــش کــردم .فقــط از یــک چیــز مطمئنــم:
ضربالمثــل مادرجــان کار نکــرده؛ پنبــه و آتــش کنــار هــم دوام
آوردهانــد .کاش میتوانســتم بفهمــم وقتــی حــرف مـیزدم ،صــدگل بــه
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چــه چیــزی فکــر میکــرده اســت .شــب درازی بــود .آنقــدر هــم کوتاه
بــود کــه هــر لحظــه مطمئــن بــودم آخریــن بــاری اســت کــه میبینـماش
و آخریــن کســی اســت کــه اینقــدر میخواهمــش.
صــدای موتــور ماشــین بــرای کســی کــه بیخوابــی دارد مثــل الالیــی
میمانــد؛ پــا روی گاز میگــذاری و باســرعت آخریــن پیــچ بزرگــراه
را رد میکنــی .از گوشــهی چشــم رنگهــای تنــدی میبینــی کــه
تــوی هــم میدونــد و بعــد دوبــاره حاشــیه جنــگل کــه دامــن ســبز کــوه
شــده؛ دامــون.
پشــتبندش نگاهــت بــه جــاده اســت کــه آن روبــهرو جایــش را بــه
آســمان داده و تــه نــدارد .صــدگل ،تــوی صندلــی کنــاری فــرو رفتــه و
روب ـهروش را نــگاه میکنــد .هــر دومــان بــا ســکوت راحتتریــم .آرام
دســتش را روی لبــه پنجــره گذاشــته و بــا دســت دیگــر هــر از گاهــی
مــرا نـوازش میکنــد .گفتــه بــود« :پــس اســمش را میگــذارم دامــون.
«نــه» نیــار »...نــه نیــاوردم .وس ـواس کوچکــی دارم از اینکــه فــرزاد
ســوالپیچش کنــد یــا بخواهــد اســم دیگــری بگــذارد .مــن جایــم
محکــم اســت .بــه هیچچیــز فکــر نمیکنــم .زانوهــام را خــم کــردهام
تــوی ســینهام و ســرم را گذاشــتهام روشــان و خوابــم .مطمئــن از اینکــه
مــادرم مــرا میخواهــد و قــرار اســت زنــده بمانــم .مــادرم بــه قشــنگی
همیشــه اســت ،صورتــش لــک نیــاورده و شــکمش هنــوز بــاال نیامــده
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اســت .دلــش نــه آلبالــو میخواهــد ،نــه زردآلــو و فقط خســتگی ســفری
کــه نیامــده بایــد برگــردد ٬بــه تنــش مانــده اســت .دامــون هــم خســته
اســت .صــدای موتــور هــم بیتاثیــر نیســت .شیشــ ه خــاک گرفتــه و
آویــز چوبــی بــا زنجیــری کــه از آن رد شــده ،آن جلــو تــاب میخــورد.
خطهــای ســیاه شــعر روی ســطح چــوب تــوی هــم میدونــد:
«هنگامی که قطاربان
آخرین سوتش را بدمد»...
چشــمانت آرام روی هــم مــیرود .صــدگل البــد رویــای دامونــش را
تــوی ســر میپرورانــد کــه رنگهــای تنــد دام ـن زنهــا توشــان دویــده
و وســایل اتــاق کوچکــم را صدرنــگ کردهانــد .زنهــا و ســبدهای
میوهشــان را کــه رد میکنــی ماشــین تــوی خاکــی میکشــد .تــکان
شــدیدی شــانهها و باالتنــهات را پاییــن میکشــد .خــواب از تنــت
کنــده میشــود و جایــش را صــدای قلوهســنگها میگیــرد کــه
تــوی ســقف ماشــین کوبیــده میشــود .ماشــین تنــگ میشــود ،مچالــه
میشــود و دهانــت بــاز کــه فریــاد بزنــی ولــی بیصــدا میمانــی .شیشــه
شکســته ســمت صــدگل کــه میچرخــد ،دســتش را خــون انداختــه،
دســت دیگــرش چنــگ انداختــه و زیــر شــکمش را محکــم گرفتــه
اســت .مــن ،دامــون ،همانطــور کــه آرام زانوهــام را خــم کــردهام تــوی
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ســینهام و ســرم را گذاشــتهام روشــان ،دیگــر خ ـواب نیســتم .جــام شــل
شــده اســت .ســر و تنــم را تشــخیص نمیدهــم و کورمــال دنبــال راهــی
میگــردم کــه بیــرون بــروم.
* احمد شاملو-از دفتر «مدایح بیصله»
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رسیده که باشی
طعمات اشتهای خاک را باز میکند
نارس هم  -فرقی نمیکند
تنها بیاشتها جویده میشوی
محمدعلی بهمنی

دنیای نینا

دوربیــن رفــت روی صــورت زن و بــه نظــر آمــد کمــی گردنــش چرخیده
ولــی نفهمیــدم کــی پشــت و رو شــد و مــرد کــی درآورد و تــوی آن
یکــی ســوراخ تپانــد .شــاید هــم روشــی وجــود داشــت بــرای حداقــل
جابهجایــی کــه مــن بلــد نبــودم و فقــط تــوی فیلمهــا میدیــدم.
فکــر کــردم نینــا بــا ســرعتی کــه دارد ٬تــا بخواهــد ای ـنور آنور شــود،
مــن یکجایــی بیــن زمیــن و ه ـوا خالــی میشــوم و بعــد هــم مالفــه و
دیوارهــا بــه عنـوان تنهــا ناظــران خامــوش رابطــه مــا میفهمنــد کــه دقیقــا
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چطــور بــوده اســت .حســی کــه بــرای خــودم میمانــد هــم چنــدان
توفیــری بــا خودارضاییهــای شــبانه و از ســر تنهایــی نداشــت .مثــل االن
کــه نــور داشــت مســتقیم بــه پشــت زن میتابیــد و پیــدا بــود کارگــردان
داشــت مقدمــات اتفــاق بعــدی را فراهــم میکــرد و مــن کــه راحــت
شــده بــودم تلویزیــون را خامــوش کــردم تــا مــرد نتوانــد بیشــتر از مــن
لفتــش دهــد و بــا صداهــا و اداهــای الکــی در حالیکــه گردنــش بــه
عقــب خــم شــده و دســتش بــه فالنــش اســت ،لبخنــدی کجکــی بــه
دوربیــن تحویــل دهــد.
اوایــل فکــر میکــردم کــه نینــا یــک لزبیــن پارهوقــت اســت.
سهشــنبهها و شــنبهها را بــا مــن میگذرانــد و بقیــه روزهــا را بــه
بهانــه کار و پروژههــای موعــد ســرآمده و عمــهاش ،پیــش دخترهــای
موفرفــری ســبزه بــا باالتنــه بلنــد اســت .بیشــتر از اینکــه اهــل ســر و
صــدا و میهمانیهــای شــلوغ و تاریــک بــا موزیکهــای پــاپ-راک
باشــد دوســت داشــت گوشــه یــک کافــه بــا مــن یــا بــدون مــن بنشــیند
و دخترهــا را نــگاه کنــد .زل م ـیزد بــه دختــری کــه بــا رفیقــش آمــده
بــود و ســرتاپا برانــدازش میکــرد ،گاهــی بــه مــن هــم گــرا مــیداد:
«نیــگا! چــه ســاق پــای ظریفــی داره!»« ،انگشـتهاش چقــدر کشــیده
اســت»« ،سینههاشــو انــگار از مرمــر تراشــیدن»« ،چشــماش خیلــی
باهــوش و تیــزه!» و...
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بــا وجــود تمــام ســالهایی کــه قبــل از آشــنایی بــا او ســپری کــرده
بــودم و دخترهــای زیــادی کــه دیــده بــودم ،وقتــی شــناختمش برایــم
کامــا تــازه و نــو بــود .آن روزهــا قــدر حــال خــودم فکــر میکــردم
کــه آدمــی مثــل او ندیــدهام و الاقــل در ایــن جغرافیــای لعنتشــده
بــا زنــان و مردمــان مغمــوم و در خــود فــرو رفتــه هرگــز نخواهــم دیــد.
از دیــدن هرچیــزی مثــل بچههــا ذوق میکــرد :ویتریــن خوشرنــگ
یــک بوتیــک ،گربـهای کــه روی ســقف ماشــین نشســته بــود ،بــاران کــه
تــوی چالههــای پیــادهرو جمــع میشــد ،یــک پــرس غــذای رنگارنــگ،
قوطــی کوکاهــای مــن کــه تــوی رســتوران نصفــه میمانــد و نینــا تمــام
راه تــا خانــه را بــه خــوردن بقیــه نوشــابه ادامــه مـیداد و ...از آنجاییکه
خوشــحالیاش کامــا مســری بــود ،میتوانســت مدتهــا شــاد نگهــم
دارد و هیچوقــت تصــور نمیکــردم ایــن خوشــحالی بیوقفــه ،قــرار
اســت روزی تمــام شــود.
حتــی فکــر میکــردم وقتــی اینهمــه از دخترهــای دیگــر تعریــف
میکنــد یــا آنهــا را نشــانم میدهــد ،میخواهــد چشــم و دل ســیر بــارم
بیــاورد یــا اینکــه بگویــد مشــکلی نــدارد بــا اینکــه مــن چش ـمچرانی
کنــم و دخترهــا را سبکســنگین کنــم .ولــی اینطورهــا نبــود؛ وقتــی
دختــر زیبایــی میدیــد ،خریدارانــه نگاهــش میکــرد و از صورتــش
پیــدا بــود کــه مــرا کامــا از یــاد بــرده اســت.
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آن شــب هــم لــم داده بــود روی مبــل چــرم خانــه بــرادرش و ســارا را
میپاییــد .ســارا میرفــت و میآمــد و کاســههای کوچــک رنگــی
را روی میــز میچیــد .بــه هیچکــدام از مــا نــگاه نمیکــرد و مثــل
یــک ســرباز وظیفــه از هــال بــه آشــپزخانه و بالعکــس رژه میرفــت.
صندلهــای لــژداری پوشــیده بــود و ناخنهــای مرتبــی داشــت .دامنــش
یــک وجــب پایینتــر از زانــو بــود و وقتــی مــن و نویــد و نینــا ســاکت
بودیــم ،تنهــا صــدای خانــه ،صــدای چرقچــرق زانوهای ســارا توی آســتر
تنــگ دامــن بــود .نینــا چشــم دوختــه بــود بــه ســاقهای زن بــرادرش
و نگاهــش جــوری بــود کــه انــگار دنبــال حشــره ریــزی میگشــت.
ســارا بیخیــال ظرفهــای خوراکــی را جلومــان میگذاشــت و بــه
نظــر میآمــد نینــا را بــه عنـوان خواهــر دیوانــه همســرش پذیرفتــه اســت.
اســمارتیز ،بــادام هنــدی ،پســته ،مویــز ،زیتــون ،شــمعهای کوچــک،
کالبــاس ،پنیرهــای انگشــتانهای و...
نویــد مــدام لیوانهــا را پــر میکــرد و بــدون اینکــه نــگاه کنــد دســت
میکــرد تــوی یکــی از کاســهها و یکــی از خوردنیهــای ریزدانــه
را مثــل قــرص بــاال میانداخــت و پشــتبندش صــدای خرچخــرچ
جویــدن راه میافتــاد.
زیــر چشــمی بــه نینــا اشــاره کــردم کــه بــرود تــوی آشــپزخانه کمــک
ســارا .بیخیــال گوشــه لپــش را چیــن داد و بیشــتر تــوی مبــل فــرو رفــت
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و کبــودی روی گردنــش تــوی چینهــای یقــه گشــاد بلــوزش گــم
شــد .یــادم نمیآمــد کــه دســتهگل امــروزم بــود یــا روزهــای قبــل و بــه
هرحــال خوشــحالتر میشــدم اگــر نینــا چیــزی میپوشــید یــا جــوری
مینشســت کــه نویــد جــای آن مکیدگــی را نبینــد.
نویــد و ســارا را قبــا هــم دیــده بــودم؛ رســتوران اردک آبــی ،کنســرت
گــروه نـوا و مهمانــی خانــه پســر دایــی نینــا کــه دســت کــم چهــل نفــر
دیگــر هــم بودنــد .یکبــار وقتــی نینــا را خانــه عمــهاش میرســاندم،
داشــتند از آنجــا بیــرون میآمدنــد و یکبــار هــم وقتــی تــوی پاســاژی
ول میچرخیدیــم و نینــا بــه اصــرار دنبــال جاســیگاری مربــع زرشــکی
بــرای میــز خانــه مــن میگشــت دیدیمشــان کــه دنبــال یــک صنــدوق
بــرای قاشــق و چنگالهاشــان بودنــد.
صنــدوق همانجــا کنــار میــز تلویزیــون بــود و مــن فکــر میکــردم
بــرای پــر کردنــش چقــدر کارد و قاشــق و چنــگال الزم اســت .مدتــی
منتظــر بــودم تــا ســارا ســراغش بــرود و درش را بــاز کنــد و بتوانــم تــوی
آن را ببینــم و او همچنــان بــرای آوردن کارد و چنــگال بــه ســراغ کشــوی
آشــپزخانه میرفــت.
در بوفــه را بــاز میکــرد ،کشــوی میــز را بیــرون میکشــید ،تــوی یخچــال
میگشــت و… مــن مــدام ویتریــن مرتبــی از وســایل ریــز چیدهشــده
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میدیــدم کــه انــگار هیچوقــت اســتفاده نشــدهاند و جــز بــرای مــن بــه
نظــر هیچکــدام از آن ســه نفــر عجیــب نمیآمــد.
نینــا تــوی مبــل صــاف شــد ،دســتش را بــه ســمت یکــی از کاس ـههای
خوردنــی بــرد و انگشــت اشــاره و شســتش همانطــور تــوی ظــرف مانــد
و چش ـمهای ســارا روی انگشــتان او.
 حــاال ویزاتــون اومــده؟ شــایدم میخوایــن مثــل دفعــه قبــل از اونوربرامــون کارت پســتال بفرســتین؟!
نوید و سارا همدیگر را نگاه کردند .نینا دوباره پرسید:
 پول چی؟ سپرده از کجا آوردین؟ از بابا قرض گرفتیم؛ هم برای بلیت و هم سپرده.نویــد تــه لیوانــش را هــورت کشــید و اینبــار بــدون اینکــه از مــن
بپرســد بــرای خــودش ریخــت.
 قــرض؟! آره جــون عمـهات .مثــل هموندفعــه کــه ســارا بــرای شــویزلــم زیمبوهــاش قــرض گرفتــه بــود؟
ســارا بیتفــاوت نگاهــی بــه مــن کــرد .بشــقاب خالــی جلویــم گذاشــت
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و تــوش یــک مشــت پســته ریخــت.
 مــن تــو شــوی بدلیجاتــم ضــرر کــردم نینــا جــون ،هنــوز بــه کلــی آدمقــرض دارم.
 البد پول همهشونم پس میدی جز بابای من؟!نوید قرمز شده بود؛ نمیفهمیدم اثر الکل است یا عصبانیت.
 از کــی تــا حــاال بابــا بــرات عزیــز شــده؟ اگــه دوســش داشــتینمیرفتــی بــا عمــه اختــر و ســالی یــه بــارم خبــری ازش نگیــری.
 -تقصیر منه البد؟! فکر میکنی خیلی خوشحالم؟!

همانطــور برهنــه تــوی تخــت دراز کشــیده بــود و ســقف را نــگاه
میکــرد .گفتــم دیرمــان نشــود .بــا تــرس و لــرز آمــده بــود و گفــت
کــه امشــب را نمیتوانیــم مثــل شــنبههای دیگــر بگذرانیــم؛ بــرادرش
دعوتمــان کــرده و شــام بایــد برویــم آنجــا ،عمــه هــم در جریان اســت
و نمیتوانــد بگویــد تحویــل پــروژه دارد .خــودم را ناراحــت نشــان دادم
و تــوی دلــم خوشــحال بــودم کــه از برنامــه تکــراری خبــری نیســت .نیــم
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ســاعت ســکس بیهیجــان و بعــد تــا صبــح بایــد خاطــرات بیمــزه نینــا
را دربــاره دبیرســتان و خانــه کودکــی و الهــه و مریــم و ســپهر و… گــوش
میکــردم.
آنقــدر از جزئیــات و جذابیــت دخترهــا کــه بــه چشــم مــن نمیآمــد
برایــم گفتــه بــود کــه نیــاز پیــدا نمیکــردم بــا زن دیگــری الس بزنــم و
حتــی در آن دو شــب در هفتــه کــه خانـهام میمانــد آرایــش ناخنهــاش،
کرکهــای نــرم پشــت گردنــش ،پاهایــی کــه وقتــی جفــت میشــدند
بینشــان شــکافی نمیمانــد و اســتخوان ترقــوه زیبایــش را نمیدیــدم.
همهچیــز آرام بــود و تکــراری .گاهــی کــه دلتنــگ پــدرش میشــد
کمــی اشــک میریخــت و مــن همانطــور کــه کنــارش دراز کشــیده
بــودم موهــاش را ن ـوازش میکــردم.
گفتــم برویــم و پنــج دقیقــه بعــد او دم در بــود و مــن هنــوز بــا یکتــا
شــورت لبــه تخــت نشســته بــودم.
 پاشــو بپــوش دیگــه! نویــد و ســارا رو کــه صدبــار دیــدی؟ اونــا هــممطمئــن بــاش جــز خودشــون چیــزی نمیبینــن!
 مشکلم با این دعوت بیموقع اس. نتــرس نمیخ ـوان عقدمــون کنــن .فقــط قصدشــون اینــه کــه بــه یــه35
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بچــه یتیــم بیکــس و کار مثــل مــن یــه شــب شــام بــدن و منــم یــادم
باشــه کــه بــرادر دارم.
 من چیکاره این مراسم صله ارحامم؟! دکورش! ِد بجنب!تــوی راه جلــوی گلفروشــی ماشــین را نگــه داشــتم .کلــی ســفارش کــرد
کــه ســارا از چــی و چــی بیشــتر خوشــش میآیــد ،چــه گلــی را دوســت
نــدارد و بــه چــی حساســیت دارد .جلــوی پیشــخوان ایســتاده بــودم و
بـهکل یــادم رفتــه بــود چــه چیزهایــی گفتــه اســت .فقــط میخریــدم کــه
خریــده باشــم .چهــار شــاخه گل سـوا کــردم و دادم دســت گلفــروش.
گفــت پنــج تــا باشــد بهتــر اســت .یکــی دیگــر از تــوی ســطل بیــرون
کشــیدم و چنــد قطــره آب پاشــید روی پیرهــن ســفیدم .دســتهگل را
تــوی بغــل نینــا گذاشــتم و همانطــور کــه ماشــین را روشــن میکــردم
منتظــر بــودم اعتراضــی بکنــد؛ صــداش در نیامــد ٬تــا جایــی کــه شــک
کــردم زنــده اســت یــا نــه .برگشــتم و نگاهــش کــردم؛ داشــت خزههــا
را از الی دســتهگل بیــرون میکشــید و روی دامنــش میگذاشــت.
چشــمش کــه بــه مــن افتــاد گفــت« :ســارا اونقــدر عطســه میکنــه
کــه جونــش در م ـیره »...صورتــش ریــز و مظلــوم شــده بــود .دلــم
میخواســت کــه دلــم بخواهــدش .مخصوصــا آن شــب جلــوی بــرادر و
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زن بــرادرش کــه بــه عن ـوان خان ـواده خیلــی قویتــر از تیــم مــا بودنــد.
ســارا چنــد دیــس غــذای متفــاوت و ســه نــوع ســاالد روی میــز شــام
چیــد .پرســیدم« :بقیــه مهموناتــون چــرا نیومــدن؟» هیچکــس نخندیــد.
نینــا هــم گفــت کــه ســارا عــادت دارد و دســتش بــه کــم نمــیرود.
معــدهام میســوخت و بــه زور توانســتم از هرکــدام کمــی بچشــم .بعــد
از شــام و دســر بــه بهانــه جلســه صبــح بلنــد شــدم و گفتــم کــه نینــا را
هــم تــا خانــه عمـهاش میرســانم .نینــا بــا ســارا و نویــد دســت داد ،ولــی
روبوســی نکــرد و براشــان ســفر خوبــی آرزو کــرد .یــادم آمــد کــه وقتــی
چنــد روز نمیدیدمــش و ماموریــت بــودم چطــور خــودش را تــوی بغلــم
پــرت میکــرد و گردنــم را میبوییــد .ســارا گفــت ببخشــید اگــر کــم
و کســری بــود و اصــرار کــرد کــه بــاز هــم بــه خانهشــان بــروم.
بیــرون کــه آمدیــم نینــا ایســتاد و مدتــی پنجــره روشــن بــرادرش را نــگاه
کــرد .نزدیکــش شــدم .بــا لبخنــد برگشــت و نگاهــم کــرد .مــرا کــه دیــد
لبخنــدش پــاک شــد.
 تو میخوای یه چیزی بگی؟مجبــور شــدم بــه خاطــر صــدای موتــوری کــه از کنارمــان رد شــد و دود
اگــزوزش را مســتقیم تــوی حلقمــان فــرو کــرد ،دوبــاره حرفــم را تکــرار
37

لیال معظمی

سایههای چوبی

کنــم« :دوره دوســتی مــا دیگــه ســر اومــده نینــا!»...
منتظــر بــودم یــک قطــره اشــک تــوی چشــمهاش بیایــد ،بــزرگ و
بزرگتــر شــود و بعــد از روی گونــه و ســپس چان ـهاش پاییــن بچکــد.
امــا همانطــور نگاهــم کــرد.
 منو که میرسونی؟ســر تــکان دادم و تمــام طــول مســیر تــا خانــه عمــه اختــر را بــه خــودم
فحــش مــیدادم کــه کاش آن جملــه کــذا را دم خانــه بــه نینــا گفتــه
بــودم و مجبــور نبــودم ســکوت ناجــور را اینهمــه وقــت تحمــل کنــم و
فکــر کنــم کــه االن اســت گــردن دختــرک بــه خاطــر نــگاه کــردن بــه
چــراغ ماشــینهای تــوی خیابــان ٬و نــه روب ـهرو یــا مــن ،بشــکند.
دم در خانــه عمـهاش بــا مــن دســت داد؛ مثــل وقتــی بــا بــرادرش و ســارا
خداحافظــی میکــرد.
 اگه میشه یه لحظه صبر کن تا یه چیزی رو بیارم!یــادم نمیآمــد چیــزی بــه نینــا قــرض داده باشــم کــه پــس نــداده باشــد،
بــا ایــن حــال لحــن رســمی و جــدیاش باعــث شــد بپذیــرم و همانجــا
منتظــر بایســتم .بــه در ماشــین تکیــه داده بــودم و منتظــر بــودم چراغــی
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تــوی آپارتمــان عمــه روشــن شــود .نمیدانســتم کــه خانــهاش کــدام
طبقــه اســت و فهمیــدم کــه هیچوقــت در طــی مدتــی کــه نینــا را تــا دم
در ایــن خانــه میرســاندم ،تــاش نکــردم بدانــم اتــاق نینــا در آن خانــه
کجاســت؟ پنجــره رو بــه کوچــه دارد یــا حیــاط؟ طبقــه چنــدم اســت؟
بعــد از مدتــی کــه نفهمیــدم چقــدر بــود ٬نینــا پاییــن آمــد .شــالش را
روی شــانه انداختــه بــود و دکمههــای مانتــوش بــاز بــود .کارتــن مــوزی
تــر و تمیــزی دســتش بــود .در جلــو را بــاز کــرد و آن را روی صندلــی
کنــار راننــده گذاشــت .خیلــی عــادی دوبــاره خداحافظــی کــرد و
بــدون لبخنــد برایــم دســت تــکان داد .وقتــی رفــت در جعبــه را بــاز
کــردم؛ کلکســیونی بــود از قوطیهــای نوشــابه کــه هرکــدام بــه شــکلی
مچالــه شــده بودنــد و بــا خطــوط خمشــده و شکســته روی دیــواره
فلــزی قوطیهــا و رنگهــا و فرمهــای اندکــی کــه خــود نینــا بــه آنهــا
اضافــه کــرده بــود ،یــک عالــم صــورت کــج و معــوج پیــش روم بــود.
رنگهــا سســت بودنــد و بــا ناخــن از روی فلــز ور میآمدنــد و بــرای
همیــن هرکــدام را بــا احتیــاط نــگاه کــردم و سرجاشــان گذاشــتم .تمــام
کوکاهایــی کــه بــا هــم در رســتورانها ،خیابــان و پــارک خــورده بودیــم
و یــا بــه عبارتــی مــن خــورده بــودم و او نیمــه قوطــی مــرا سرکشــیده بــود
و مــال خــودش را بــاز نکــرده ،یــخ ،عرقکــرده و خیــس تــوی کیفــش
گذاشــته بــود.
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استارت زدم و راه افتادم.
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باالتر از سیاهی ،پایینتر از زرد

دزدی! قــرار بــود فقــط همیــن باشــد .از کالنتــری کــه زنــگ زدنــد
گفتنــد همیــن اســت .روز روشــن ،ه ـوا آبــی و ســرم پــر بــود از بــوی
روغنموتــور و صــدای تنظیــم بــاد .از تعمیــرگاه چندبــار زنــگ زدم.
تلفــن خانــه میرفــت روی پیغامگیــر و کســی ج ـواب نم ـیداد .فکــر
کــردم هانیــه و مهتــاب رفتهانــد بیــرون و یادشــان رفتــه در را قفــل
کننــد .ماشــین را همانجــا گذاشــتم و دربســت گرفتــم .یــک کاغــذ
داده بودنــد دســتم و ســرگردانم کــرده بودنــد تــوی اتاقهــای کالنتــری.
چنــد تــا فــرم را پــر کــردم؛ نشــانی ،لیســت مبلمــان و وســایل خانــه ،پــول
نقــد ،و چیزهایــی کــه اصــا یــادم نبــود .تکیــه زده بــودم بــه دیـوار یــک
اتــاق خالــی و شــماره خانــه را میگرفتــم .پشــت در شــلوغ بــود .چنــد
نفــر حــرف میزدنــد« :ســرو شــرقی ٬پــاک  …۱۴حــال زنــه خــوب
نیســت و معلــوم نیســت بمونــه ».ســرم را کوبیــدم ،گیــج رفــت .مــردی
بــا ســبیل پهــن و ســه ســتاره روی دوشــش جلــوم ایســتاد« .پیشــونیتون
خــون م ـیآد آقــا!» روی دی ـوار هــم خونــی شــده بــود.
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هانیــه کــز کــرده بــود روی نیمکــت .گهــگاه از الی پلکهــای
نیمهبــازش راهــروی دادگاه ،آدمهــا و مــن را نــگاه میکــرد و نمیدیــد.
پوشـهها را زده بــودم زیــر بغلــم ،راه بــاز کــردم از بیــن آدمهــا تا ســربازی
کــه انتهــای راهــرو ایســتاده بــود و کــف یــک پــاش را زده بــود بــه دیوار،
بیحوصلــه انگشــتش را از بــاالی پوتیــن تــو کــرده بــود و ســاق پــاش را
میخارانــد .اگــر آن خــط نبــود صــورت گــرد و بچهگان ـهای داشــت.
از کنــار چشــم چپــش شــکافی تــا نزدیکــی لــب باالیــی صورتــش را گود
انداختــه بــود و چشــم را کمــی پاییــن کشــیده بــود .حــرف کــه مـیزد
ســرش را بــاال نم ـیآورد و صورتــش رنــگ عــوض میکــرد .برگشــتم
ســمت هانیــه؛ خــم شــده بــود تــوی خــودش ،کســی را نــگاه نمیکــرد
تــا نگاهــش نکننــد .آرام قــدم برمیداشــتم و قــرار نبــود هیچوقــت بــه
او برســم .چشــمانش را بســت .آرنجــش را روی ران جابهجــا کــرد و
دســتهاش را کــه محکــم روی گوشهــا فشــار مــیداد ،برداشــت.
حواســم نبــود .شــانهاش را آرام فشــار دادم .لرزیــد.
 ببخشید عزیزم ،دو تا پرونده قبل از ما هست.چهــار مــاه بــود لمســش نمیکــردم .بــه هیــچ مــردی دســت نم ـیزد؛
نــه پــدر و نــه بــرادر.
صبــح مهتــاب پاشــد و مانتــوی مدرسـهاش را پوشــید ،مقنعــه را از ســرش
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رد کــرد و انداخــت دور گردنــش .آمــد نشســت پشــت میــز و صندلــی
آشــپزخانه؛ تنهــا چیــزی کــه از مبلمــان خانــه مانــده بــود .هانیــه مثــل
هــر روز بــرای اجــرای مراســم زجــرآور ناشــتا کنــار ســینک ظرفشــویی
ایســتاده بــود و اســتکان وایتکــس رقیــق شــده دســتش بــود .مهتــاب
ابروهــاش را درهــم کــرد .هانیــه اســتکان را گذاشــت تــوی ظرفشــویی
و چیــزی از آن نخــورد .دختــرم بیصــدا خندیــد ،مــن هــم تــوی دلــم.
 میخوای زنگ بزنم به مدیرتون خبر بدم که داری برمیگردی؟ســرش را تــکان داد و لبهــاش را از هــم بــاز کــرد .دو بــار؛ مثــل ماهــی.
چیــزی نگفــت .انتظــار معجــزه هــم نداشــتم .همیــن کــه میخواســت
بــرود مدرســه… در ســکوت تماشــاش کــردم کــه پنیــر را روی نــان
میمالیــد ،تکــهای خــرد شــد از روی نــانســرید زیــر میــز .تــکان
نخــوردم .خواســتم حضــورش را تــوی ســرم حفــظ کنــم و بــه خاطــر
بســپارم بــرای تمــام روزم .بــرای تمــام ش ـبها .اینپــا آنپــا کــرد کــه
بــرود و دســتش را انداخــت دور گردنــم و بعــد مــادرش را بغــل کــرد.
صــورت هانیــه از درد جمــع شــد و بالفاصلــه بعــد خندیــد .جــای زخــم
روی گردنــش هنــوز خــوب نشــده بــود .مهتــاب بــاز هــم ماهــی شــد٬
کولــهاش را روی دوشــش انداخــت و رفــت.
نیمکــت خالــی شــده بــود .نشســتم و پوشــههای رنــگ و رو رفتــه را
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تکیــه دادم بــه پهلــوی هانیــه .دســتم را گذاشــتم روی زانــوش .آرام
دســتم را پاییــن گذاشــت.
 امروز بهتری ٬آره؟ســرش را بــاال نیــاورد .دلــم میخواســت حــرف بزنیــم ،چنــد مــاه بــود
کــه میخواســتم برایــم بگویــد و میترســیدم از چیزهایــی کــه بگویــد
و هقهقهایــی کــه منتظــر بودنــد تــا هانیــه گریهشــان کنــد.
بعــد از بیمارســتان آمــدم خانــه .مــادر هانیــه شــب پیششــان میمانــد.
خوابیــده بودنــد روی دو تخــت کنــار هــم و نگاهشــان بــه ســقف
مانــده بــود .گفتنــد مهتــاب خــوب اســت و فــردا مرخــص میشــود.
ســربازی دور و بــر خانــه پرســه م ـیزد ،در بــاز بــود و خانــم صادقــی٬
همســایه کنــاری بــه قــول خــودش مراقــب .دلــم میخواســت بگویــم
صبــح کــدام گــوری بــودی؟ در جـواب سـوالش کــه بــه چیــزی احتیــاج
ط صــوت میخوانــد؛
دارم ،ســرم را هــم تــکان نــدادم .خواننــده از ضب ـ 
آهنگــی کــه خســته از صبــح تــوی خانــه پخــش شــده بــود ،تنهــا شــاهد
زن و بچــه مــن.
صحنههــای اتــاق بــا مــن بودنــد؛ هــر روز و هــر ســاعت .چیزهایــی
کــه ندیــده بودمشــان ولــی بوشــان کــردم .کســی برایــم نگفتــه ،ولــی
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بیحرفــی مهتــاب و وایتکــس خوردنهــای هانیــه تعریفشــان کــرده
بــود.
لباسهــای تابســتانه را کپــه کــرده بــود روی هــم .زمســتانهها را از
چمــدان مــیآورد تــوی کمــد و بیآســتینها و نازکهــا میرفــت
جــاش؛ کار هــر ســالش بــود .پیراهــن خــواب تنــش بــود و جــوراب
کلفــت پــاش .همیشــه از پــا ســردش میشــد .لبــاس خــواب پــاره
همانجــا کــف اتــاق بــود .جورابهــا را تــوی بیمارســتان از پاهــاش
در آورده بودنــد .جیــغ زد ه و نگذاشــته بــود کســی بــه تنــش دســت
بزنــد .مهتــاب البــد داشــت آهنــگ گــوش میکــرد« .شــاید کــراوات
خریــدم /رفتــم قاطــی اپوزیســیون /یــه وبســایتی راه انداختــم /شــایدم
یــه تیلیویزیــون» هانیــه هــم میخندیــد ،خیلــی راحــت .دهانــش کــه
بــاز میشــد بــوی آبژاول نمیپیچیــد تــوی بینــی« .مــن دیگــه اون
آدم قبلــی نیســتم ».مهتــاب میخوانــد؛ بلندتــر از خواننــده .بعــد فقــط
صــدای خواننــده آمــد« :هیچــی عــوض نمیشــه /تــا وقتــی تــو پیشــم
نباشــی »...و کوبیدهشــدن؛ صندلــی افتــاد .هانیــه دســته لبــاس را کــه
تــوی بغلــش بــود کــوت کــرد لبــه تخــت .بیــرون اتــاق کســی نبــود.
ســرش تــوی شــانهها فــرو رفــت و قلبــش آنقــدر تنــد زد کــه ایســتاد.
دو مــرد از اتــاق مهتــاب بیــرون آمدنــد و از الی در دختــرش را دیــد کــه
دهانــش بســته بــود و دمــر روی زمیــن افتــاده بــود .ناخنهــاش را تــوی
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گوشــت دســتش فــرو کــرد و جیــغ کشــید .آنقــدر بلنــد کــه ســرش
خالــی شــد .چیــزی گردنــش را خراشــید.
نگاهــش کــردم ،مــرا نمیدیــد .چشـمهاش خســت ه و خالــی بــود .تــوی
ایــن مــدت فکــر میکــردم تمــام شــود .مــن جــاش بــودم نمیمانــدم.
مهتــاب اگــر نبــود ،نمیمانــد .هــر جــای خانــه مینشســت عــق
م ـیزد .مبلهــا را فروختــم .بعــد تختخ ـواب .میــز غذاخــوری .بوفــه و
کنســول .فرشهــا را آنهــا بــرده بودنــد .اتــاق مهتــاب را هــم خالــی
کردیــم .خــودش کمــککــرد .تمــام لباسهایــی را کــه آن روز کــف
اتــاق مــا بــود کیســه میکــرد میگذاشــت بیــرون؛ بیحــرف .کاســه
چشــمهاش بزرگتــر شــد ه و صــداش رفتــه بــود.
یقــه لبــاس هانیــه خونــی بــود و گلــوش میســوخت .کشــوهای دراور
و میــز توالــت پخــش زمیــن .صــدای حنجــره مهتــاب هــر از گاهــی
از اتــاق کنــاری میآمــد؛ انــگار داشــت صــداش میکــرد .یکــی از
مردهــا کــه الغرتــر بــود آمــد تــوی اتــاق .گوشــه پیراهنــش از شــلوار
بیــرون زده بــود و صورتــش خیــس بــود« .هــوش اومــد» جعبــه طالهــا
تــوی دسـتهاش بــود و انگشــتر عقیــق هانیــه بــه انگشــت کوچکــش.
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گندهتــره ســرش را از الی در تــو آورد .صورتــش صافتــر بــود .شــبیه
کســی بــود کــه هانیــه میشــناخت .شــبیه کســی کــه میشــناختم.
 هرچی میخواین بردارین! بذارین برم پیش دخترم.تهســیگارهای کــج و کولهشــان کــه روی شیشــه میــز آرایــش خامــوش
شــده بــود هنــوز دود میکــرد .آرزو کــرده بــود خانــه آتــش بگیــرد،
خــودش و آن دو مــرد بســوزند و خاکســتر شــوند و تــوی رویــاش دنبــال
راهــی بــوده کــه مهتــاب نجــات پیــدا کنــد .مــردی کــه آشــنا بــود
ایســتاده بــود بــاالی ســرش و بــا لگــد زده تــوی ســاق پــاش.
موزائیکهــای جرمگرفتــه کــف را نــگاه میکــردم .نشســته بــودم
کنــارش ،از دس ـتهام میترســیدم و گذاشــته بودمشــان بیــن زانوهــام.
هانیــه از جــاش میپریــد ٬حتــی نــوک انگشــتهام کــه بــه پوســتش
میخــورد انــگار بــرق داشــت .بــا دو مامــور رفتــم بیمارســتان ،خواســتم
بغلــش کنــم کــه داد زد .دکتــر صــدام کــرد .مهتــاب حــرف نــزد .مــن
هــم نفــس نکشــیدم.
پوشــهها را گذاشــته بــودم روی پــا .انگشــتانم بــا گوشــه مقــوا بــازی
میکــرد .هــر از مدتــی تــوی ســکوت نگاهــش میکــردم .جلســه
دوم یــا ســوم مهتــاب هــم آمــده بــود .قاضــی عینکــش را داده بــود
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نــوک دماغــش و نگاهمــان نمیکــرد .تــه خــودکار را فــرو میکــرد
الی تهریــش تنکــش و هانیــه دســت گذاشــته بــود دور کمــر مهتــاب
و میلرزیــد« .مطمئنیــد قبلــش تــو حــرف زدن مشــکلی نداشــته؟»
لــب صندلــی نشســته بــودم و پشــتی صندلــی ردیــف جلویــی را کــه
مثــل ســینما چیــده شــده بــود چنــگ م ـیزدم .وقتــی برگشــتیم خانــه
گریــه کــردم .شــانههام میلرزیــد و دلــم میخواســت بــاز هــم ســرم را
تــوی دیـوار بکوبــم .هانیــه نزدیــک نیامــد ٬از همــان دور خواســت گریــه
نکنــم؛ بــه خاطــر مهتــاب.
هــر شــب خوابــش را میدیــدم .مــرد آشــنا را بــه خوابــم میکشــاندم و
مــرد نزدیــک میشــد ،دســتش را دراز میکــرد تــا پیراهــن خانــه را بــه تن
هانیــه پــاره کنــد ،مــن از پشــت تخــت بیــرون میآمــدم و چیــزی از تــوی
آســتین یــا زیــر تشــک تخــت بیــرون میکشــیدم و در ســینه مــرد فــرو
میکــردم .مــرد الغــری کــه همراهــش بــود برایــم مهــم نبــود .طالهــا
را برمیداشــت و میرفــت ،از تــرس فــرار میکــرد یــا از اول تــوی
خوابهــا پیــداش نمیشــد .حالــت نــزارش دلــم را بــه رحــم م ـیآورد
و ترجیــح م ـیدادم هیچوقــت دیگــر نبینمــش ،وقتــی از آ گاهــی زنــگ
زدنــد و گفتنــد یکــی از دزدهــا را گرفتیــم ،الغــر و بیچــاره را نشــانده
بودنــد روی صندلــی ،همهجــاش کبــود بــود .کتکــش زده بودنــد.
بــه هانیــه نشــانش دادنــد تــا شناســاییاش کنــد .مــرد صورتــش را بــاال
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نیــاورد .هانیــه بــه ســمت مــن ســرش را تــکان داد .ســرگرد قــول داد آن
یکــی را پیــدا کننــد.
صورتــش را پــس میکشــید .میخواســت بــو را کمتــر فــرو دهــد و
مــزه دهــان مــرد را کمتــر بچشــد .ســه تــا انگشــت مــرد قــاب شــده بــود
کنــار دهــان هانیــه .وقتــی دیدمــش لبهــاش از یــک ســمت چــاک
خــورده بــود .بدنــش گیــر کــرده بــود .رانهــاش بیحــس و زانوهــاش
خــرد شــده بــود .جیــغ مــیزد ،صــدای خــودش را نمیشــناخت.
البـهالی ضربههــای زانــوی مــرد کــه بــرای بریــدن صــدا تــوی شــکمش
میخــورد لبهــاش میلرزیــد .گفــت داد نمیزنــد و او هــم دیگــر
کتــک نزنــد .تــه حلقــش مــزه شــور بــاال آمــد ،جوشــید و خــون دلمــه
ریخــت روی کفپــوش .صــداش قطــع شــد و چشـمهاش ســیاه .صــدای
نفسهــای تنــد مــرد میآمــد .گفتنــد زن و ســه بچــه دارد تــوی قائــن.
پــای ســرباز از دیـوار پاییــن ســرید .بدنــش تــکان خــورد ،از دور اشــاره
کــرد بلنــد شــوم .از راهــرو کــه رد میشــدم ســرم پاییــن بــود و پاهــام
سســت .فکــر میکــردم همــه میداننــد چــه بــر مــن گذشــته ،همــه
مردهــا زن مــرا برهنــه دیدهانــد .از دوبــاره دیدنــش همــه جــام درد
گرفــت .برنگشــت نگاهــم کنــد .صورتــش صــاف نبــود ،ریــش چنــد
روزهای تــا نزدیــک چشــم ،گونــهاش را پوشــانده بــود .او را هــم زده
بودنــد .مــرد الغــر بــا فاصلــه دو صندلــی از او نشســته بــود .از پشــت
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سرشــان کــه رد میشــدم نفــس نکشــیدم.
 خودم میکشمت!زیــر لــب تکــرار میکــردم جــوری کــه بشــنود ،مثــل همــان بــاری کــه
بــرای شناســاییاش خواســته بودنمــان .چنــد ردیــف جلوتــر نشســتیم،
جــوری کــه هانیــه زیــر چشــمی هــم نتوانــد ببیندشــان .قاضــی شــروع
کــرد .ســراغ مهتــاب را گرفــت و گفتیــم هنــوز حــرف نمیزنــد .نامــه
دکتــرش را روی میــز گذاشــتیم .پرســید و پرســید .هانیــه تمــام چیزهایــی
را کــه قبــا گفتــه بــود تکــرار کــرد .قاضــی خواســت بیشــتر شــرح
دهــد تــا مــرد الغــر تاییــد کنــد .نگاهــش کــردم و صورتــم داغ بــود.
قاضــی گــوش نم ـیداد فقــط س ـوال میکــرد ،انــگار داشــت امتحــان
میگرفــت .هانیــه جــواب مــیداد ،بعضــی را بــا بلــه  -نــه ٬و بیشــتر
نــگاه میکــرد .بــاورم نمیشــد ،ســرک کشــیدم؛ مــرد داشــت نگاهــم
میکــرد .همینطــور تــوی چشــمهام نــگاه میکــرد و گرمــای تیــز
نفســش از ردیــف صندلیهــا میگذشــت و تــوی صورتــم میخــورد.
قاضــی شــبیهش بــود .منشــی قاضــی ســرش پاییــن بــود و مینوشــت.
ســرش را کــه بــاال آورد ،شــبیه هــم بودنــد .فامیــل بودنــد .بــرادر شــاید.
نفهمیــدم هانیــه چطــور بلنــد شــد و دویــد ،دســتگیره در را کشــید .بلنــد
شــدم و دنبالــش رفتــم .پیــش پــای ســرباز تــه راهــرو زمیــن افتــاد .عق زد
و غــذای هضــم نشــده دیــروز و پریــروز و روزهــای قبــل با بــوی وایتکس
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بیــرون ریخــت؛ کنــار پــای ســرباز جـوان .نفســم بــاال نمیآمــد .دســت
ســیاه الغــر ســرباز جلــوی چشــمهامان مانــده بــود .هانیــه دســتش را
گرفــت ،تــوی چش ـمها و صورتــش نــگاه کــرد و ایســتاد ،جــای زخــم
صــورت جـوان را بــا نــوک انگشــتانش لمــس کــرد .ســرباز خجالـتزده
ایســتاده بــود و هــاج و واج مــرا نــگاه میکــرد .هانیــه بغلــش کــرده بــود
مثــل بــرادرش ،مثــل مــن یــا پــدرش و برایــش گریــه میکــرد.
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اینجا جای بهتری است

پشــت یخچــال ســفید کــه جابهجــا پوســته شــده ،جاگیــر میشــوم.
َ
کلبشــیر انگشــت اشــارهاش را روی لبهــاش میگــذارد .نفســم بــاال
نمیآیــد ،دویدنــم از بچگــی افتضــاح بــوده ،جنــاغ ســینهام را بــا یــک
دســت فشــار میدهــم و دســت دیگــرم را روبــهروی صــورت بشــیر
میگیــرم و ســر تــکان میدهــم.
 بهشــون میگــم از اول دکتــر کشــیک نداشــتیم .میگــم مرخصــیبودیــن.
آشــپزخانه گــرم اســت ،قابلمــه کوچکــی روی اجاق دوشــعله میجوشــد
و درش تقتــق صــدا میدهــد .کــف از کنارههــاش روی ســطح گاز
میریــزد و پیســس میکنــد .بشــیر عیــن خیالــش نیســت .یقــه کتــش را
کــه الاقــل چنــد ســایز برایــش بــزرگ اســت ،صــاف میکنــد و بیــرون
میرود.
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 هر صدایی شنیدین از جاتون تکون نخورین خانم دکتر!انــگار کــه بچـهاش باشــم ،مــرا میکشــید و تــوی راهــرو میدوانــدم .از
پشــت شیش ـههای خاکگرفت ـهای کــه باســرعت از جلومــان رد میشــد
میدیدمشــان .چنــد تــا چنــد تــا از موتورهاشــان و وانتهــای دوکابیــن
پیــاده میشــدند ،ســمت درمانــگاه.

ی
ســیما یــک دو ســه میگفــت و ســرپایینی را میدویدیــم تــا ســیاه 
دودگرفتــه انتهــای پارکینــگ .صــدای غشغــش خندههــاش موقــع
دویــدن میآمــد .چشــمهای مــن گشــاد میشــد ،نفســم میگرفــت
و فکــر میکــردم نمیتوانــم بهموقــع بایســتم .پیشــانیام میســوخت و
صداهــا تــوی ســرم ســوت میکشــید .آریتمــی قلبــی .مــادر میگفــت
دکتــر مریــض بــه چــه درد مــردم میخــورد؟ بیــا بــرو یــک رشــتهای کــه
شــاد باشــد و زندگــی کنــی .ولــی نمیتوانســتم .ســیما دوســت داشــت
وقتــی بــزرگ شــد ،دکتــر بشــود.
کلبشــیر دســتم را میکشــید ،تــوی راهــرو ،ســیما هــم دســت مــادرش
را گرفتــه بــود ،کنــار صندلیهــای انتظــار بیمــاران ایســتاده بــود و نگاهــم
میکــرد .از کنــار گوشــش خــون باریک ـهای راه افتــاده بــود و تــا یقــه
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لبــاس آب ـیاش پاییــن میآمــد.
قطــار تلقتلــق میکــرد ،خوابــم نمیبــرد و دلــم را بــوی غــذای
همکوپهایهــا آشــوب میکــرد .از اقبــال بــد یکیشــان چنــد مــاه
پیــش آمــده بــود درمانــگاه .میخواســت آنتیبیوتیــک بگیــرد ،بــرای
خواهــر یــا مــادرش کــه تــب شــدیدی داشــت و دو روز بــود لــب بــه غــذا
نم ـیزد .مجبــور شــدم خــودم بــروم بــاالی ســرش .هذیــان میگفــت،
هــر از چنــدی داد و قــال میکــرد کــه مــرا از اینجــا ببریــد .زبانــش
را نمیفهمیــدم .همانــی کــه پــیام آمــده بــود ترجمــه میکــرد .زن
نگاهــم نمیکــرد ،چیزهایــی را الی نــان تافتــون عرقکــرده میپیچیــد،
لقمــه تعارفــم میکــرد و خانــم دکتــر! خانــم دکتــر! از لبــش نمیافتــاد.
مامــان صبحهــای زود بلنــد میشــد ،میرفــت دروازهغــار بــه بچههــای
کــر و الل درس م ـیداد .تــوی خانــه همیشــه ســاکت بــود ،نــه بــا مــا
بــازی میکــرد ،نــه جــز خانــه فامیــل ،جایــی میبردمــان .گاهــی کــه
سـوالی میپرســیدیم ،بــا ســر و دســت و بیصــدا بــا کمتریــن واژههــای
ممکــن ،جوابمــان را مــیداد .مهریخانــم ،مــادر ســیما ،خانــهدار
بــود .بــراش لقمههــای باریــک درســت میکــرد ،میگذاشــت
تــوی ظرفهــای پالســتیکی رنگــی و مــا مینشســتیم کنــار باغچــه،
ِ
جــوری میخوردیمشــان ،انــگار قــرار نیســت تمــام شــوند .روزهــای
امتحــان یــک دفتــر چهلبــرگ سـوال بــرای ســیما مینوشــت ،دو تایــی
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حلشــان میکردیــم و ریزریــز میخندیدیــم بــه زرنگیمــان .قــرار
گذاشــته بودیــم بــزرگ کــه شــدیم ،ســیما زن بــرادر مــن بشــود تا همیشــه
پیــش هــم باشــیم .اگــر هــم مامانــش زود مرد ،بــا بابــاش عروســی کنم و
اینجــوری بســتگیمان بیشــتر میشــد .بابــای مــن زودتــر از همهمــان
مــرد .مهنــدس راه بــود .شــب تــوی چــادرش ،در تنهایــی و ســکوت
کویــر ســکته کــرد و صبــح همــکارش جســد را دیــد.
روزهــا مینشســتم لــب باغچــه کــه بعــد از رفتــن خانـواده ســیما ســنگ
رویشــان را عــوض کــرده بودنــد .خیلــی چیزهــای دیگــر هــم تغییــر
کــرده بــود؛ مــن بــا بچههــا بــازی نمیکــردم .آنهــا را نمیدیــدم و
انــگار نمیشــناختم .آنقــدر صبــر کــردم تــا همــه همســایهها رفتنــد و
همســایههای جدیــد آمدنــد ،مــن بــزرگ شــدم ،آنهــا هــم بچــه همســن
َ
و ســالم نداشــتند .ش ـبهای کنکــور ،میرفتــم روی پش ـتبام ،گلیــم
پهــن میکــردم ،پشــتم را مــیدادم بــه هــره و زمــان را نمیفهمیــدم.
گاهــی هــم کتابخانــه خوابــگاه پیــش دوســتانم بــودم .دوســتان! آنهــا
فقــط بهانــهای بودنــد بــرای آزردن مامــان کــه دلــش میخواســت
ببیندشــان و مــن دعوتشــان نمیکــردم.
بــه خاطــر ســیما درس خوانــدم و دکتر شــدم و هــر روز توی بیمارســتانها
چشــم بــه در داشــتم تــا او از آن داخــل شــود .مریــض باشــد و بیاورندش
و مــن بــروم بــاالی ســرش .دســتش را بگیــرم و بگویــم« :مــرا میبخشــی
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خواهــر؟ بــه خاطــر تــو اینجــا هســتم و بردگــی میکنــم».
یکــی از زنهــا پنجــره قطــار را بــا زحمــت بــاز کــرد ،چنــد دقیق ـهای
دســتگیره آن را بــه یــک طــرف هــل مــیداد .میخواســتم بگویــم
بایــد آن را پاییــن بکشــد و توضیــح بدهــم کــه دریچــه حــول محــورش
میچرخــد .زن آنقــدر زور زده بــود صورتــش گل انداختــه بــود ،مــن
هــم آن بــاال روی تختــم نشســته بــودم ،نگاهــش میکــردم .کیســهی
پــر از پوســت میــوه و نــان خــرده را بیــرون قطــار خالــی کــرد ،نگاهــی
بــا پیــروزی بــه مــن انداخــت .چنــد تکــه آشــغال را بــاد برگردانــد تــوی
صورتــش .بــه رویــش نیــاورد ،از تــوی ســاکش کــه کــف کابیــن ولــو
شــده بــود کیس ـهای نخودچــی کشــمش درآورد و دســتش را بــاالبــه
ســمتم دراز کــرد .از فکــر اینکــه تــا صبــح قــرار اســت بخورنــد و بــا
زبــان عجیبشــان تندتنــد حــرف بزننــد ســرم تیــر میکشــید.
گفتــه بــودم بشــیر برایــم بلیــت بگیــرد ،گفــت مــا کــه دلتنگتــان
میشــویم ولــی چنــد روز نباشــید بهتر اســت .از ما هم منظــورش خودش
بــود ،آســیه از مــن خوشــش نمیآمــد ،غــذا کــه مــیآورد درمانــگاه،
مینشســت روی صندلیهــای راهــرو و پنجرههــا را نــگاه میکــرد.
بــا مــن حــرف نم ـیزد .گفتــم م ـیروم پیــش مــادر و بــرادرم .بهــش
ح نداشــتم .از
گفتــه بــودم مامــان مریــض اســت .حــال و حوصلــه توضیـ 
نظــر اینهــا حتــی اگــر محلــی نبودنــد مریضــی یعنــی کمــردرد ،پــادرد،
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بخوابــی و از درد نتوانــی تــکان بخــوری .بیــا و بفهمــان فراموشــی یعنــی
چــه .البــد میگفــت یعنــی یــک چیزهایــی را یــادش نمیآیــد؟ خــب
یــادش نیایــد .اینکــه مــرض نیســت! مامــان در بیســت و چنــد ســال
پیــش زندگــی میکــرد .وقتــی مــا هنــوز بچــه بودیــم و ســیما همســایه
دو طبقــه باالترمــان بــود .بشــیر میگفــت اینهــا مــرض نیســت ،پیــری
َ
ـدر دارم.
ـ
خ
اســت .گفتــه بــود مــن هــم ِ
 گفتم خدر چیست دیگر؟ سندروم تونل کارپال.کارش از فیزیوتراپــی گذشــته بــود و بایــد عمــل میشــد .مامــان هــم
میگفــت دســت و پایــش گزگــز دارد ،آنوقتهــا فکــرش را هــم
نمیکــردم .بعدهــا نیمــا ســرکوفتم مــیزد کــه کوزهگــر از کــوزه
شکســته و ...میگفــت مدرکــم بــه هیــچ دردی نمیخــورد وقتــی
نتوانســتم مــادر خــودم را نجــات دهــم.
مامــان مــرا دوســت نداشــت .نــه کــه اصــا دوســتم نداشــته باشــد ولــی
نــه آنطــور کــه بقیــه مامانهــا دخترهاشــان را دوســت دارنــد .تنهــا
چیــزی کــه همیشــه میگفــت ایــن بــود« :قــوی بــاش!» نــه انتظــار
محبــت داشــت ،نــه از پــس جوابدادنــش بــر میآمــد .ســال تــا
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ســال ٬آن موقعهــا کــه بابــا زنــده بــود ســر ســفره هفتســین روبوســی
میکردیــم .بابــا کــه رفــت همیــن رســم هــم ور افتــاد .نیمــا را گهگاهــی
نـوازش میکــرد .پــای ســفره عقــدش گریــه کــرد ،طالهــای قدیمــی را
هدیــه داد بــه عروســش ٬یلــدا ٬و مــن مالمــت شــدم کــه تــا شــب قبــل
عروســی تــوی خوابــگاه بــودم و بــا دوســتانم درس میخوانــدم« .تــو
اصــا معنــی زندگــی را نفهمیــدی!» وقتــی یلــدا ســحر را زاییــد دیگــر
فراموشــی آمــده بــود .حــاال کــه نــه نیمــا را میشــناخت نــه مــن و یلــدا.
ســحر را هــم دیــدن مامــان نمیبردنــد؛ نکنــد روحیـه بچــه خــراب شــود.
وارد کوپــه کــه شــدم ،بحثشــان بــود که کــدام بــاال بخوابنــد ،از بلندی
میترســیدند و مــن کــه گفتــم مــیروم بــاال ،نگاهشــان تحســینآمیز
نبــود؛ شــبیه احمقهــا برانــدازم میکردنــد .یکیشــان جــوری کــه
نشــنوم گفــت ســقف آنقــدر نزدیــک اســت انــگار تــوی قبــر خوابیــده
باشــی .شــب هــم نفــر سومشــان پتــو را پهــن کــرد کــف کابیــن بیــن دو
تخــت دیگــر ،گلولــه شــد زیــر پتــو .تــا صبــح خرناســه کشــید و هیــکل
گنــدهاش آن زیــر بــاال و پاییــن میرفــت.
دســت دراز کــردم ،ســردی ســقف زرد رنــگ زیــر انگشــتانم بــود.
صــدای قطــار تــوی ســکوت کویــر بیشــتر میپیچیــد و هیچوقــت قــرار
نبــود صبــح شــود .پچپــچ زنهــا گاهــی میآمــد .بــه ســمتی غلــت
میزدنــد و جویدهجویــده چیــزی زیــر لــب میگفتنــد ،و هروکــر
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میکردنــد .تــا صبــح چنــد بــار آب خوردنــد ،دستشــویی رفتنــد و از
گرمــا شــکایت داشــتند .بــا هــم ور میرفتنــد ،انــگار نــه انــگار مــن آن
بــاال هســتم ،پــارچ اســتیل را روی میــز میکوبیدنــد ،در کشــویی را بــا
بیشــترین صــدای ممکــن بــاز و بســته میکردنــد و نفسهاشــان صــدادار
بــود و بــوی تخممــرغ آبپــز مــیداد .نزدیکیهــای صبــح آرام پاییــن
رفتــم ،تــوی راهــروی قطــار ایســتادم و از پنجــرهی ترکخــورده خارهــای
کنــاره را نــگاه کــردم کــه ردی خاکســتری تــوی ه ـوا میگذاشــتند و
در غبــار گــم میشــدند.
تخــت قدیمــیام صــدا مــیداد ،ســرم پــر بــود از کودکــی ،ســیما و
کلبشــیر .راننــدهی تاکســی راهآهــن ســیما را بغلگرفتــه آورده بــود
درمانــگاه .ســیما بچــه مانــده بــود .کلبشــیر بــرای راننــده چــایآورد و
کمــک کــرد ســیما را بخواباننــد روی تخــت.
 چش شده؟جوابــم را نمیدادنــد .کلبشــیر بــرای راننــده خاطــره تعریــف میکــرد،
فامیــل از آب درآمــده بودنــد .بلــوز ســیما را بــاال زدم .حفــره شــکمش
بــاز بــود و پــر از مالفههــای رنــگ و رورفتــه و چادرش ـبهای مچالــه
کــه تــوی خــون خیــس میخوردن ـد.
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گشــتم و از میــان رانندههــای راهآهــن کــه انــگار قصــد دزدیــدن آدم را
دارنــد یکــی کــه قابــل اعتمادتــر بــود ،پیــدا کــردم؛ کچــل بــود و کاله
پی ـشداری گذاشــته بــود کــه بــه ســن و ســالش نمیخــورد .ســاکم را
تــوی صنــدوقتپانــد و ایســتاد کنــار ماشــین .روکــش صندلــی داشــت
ذوب میشــد .بــه شیشــه کوبیــدم ،راه افتــاد از ســمت راننــده کــه
شیش ـهاش پاییــن بــود جوابــم را بدهــد.
 یــه مســافر دیگــر میزنــم کــه هممســیر باشــین .اصــا یــه خانــم ،تــوراه هــم حوصلهتــون ســر نم ـیره.
پیاده شدم.
 ســاک را بدیــن! ایــن چهجــور دربســتیه؟ اصــا تــو ایــن بلبشــوهممســیر از کجــا مــیآری؟»
ظهــر مامــان تســلیم و آرام تعقیبــم میکــرد تــا در خانــه را بــاز کنــم و
داخــل شــود .از ســالمندان تــا خانــه یکبنــد حــرف زده بــود .نیمــا
دربــاره اسـمها هشــدار داده بــود .هــر از گاهــی دســتش را روی شــانهام
میگذاشــت ،مهــری صدایــم م ـیزد و انــگار کــه بخواهــد دلــداریام
دهــد تــوی چشــمهام نــگاه میکــرد و ســر تــکان مــیداد.
راننــده ده دقیقــه اول راه را بــغ کــرد و خــودش را کــج ،ســمت پنجــره
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ُ
یلــه داد .حوصلــه نداشــتم منتــش را بکشــم .لنــگ پارچـهای چهارخانــه
قرمــز و ســرمهای را از کنــار دنــده بیــرون کشــید و عرقگیــر کــرد.
 وای از گرما خانوم! اینکه گرما نیست جناب! اونجایی که من ازش میآم...مــرد بــرای اولیــن بــار برگشــت عقــب .ســر تراشــیدهاش نمیگذاشــت
بفهمــم چــه ســن و ســالی اســت ولــی نگاهــش مثــل مامــان خالـی بــود.
خالــی خالــی نــه ٬چیــزی شــبیه وحشــت .اندکــی امیــد .نــه حتــی بــه
قــدر زندهمانــدن .ماننــد کســی کــه از بلنــدی پــرت شــده ،میانــه راه
اســت ،تــرس ســقوط دارد و هــر لحظــه کمــی امیــد دارد کــه دســتی از
بــاال میگیــردش.
 شــما از کجــا میآیــن لیــدی؟ مــن خاش بــودم ،شــادگان ،عجبشــیر،مریـوان… حتــی نمیتونیــن تصــور کنین.
بــاورم نمیشــد .گفتــم :پــس فامیلیــم .یکیشــان را فقــط دیــده بــودم
و بــه تنهایــی بــرای پیرکــردن آدم بــس بــود.
خــم شــد روی فرمــان ،یــک دســتش را گذاشــت بــاالی لگــن؛ نزدیــک
مهرههــا.
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 اینجا یه ترکش دارم.کالهش را برداشت ،پشت سرش را لمس کرد.
 یکــی هــم اینجــا! پســرام فحشــم مــیدن .میگــم بزغالههــا بــراشــماها رفتــم .میگــن مــا ازت خواســتیم؟
همانجــا نیــم ســاعت نشســتم ،ســر و صداشــان خوابیــده و بشــیر
خبــری نیــاورده بــود ،ممکــن بــود لــه و لــوردهاش کــرده باشــند ،اگــر
گواهــی فــوت میخواســتند چــه؟ پیرمــرد دوام نمــیآورد .آن مــردک
البــد بــرادرش بــوده ،شــاید هــم شــوهرش .معلــوم نبــود اینهمــه آدم
از کجــا خبــر شــده بودنــد؟! گرمایــی کــه از پشــت یخچــال بیــرون
مـیزد در مقابــل آتــش آشــپزخانه بــدون کولــر و پنکــه هیــچ بــود .پشــتم
میســوخت ،تکیــه داده بــه دیــوار ســیمانی و زانوهــام را بغــل کــرده
بــودم.
 خانم دکتر! نوشین خانم! بیدارین؟ محلیها رفتن…دســت بزرگــش همینطــور روی شــانهام مانــده بــود .صندلــی زهــوار
دررفتــه خــودش را از جلــوی در برداشــت و گذاشــت کنــار کابینــت.
دو تــا کابینــت بــا دو رویــه مختلــف؛ یکــی نئوپــان بــدون روکــش و آن
یکــی ســنگ ســفید بــا رگههــای خاکســتری بــزرگ .کفــی صندلــی را
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فــوت کــرد و خــاک بــه ه ـوا رفــت .رویــم را آنور کــردم و نشســتم.
اســتکان لب َپــر چــای را جلــوم گذاشــت و از تــوی یخچــال بشــقاب
کوچکــی بــا محتویــات قهــوهای چســبناک درآورد.
 رنگینکه! آسیه درست کرده!انگشــتم را فــرو کــردم تــوی بشــقاب و خرمــای چــرب و روغنــی را
مکیــدم.
 منــو ترســوندی کلبشــیر! جســد رو بــردن ،بــدون هیــچ کاغــذی؟چــیکارم داشــتن کــه اینطــور قایمموشــک راه انداختــی؟
رو تــرش کــرد و دســتانش را گــره پشــت کمــرش .تکیــه داد بــه لبــه
ســنگی کابینــت.
 هیهــی ...دفعــه دیگــر بمــان و ببیــن! اگــر ســرت را بیــخ تــا بیــخنبریــدن .شــاید هــم برگــردن ،میگــن ایــن کــه بــا پــای خــودش آمــده
بــود درمونــگاه ٬پــس تــو کشــتیش .دکتــر قبلــی آقــا بــود بالنســبت شــما!
پســربچه رو عقــرب زده بــود بــا قمــه وایســادن بــاال ســرش گفتــن خوبش
میکنــی و میبریمــش .هرچــی میگفــت ایــن بایــد بســتری بشــه،
هیچــی! بچــه داد مـیزد از درد ...دکتــر هــم تــو خــودش شاشــیده بــود
نمیتونســت کارش رو بکنــه.
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موقــع پیادهشــدن دوهــزار تومــن بیشــتر دادم ،خوشــش نیامــد و پــول
اضافــه را فــرو کــرد گوشــه ســاکم .غــروب شــده و کوچــه تاریــک
بــود .تاریکــی خانــه هــم بــه خاطــر بیبرقــی بــود .فکــر کــردم امشــب
را میخوابــم و فــردا مامــان را مــیآورم خانــه و همــان صبــح بــه نیمــا
زنــگ میزنــم .یلــدا اگــر میفهمیــد شــب تنهــا هســتم ،غــذا مـیآورد،
شــاید هــم نمیگذاشــت اینجــا بمانــم .نمیدانــم نیمــا چطــور
تحملــش میکــرد؟ از همهچیــز میترســید :خانــه خالــی ،شــب،
گربــه ،مدادتــراش… بــا وجــود همــه اینهــا دائــم تجربیاتــش را بــا آدم
در میــان میگذاشــت کــه ثابــت کنــد چقــدر همیشــه بــه خطــر نزدیــک
بــوده اســت؛ تــوی همــه آسانســورها ،یــک نفــر قصــد داشــت بــه او
تجــاوز کنــد .مســیرهای خلــوت پــر از مردهایــی بــود کــه آلتشــان
را بــه او نشــان میدادنــد ،چندبــار وقتــی خانــه تنهــا بــود کســی قصــد
داشــته از شیشــه آشــپزخانه وارد بشــود و یلــدا زود جنبیــده صدایــش
را شــنیده و جــوری کــه طــرف بفهمــد بــه پلیــس زنــگ زده بــود .بــه
نیمــا میگفتــم« :ایــن زن طفلکـیات کمبــود توجــه دارد! کمــی بهــش
محبــت کــن!» اخــم میکــرد و میگفــت عقدههــای خــودم را بــه
بقیــه نســبت میدهــم.
زن بــا پــای خــودش نیامــده بــود ،کســی گذاشــته بــودش پشــت در
ورودی و رفتــه بــود .چنــد وقــت میشــد بچــه تــوی شــکمش مــرده
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بــود؛ جــای کبــودی روی پهلوهــا و خونمردگــی زیــر شــکم .راهــرو
را بــوی عفونتــش برداشــته بــود .بعــد آمدنــد کــه ببرنــدش؛ ســالم.
میخواســتند معجــزه کنــم ٬نــه دوا و درمــان .عقــرب ،ســوزاک ،شــپش،
تبخــال ،کتــک ،دعـوا ،کتــک ،کبــودی و کتــک .اینهــا یــک قلچماق
میخواســتند کــه بهیــار باشــد ،پزشــک بــه دردشــان نمیخــورد .گفتنــد
بــروی آنجــا ٬طرحــت زودتــر تمــام میشــود؛ هرچــه بــد آب و هواتــر٬
کوتاهتــر .بشــیر میگفــت بایــد خــاردل باشــی بــا ایــن جماعــت.
هرچــه از زنهــا میپرســیدم« :کتــک خــوردهای؟ میخواهــی کاری
برایــت بکنــم؟» بزهــای اخفــش نگاهــت میکردنــد ،آنچنــان هــم بــا
کینــه ،انــگار تــو باعــث تمــام بدبختیهاشــان بــودی .اگــر کــه اســمش
را بگذارنــد بدبختــی .اگــر کــه نامــش زندگــی نباشــد...
یکــی از همســایهها کــه دیشــب صدایــم را شــنیده بود ٬کســی را فرســتاد،
بــرای تمیــزکاری .زن میانســال بــود ،از صبــح گردگیــری و آب و جــارو
میکــرد و وقتــی گفتــم« :م ـیروم مامــان را از ســالمندان بیــاورم ».بــا
تنفــر نگاهــم کــرد .خاطرههایــی هــم از فامیلهــای دورشــان تعریــف
کــرد کــه بــا مــادر و پدرشــان خــوب تــا نکــرده بودنــد و تــوی زندگــی
بــد دیدنــد.
بــا مامــان پشــت میــز آشــپزخانه نشســتیم و قاشققاشــق غــذا دهانــش
گذاشــتم؛ کاری کــه برایــم نکــرده بــود .آه میکشــید؛ چندینبــار.
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 چی میشه گفت؟ زندگیه…کاش زودتــر نیمــا میآمــد ،یلــدا بــا آن حرفهــای تکــراریاش و
ســحر بــا شــادابیاش .هیچوقــت بیشــتر از اوقاتــی کــه بــا مامــان ســپری
میکــردم احســاس تنهایــی نداشــتم؛ انــگار تــوی دو تــا دنیــای م ـوازی
بودیــم و هرچــه دســت دراز میکردیــم ٬بــه هــم نمیرســیدیم .چیــزی
بــرای لمــس کــردن وجــود نداشــت.
شــب برمیگردنــد؛ زنهاشــان پیچیــده در رداهــای ســیاه و مردهــا
بــا قمــه و چاقــو .لبــاس ســفید بلنــد پوشــیدهاند و بعضیشــان روش
کاپشــن چرمــی تــن کردهانــد .چشمانشــان ســرخ اســت و نگاهشــان
میســوزاند .تــوی کابوسهــام ٬بیشــتر از بیــداری نمیترســم .نیمــا
قبــل خــواب زنــگ زد و گفــت« :حــال مامــان بدتــر شــده اســت».
گفتم« :بهتر و بدتر ندارد».
گفــت« :همــه را بــا اســمهای دیگــر صــدا میزنــد؛ دامــاد یکــی از
هماتاقیهــاش را بغــل کــرده و آنقــدر بوســیده کــه مــردک معــذب
شــده؛ بــه خانــم پرســتار رشــوه داده تــا شــوهرش را برایــش بیــاورد؛
میخواهــد تــا تابســتان تمــام نشــده لواشــک درســت کنــد چــون نوشــین
و نیمــا دوســت دارنــد ».فکــر میکنــم چــرا بایــد طرحــم را زودتــر تمــام
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کنــم؟ کجــا قــرار اســت برگــردم؟ خانهمــان خاکگرفتــه و درب و
داغــان اســت ،مهمــان یلــدا هــم نمیتوانــم باشــم .بایــد میرفتــم یــک
جــای بهتــر بــا آدمهایــی کــه کابوســم نشــوند .وقتــی هــم برمیگشــتم
مامــان شــاید مــرده بــود .بــاز هــم خـواب آن مارمولــک بــزرگ بدرنــگ
را دیــده بــودم؛ زل زده بــود تــوی صورتــم و پلــک نم ـیزد .کلبشــیر
میگفــت محلیهــا بهــش میگوینــد« :دندونشــمار!»
تــوی خ ـواب کــه اســمش یــادم آمــد ،دندانهــام یکییکــی شــروع بــه
افتــادن کــرد .مارمولک گردنــش را آرام تکان میداد ،چیــن بزرگی روی
تنــش میافتــاد و خارتخــارت صــدا میکــرد .انــگار دندانهــای مــرا
زیــر آروارههــاش خــرد میکــرد و نجویــده فــرو م ـیداد .وقتــی دنــدان
آدم تــوی خــواب بیفتــد کســی میمیــرد ،از بچگــی دندانهــام تــوی
خـواب میافتــاد ولــی بــه آن انــدازه ،کســی نمیمــرد .هــر شــب بــه فکــر
مــردن مامــان بــودم؛ نیــم ســاعت اشــک میریختــم و تصاویــر مختلــف
تشــییع جنــازه و ختــم را مجســم میکــردم .بعضیهــا صمیمیتــر
بودنــد ،تــوی آغوششــان ولــو میشــدم و بــا بعضــی دســت م ـیدادم و
تشــکر میکــردم کــه آمــده بودنــد .تــوی رویاهــا مامــان را روی تخــت
خوابانــده بودیــم ،بــا ســر خاکســتری کــه مثــل ژاپنیهــا آرایــش شــده
بــود .جــرات نداشــتم بــه نیمــا یــا کــس دیگــری ،خوابهایــم را بگویــم؛
نیمــا ناراحــت میشــد و شــاید نمیگذاشــت دیگــر مامانــم را ببینــم.
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بقیــه هــم فحشــم میدادنــد ،ولــی بــرای فکرنکــردن بــه چنیــن روزی
هیــچ کاری نمیتوانســتم بکنــم .ش ـبها کــه تــوی اتــاق چســبیده بــه
درمانــگاه تنهــا میشــدم ،دندونشــمار و مردنهــای مامــان پیداشــان
میشــد .اگــر آنهــا نبودنــد ٬ســیما بــود ،فامیل ـیاش را یــادم نمیآمــد،
هرچــه میکــردم .نــوک انگشــتهامان را بــه زور بــا شیشــه شکســته
خــون انداختیــم و بــه هــم زدیــم و پیمــان خواهــری بســتیم .قــرار بــود از
هــم جــدا نشــویم.
مامــان بیوقفــه تعریــف میکــرد« :اومــدم تــو حیــاط .نوشــین رو
دیــدم کــه تاقبــاز کــف حیــاط افتــاده بــود ،بعــد دیــدم گــردن ســیما
لــب باغچــه کجشــده و از دهنــش خــون اومــده ».تصویــرش پشــت
پــرده چشــمانم میلرزیــد .دهــان مامــان بــاز و بســته میشــد و صــورت
مــن خیــس بــود« .گریــه میکنــی مهــری خانــم؟ دختــرت ســالمه؟
گفتــن همــون لحظــه تمــوم کــرده! نکنــه نوشــین مــن چیزیــش شــده؟
آره؟ بــه مــن دروغ گفتــن؟» جیــغ کشــید و لرزیــد .شــانههاش را بــه
خــودم فشــردم .چیــزی ســوخت از زیــر اســتخوانهای ســینهام و تــا
حلقــم بــاال آمــد ،بــاد کــرد و بــزرگ شــد؛ بــزرگ و بزرگتــر .هــر آن
بــود کــه پوســت گردنــم پــاره شــود .دلــم میخواســت دکتــر نباشــم ،بــا
ســیما میدویدیــم تــوی حیــاط و پهلــوش را نیشــگون نمیگرفتــم .دلــم
میخواســت بــا هــم لقمههــای کوچــک میخوردیــم و دهــان مامــان
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میگذاشــتیم .مامــان بیــن مــا نشســته بــود و دســتانش را میانداخــت
گردنمــان .هــر دومــان را میبوســید و میگفــت« :ســیما تــو مثــل
خواهــری هســتی کــه نوشــین نــداره .مثــل دختــرم».
ســیما قاهقــاه میخندیــد« .مــن کــه خــودم یــه مامــان دارم ».مامــان را
بغــل میکــردم و پشــت ســرمان باغچــه گل م ـیداد.
بــا یلــدا و نیمــا روبوســی کــردم .مامــان خــودش را جمعوجــور کــرد.
ســحر تــوی حیــاط بــا گلهــا و درختهــا ورمیرفــت و دیرتــر آمــد.
وقتــی کــه نیمــا چندینبــار صدایــش زد کــه «بیــا و مامانبــزرگ را
ببیــن! مگــر نمیگفتــی خیلــی دلــت میخواهــد او را ببینــی؟» نگاهــش
کــردم ،یعنــی «بــرای مــن فیلــم بــازی نکــن!» تــوی ایــن شــش-هفت
ســال یکبــار هــم مامانبــزرگ را نشــان بچــه نــداده بــود و حــاال بــرای
مــن احساســات قلنبــه رو میکــرد .نشســته بــودم روی مبــل تکنفــره
و مثــا تلویزیــون نــگاه میکــردم .ســحر در را هــل داد و بــا زانوهــای
گلــی ،بازوهــای خراشــیده و چشــمان گریــان وســط هــال ایســتاد .یلــدا
از آخریــن سفرشــان بــه قبــرس میگفــت .نیمــا چشــمغره میرفــت
کــه یعنــی بــه مــن پــز ندهــد .ســرم از بیخوابــی روی گردنــم ســنگین
بــود .ســحر چندبــار پاهــاش را بــه زمیــن کوبیــد و چــون فکــر کــرد
کســی متوجهــش نیســت ،صــداش را ول کــرد تــوی ســرش .نیمــا و یلــدا
مثــل فنــر کنــده شــدند .مامــان هــم.
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کنتــرل تلویزیــون تــوی دســتهای مــن میلرزیــد و بیصــدا لبهــام
تــکان میخــورد .جــز بچــه چیــزی نمیدیــدم .مامــان و نیمــا مــرا نــگاه
میکردنــد .صورتشــان پــر از س ـوال بــود .دلــم براشــان ســوخت .ســحر
را نــگاه کــردم و یکمرتبــه دادزدم« :مــن ســیما را کشــتم ،پهلــوش را
نیشــگون گرفتــم و روی هالهوپهــا لیــز خــورد».
بچــه ترســید .خــودش را پشــت یلــدا پنهــان کــرد و ایــن زن دیوانــه
را از کنــار پاهــای مــادرش برانــداز کــرد .مامــان ســاکت بــود و مــرا
نــگاه میکــرد .نیمــا برایــم دســتمال آورد و یلــدا شــانههام را گرفــت.
«عزیــزم خیلــی خســتهای ،نیمــا قضیــه دوســتتو بــه مــن گفتــه ،تقصیــر تو
نبــوده »...نیمــا ســر تــکان مـیداد و مامــان همچنــان نگاهــم میکــرد.
بــا بچههــا و ســیما تــوی حیــاط میدویدیــم ،حلقههــای هالهــوپ را
بــه فاصلــه روی زمیــن انداختــه بودیــم .وقتــی گــرگ شــمردنش تمــام
میشــد ،میپریدیــم و هرکــس تــوی یــک دایــره میایســتاد تــا در امــان
باشــد .حلقههــا یکــی کمتــر بــود و آن کــه بیــرون میمانــد ،گــرگ
میشــد .آنقــدر احمــق بودیــم کــه نمیفهمیدیــم نبایــد نفــر بازنــده
ترفیــع درجــه بگیــرد و از گوســفندی ،گــرگ شــود .مــن و ســیما دویدیم
ســمت یکــی از حلقههــا .دویدنــم از بچگــی افتضــاح بــود ،ســیما
جلوتــر از مــن بــود تــا اینکــه پهلــوش را نیشــگون گرفتــم و پریــدم
میــان دایــره .هیچکــس ندیــد .چنــد ســانت خطــا و پایــش رفــت روی
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حلقــه پالســتیکی .نفهمیــدم چــه شــد .مامــان بعدهــا بــرای اینکــه
رفتــن ســیما را از دلــم درآورد برایــم نمایشــش را بــازی میکــرد .بچههــا
دویــده بودنــد دم در آپارتمانمــان .بــه مامــان گفتنــد« :نوشــین مــرد!»
مامــان پابرهنــه دویــده تــوی حیــاط و مــرا بیهــوش کــف زمیــن دیــده.
مــن نمــردم امــا ســیما مــرده بــود .اســتخوان دســت چــپ و پــای راســتم
کــه زیــرم مانــده بــود ،تــرک خوردنــد و یــک مــاه بیمارســتان خوابیــدم.
هــر روز ســراغ ســیما را میگرفتــم و از دوســتم گالیــه میکــردم کــه
پیشــم نمیآیــد ،مامــان میگفــت وقتــی بــزرگ بشــوم هــزار تــا دوســت
خواهــم داشــت و دیگــر نیــازی بــه ســیما نــدارم .وقتــی مهریخانــم٬
مامــان ســیما آمــد عیادتــم ،دانســتم کــه ســیما دیگــر نمیآیــد.
مامــان نگاهــم میکــرد ،خوابیــده بــود روی مبــل و مشــتش را نرمنــرم
میــان ســینهاش میکوبیــد .اشــکهاش میلغزیــد از کنــار گونههــا
میرفــت پشــت گوشــش .مــن ایســتاده بــودم وســط هــال و یکمرتبــه
جیــغ ِکلماننــدی مثــل همانهــا کــه محلیهــا میکشــند ٬ســر دادم.
نیمــا نگــران دویــد ســمت حیــاط و ســحر .مامــان میلرزیــد .بغلــم
کــرد؛ بــرای اولیــن بــار در هفتســال گذشــته .یلــدا کالفــه دور فــرش
میچرخیــد.
 چت شد یهو دختر؟ داری مامانو اذیت میکنی؟71
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قبــل از برگشــتنم بــه درمانــگاه تمــام آلبومهــای بچگــی را زیــر و رو
کــردم .عکــس دســتهجمعی دوری پیــدا کــردم کــه حــدس مـیزدم آن
کــه ردیــف عقــب ایســتاده بــا نیــش بــاز ،ســیما باشــد .وقتــی عکسهای
قدیمــی را نــگاه میکنــی مردههــای توشــان بــا بقیــه فــرق دارنــد؛
چشمانشــان خالــی اســت .خالیخالــی هــم نــه ،اندکــی امیــد ،چیــزی
شــبیه وحشــت ،نــه مثــل تــرس از مــرگ .ماننــد کســی کــه از بلنــدی
پــرت شــده ،میانــه راه اســت ،تــرس ســقوط دارد و هــر لحظــه کمــی
امیــد دارد کــه دســتی از بــاال میگیــردش .ســیما شــبیه مردههــا شــده
بــود .قبــا ایــن چشـمها را ندیــده بــودم؛ شــاید هــم چــون ایــن شــکلی
نگاهشــان نکــرده بــودم .عکــس را لــب قــاب آیینــه گذاشــتم .کنــار
عکــس مامــان .هــر دو میخندیدنــد .روی تخــت دراز کشــیدم .تخــت
فنــری قبلــی را کلبشــیر بــرده و جــاش ایــن یکــی را داده بــود از چــوب
برایــم ســاختند .بــاالی آن هــم دو تــا کبوتــر نقــش زده بــود کــه یک گل
را بــا منقارشــان گرفتهانــد .البــد بــه طــرف گفتــه «شــکل قشــنگی روش
بکــش!» او هــم فکــر کــرده بــود تخــت عــروس و دامــاد اســت .تخــت
دونفــره برایــم گرفتــه بــود کــه راحــت بخوابــم ،بــه حســاب خــودش.
از پنجــاه ســانت جایــی کــه اشــغال کــرده بــودم آنورتــر نمیرفتــم.
پاهــام را تــکان نم ـیدادم و غلــت نم ـیزدم .ســقف را نــگاه میکــردم
کــه زرد و نزدیــک بــود تــا خوابــم ببــرد .از بچگــی همینطــور بــودم.
72

لیال معظمی

سایههای چوبی

مامــان میگفــت« :عــذاب وجــدان نــداری کــه اینجــوری راحــت
میخوابــی!»
 تو عذاب چی رو میکشی مامان؟تــوی فکــر میرفــت ،دورترهــا را نــگاه میکــرد ،جاهایــی کــه مــن
هیچوقــت نمیدیــدم.
 هرکــس بچـهدار میشــه ،تــا آخــر عمــر بــرای خــودش عــذاب وجــدانمیخــره!
کلبشــیر بچ ـهای نداشــت ،بــه قــول خــودش اگــر مــن اوالدش بــودم
هیچوقــت اجــازه نمــیداد بیــام تــوی چنیــن شــهری.
 آدم بچــه بــزرگ نمیکنــد ،دکتــر شــود ،بعــد بســپارد بــه یــک مشــتوحشی...
تــوی راهروهــای درمانــگاه میدوانــدم و اینهــا را بلغــور میکــرد .ســیما
بــا پیراهــن آبــی و مهریخانــم کنــار تمــام نیمکتهــا و صندلیهــای
انتظــار ایســتاده بودنــد .یکجــا نفســم گرفــت و مجبــور شــدم بــه
دیــوار تکیــه دهــم .زنــی کــه پیــش ســیما بــود ،مهــری نبــود ،مامــان
مــن بــود .مانتــوی مدرســه تنــش بــود .اشــک میریخــت و بــا گوشــه
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انگشــت ٬باریکــه خــون کنــار ســر ســیما را پــاک میکــرد .صدایــی از
تــه راهــرو میآمــد ٬محلیهــا در را محکــم میکوبیدنــد و بشــیر دســتم
را میکشــید .پلکهــام ،ســنگین بــاز شــد .صــدای تقههــای در اتاقــم
بــود .یکنفــر بــا ســماجت ولــی آرام بــه در میکوبیــد .ســاعت بــاالی
ســرم دوازده بــود .لعنــت بــه ایــن شــغل ،لعنــت بــه روزی کــه خـواب را
بــر خــودم حــرام کــردم! البــد بــاز هــم نصــف شــبی یــک نفــر یــادش
افتــاده کــه شــپش بــه جانــش اســت و خوابــش نمیبــرد .مــرد بــا لبــاس
ســفید و کاپشــن چــرم جلــوی در ایســتاده .نگاهــش را پاییــن انداختــه
و وقیــح تــوی چشــمهام زل نمیزنــد .میپرســد یــادم هســت هفتــه
قبــل زن مــردهای را آورده بودنــد درمانــگاه؟ یــادم بــود .از همانجــا
شــروع شــد .همــه مــرده بودنــد ،زن مــرده بــود و کســی بــه مــن چیــزی
نگفتــه بــود .برگشــتم خانهمــان .ســیما هــم مــرده بــود .تــوی صــورت
مــرد نــگاه کــردم و ســر تــکان دادم .فقــط چنــد مــاه مانــده بــود از ایــن
جهنــم خــاص شــوم .بعــد کجــا میرفتــم؟ بــه جهنــم خــودم .جایــی
کــه ســیما نبــود ،مامــان بــود و نبــود و بقیــه غریبــه بودنــد .ســیما را مــن
کشــته بــودم .روش را کــرد آنطــرف و دیگــر نگاهــم نکــرد .اینهمــه
ســال بیخــود فکــر میکــردم قهــرم؛ او بــود کــه بــا مــن قهــر کــرده
بــود .مــرد اینپــا آنپــا کــرد ،گفــت کلبشــیر گفتــه بیــام پیشــتان؛ بشــیر
هــم ناتــو از آب درآمــد .یکــی مثــل همــه .دروغگــو .گفتــم کــه «چــه
کار کنــم؟»
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 زنــم بــود ،میخواســتیم صاحــب اوالد بشــیم .برادرهــاش آنقــدر زنبیچــاره را زدن کــه خــودش و بچــه تلــف شــدن ،بهــش شــک کــرده
بــودن کــه بــا یکــی دیگــه اســت .دوســت خــودم .ازش مطمئنــم .زنــم
خــوب بــود! دوســتش داشــتم .میخ ـوام گواهــی کنیــد .تــوی دادگاه
شــهادت بدیــن! بگیــن کتــک خــورده...
مــرد دارد غــرق میشــود .صــاف ایســتاده و مثــل تصویــر ماهیهــای
تــوی حــوض تــکان میخــورد .دهانــش بــاز و بســته میشــود و آرام
اســت .نگاهــش میکنــم .صورتــم کــه خیــس میشــود ،دیگــر تــکان
نمیخــورد ،تکیــه داده بــه چهارچــوب در و یــک «بــا اجــازه» میگویــد
و ســیگاری میگیرانــد.
 کی وقت دادگاهتونه آقا؟ کجا باید شهادت بدم؟پشــت ســرش ســیما ،تــوی تاریکــی شــب ایســتاده ،صورتــش خونــی
نیســت و دســت مامــان را تــوی دســتهاش گرفتــه ،بــزرگ شــده و
شــبیه زنهــای حاملــه اســت .مامــان میخنــدد و لقمههــای کوچــک
تــوی ظرفهــای پالســتیکی رنگــی تعارفــم میکنــد .مــرد بــه ســیاهی
کویــر خیــره شــده و نمیبیندشــان.
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ما همگی در یک روز متولد میشویم و
در یک روز خواهیم مرد.
همگی در یک روز تغییر میکنیم و میتوانیم در یک روز عاشق شویم.
در یک روز هر چیزی ممکن است روی دهد.
گیل فورمن

سایههای سرخ

ســیاه پوشــیدیم مثــل هــم .حاشــیه دامنهامــان تــور دارد و لبــه آســتین
و دو ردیــف هــم روی پیشســینه .مامــان خــودش آنهــا را دوختــه
و بــه جــای گلســر هــم دو تــا تــور را گیــره زده و کــش گذاشــته
اســت .دم اســبیهامان را کــه بــا آن میبندیــم ادامــهی مــو تــوی
کیســه تــوری میافتــد .زن میانســالی شــبیه مادربــزرگ بــا لبــاس بلنــد
ســیاه خشخشکنــان از کنارمــان رد میشــود ،روی ســرمان دســت
میکشــد و لبخنــدی تحویلمــان میدهــد.
76

لیال معظمی

سایههای چوبی

 مادربزرگتــان زن خیلــی خوبــی بــود .هرچــی خــاک اونــه عمــرشــما دوتــا.
پشــتش را بــه مــا میکنــد ،مرجــان بــا آرنــج تــوی پهلــوم میکوبــد و بــا
لحنــی نگــران میپرســد:
 یعنی عمر ما نصف میشه؟ چرا باید اینجوری باشه؟! چون سهم عمرمون یکیه. من که اصال نمیمیرم!شــب کــه برمیگــردم خانــه ،کوچــه خلــوت و تاریــک اســت .مــردی
تلوتلــو میخــورد ،از پشــت ســر میآیــد ،از کنــارم میگــذرد و
تــوی درهــم رفتگــی نــور ســردر خانههــا مــه میشــود .بــوی غــذای
آبکــی ناجــوری پاگــرد طبقــه همکــف را پــر کــرده .ک ـوا ،زن چینــی
صاحبخانــه تــوی راهپلــه ایســتاده و ســیگار خاموشــی بــه لــب دارد.
همیشــه یــک تیشــرت آبی-خاکســتری تنــش اســت ،بــا شــلوار
جیــن .از جیــب پشــت شــلوارش فندکــی بیــرون م ـیآورد و ســیگارش
را میگیرانــد .بــا انگلیســی بدصدایــی میگویــد بــرای تابلــوی
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«حضــور» مشــتری پیــدا شــده اســت .شــوهرش بــا زیرپیراهنــی بیقـواره
دم در نشســته و پیــپ میکشــد .زن بــا دنــدان پوســت اضافــی کنــار
ناخنهــاش را میکنــد و اضافــه میکنــد کــه اگــر دلــم بخواهــد ،او
هــم میتوانــد اجــاره عقبافتــاده را از درصــد فــروش تابلــوم بــردارد.
اینپــا و آنپــا میکنــد و بــا حالتــی از انتظــار کیس ـههای خریــد تــوی
دســتانم را برانــداز میکنــد.
پاکــت ،کیس ـهها و کیفــم را همانجــا در اتاقــم روی زمیــن میگــذارم
تــا تلفــن را جـواب دهــم .دســت خیــس از عرقــم را بــا روتختــی خشــک
میکنــم و گوشــی را بــر مـیدارم.
آنطــرف خــط صــدای گریــه زنان ـهای میآیــد کــه هــر از گاهــی قطــع
میشــود تــا صاحــب گریــه نفســش را تــو دهــد.
 مریم! مریم جان! مرجان دیگه پیش ما نیست!شــوخی زشــت و احمقانــه .شــلوارم را بیــرون میکشــم و پــرت میکنــم
روی تخــت .مینشــینم روی زمیــن ســرد جلــوی بــوم .پاهــای برهن ـهام
از ســرما مثــل پوســت سوســمار شــدهاند .قلممــو را فــرو میکنــم
تــوی ســطل ســفید و میکشــم روی هرچــه روز قبــل کشــیده بــودم.
میخواهــم تابلــوی «غیبــت» را بکشــم و بدهمــش بــه کــوا شــاید
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همانــی کــه حضــور را خریــده ایــن یکــی را هــم بخــرد.
صــدای ســمج تلفــن بیــدارم میکنــد .رنگهــای خشــک شــده
ماندهانــد روی پالــت ،نیمــی روی تیشــرت مــن .شــکمم درد میکنــد.
پاهــام جمــع تــوی ســینه اســت ،ســرم روی تیوپهــای رنــگ .چشــمم
را دنبــال نقطــه ســبز لــرزان گوشــی میگردانــم.
 ِهلو؟ مریم جان .مریم… خواهرت از دستمون رفت.تکــرار مزاحمــت .پتــو را روی ســرم میکشــم .روی ســر جفتمــان.
مرجــان نیشــگونم میگیــرد.
 نکن دیوونه!کمرم را پیچ میدهم تا از شر انگشتانش خالص شوم.
 مریم خله دمب منه!پتــو را پــس میزنــم .موهــام ســیخ شــدهاند تــوی ه ـوا .م ـیدوم پیــش
مــادر.
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 کدوممون بزرگتریم؟میخندد .شاید چون هرروز میپرسم.
 هر دوتان با هم آمدید .مرجان با سر ٬تو با پا.مرجان از زیر لحاف داد میزند« :دیدی تو دمب منی!»
مرجــان مثــل ماهــی لیــز میخــورد و از تــوی قایــق بــادی کوچــک
بیــرون میافتــد .پســرعموی الدنگمــان هــم قاهقــاه میخنــدد.
 بیشعور! جای اینکه بخندی ،کمکش کن! خودت برو ٬خواهر توئه! شنا بلد نیستم.مرجــان دو تــا دســتش را بــاال آورده و بــاال و پاییــن مــیرود .جیــغ
میکشــم و کمــک میخواهــم .صــدا تــوی ســرم تیــز و بلنــد اســت.
بیــرون صدایــی نیســت .دهانــم بــاز اســت و با بــاال پاییــن رفتــن خواهرکم
تــوی آب بــاز و بســته میشــود .مرجــان میایســتد صــاف .ســطح آب
تــا بــاالی ســینهاش میرســد .بــه خاطــر شــوخی مســخرهاش چهــار روز
قهــر میکنیــم .روز ســوم شــال ســبز مــادر را کــش م ـیرود و میدهــد
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بــه مــن .آشــتی نمیکنیــم .ناظــم میآیــد ســر کالس پ ـیام.
 مریم خاکپوری بیاد دفتر!مرجــان بلنــد میشــود و قبــل از اینکــه معلــم بفهمــد ٬بیــرون م ـیرود.
صندلــی معلممــان را رنــگ کــرده بــودم و مرجــان بابتــش توبیــخ
میشــود .بهــش میگوینــد از خواهــرش یــاد بگیــرد.
ـوهر همیشــه بیــکارش را میزنــم .روبـهروی ورودی
ِ
در خانـهی کـوا و شـ ِ
پوســتر بــزرگ آی.وی.وی بــا تخمــ ه آفتابگردانهــای بیشــمارش بــه
دی ـوار اســت .هربــار کــه در را بــه رویــم بــاز میکننــد انــگار بــار اولــی
اســت کــه او را در تاریکــی اتــاق میبینــم و حیــرتزده میشــوم.
 اگــر مشــتریتان صبــر کنــد جفــت تابلــو را هــم میکشــم .همــهَ
تابلوهــای مــن دوتاییانــد .دو لتــی .وقتــی بگذاریشــان کنــار هــم
معنــی میدهنــد .زندهانــد .تنهــا کــه باشــند ،خالیانــد .بیموضــوع.
چشــمبادامی اینهــا را میدانــد .بــه روال همیشــه ســرش را تنــد تنــد
تــکان میدهــد .تــوی ایــن چنــد ســالی کــه خانهشــان مســتاجرم پنجــاه
کلمــه هــم حــرف نزدیــم .اصــا گــوش نمیکنــد چــه میگویــم .فکــر
درصــد خــودش اســت .دو تــا بیشــتر از یکــی .پــول دو تــا بیشــتر از پــول
یکــی .تابلوهــام را میفروشــد و ســهمش را برمــیدارد .تــا بــه حــال
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هیچکــدام از مشــتریها را ندیــدهام .برایــم مهــم نیســتند .کســی هــم
نخواســته نقــاش آثــاری را کــه میخــرد ببینــد.
صــدای قیژقیــژ میآیــد .معلــوم نیســت از کجاســت .گاهــی دور و
گاهــی نزدیکتــر اســت .هم ـهی روز اتاقــم را مرتــب میکنــم .آلبــوم
عکسهــا را از زیــر تخــت بیــرون میکشــم .ســالهای دبیرســتان را
نــگاه میکنــم .دیگــر جــوری نیســتیم نتواننــد تشــخیصمان دهنــد.
جلــوی موهــای مــن چتــری و همیشــه تــوی صورتــم اســت و مرجــان
موهــاش را بــاال میبــرد و محکــم میبنــدد؛ مثــل ســاموراییها .االن
هــم موهــای مــن کــج تــوی صــورت افتــاده .مرجــان عکــس جدیــد
نفرســتاده .ســرش بــه شــوهر و بچــه گــرم اســت .البــد همانطــور ســفت
میبنــدد تــا موجهــای روی ســرش صــاف شــوند .مــن موجهــا را
دوســت دارم؛ بــاران کــه میخــورد دریــای طوفانــی میشــود.
ســرم درد میکنــد .پشــت میــز کار باالتنــهام را جابهجــا میکنــم.
صفحــه مونیتــور آبــی میشــود .بایــد تــا عصــر چنــد مــدل طراحــی
پارچــه جدیــد کــه رنگهاشــان قرمــز و خاکســتری اســت آمــاده باشــد.
تــوی ایــن هفتــه آنقــدر رنــگ قرمــز دیــدهام ،بــه دیـوار هــم زل میزنــم٬
قرمــز میشــود .ســایه آدمهــا رد میشــود .قرمــز .دودی آدمهــا م ـیرود
تــوی قرمزیشــان و از آنور دیوارهــای ســفید ٬قرمــز بیــرون میآیــد.
صفحــه ایمیلــم بــاال میآیــد .یــک نامــه جدیــد .عنوانــش هســت:
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«لطفــا در حضــور یــک دوســت بخ ـوان!» بــازش میکنــم .در حضــور
خــودم و صندلــی چرخــان .مدتهاســت حــروف فارســی ندیــدهام.
رویــا ٬دوســت مرجــان نامــه را نوشــته.
«...مرجــان تــوی پیــادهرو دســت دختــرش را گرفتــه بــوده و ویتریــن
مغــازهای را تماشــا میکردنــد .راننــده مســت یــا معتــاد یــا همچیــن
چیــزی از مســیرش منحــرف میشــود و میآیــد مرجــان را زیــر
میگیــرد .بچــه پــرت شــده تــوی مغــازه و کتفــش شکســته»...
مونیتــور را خامــوش میکنــم .صــدای هــارد کامپیوتــر کــه همچنــان
روشــن اســت میآیــد .تــوی بالکــن آجــری پشــت دفتــر کارم ســیگاری
آتــش میزنــم .میخواهنــد مــرا برگرداننــد .اصــا مهــم نیســت چــه
حقــهای ســوار میکننــد .قصدشــان فقــط همیــن اســت .نمیفهمــم
چطــور مرجــان را ســاکت کردهانــد .هــر روز تلفــن ،نامــه ،پیغــام از
طــرف یــک مســافر .چنــد ســال اســت کارشــان شــده همیــن.
مرجــان بــازوی الغــرش را انداختـه دور گردنــم و تــوی گوشــم ویزویــز
میکنــد .نفســم میخــورد روی موهــای تــازه درآمــدهی پشــت ســرش.
یــک مــاه بــود دیگــر از تــه نمیتراشیدشــان.
در پیــت نمیکشــن
 کســی رو بــه خاطــر فروختــن چهــار تــا نشــریه ِ83
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دخترجــون.
سعی میکردم ساعدش را از پشتم دور کنم.
 نفســت از جــای گــرم در مـیآد خواهــرم .تــو عاشــقی .کاوه هــم کــهنمـیآد .مجبــوری بمونــی!
 کاوه تازه رفته دانشگاه .ما هم داریم درس میخونیم. مــا ٬نــه عزیــزم! تــو! برمیگــردم عشــقم .اوضــاع کــه آروم شــدبرمیگــردم.
ســی ســال بیشــتر گذشــته و اوضــاع روبـهراه نشــده اســت .اوایــل دســت
بــه دامــن عمــوی بــزرگ و خالههــا میشــدند« .تــوی ایــن بلبشــو
کســی بــا تــو کاری نــداره ».دروغ میگفتنــد .بــه خاطــر خودخواهــی
خودشــان میخواســتند ســر مــرا بــه بــاد بدهنــد .اخبــار را میشــنیدم.
چیــزی بهتــر نشــده بــود .اوضــاع تغییــر نکــرده بــود .حــاال هــم چنــد
ســال اســت کــه ایــن بــازی مســخره را شــروع کردهانــد.
صــدا هنــوز میآیــد .لــوالی در را روغــن میزنــم .کشــوهای زیــر تختــم
را چنــد بــار بیــرون میکشــم .یکــی از دستشــوییهای خانــه ٬انبــارم
اســت .زیــر قوطیهــای رنــگ و بومهــای نیمــهکاره و کیســهها را
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میگــردم .مابیــن دو تــا از بومهــا رنــگ خیــس بــوده و موجــب شــده
بچســبند بــه همدیگــر .دســت میانــدازم و از دو طــرف لبههاشــان
را میکشــم و از هــم دور میکنــم .صــدای ناجــوری در میآیــد و
از هــم کنــده میشــوند .روی یکیشــان بــا جــرم غلیظــی از رنــگ و
دسـتخطی شــبیه خــط مــن نوشــته اســت« :مرجــان مــرده!» از تصــور
پیداکــردن مــوش یــا جانــور دیگــری مورمــورم میشــود .بیــرون بــاد
میآیــد.
بعــد از مدرســه رفتیــم خــاک ســفید .بــه مامــان گفتیــم میرویــم خانــه
پروانــه درس بخوانیــم .آدرس فالگیــر را از پروانــه گرفتیــم .دســتمان توی
دســت هــم بــود و تــوی کوچههــای خاکــی دنبــال نشــانیاش بودیــم و
زانوهامــان از تــرس میلرزیــد .گربــه چاقــی الی در ظاهــر شــد و پشــت
ســرش زن بــا ســایههای آبــی روی پلکهــاش و شــورت و بلــوزی کــه
تــا رانهــاش میرســید.
 شمع؟ قهوه؟ آیینه؟ تاروت؟«آینــه» مــن گفتــم و مرجــان پشــت ســرم بــا صــدای یواشــی گفــت:
«شــمع!»
تــوی آیینــه نــگاه میانداخــت .چشــمهاش را تنــگ میکــرد و
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صورتــش را جمــع .انــگار مکشــی از تــوی آیینــه صورتــش را میمکیــد
و میفشــرد .شــعله شــمع را کــه نــگاه میکــرد ،دســتش را کنــارش
بــاال و پاییــن میبــرد .رگهــای دســتش آبــی و برجســته بــود .کمســن
بودیــم و بــرای همیــن پــول یکــی از فالهــا را گرفــت .شــاید هــم
چــون یــک چیــز گفــت بــرای دو نفــر .نــه آینــده بــود و نــه گذشــته.
نصیحتمــان کــرد؛ یــک روح نگهبــان بــرای هــردو نفرمــان هســت و
نبایــد هیچکــدام تنهایــی جایــی برویــم .نگهبــان همــراه کســی اســت
کــه تــوی خانـهاش میمانــد .هردومــان بــا هــم میمیریــم .یکــی جــای
هــر دو ازدواج میکنــد و بچــه مــیآورد.
برگشــتن اتوبــوس س ـوار شــدیم و تــا خانــه خندیدیــم .مرجــان گفــت
بچــه دوســت دارد و میخواســت کســی باشــد کــه مــادر میشــود .مــن
ترســو بــودم ،تنهــا بــودن را دوســت نداشــتم .گفتــم هیچجــا نمـیروم و
نگهبــان را بــرای خــودم نگــه م ـیدارم.
رنگهــا را برمیداشــتم ،میماالنــدم روی بــوم .روی هــم .جــرم
زیــاد ،رنــگ غلیــظ .رنگهــا انفجــاری یــا پرتابــی کنــار هــم
نمینشســتند .همــه آرام بودنــد .تــوی هــم میلولیدنــد ،میخوابیدنــد.
دور میایســتادم .از تــوی رنگهایــی کــه تــوی هــم رفتــه بودنــد٬
هیــکل آدمهــا را بیــرون میکشــیدم ،زنهــا .مــردی نبــود .مردهــا ســایه
هــم نبودنــد .از ســایههایی کــه خزیــده بودنــد تــوی آغــوش هــم یکــی
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گ میمانــد .بــه
را پــر رنگتــر میکــردم ،گرمتــر .آن یکــی کمرنــ 
خاطــر ســردی ،بــه خاطــر خســتگیاش.
بــا هــم ایــن خانــه را گرفتیــم .زن چینــی هیچوقــت از مهــرداد خوشــش
نمیآمــد و بعدهــا هــم دلیــل رفتنــش را نپرســید .بــار اول مهــرداد گوشــی
را برداشــت .صبــح بــود .هنــوز تــوی تخــت بودیــم .صــداش گرفــت و
دس ـتهاش آویــزان شــد .در ج ـواب کســی کــه آنور خــط بــود فقــط
میگفــت« :بلــه ».گوشــی را قطــع کــرد .پیشــانیام را بوســید و پاشــد
قهــوه دم کــرد .برگشــت و خزیــد زیــر مالفههــای تــازه شستهشــده.
بغلــم کــرد .گفــت مرجــان تصــادف کــرده .دســتهاش ســفت و
زمخــت شــد .تنــش بــوی بــدی م ـیداد .تهریــش ی ـکروزهاش وقتــی
حــرف مـیزد تــوی چینهــای صورتــش بــاال و پاییــن میرفــت .زشــت
شــده بــود؛ دروغگوهــا زشــت میشــوند .حســادت بــه مرجــان را تــوی
چشــمهاش میدیــدم ،تــوی صــداش میشــنیدم .از خانــه بیرونــش
کــردم ،خانـهام .وســایلش را هــم همــان روز دادم ببــرد .تابلوهــا را پشــت
ســرش بیــرون انداختــم .تمــام چیزهایــی کــه تــا آن موقــع کشــیده بــودم.
زن چینــی آمــد پرســید میتوانــد بعضیهاشــان را بــردارد؟ گفتــم یــک
مشــت آشــغالند .از همانوقــت بــرای کارهــام مشــتری پیــدا کــرد.
رنــگ قرمــز و ســیاه را پخــش کــردم روی ســفیدی بــوم .کاردک را
از بــاال بــه پاییــن میکشــیدم و بــا تکــه پارچــهای جاهایــی از رنــگ
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را برمیداشــتم .دو تــا صندلــی باریــک و الغــر .مــن نشســته بــودم
روی یکــی .پسزمینــه خاکســتری بــود و دامــن لبــاس مــن ســرخ.
صندلیهــا ســایه نداشــتند و ســایه مــن افتــاده بــود جایــی کــه ســایه
صندلــی خالــی بایــد میبــود .قژقــژ بــا فاصلههــای بیشــتر و کشــدارتر
بــه گــوش میرســید و بــا وجــود هدفنهــای تــوی گوشــم تمرکــزم را
بــه هــم م ـیزد .قلمموهــا را تــوی ســطل آب گذاشــتم .پتــوی نازکــی
روی دوشــم انداختــم و در را بــاز کــردم .پابرهنــه تــوی راهــرو قــدم
زدم و بــه منبــع صــدا نزدیکتــرشــدم .انتهــای راهــرو دریچــه فلــزی
بــه اتــاق زیــر شــیروانی راه داشــت ،اتــاق متعلــق بــه زوج چشــم بادامــی
بــود و بــه نظــر انبــاری بزرگــی بــود .در از لــوالی ســقف آویــزان مانــده
بــود و یادشــان رفتــه بــود آن را چفــت کننــد .بــاد از ســوراخهای بــام تــو
میآمــد و میلــه اهرمــی را کــه دریچــه بــه آن وصــل بــود تــکان مـیداد.
قیژقیــژ .پلــکان آهنــی را از کنــار دیـوار بلنــد کــردم و پتــو را دورم ســفت
کــردم .پلههــا را بــه زیــر دریچــه ٬جایــی کــه میلـهای افقــی بــه اشــکاف
ســقف جــوش خــورده بــود تکیــه دادم .ســنگین از یــک وزن خیالــی باال
رفتــم و قبــل از اینکــه در را محکــم کنــم ســرم را تــو بــردم و مخفیــگاه
زن و مــرد چینــی را نگاهــی انداختــم؛ شــبیه انبــار موزههــا بــود .سرتاســر
دیوارهــا پــر بــود از تابلوهایــی کــه قطــار شــده بودنــد و تکیــه داده بودنــد
بــه هــم .هیجــانزده برگشــتم و از اتاقــم چــراغ دســتی کوچکــی بــا
خــودم برداشــتم؛ ســفت تــوی دســتمُ .
ســبک پلههــا را بــاال خزیــدم.
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تمــام نقاشــیهام ،آنهاییکــه دور انداختــه بــودم و تابلوهایــی کــه در
ایــن چنــد ســال مشــتریهای زن و مــرد چینــی خریــده بودنــد پشــت بــه
پشــت ایســتاده بودنــد تــوی تاریکــی زیــر ســقف شــیروانی .بیــرون بــاران
میآمــد و درختــان ماننــد کاغذپارههایــی صــدا میدادنــد .مــن تــوی
تمــام تابلوهــا بــودم؛ نشســته بــا دســتانی بیــن زانوهــا ،ایســتاده و تکیــه
داده بــه دیـوار ،خوابیــده بــه پشــت روی ســطحی از خیــال و رنــگ ،مــن
همهجــا بــودم؛ تنهــا.
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اینجا سکوت برقرار است،
آنقدر سوت و کور است که حتی
صدای رویاهای دیگران را هم
میتوانی
ِ
بشنوی.

گیل فورمن

سوزنها

ســهیل ی ـکوری نشســته بــود لبــه قایــق و بــازوی چپــش بــا خالکوبــی
ِ
شــکل پیچــک پیــدا بــود .زرلــی و مــارال درگوشــی پچپــچ میکردنــد
و مــرا نمیدیدنــد .ســه تــا کوســه ســفید ،ســیاه و خاکســتری جلومــان
شــنا میکردنــد .کوســه ســیاه برگشــت مــرا نــگاه کــرد و زیرجلکــی
خندیــد .پارویــی را کــه کــف قایــق بــود برداشــتم و ســمتش دویــدم.
پــوزه فریــدون کــه نزدیــک صورتــم بــود ،غلغلکــم داد و چرتــم را پــاره
کــرد.
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«مــادر زرلــی بــه پــدر گفــت :نمیتوانیــم همینطــور دســت روی
دســت بگذاریــم و تماشــا کنیــم ،دخترمــان دارد از بیــن مــیرود ،بیــا
برویــم یــک والیــت دیگــر .زرلــی هروقــت میرفــت سرچشــمه نزدیــک
خانهشــان کــه کــوزه را پــر آب کنــد ،صدایــی از چشــمه میآمــد کــه:
زرلــی وای بــر تــو! وای بــر مــن! باالخــره پــدر هــم راضــی شــد ،دار و
ندارشــان را فروختنــد و راه افتادنــد ،غــروب آفتــاب بــه باغــی رســیدند.
هــر ســه تشــنه بودنــد».
کتــاب را میبنــدم .کاغذریزههایــی از شــیرازه آن پــودر میشــوند و
بــا صفحــه بیســت و هفــت تــوی هــوا چــرخ میزننــد و روی دامنــم
جــا میماننــد .کتــاب بــوی شــاش بچــه میدهــد و بــا هربــار ورقزدن
چیزهایــی از آن میریــزد .میســرانماش همانجــا زیــر تخــت مــارال.
بیســت و هفتمــی را میچســبانم بــاالی پاتختــی دختــرک ،کنــار ســیزده،
نــه و پنجــاه و یــک .چندتاشــان زیــر شیشــه پاتختــی جاخــوش کردهاند.
بقیــه کتابهــا را ســتون کــردهام کنــار در .کتابهایــی کــه پنهانــی
الی کتــاب درس ـیها میگذاشــته و وقتــی مــن داخــل اتــاق میشــدم،
میتپانــده زیــر روتختــی .چراغخــواب کوچــک دیــواری تــوی پریــز
بــود و وســایل آرایــش روی میــز توالــت چیــده بــود ،ســه تــا شیشــه عطــر
قدونیمقــد عقــب ،چنــد تــا ماتیــک و تیــوب کــرم ضدآفتــاب یــک
ســمت آیینــه ،ســهیل هــم تــوی حاشــیه چوبی بــا آن نــگاه تیز و چشــمان
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باریکــش همانطــور ســی و سهســاله تکیــه زده بــود ســمت دیگــر .انگار
فقــط مــن بــودم کــه پیــر میشــدم؛ رگهــای آبــی دســتم برجســتهتر
و خطــوط گوشــه چشــمانم بیشــتر و عمیقتــر میشــد .پنجــره اتــاق
نیمهبــاز بــود ،تابســتان و زمســتان فرقــی نمیکــرد .هــوا بایــد عــوض
میشــد ،ریههــای مــارال بایــد ســالم و قــوی میماندنــد .پیچکهــا
هــم اجــازه بســتن پنجــره را نم ـیداد .تــوی همــان گلدانهــای ســهیل
کاشــته بودمشــان ،از درز بــاز پنجــره تــو آمــده بودنــد و روی دیوارهــای
اتــاق مــارال و بــاالی تخــت و آینــه چســبیده بودنــد .برگهــا بــا پهنــک
بــزرگ پیکانــی یــک ســمت دیـوار را ســبز کــرده بودنــد و بیــرون اتــاق،
پیچــک ،گلهــای ســفید شــیپوری داده بــود .آن بــاال ســاقهها بعضــی
خشــک و خالــی و بــدون بــرگ مانــده بودنــد و خانــم میرقاســمی
هــم کــه شــکایت میکــرد دیــوارش نــمزده و دارد میپوســد باعــث
نمیشــد هــر روز عصــر دیــوار را آبپاشــی نکنــم .فکــر میکــردم
پیترپــن 1کــه مــارال را برگردانــد او را از پنجــره نیمهبــاز تــو میفرســتد.
لبــاس برگ ـیاش را مرتــب میکنــد و مثــل همســایه طبقــه پاییــن تــوی
روم میایســتد کــه ٬فکــر کــردی دختــرت شــش ســاله اســت؟ آن هــم
بــه خاطــر یــک کلیــد .دختــر بــزرگ بایــد کلیــد خــودش تــوی کیفــش
باشــد .مــارال نیــازی بــه کلیــد و تلفــن جــدا نداشــت .من همهجــا پیاش
  Peter Panشخصیتی است در ادبیات کودکان که جیمز بری ،نویسنده
1
اسکاتلندی ،خلق کرده است
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میرفتــم .آن روز هــم ماشــین خــراب شــده بــود .دختــر والیبالیســت
مــن نیــازی نداشــت مثــل جوانهــای پالســیده ســاعتها جلــوی یــک
مشــت دکمــه و یــک صفحــه روشــن بنشــیند تــا یــک ابلهــی از آنور
برایــش پیــام بفرســتد« :ای .اس .ال .پلیــز!» بعــد هــم طــرف مثــل آن
پســر همکالس ـیاش ٬نویــد از آب دربیایــد کــه آنقــدر یــک قــرص یــا
چیــز کوفتــی را بــاال بینــدازد کــه بمیــرد .زرلــی چهارپایـهای زیــر پــاش
گذاشــته بــود و برگهــای خشــک پیچــک را از شــاخه جــدا میکــرد
و تــوی ظــرف میوهخــوری میریخــت :بیســت و چهــار ،بیســت و
پنــج ،بیســت و شــش.
فریــدون پاییــن تخــت خوابیــده و دلتنــگ مارال بــود .با چشــمان گردش
مــرا نــگاه میکــرد و بــا هــر صــدای خشخشــی کــه از بیــرون اتــاق
میآمــد ،دس ـتهاش را جفــت میکــرد و ســرش را بــاال م ـیآورد.
 مامان تو میتونی آدم بکشی؟زنهــا نمیتواننــد کســی را بکشــند ولــی اگــر کســی بــدی در حقشــان
کنــد خودشــان میترکنــد و میمیرنــد ،ایــن البــد عقیــده زرلــی بــود.
ُ
اینهمــه ســال کــس دیگــری نبــود تــا مــارال ُچغلــی مــن را بکند ،بشــنوم
و ببینــم وقتــی میخواهــد حرفهــای یواشــکیاش را بــه کســی بگویــد
چــه چیزهایــی تعریــف میکنــد« :مامــان اول بــا معلــم ســرخونه مــن
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شــام رفــت بیــرون ،بعــد راهــش داد تــو خونــه!»« ،پیانــو رو کــه خریــد،
کتابهــای نــت رو داد دســتم و گفــت :خــودم یــادت میدهــم»،
«بزرگتــر از اون هســتم کــه موبایــل نداشــته باشــم!»« ،دوســتام چــون
مامانــم مـیآد دم دانشــگاه مســخرهام میکنــن ».اصال دوســتی داشــت؟
یآمــد .فریــدون منتظــر نبــود ،زرلــی
صــدای جزجــز از آشــپزخانه م 
پشــت میــز نشســت و اخــم کــرد .قابلمــه تــه گرفتــه بــود .هویجپلــو و
مرغهــای روی ظــرف را ریختــم تــوی کاســه غــذای فریــدون و گذاشــتم
کنــار پایــه صندل ـیام .تشــر زدم .بیحــال آمــد و بــدون اینکــه پــارس
کنــد ســراغ غــذاش رفــت .پشــت میــز نشســتم و تــه قابلمــه را درآوردم.
هنــوز گرســنه بــودم.
پــدرش کــه میآمــد قبــل از اینکــه هــر ســهمان بــه تختخوابهامــان
برویــم و مــن و ســهیل مثــل دو الشــه مــرده تــوی بغــل هــم بخوابیــم و
مــن صــدای نفسهــای دختــرم را از اتــاق کنــاری بلندتــر از نفسهــای
ســهیل پشــت گردنــم بشــنوم ،چیزهایــی بــه ســهیل میگفــت« :مامــان
امــروز همـهاش تــو اتاقتــون گریــه میکــرد»« ،تــو خیابــون خســته شــده
بــودم ،ولــی مامــان دســتمو محکــم کشــید و بغلــم نکــرد»« ،پــای تلفــن
بــه مامانبــزرگ گفــت دیگــه نمیخ ـواد کســی رو ببینــه».
قبــا بــه شــمارههایی کــه تــه کشــوهای دراور ،تــوی جیــب مانتوهــای
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آویــزان و پشــت آیینــه ،مچالــه و پنهــان شــده بودنــد ،زنــگ زده بــودم.
همکالســی دختــری کــه زیــاد بــا مــارال دمخــور نبــود ،مســئول بانــک،
یــک معلــم موســیقی کــه آن هــم زن بــود ولــی مــارال را نمیشــناخت،
یکــی هــم بــود کــه همیشــه خامــوش بــود.
«زرلــی تــو رفت و در پشــت ســرش بســته شــد .مــادر و پدر ماندنــد آنور
بــاغ .هــر کاری کردنــد در بــاز نشــد .گریــه و زاری کردنــد ،بیفایــده
بــود .آخــر ســر پــدر گفــت :سرنوشــت مــا هــم ایــن بــود! رفتیــم بــه امــان
خــدا! و گذاشــت رفــت .مــادر امــا دلــداریاش داد ،گفــت راهــی پیــدا
میکنــد کــه پیشــش برگــردد .زرلــی خــوب کــه گریههــاش را کــرد،
بنــا کــرد بــاغ را گشــتن و دیــدزدن».
نگاهــم نکــرد و پیــدا بــود هنــوز عصبانــی اســت .گفتــم« :اگــر
مثــل افســانهها بــا جــوان ازدواج میکــردی و هیچوقــت مــادرت را
نمیدیــدی خوشــحالتر بــودی؟» زرلــی رویــش را برنگردانــد .ســقز
میجویــد و چیــزی نمیگفــت تــا کفــرم در بیایــد .یکــی نبــود از او
بپرســد چطــور پــاش بــه اتــاق مــارال بــاز شــد؟»
از بیمارســتان کــه آمدیــم پنجرههــا را نشــانم داد؛ بیرونشــان حلقههایــی
جــوش داده بــود و گلدانهــای گل جعفــری بدبــو را توشــان کاشــته
بــود .همیشــه گفتــه بــودم دلــم گلــدان میخواهــد .مــارال تــوی بغلــم
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بــه خــودش میپیچیــد .دو روز گذشــته ســینه مــرا نگرفتــه بــود .دکتــر
گفــت اگــر امشــب هــم نخــورد شــیر خشــک برایــش درســت کنیــم .بــه
خاطــر ســامتی مــن و نــوزاد دوروزهام .ســهیل میگفــت البــد تالشــم
را نکــردهام؛ چطــور ممکــن اســت بچ ـهای غریزیتریــن و طبیعیتریــن
خصلتــش را رو نکنــد .آنهــم بــدون هیچگونــه تجربــه بــدی .عــادت
داشــت از ایــن «ترین»هــا اســتفاده کنــد .هیچوقــت اعتراضــی نکــردم.
وقتــی رفــت ٬جعفریهــا خشــک شــد و ســوخت.
ســهیل ایســتاده بــود دم در .گفــت میرویــم ســفر ،تــور لحظــه آخــر و
ارزانــی گیــرش آمــده ،مجبــور بــوده بــدون هماهنگــی بلیــت را بگیــرد.
 با بچه کوچک؟ال آورد و
گفــت مــارال بــزرگ شــده .دســتش را تــا نزدیــک کمــرش بــا 
اشــاره کــرد بــه قــد بچــه .چــرا اینقــدر ســخت میگیــرم؟ مــردم نــوزاد
چندماهــه را میاندازنــد پــس کولشــان مســافرت میکننــد .خواســت
ضدحــال نزنــم .خندیــد .مــارال را بغــل گرفــت و نشســت روی کاناپــه.
 بــه زور مرخصــی گرفتــم ،پروازمــان چهــار ســاعت دیگــر اســت .برایآنجــا هــم کلــی برنامــه دارم .خــوش میگــذرد.
بعــد بــرای مــارال توضیــح داد کــه قــرار اســت برویــم دریــا .مــن هــم
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بایــد کمتــر از دو ســاعت ســاکها را میپیچیــدم .دو نفــری نشســته
بودنــد روی مبــل و تمــام مــدت حتــی نگاهــم نکردنــد .آخرســر هــم
مــارال نفهمیــد دریــا چیســت و تــا چندســال بــه همــه میگفــت بابــا
رفــت زیــر آب اســتخر و دیگــر بیــرون نیامــد .شــنا هــم یــاد نگرفــت .ده
ســالش کــه بــود مربــی گفــت اول بایــد ترســش را درمــان کنــد وگرنــه
تــوی عمــق نیممتــری هــم غــرق میشــود.
فریــدون خــودش را کــش داد .ســر گذاشــت روی دمپاییهــای مــارال
و خوابیــد .کار هــر شــبش بــود .گاهــی قبــل خ ـواب میرفــت پشــت
در و پنجههــاش را بــاال میگذاشــت .روی دو پــا میایســتاد و انــگار
گریــه میکــرد .بــه خاطــر او هــم شــده برمیگشــت .مســیح وقــت
نداشــت خــودش را خیلــی تــوی دل مــارال جــا کنــد .همــان ســال اول
پارسکنــان دویــد تــوی خیابــان و ماشــین زیــرش گرفــت .بعــدش
شــازده بــود کــه ســه ســالگی مریــض شــد و مــرد .مــارال گریــه میکــرد
و میگفــت هرچــه را دوســت دارد از بیــن مــیرود .فریــدون حیــوان
قــوی و ســالمی بــود .واکس ـنهاش را بــه موقــع م ـیزدم .غــذا خــوب
میخــورد .هــرروز عصــر هــم میرفــت پیــادهروی ،از ســر گلنبــی تــا
خــرم و برمیگشــت.
تــای تشــک را بــاز میکنــم و پاییــن تخــت مــارال دراز میکشــم .پــام
میخــورد بــه اســتکان چایــی مــارال و چــپ میشــود .از چایــی فقــط
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دایــرهای رنــگ بــه دی ـواره مانــده ،تفالههــا هــم آنقــدر ریــز و خشــک
شــدند کــه بــه زور از گــرد و غبــار تمیزشــان میدهــم .میگذارمــش
همانجــا کنــار پایــه پاتختــی.
 شب به خیر مامان!آمــد بــا عجلــه گونــهام را بوســید و رفــت تــوی اتاقــش .شــاید هــم
االن کــه فکــر میکنــم بــه نظــرم باعجلــه بــوده اســت .قــرار بــود
لیســت مهمانهــاش را بدهــد تــا بــا پــدر مادرهاشــان تمــاس بگیــرم.
میخواســت پارتــی بگیــرد؛ بــدون الــکل و دود .زرلــی بیــرون پنجــره را
نــگاه میکــرد و بــاد افتــاده بــود تــوی دامــن بلنــدش.
 تو نمیخوابی دختر؟ میخوای همینجور بغ کنی؟ســهیل در اتــاق را کوبیــد و زودتــر رفــت تــوی البــی .ســاک مایوهــا
را برداشــتم و مــارال را بغــل گرفتــم .کلیــد را تحویــل دادم و بــدون
اینکــه بــه هــم نــگاه کنیــم ،سـوار تاکســی شــدیم .مــارال بــا دســتگیره
ماشــین بــازی میکــرد .راننــده صــدای ن ـوار بنــدریاش را زیــاد کــرد.
از پشــت زدم بــه شــانه ســهیل« :بهتــر بــود خــودت تنهایــی بــری!» روش
را برنگردانــد .تــوی شیشــه روب ـهرو نــگاه کــرد.
 ما با هم اومدیم سفر!98
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مــارال نــق مـیزد .راننــده قفــل کــودک را از جلــو زده بــود و دختــرک
نمیتوانســت شیشــه را بــاال پاییــن دهــد .دســت مــارال را کشــیدم و
فشــار دادم.
 یــه دقیقــه نمیتونــی بچـه رو کنتــرل کنــی؟ ماشــین مــردم رو داغــونکرد !
جیــغ بچــه هــوا رفــت .ســهیل ،مــارال را کشــید ســمت خــودش و از
وســط صندلیهــای جلــو بغلــش کــرد.
 زاغی کجایی؟ رو شاخه درختا! ماهی کجایی؟ تو آبی دریاها!زیر گوشش زمزمه میکرد و مارال آرام شد.
«زرلــی ناگهــان چشــمش بــه اتاقــی افتــاد؛ جـوان رعنایــی توی اتــاق دراز
کشــیده بــود .بدنــش پوشــیده بــود از ســوزن و ســنجاق .روی ســینهاش
لوحــی بــود :هرکســی ایــن لــوح را بخوانــد و ســوزن و ســنجاقها را
درآورد ،ســر چهــل روز ایــن ج ـوان زنــده میشــود .زرلــی نشســت بــه
دعاخوانــدن و ســنجاقها را درآوردن .روز س ـیونهم بــود کــه صدایــی
از کوچــه شــنید ،کنیــز ســیاهی را میفروختنــد .زرلــی فکــر کــرد ،اگــر
جــوان بیــدار شــود و اتــاق را اینطــور ریختــه پاشــیده ببینــد از مــن
بــدش میآیــد .رفــت پش ـتبام کیســه پــول را پاییــن انداخــت و کنیــز
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را خریــد و بــاال کشــید و بهــش گفــت تــا م ـیرود حمــام کــه ســر و
صورتــی صفــا دهــد خانــه را نظافــت کنــد».
خوابــم کــه نمیبــرد ،بلنــد میشــدم کشــو و کیفهــای مــارال را
زیــر و رو میکــردم .کتابهایــی را کــه بچگــی برایــش میخوانــدم،
آورده بــود کــف کشــوها زیــر لباسهــای زیــرش گذاشــته بــود .کــی
و کجــا پیداشــان کــرده بــود ٬نمیدانــم؟ بعضیشــان را میخوانــدم،
همینطــوری فــال میگرفتــم و الش را بــاز میکــردم .اگــر آخــر
قصــه خــوب تمــام میشــد مــارال برمیگشــت ،اگرنــه ...چــه کســی
قصههــای بچههــا را جــوری مینویســد کــه آخــرش غصــه بخورنــد؟
بســتگی دارد بــه اینکــه غصــه چطــور تعریــف شــود .اگــر بچـهای مثــل
دختــر مــن باشــد بــا شــنیدن جملــه «آنهــا تــا آخــر عمــر بــه خوبــی
و خوشــی بــا هــم زندگــی کردنــد ».یــا قصههایــی کــه جادوشــان
در جهــت شــوهرکردن دخترهــای خیلــی زیبــا و بیعیــب و نقصنــد،
میفهمیــد کــه نویســنده یــک جــای کارش میلنگــد و مــن فقــط
قصههــا را جــوری کــه بایــد باشــند تعریــف کــردهام .همانطــور کــه
بایــد نوشــته میشــدند .زرلــی چیــزی نمیگفــت ولــی از نگاهــش پیــدا
بــود قبولــم نــدارد .پایــان قصههــای خــودش را میخواســت.
تابلــو زرد بــود بــا نوشــتههای قرمــز .جتاســکی ،اســکی روی آب،
غواصــی ،قایقرانــی .ســهیل دســت کــرد از جیــب پشــت شــلوار کارتــش
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را درآورد و گــرو داد بــه مــردی کــه شــلوارک تنــگ و بلــوز چســبان ســبز
تنــش بــود .کارت را نگــه داشــت .پســر چهاردهســالهای را فرســتاد بــا
ســهیل قایقهــا را نــگاه کردنــد .رفتنــد .آمدنــد .خــم شــدند .نشســتند.
مــارال بیخیــال ،ش ـنهای ســاحل را مشــت میکــرد تــوی دس ـتهاش
و تپــه کوچکــی از ماســه کنــار پــای مــن درســت میکــرد.
آدمهــای ســاحل کــه ریــز و نقطــهای شــدند ،مانتــو و روســریام را
درآوردم .ســهیل هــم بلــوزش را کنــد انداخــت کــف قایــق .مــن بــه
مــارال نــگاه میکــردم کــه میخواســت قطرههــای آب را بگیــرد کــه
از کنــار قایــق بــه اطــراف میپاشــید.
 مارال بشین!ســهیل اخــم کــرد .مــارال را از زیــر بغــل گرفــت و بلنــد کــرد و عقــب
قایــق رفــت تــا دســتان کوچکــش را زیــر فشــار آب بگیــرد .غشغــش
خنــده بچــه بلنــد شــد .نمایــش بابــا خوبــه تــازه شــروع شــده بــود و مــن
طبــق معمــول آدم بــده میشــدم کــه سوســولترین و بیدس ـتوپاترین
بچــه را بــار مــیآوردم .اگــر بــود و میدیــد دخترهــای جــوان چطــور
ســیگار میکشــند و عــرق میخورنــد و قــرص بــاال میاندازنــد و هــر
روز الی پــای اولیــن پســری کــه ازشــان تعریــف میکنــد ،میخوابنــد،
میفهمیــد کــه چقــدر بــزرگ کــردن مــارال ٬آنطــوری کــه مــن
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میخواســتم و اگــر او بــود خوشــش میآمــد ،ســخت بــوده اســت.
 بچه نیفته!پــای ســهیل اگــر لیــز میخــورد مــارال بــا ســر میافتــاد تــوی آب و زیــر
پرههــای موتــور چــرخ میشــد .اولیــن جمل ـهای کــه از هتــل تــا آنجــا
بــه ســهیل گفتــه بــودم .قایــق را نگــه داشــت .ســطل مــارال را از دریــا پــر
کــرد و نهنــگ ،ال کپشــتش و تــوپ کوچکــش را تــوی آن انداخــت.
مــارال را نشــاند کــف قایــق.
 بیا بازی کن عزیزم .مامان و بابا میخوان شنا کنن!«دده ســیاه بــه اتــاق آمــد و چشــمش بــه جـوان افتــاد ،شســتش خبــردار
شــد کــه حــال و احـوال چیســت .فــوری نشســت کنــار جـوان و تندتنــد
ســوزنها را درآورد .ســنجاقها کــه تمــام شــد ،جـوان عطسـهای کــرد و
بلنــد شــد نشســت و دده ســیاه را بــاالی ســرش دیــد .قربان شــکل ماهت
بــروم! تــو چهــل روز اســت نشســتی بــاالی ســر مــن و ســنجاقهای تــن
مــرا میکشــی؟ دده ســیاه گفــت :آری ،پــس چــی؟ ج ـوان دده را بــه
زنــی گرفــت».
یکبــار خــودش بــا تاکســی آمــد ه و بعــدش تــوی راهپلــه منتظــرم
مانــده بــود .تجربــه خوبــی نبــود ولــی دیگــر از مــن نخواســت پ ـیاش
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نــروم .حرفــی هــم از دســتهکلید جــدا نــزد .وقتــی رســیدم ٬روی پلههــا
نشســته بــود و میلرزیــد .زن همســایه بــا پیشدســتی و یــک لیــوان
شــربت بــاالی ســرش ایســتاده بــود و انــگار داشــت موجــود فضایــی
غریبــی را نــگاه میکــرد .زیــر بازوهــاش را گرفتــم و تــو رفتیــم .زن
هــم همانطــور کــه وراجــی میکــرد تــوی پاگــرد مانــد .در را کــه
بــا پــا میبســتم غرولنــد میکــرد« :مگــر اینکــه اینطــوری بشــه،
شــماها رو ببینیــم »...مــارال را روی مبــل نشــاندم و شــانههاش را کــه
میلرزیــد ماالنــدم.
 پیاده اومدی عشقم؟ســر تــکان داد .از همکالسـیاش پــول قــرض کــرده بــود .تــوی تاکســی
مــرد میانســالی کنــارش نشســته بــوده .کیــف سامســونت بزرگــی روی
پــاش بــوده و مــارال یکــی از دســتهاش را نمیدیــده .مــرد مــدام
مــارال را نــگاه میکــرده و نفسهــای عمیــق میکشــیده .بچ ـهام کــه
میخواســته پیــاده شــود مــرد هــول کــرده و نفهمیــده چطــور آلتــش را
تــوی شــلوار بتپانــد.
شــیرجه زدیــم تــوی دریــا .آب پاشــید بــه مــارال و دوبــاره غشغــش
خندیــد .دور قایــق شــنا میکــردم و بــرای بچــه دســت تــکان مـیدادم.
ســهیل بازوهــاش را گذاشــته بــود لبــه قایــق و نگاهــم میکــرد .صبــر
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کــرد تــا نزدیکــش رســیدم .یــک دســتش را دراز کــرد و کشــیدم ســمت
خــودش.
 دارم خفه میشم! اگر مقاومت بیخود نکنی زنده میمونی و منم میبوسمت.داشــت بــاج مــیداد .آخریــن چیــزی کــه در آن لحظــه میخواســتم
بوســهای بــا مــزه شــور دریــا بــود .چنــد ســاعت بــود منتظــر بــودم
عذرخواهــی کنــد .یــادم نمیآمــد دعـوای هتلمــان از چــه شــروع شــده
بــود ولــی یــادم مانــده بــود کــه همســر خوبــی برایــش نیســتم ،اصــا زنی
نکــردم و بــرای تولیــد مثــل فقــط بــا او ازدواج کــردهام و همــه اینهــا
را چــون عاشــقم بــود ،میگفــت .لگــدی پرانــدم کــه زیــر شــکمش
خــورد.
 پتیاره! چرا کوفتمون میکنی؟بــا شــنا خــودم را بــه قایــق رســاندم و باالتنــهام را کشــاندم کنــار
اســباببازیهای دختــرک .پاهــام هنــوز تــوی هــوا بــود کــه چیــزی
ســاق پــام را خراشــید .مــارال را روی پام نشــاندم و رد ناخن ســهیل را که
خــون افتــاده بــود ،نــگاه کــردم .داد زدم« :دیوونــه!» فحــش نم ـیداد،
اعتــراض هــم نمیکــرد .یــک دســت و ســرش از آب بیــرون میآمــد
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و فریــاد م ـیزد« :پــام! پــا »!...خنــدهام گرفتــه بــود .جلــوی خــودم را
گرفتــم تــا فکــر نکنــد بــازی را واگــذار کــردهام و آشــتی هســتیم .عقــب
قایــق نشســتم .مــارال جیــغ م ـیزد و میخواســت خــودش را تــوی آب
پــرت کنــد .یــک دســتم را دور کمــرش حلقــه کــردم و بــا دســت
دیگــر ،دســته موتــور را چندبــار کشــیدم .قایــق روشــن شــد .دو-ســه
متــر کــه دور شــدیم ،برگشــتم و نــگاه کــردم ،ســر و دســت ســهیل پیــدا
نبــود .بــازیاش تمــام شــده بــود .چنــد دقیقــه همــا ن اطــراف گشــتم؟
نمیدانــم .مــارال ضجــه م ـیزد و بابــاش را میخواســت .خشــک کــه
شــدم لباسهــام را پوشــیدم ولــی هنــوز لــرز داشــتم .بچــه از زور گریــه
خوابــش بــرده بــود کــه بــه ســاحل رســیدیم .تــا شــب روی شــنها
نشســتیم و چراغهــای گــردان قایقهــای گشــت و موجهایــی را کــه
تــوی تاریکــی ســفید بودنــد ،تماشــا کردیــم .کالنتــری .سـوال و جواب.
کالنتــری .شــیراز .فامیــل .تســلیت و ســفر .زخــم روی ســاق پــام را
مــدام میکنــدم .هــر وقــت حواســم جــای دیگــری بــود میدیــدم کــه
زیــر ناخنهــای دســتم پوســتههای خشــک شــده زخــم و ردی از خــون
روی ســفیدی پــا مانــده اســت .از شــیراز آمدیــم تهــران و جــای زخــم
هــم خــوب نشــد.
«زرلــی کــه آمــد فهمیــد کار از کار گذشــته و دیگــر پــا پــی آنهــا نشــد.
از آن روز دده ســیاه شــد خانــم و زرلــی شــد کنیــز زرخریــد .چنــد
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روز بعــد پســر گفــت :مــن مــیروم شــهر هرچــه دلتــان میخواهــد
بگوییــد براتــان میخــرم .دده ســیاه پشــت چشــمی نــازک کــرد و بــا
قــر و غمــزه ســفارش یــک انگشــتری المــاس داد .زرلــی هــم گفــت:
بــرای مــن یــک عروســک ســنگ صبــور بخــر! پســر بــه شــهر رفــت و
وقتــی کارهــاش را جابهجــا کــرد بــرای زنــش انگشــتر الماســی خریــد
و بعــد رفــت ســراغ عروســک .فروشــنده گفــت :داداش هــر کــی ازت
عروســک خواســته ،آدم دردمنــدی اســت .تــو بایــد جایــی قایــم بشــوی
و ببینــی دردش چیســت .آنوقــت بایــد دربیایــی و او را بگیــری کــه
عروســک بترکــد و اال خــود او خواهــد ترکیــد».
مــارال و مــادر بیــوهاش تــوی ایــن هفده-هجــده ســال دوازدهبــار
اسبابکشــی کردنــد .مــادر بــرای دس ـتتنها بــزرگ کــردن دختــرش
خیلــی ســختی کشــید و نگذاشــت آب تــوی دل مــارال تــکان
بخــورد .اگــر بخواهنــد قصــه مــرا هــم مثــل زرلــی بگوینــد اینطــوری
مینویســند .کــدام بچ ـهای اســت کــه بنشــیند شــرح مصیبــت مــادر و
دختــر تنهایــی را بخوانــد .قصــه بایــد مــرد داشــته باشــد چــون عشــق مادر
و دختــر بــرای کســی جــذاب نیســت .بایــد آخــرش همــه خوشــبخت
و خوشــحال باشــند چــون زندگــی واقعــی بــه قــدر کافــی بدبختــی و
غــم دارد .چــرا بایــد کــس دیگــری رنــج یــک غریبــه را بخوانــد؟ البــد
بــرای فهمیــدن اینکــه در مقایســه بــا آدمهــای دیگــر خوشــبخت اســت.
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مــن دروغگــو نبــودم .فقــط خواســتم حقیقــت را جــوری کــه هســت،
لخــت و بیپــرده نشــان دختــرم بدهــم .مــردی کــه از زیــر آب اســتخر
بیــرون نیامــده بــود ،انــدازه قــاب عکــس بــود؛ کوچــک و بیحــس.
بزرگشــدنش را ندیــده بــود .پــدری نکــرده بــود .خرجــش را نــداده
بــود .مــرد حقیقــی تــوی تاکســی بــود .آبــش را ریختــه بــود روی صندلی
و مــارال چندشــش شــده بــود از آن ســمت پیــاده شــود.
هـوا تاریــک و ســرد بــود .خطــی بیــن دریا و آســمان پیــدا نبود .ســتارهها
مثــل ســوزن تــوی چشــمهام فــرو میرفتنــد .پلیــس ســاحلی تــوی
بیســیم میگفــت« :جســد هنــوز پیــدا نشــده ».مــا چیــزی احتیــاج
داشــتیم کــه بــه مــردم نشــان دهیــم .خاکــش کنیــم و بــاالی ســرش زار
بزنیــم وگرنــه بایــد همیشــه منتظــر برگشــتنش میماندیــم .بــه هیــچ مــرد
دیگــری نمیتوانســتیم نــگاه کنیــم و مــارال ســنگ قبــری نداشــت تــا
هــر ســال بــاالی ســرش بــرود و آب و جــاروش کنــد و گلهــای پرپــر
روش بریــزد .ای ـن را آشــناها میگفتنــد .مــن امــا راضــی بــودم .ســهیل
برخــاف زنــده بودنــش ،مــردن بیدردســری داشــت .نــه مــن مجبــور
بــودم یــادش را تــازه نگهــدارم و نــه او احتیــاج بــه خیــرات ســر خــاک و
آبپاشــی و قــرآن خوانــدن داشــت.
«شــب کــه شــد زرلــی بلنــد شــد ،عروســک را برداشــت و رفــت
بــه اتــاق خــودش .پســر هــم آهســته رفــت و پشــت پــرده قایــم شــد.
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زرلــی عروســک را جلــوش گذاشــت و بنــا کــرد بــه حــرف زدن و درد
دل کــردن :یکــی بــود یکــی نبــود ،یــک زرلــی بــود کــه عزیزدردانــه
مــادرش بــود… قصـهاش کــه تمــام شــد گفــت :ســنگ صبــور! ســنگ
صبــور! حــاال تــو بایــد بترکــی یــا مــن؟ ســنگ صبــور داد زد :مــن! زرلــی
صــدای مــادرش را شــناخت .عروســک ترکیــد و مــادر زرلــی از دلــش
بیــرون آمــد و او را در آغــوش گرفــت ».بــه اینجــا کــه میرســید مــارال
میپرســید« :پــس پســر چــی شــد؟» توضیــح مـیدادم کــه بــه اشــتباهش
پــی بــرد و خانــه را تــرک کــرد .مــارال پیجــو میشــد« :یعنــی بــا
زرلــی عروســی نکــردن؟» ســخت میفهمیــد کــه وقتــی یــک نفــر زن
داشــته باشــد نمیتوانــد دوبــاره عروســی کنــد .چهار-پنــج ســالش کــه
بــود عروس ـکهاش را دور و بــرش میچیــد و بــه ترتیــب بــا همهشــان
عروســی میکــرد .خیلــی اوقــات قــاب عکــس پــدرش جــای دامــاد
مینشســت .چیزهایــی کــه میدانســت از میــان قصههــای پریــان و
افســانههایی کــه مــن برایــش میگفتــم شــکل گرفتــه بــود.
قصــه زرلــی را میگــذارم روی ســتون بقیــه کتابهــا ،کنــار اســتکانی
کــه رد چایــی تــوی آن خشــک شــده .کشــوی لباسهــای زیــر مــارال
را بیــرون میکشــم و کتــاب دیگــری از زیــر شــورت پروان ـهای بیــرون
م ـیآورم .جلــد دســت چنــدم و زردی دارد و وقتــی ورقهــاش را بلنــد
میکنــم میدانــم خــرد میشــوند و میریزنــد« .دختــران انــار»
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بچــه کــه بــودم مــادرم اینهــا را برایــم خوانــده بــود و مــن بــا تکیــه بــر
حافظــه خشــک و خالــی ٬همهشــان را بــرای دختــرم تعریــف کــرده
بــودم .صــدای دو جفــت کفــش ،میپیچــد تــوی راهپلههــا .فریــدون
گوشهــاش را تیــز میکنــد ،پاهــاش را کجکــی هــل میدهــد تــوی
شــکم و همانطــور کــه چشــمانش بســته اســت ،روی دمپاییهــای
مــارال جابهجــا میشــود.
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مجال خواب ندارم ز دست خیال

بــاالی ســرمان ایســتاده ،کاغــذ و قلــم دســتش و صورتــش را فــرو کــرده
تــوی دفترچــه کوچــک آبیرنــگ .همایــون یــک دســتش را گذاشــته
روی زانــوی ایــا و منــوی غــذا را م ـیکاود .پیشــخدمت کــه م ـیرود
ایــا بــه لگــد زدن زیــر میــز ادامــه میدهــد .چنــد تــا از زیتونهــای
ســاالد را جــدا میکنــم و تــوی پیشدســتی جلــوی روش میگــذارم.
 چنگال میخوام!بــه روی خــودم نمــیآورم .همایــون بعــد از بــار ســوم چنگالــی تــوی
بشــقابش میگــذارد.
 خونه پیدا کردی؟سر تکان میدهم.
 چه مرگشه؟ چرا مهلت نمیده بهت؟110
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 گیر داده به رفت و آمد شاگردام .بهونه است. نکن بابا جان! ایال!میزهــای کنــاری تماشــامان میکننــد .نگاهــم را از دســتمال ســفره
بــاال م ـیآورم .هیچکــس حواســش بــه مــا نیســت .موســیقی از بلندگــو
پخــش میشــود« :نــه در برابــر چشــمی نــه غایــب از نظــری ».قطــار.2
همایــون ســاالد و جگــر ســوخاری میخــورد .زیتونهــا از زیــر چنــگال
ایــا کــه دودســتی آن را گرفتــه و عمــود بــه بشــقابش پاییــن م ـیآورد
ایــنور و آنور پــرت میشــوند .کاســه ســاالدم دســتنخورده اســت.
بعــد از خــوردن ســه تکــه جگــر و پیــاز داغ ،احســاس ســیری میکنــم و
از فکــر کــردن بــه شیشــلیکی کــه قــرار اســت تــا چنــد دقیقــه دیگــر ســر
میــز حاضــر باشــد حالــم بــه هــم میخــورد.
 سازت درست شد؟ســرش را بــاال نم ـیآورد .میپرســم کــه حرفــی زده باشــم و امروزمــان
هــم بگــذرد تــا پانــزده شــب بعــد.
 نبردمــش تعمیــر! ایــن بچــه اصــا یــاد نگرفتــه بــه وســایل دیگــران 	2از گوشههای بيات ترک كه در ايالت كرد بسيار معمول است و اغلب با
اشعار بابا طاهر خوانده میشود.
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دســت نزنــه.
بــا دهــان پــر ایــا را نــگاه میکنــد کــه فاتحانــه شمشــیرش را بــاال بــرده
و زیتــون ســر آن را رو بــه پیرمــرد میــز کنــاری نشــان میدهــد .زیــر
دلــم درد میکنــد .نمیتوانــم منتظــر بنشــینم .صندلــی را هــل میدهــم
عقــب.
 تشریف داشتین حاال!حوصلــه خوشــمزگیهاش را نــدارم .منتظــر نگاهــم میکنــد .لبخنــد
میزنــم.
 باید برم دستشویی.ایــا چنــگال را پــرت میکنــد .دو دســتش را روی دســتههای صندلــی
غــذا فشــار میدهــد و خــودش را کمــی بــاال میکشــد.
 منم میآم مامان.همایون شانهاش را میگیرد و رو به پایین هل میدهد.
 بشین پیش بابا! مامان جیش داره!112
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از گارســونی کــه لبخنــدی پهــن دارد ســراغ ســرویس بهداشــتی را
میگیــرم .جــوری نگاهــم میکنــد انــگار خــودش تــا بــه حــال توالــت
نرفتــه .بیصــدا مــیرود ســراغ سرپیشــخدمت و در گوشــش چیــزی
میگویــد .مــرد نزدیــک میشــود .کلیــد کوچکــی ســمتم دراز
میکنــد.
 ببخشــید خانــم ســرویسهامون خرابــن .دستشــویی پاســاژ انتهــایراهــرو!
انتهــای راهــرو تاریــک اســت و بــوی فاضــاب میآیــد .بایــد برگــردم،
کلیــد را تحویــل بدهــم و تشــکر کنــم .میخواهــم کمــی معطــل کنــم
کــه فکــر کننــد کارم تمــام شــده و بعــد برگــردم .نمیتوانــم .مثان ـهام
بعــد از بــه دنیــا آمــدن ایــا تحمــل فشــار نــدارد.
کلیــد را تــوی قفــل در آهنــی باریــک و بلنــدی کــه بهتازگــی رنــگ
قرمــز خــورده میچرخانــم و هــل میدهــم .در ،ســنگین بــاز میشــود
و صــدای لوالهــای روغننخــورده میآیــد .پــر شــالم را روی بینــی
نگــه م ـیدارم و پلههــای ســیخکی را کــه از پشــت در شــره میکننــد،
تــا راهــروی توالتهــا پاییــن مــیروم .پلههــا خیســند و جابهجــا عــاج
کفشهــای بــزرگ ِگلــی روشــان مانــده ،روی دیوارهــا بــا رنگهــای
قرمــز و ســیاه شــماره تلفــن ،تصاویــر کــج و معــوج کشــیدهاند .نــور
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زرد بــد رنــگ پلههــا را روشــن کــرده .موســیقی هنــوز تــوی ســرم
میچرخــد« :تــا نــه تصــور کنــی کــه بیتــو صبوریــم ».میخوانــم.
بلنــد .صدایــم تــوی مســتراح خالــی میپیچــد« :گــر نفســی میزنیــم
بازپســین اســت ».نفســم را حبــس و پاییــن مانتــو را تــوی شــکمم جمــع
میکنــم .چشــمم را میبنــدم .ســطل آشــغال پرشــده و دســتمالهای
کثیــف از آن بیــرون ریختهانــد .شــلنگ قــاب نــدارد و ســرش را کــه
چکــه میکنــد فــرو کردهانــد بــه میــخ دیــوار .پشــت در نقاشــیهای
کــج و کولــه از آلــت زن و مــرد کشــیدهاند .زیــپ را بــاال میکشــم
و بیــرون م ـیدوم .دس ـتهام را بــا آب یــخ دستشــویی ،بــدون صابــون
در دو تــا توالــت بــه آن بــاز میشــود
میشــویم .راهــرو باریــک اســتِ .
کــه یکیشــان انبــار تــی ،ســطل و جاروســت.
از روی جیــب مانتــو کلیــد را تــوی مشــتم میفشــارم و ســمت پلههــا
مــیروم .بــا صدایــی کــه میخوانــد ،همخــوان میشــوم .صــدای
موزیــک از رســتوران تــا ایــن پاییــن میآیــد؟ از نــی میشــنوم تــا مــرد و
زنــی کــه مینالنــد ،بــه شــور میرســم و ســاکت میشــوم .کفشهــام
شلپشــلپ صــدا میکننــد .کســی آب را بازگذاشــته تــا راهــروی
منتهــی بــه پلــکان برکــه شــود« .خیــز و بیــا» بــاالی پلههاســت و دیــده
نمیشــود ،ولــی انــگار زیرگوشــی میگویــد کــه نفســش تــوی گوشــم
غلغلــک میشــود و شــالم را دور گــردن شــل میکنــم .پلههــا را بــاال
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مـیروم کــه میبینــم اشــتباه آمــدهام .موقــع پاییــن آمــدن تیــز و بــا شــیب
زیــاد بــود و جایــی پیــچ نمیخــورد و پاگــرد نداشــت .برمیگــردم
تــوی راهــروی توالــت ،بلنــد بلنــد میخوانــم .همایــون« .چنــان بــه
مــوی تــو آشــفتهام بــه بــوی تــو مســت ».بــوی پیشــاب بــاال میزنــد
تــوی حفرههــای بینــی .جگــر ســوخاریها کــه هنــوز فــرو نرفتهانــد،
میآینــد تــا نزدیــک حلــق .پلــه دیگــری نیســت .یــک ســمت راهــرو
روشــویی جرمگرفتـهای کــه پایـهاش از وســط دو نیــم شــده و دیگرســو
همــان پلــکان اســت .پلــه اول هــم همــان اســت؛ بلنــد و کجکــی.
انــگار از اول تعدادشــان را حســاب نکردهانــد و بــا آخریــن پلــه جبــران
کردهانــد .ایــا مغــزم را ســوراخ کــرده ،همایــون دلــم را ،صاحبخانــه
دیوانــهام کــرده و حافظــهام انــدازه ماهــی تــوی تنــگ شــده اســت.
چطــور ممکــن اســت پلههــای دیگــری را پاییــن آمــده باشــم؟ از پاگــرد
اول صــدای جــر و بحــث بلنــد میشــود .همــان نزدیــک اســت ٬نــه
باالتــر و نــه پایینتــر .جایــی کــه دو کنــج دیــوار بــه هــم میرســند،
خــط ســیاه غلیظــی اســت .دورتــر انــگار کــه رنــگ اســت .چشــم کــه
میچســبانم شــکافی روی دیــوار اســت و دو نفــر آنور بــا لحنــی آرام
حــرف میزننــد کــه بیشــتر از آنکــه نشــان آرامــش داشــته باشــد طعــم
کینــه دارد.
 از تخم و ترکه شاه شهیده! میفهمی؟115
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موهــای نارنجــی کوتــاه و کرکماننــدی روی سرشــان دارنــد کــه
پیداســت ذاتــا هویجیرنــگ نیســتند .انــگار رنــگ گذاشــت ه باشــند و
مــاده دکلــره زیــادی مانــده باشــد و مــو را ســوزانده باشــد؛ موهایــی کــز
داده ،روی پوســت بیــش از حــد صورتــی ســر کــه از تنکــی الب ـهالی
ِ
موهــا پیــدا بــود .پاشــنه کفشــم روی کــف ســنگی کشــیده میشــود و
صــدای تیــزی میکنــد .یکیشــان کــه معلــوم نیســت زن اســت یــا مــرد
دســت میگــذارد روی دهــان آن یکــی و بــه ســکوت میخوانــدش.
برمیگــردد ســمت شــکاف و دهــان گشــاد و منخرینهــای بــزرگ
بین ـیاش میترســاندم .ســرعتم را زیــاد میکنــم تــا پلههــا را بــاال بــروم.
ده یــا دوازده پلــه بــا شــیب زیــاد کــه بــه خــط صــاف بــاال میرونــد.
موقــع آمــدن همیــن بــود .بعــد از چهــار تــا ٬برخــاف انتظــار پاگــردی بــا
گوشــه تاریــک دیگــری اســت .رهــاب« .درون خســته دلــم نمیدانــم
کیســت ٬خمــوش ولــی در غوغاســت ».طوطــی میخوانــد .صــداش را
ول داد ه تــوی پاگــرد تاریــک و ســیاه .شــاید هــم میخوانــم تــا ترســم
بریــزد .مــرا کــه میبینــد ســاکت میشــود .در قفســش بــاز اســت،
بــرای خــودش مــیرود و میآیــد .ســر میچرخانــد و بــا نــاز نگاهــم
میکنــد.
 بوس بده! بوس بده!گردن آبیاش وقتی حرف میزند ،عقب جلو میشود.
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 خفه شو!بــاالی پلــکان صاحبــش داد میزنــد .طوطــی گوشــش بدهــکار
نیســت« :ظلــی ســل داره! ظلــی ســل داره!» .نمیفهمــم چطــور پلههــا
را دوتــا یکــی میکنــم .قبــل از پاگــرد بعــدی ،تــاق کوچــک خنچـهای
موجــب میشــود ســرم را پاییــن بیــاورم و از دویــدن بایســتم .بــاالی
پاگــرد گنبــد الجــوردی روی تاقهــای کوچــک کنگــرهای ســقف
شــده و فاصلههــای کمانــی بیــن تاقچههــا خالــی اســت .از بــاالی
ابروییهــا ،نــور نارنجــی غــروب و ه ـوای ملــول تــو میآیــد .پــا بلنــد
میکنــم تــا چیــزی از بیــرون ببینــم .فقــط چشــمانم بــه هذلولیهــای
چــاق نزدیــک میشــوند کــه محیــط دایــره را پرکردهانــد تــا مرکــز.
تــوی هــر ردیــف ،هذلولــی کوچکتــر پــا گذاشــته روی شــانههای
بزرگترهــای ردیــف قبــل ایســتاده و وقتــی چشــم تنــگ میکنــی
هیچکــدام را نمیبینــی؛ تنهــا دایرههــای هممرکــز« .مــن چــه در پــای
تــو ریــزم کــه پســند تــو ُب َ
ــود؟» از الی کمانهــا آوازش میآیــد .زن
بلنــد میخوانــد .از چیــزی نمیترســد و صدایــش نمیلــرزد« .ســر
و جــان را نتــوان گفــت کــه مقــداری هســت ».مینشــینم روی پلــه.
تــا حــاال غــذا را آوردهانــد .ایــا ،همایــون را کالفــه کــرده .چطــور
میتوانــد بعــد آن همــه جگــر ســوخاری غــذا بخــورد؟ گفتــم جگــر
نگیــرد .نگفتــم .خــودش بایــد میفهمیــد .وقتــی نگفتــم موافقــم یعنــی
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موافــق نیســتم .گفتیــم برویــم یــک جــای دیگــر .او ســاز میزنــد و مــن
میخوانــم .میگفــت اســم گــروه را بگذاریــم «ســارنگ» ٬مثــل مــن.
مخالفتــی نکــردم و فکــر کــرد موافــق نبــودم .گفــت خــب میگذاریــم
«همایــون» مثــل خــودش .بــه جایــش بعــد چنــد ســال هــر کــدام رفتیــم
پــی خودمــان .گــروه نبودیــم و نشــدیم .هــر از گاهــی بــا هــم تــوی
گروهــی کار میکنیــم کــه مــال خودمــان نیســت ،مــن صــدای پشــت
میخوانــم ،میکروفــن هــم برایــم نمیگذارنــد تــا عقبتــر از چیــزی
کــه هســتم شــنیده شــوم .شــنیده نشــوم .همایــون تــار میزنــد .پلــکان
از حالــت صــاف درآمــده بــود و میپیچیــد .کــف پلههــا مثلثــی شــده
بودنــد کــه از ســمت تیزشــان حــول محــور مرکــزی میچرخیدنــد و
دامــن زنــی پرچیــن میشــد کــه میرقصیــد و بــاال میرفــت .عــرض
پلههــا زیــاد میشــد تــا جایــی کــه پلـهای نبــود و ســکوی بزرگــی فــرش
بــود و ســقف بلنــد روی ســرم .نشســته بودنــد دور هــم .روی کــف
ســنگی .همکالســیهای قدیمــم تمریــن آواز میکردنــد .نســرین و
رویــا س ـهتار میزدنــد .همانطــور کــه میخواندنــد ســر تــکان دادنــد
و برایــم جــا بــاز کردنــد .عــراق« .3یــک روز صــرف دادن دل شــد بــه
ایــن و آن ».نگاهــم کردنــد و خندیدنــد .میدانســتند بــرای بــودن بــا
همایــون چههــا کــردم .نمیدانســتند دیگــر نیســت .بعــد از نبودنــش
شــب
چــه کــردم؟ دوهفتــه یکبــار ایــا را بــا هــم میبریــم بیــرون و ِ
 	3از گوشه های دستگاه شور است
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همــان روز بچــه از خانــه یکــی بــه دیگــری جایــش را عــوض میکنــد.
پانــزده روز از مــادر یتیــم اســت بقیــه را از پــدر« .روز دگــر بــه کنــدن دل
زیــن و آن گذشــت ».کداممــان کندیــم؟ مــن رفتــم یــا او؟ «مــا خــود
نمیرویــم دوان از قفــای کــس ».میچرخیــدم و هــزار تــا پلــه را بــاال
میرفتــم .دیوارهــای کاهــگل قدیمــی و لبــه پلههایــی کــه بــه مرور ســاب
رفتــه بــود .یتیمــک« .مــن از کمنــد تــو تــا زنــدهام نخواهــم جســت».
ابوعطــا از آن بــاال میآمــد .ســقفی نبــود .آســمان ســیاه شــب و مــاه
نخشــب کــه منتظــر بــود دوبــاره بــه چــاه رود .یکــی از مــو نارنجیهــا
ایســتاده و چشــمانش رو بــه مــاه اســت .ســنگریزههای کــف ،زیــر پــام
صــدا میکنــد .نارنجــی برمیگــردد و نگاهــم میکنــد .کفشهــا
را درم ـیآورم و تــوی کنــج دی ـوار میگــذارم« .اگــر بــاز هــم بخوانــد
کارش تمــام اســت ».صورتــم خیــس شــده اســت .از اینکــه گری ـهام
را میبینــد ابایــی نــدارم« .اگــر اینجــوری تمــوم بشــه بهتــر نیســت؟»
جوابــم را نمیدهــد .بــه چهــارگاه نمیرســم .حماسـهای در کار نیســت
یــا جشــنی.
باالتــر ،آخریــن کــف پلــه مانــده بــه پاگــرد ،مایــه ســلمک دارد؛ گیاهــی
شــبیه گنــدم بــا دانههــای ســیاه روئیــده اســت .ســاقهها بــاال رفتهانــد
و بلندترینشــان تــا زانوهــام میرســد و پاهــای برهنــهام از مالــش بــا
برگهــای نازکشــان مورمــور میشــود« .رخ تــو در نظــرم چنیــن
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خوشــش آراســت ».ظلــی نشســت ه کنــج دی ـوار ،نگاهــش پاییــن تــوی
بوتههــای زرد دنبــال چکاوکــی اســت کــه کاکل بــاال دادهاش از خــون
حنجــره ظلــی سرخشــده و میخوانــد .هــر دو میخواننــد .پرنــده
چش ـمهاش را ســرمه کشــید ه و خــط ســیاه تــا پشــت ســرش م ـیرود.
مــرد کــه میخوانــد خــون دلمــه ،جــوش میزنــد و میریــزد روی ســر
و بالهــای خاکســتری چــکاوک .آنقــدر کــه ســاقه گندمهــا و کــف
را میپوشــاند .بعــد مــرد ســرمیگذارد روی پلــ ه کنــاریاش و جــان
میدهــد .پرنــده پــر میزنــد و دور ســرم میگــردد و بعــد چنــد دور
از دهــان مــرد تــو مــیرود و بیــرون میآیــد و در ســیاهیاش ناپدیــد
میشــود.
مو نارنجی نگاهم نمیکند.
 نه بهتر نیست.پشــت میکنــد ،م ـیرود ســمت نــوری کــه از ســمت دیگــر میآیــد.
پاگــرد بــه جایــی راه نــدارد ،نزدیــک ســقف هشـتگوش نــور کمرنــگ
صبــح تــو میزنــد .انــگار کــه کتیبــه دری باشــد .دســت میکشــم روی
دی ـوار؛ خنــک و نمــدار اســت و بــوی چــوب میدهــد .دی ـوار را هــل
میدهــم ،در چوبــی صدایــی میدهــد و رو بــه پلههایــی دیگــر بــاز
میشــود .پلههــا گــرد شــدهاند و یلــه دادهانــد بــه دی ـوار ســیمانی .بــوی
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دلپذیــر نمناکــی راه بــاز میکنــد و تــوی ســرم میپیچــد .پایینتــر بــه
حیاطــی میرســم .حــوض هشــتضلعی پــر آب کــه از میانــش قــل
میزنــد و تــوی پاشــویه میریــزد .اطــراف حیــاط تاقیهایــی اســت کــه
زیــر هــر کــدام ســه تــاق دیگــر بــا کاش ـیکاری آبــی و زرد اســت .از
میــان یکیشــان تابلــوی رســتوران پیداســت .زیــر تابلــو روی شیشـههای
رنگــی مربعــی کاغــذی آویــزان اســت :غــذا حاضــر اســت .صدایــم بلند
و بلندتــر میشــود و زیــر گنبــد حوضخانــه میپیچــد« :مــرا فریــب
دهــد نالــه و بــه غــم گویــد ،ز مــن ترانــه شــنو بــا اثــر چــه کار مــرا».
قطــار.
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یأس میگوید راهی نیست
بیم میگوید برخیز اما
نطفهبند دوران
در نهانجاش نهان
به همه میخندد
نیما

در بزم بهار با ما مستیز

بازوهــام درد دارنــد .مثــل همــان روزهــای چیســتا شــدن شــیدا کــه از
شــیر گرفتــه بودمــش .نمیتوانــم بــه پهلــو بچسبانمشــان ،صــدای
چســب و کاغــذ میدهنــد .آنقــدر بالتکلیــف تــوی هـوا یا روی تشــک
ماندهانــد ٬زقزق میکننــد .ســینا کــه حــرف میزنــد نگاهشــان
نمیکنــد .مســتقیم تــوی چش ـمهام خیــره میشــود و پلــک نمیزنــد.
فکــر میکنــم االن اســت کــه ســرش پاییــن بیفتــد و نگاهــت کنــد.
ولــی نمیکنــد .ســمت پنجــره مـیرود و الی آن را بــاز و از هـوای خفــه
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بیمارســتان گلــه میکنــد.
شــاید تــو ندانــی ،ولــی همیشــه بیمارســتانها را فقــط بــه عن ـوان یــک
ســاختمان نــگاه میکــردم نــه جایــی کــه آدمهــا را ســاخی میکننــد.
آدمهایــی کــه ترجیــح میدهنــد بمیرنــد ولــی بــه زور نگهشــان میدارنــد
و بدنهــای مثلهشــان را روی تختهایــی بــا رویــه صورتــی یــا آبــی
پهــن میکننــد و چیــز تــوی حلقشــان میریزنــد تــا دردشــان کــم شــود.
درد کــم شــده اســت .زود بــه خانــه برمیگــردم .ایــن را ســینا گفــت و
خواســت بلیتــی بگیــرد تــا بعــدش برویــم پیــش دختــرک .گفتــم صبــر
کنــد .نگاهــش متعجــب مانــد.
بیــن خ ـواب و بیــداری هســتم ،شــیده! نمیفهمــم ایــن پرســتارها کــی
میآینــد و چهوقــت میرونــد؟ نمیدانــم شــیفت کدامشــان کــی تمــام
میشــود و چهکســی مالفههــا را عــوض میکنــد .آنکــه ایســتاده
بــاالی ســرم چیزهایــی روی کاغــذ و تختــه گیــرهدارش مینویســد و
لبخنــد مهربانــی تحویلــم میدهــد .از آنهایــی اســت کــه دوســت دارد
بــه بیمــاران روحیــه بدهــد .وقــت بیــرون رفتــن ســرش را برمیگردانــد و
تخــت کنــاریام را وارســی میکنــد.
 ناراحــت نبــاش دختــر! شــب یــه هماتاقــی بــرات مـیآد از تنهایــی درمیآی.
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تــو کــه نباشــی چــه فرقــی میکنــد چــه کســی اینجــا باشــد؟ وقتــی کــه
بــودی نمیدیدمــت .نمیدانســتم هســتی و نمیفهمیــدم کــه ممکــن
اســت روزی نباشــی .عصــر چیســتا بــاز زنـگزده بــود .میگفــت بــرای
مرخصــی بیــن دو تــرم تــوی یــک کتابفروشــی کار گرفته اســت .گفتم
بیایــد چـهکار؟ گفــت اگــر بابــا زودتــر خبــر داده بــود میتوانســت کاری
بکنــد .اگــر بابــا زودتــر خبــر داده بــود! ســینا اگــر زودتــر میگفــت٬
مــن اینجــا نبــودم .نمیدانــم چ ـهکار میکــردم ،ولــی تنــم و تــو را بــه
دکترهــا نمــیدادم .بیشــعورهای زمخــت! میتوانــم همهشــان را بــا
دس ـتهای خــودم خفــه کنــم.
چنــد روز اســت روی ایــن تخــت خوابیــدهام؟ چنــد وقــت اســت کــه تــو
نیســتی؟ حســابش را نــدارمَ .ملــی دوبــار آمــده .گفــت ســینا اینجــور
صــاح دانســته .بــا او هــم مشــورت کــرده و دوتایــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه چیــزی بــه مــن نگوینــد .دو تــا نابغــه دهــر! ســینا میآیــد
و مــیرود .برایــم شــکالت تلــخ مــیآورد و کتابهــای روانشناســی.
همــه کتابهــا را دادم بــه پرســتار شــب .چندبــار آمــده و تشــکر کــرده.
ک چیــزی بیــاورد کــه بتوانــم موســیقی گــوش
بــه ســینا گفتــم برایــم ی ـ 
کنــم .حــاال هدفنهــا را تــوی گوشهــام فــرو کــردهام و بــا هــر آمــد
و رفتــی بــه اتاقــم ،فقــط موســیقی را میایســتانم و گوش ـیها همانجــا
میماننــد.
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 این کیه؟ زنه یا مرد؟ میدونستم خوشت میآد.راســت میگفــت شــیده! صدایــش بــم بــود و تــازه .انــگار بــاد کــه
تــوی درههــا میپیچیــد .البـهالی تپههــای ســبز و زنگولـه بزهــای گلــه.
بزغالــه و برههــای نوپــا کــه بیتوجــه بــه همهمــه عمــه و عموهاشــان زیــر
ســینه مادرهــا میخزیدنــد و پوزهشــان را بــه مهمتریــن نقطــه زندگــی
کوتاهشــان میچســباندند« .بــاد صبــا بــر گل گــذر کــن ،از حــال گل
مــا را خبــر کــن!» زن میخو َانــد و اشــکهای مــن پاییــن میریزنــد.
از کنــار بینــی و لــب ســرازیر میشــوند و از چانــه میچکنــد روی
ســینهام .روی ســینه.
اســتاد آواز میگفــت دو جــور صــدای ذاتــی داریــم :صــدای ســر و
ســینه .خواننــده باتجربــه میتوانــد هــردو را بیــرون دهــد .ولــی یکیشــان
اســت کــه بــه دل میچســبد .یکــیاش مــال آن آدم اســت .اول مــن
خوانــدم .گفــت تــو صــدای ســینه داری .نتهــای پاییــن را بهتــر
میخوانــی .مثــل همیــن کــه میخوانــد« :ای نازنیــن! ای مهجبیــن! بــا
مدعــی کمتــر نشــین!» نوبــت چیســتا کــه شــد میخندیــد .هــر عبارتــی
را کــه اســتاد میخوانــد چیســتا رســا و بلنــد میخوانــد و آخرهــاش پقــی
مـیزد زیــر خنــده .اســتاد انــگار عــادت داشــت ،چیــزی نگفــت .روش
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را ســمت مــن برگردانــد و گفــت دختــر خانمتــان صــدای ســر دارد.
بــاال را بهتــر و راحتتــر میخوانــد .گوشــش هــم خیلــی خــوب اســت
ولــی بهتــر اســت دنبــال موســیقی پــاپ بــرود .تمــام راه خانــه را چیســتا
ادا درآورد .گفتــم حقــت بــود بهــت میگفتنــد چیتــا! قهــر کــرد .بــه
بابــاش هــم گفــت مامــان ســین ه خوبــی دارد مــن اینجــا .و اشــاره کــرد
بــه شــقیقهاش .ســینا گفــت« :پــس چیســتا بدشانســی آورده».
«ای یــار عزیــز! مطبــوع و تمیــز! در فصــل بهــار ،بــا مــا مســتیز!» همــراه
زن زمزمــه میکنــم .پرســتاری کــه آمــده تخــت کنــاری را آمــاده کنــد
میپرســد کــه چیــزی گفتــم؟ ســر تــکان میدهــم و گوشــیها را
نشــانش میدهــم .شــانههاش را بــاال میانــدازد.
بهــار بــود و شــکمم هنــوز آنقدرهــا جلــو نیامــده بــود کــه کســی بفهمــد
چــاق شــدهام یــا مســافری بــا خــودم دارم .بچه ولــی وول مـیزد ،خودش
را جمــع میکــرد یــک گوشــه و انــگار کــف پاهــاش را بــا قــدرت
روی جــداره رحــم فشــار م ـیداد .از بــاال کــه نــگاه میکــردم گــردی
ســینهها نیمــی از شــکم را پوشــانده بــود و بــا ایــن حــال میدیــدم کــه
چطــور پوســتم کــج میشــود و کــش میآیــد .هـوای ســیروان هــم گــرم
و خشــک بــود و اطــراف کمــر و شــکمم میخاریــد و میســوخت.
مــادر ســینا هــر روز زنــگ مـیزد و میگفــت روغــن زیتــون بــه خــودم
بمالــم تــا پوســتم تــرک نخــورد .شـبها کــه تــوی رختخـواب میرفتــم
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و میخواســتم از ایــن پهلــو بــه آن پهلــو شــوم ،مجبــور بــودم بنشــینم
و صبــر کنــم صــدای نفسهــام آرام شــود .بعــد یــادم میآمــد کــه
شــکم و پهلوهــا را چــرب نکــردهام .فکــر میکــردم ،فــردا ایــن کار را
میکنــم .چیســتا کــه دنیــا آمــد انــگار زیــر دلــم کــوه آتشفشــانی بــود
کــه زبانههــای آتــش آن صورتــی و گداختــه تــا زیــر نــاف و باالهــای
رانــم را ســوزانده بــود.
ســینا دســتش را دراز کــرد و بــا نــوک انگشــتانش هالــه قهــوهای نــوک
ســینهام را لمــس کــرد .هنــوز تــو آنجــا بــودی ولــی شــیده نبــودی! تنــم
مورمــور شــد .هــرروز داشــت برایــم غریبهتــر میشــد .ســهم کــس
دیگــری را میخواســت .لباســم را پاییــن کشــیدم و مجبــور شــد دســتش
را بیــرون بیــاورد.
 بزرگتر شدن ،درد میکنن! نخودچی که بیاد ،دردشون هم خوب میشه.خندیــدم ،هرچــه میگذشــت از آمدنــش بیشــتر میترســیدم .فکــر
میکــردم دیگــر کســی نخواهــم بــود کــه تــا بــه حــال بــودهام.
مامــان ملیحــه خــودم چیــزی دربــاره حاملگــی یــا بچـهداری نمیگفــت.
اصــا بلــد نبــود .وقتــی شــانزده ســالش بــود و هنــوز چیــزی نمیدانســت
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مــرا آورده بــود و چندمــاه بعــدش یــک زن بیــوه بــود و بعد شــد خواهرم.
هــر کجــا میرفتیــم همیــن بــود .دوســت نداشــت مــردم بداننــد مــادر
مــن اســت .مــن هــم بــه روی خــودم نمــیآوردم و َملــی صــداش
میکــردم .قــرار بــود خریدهــای نــوزاد را بکنــد و یــک مــاه قبــل زایمــان
بیایــد ســیروان .مــادر ســینا بــه مــن میگفــت چــه چیزهایــی الزم اســت و
مــن بــه مامــان میگفتــم .ســینا هــم غــر مـیزد کــه مامــان ملــی نیایــد؛
دســت و پامــان بیشــتر تــوی هــم مــیرود و بــه جــاش مــادر خــودش
بیایــد کــه کاربلــد و وارد اســت.
حوصلــه نصیحتهــای تمامنشــدنی مــادر او را نداشــتم؛ رازیانــه بخــور
شــیرت زیــاد میشــود! گرمــی نخــور ،بچــه زردی میگیــرد! هندوانــه
بخــور! موهــات را رنــگ نکــن! تــوی آفتــاب راه بــرو! یــک وقــت
زیــادی چــاق نشــوی کــه برگشــتنت بــه وضعیــت قبلــی ســخت اســت.
بــه حــرف دکترهــا گــوش نکــن! بگــو بــرای زایمانــت مامــا بیایــد خانــه!
بچــه را قنــداق کــن! ســزارین نکــن! ...آخرســر هــم بعــد چنــد دعـوای
طوالنــی قــرار شــد نــه ملــی بیایــد و نــه مــادر ســینا.
صبــح کــه بیــدار شــدم ،دلشــوره داشــتم .نمیدانــم چطــور حــس
کــردم مامــان ســینا تــوی راه آمــدن بــه ســیروان اســت .شــاید بــه خاطــر
اینکــه شــب قبلــش بــا ســینا دع ـوا کــرده بودیــم .بــرای اولیــن بــار داد
زده بــود و گفتــه بــود« :گــور بابــای تــو و بچـهات!» بابــای مــن ســالها
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بــود گوربهگــور شــده بــود و مــن هــم بــا خیــال راحــت فریــاد کشــیدم:
«گــور بابــای مــن و بچ ـهام!» رفتــم پشــت در اتــاق خوابمــان نشســتم.
ســینا نمیتوانســت در را بــاز کنــد و میخواســت بــه زور آشــتی کنیــم.
در محکــم تــوی کمــرم خــورد .گفتــم نمیخواهــم االن ببینمــت و
گفــت بیخــود میکنــی .در کــه بــاز شــد بــه زور بوســیدم .لبــش
را گاز گرفتــم و هلــش دادم .او هــم رفــت بــه مــادرش تلفــن زد و بــا
پچپــچ چیزهایــی دربــاره حساسشــدن مــن گفــت.
فــرودگاه کــه رســیدم ،نخودچــی بدجــوری لگــد مـیزد ،زیــر دلــم درد
میکــرد و نفســم بــاال نمیآمــد .مامــور فــرودگاه نگاهــی بــه شــکم
برآمــدهام انداخــت و اجــازه پزشــک را خواســت« .فقــط شــش ماهمه!»
نگاهــی دوبــاره بــه نخودچــی کــرد کــه ســنش کمتــر بــه نظــر میرســید
و کارت پــرواز را داد دســتم.
ملــی بــا دوســتانش یکــی از آن دورههــای احمقانــهی ورق داشــت.
صــدای غشغــش خندهشــان تــوی راهپلــه پیچیــده بــود ،خنــده زنهــا
ســوت میکشــید و شــبیه صــدای حی ـوان غریبــی میشــد .انگشــتم را
روی زنــگ نگــه داشــتم .فریــادش بلنــد شــد« :چتــه پتیــاره؟» در را
بــاز کــرد و همانجــا خشــکش زد؛ دســتم زیــر دلــم بــود و خــم بــودم.
فکــر میکــردم هــر آن کــف دســتم را بلنــد کنــم نخودچــی از آن تــو
بیــرون میپــرد و بــه مامانبزرگــش ســام میدهــد .زنهــا آمدنــد زیــر
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بغلــم را گرفتنــد و روی کاناپــه خواباندنــد .بازیشــان خــراب شــده
بــود .چشــمانم را بســتم و آب خواســتم .بــه نظــر میآمــد زنهــا بــه هــم
میخوردنــد و دســت و پاشــان تــوی هــم میرفــت.
 چند وقتشه ملی جون؟ بچه پسره ٬مگه نه؟ مامانش خوشگل شده! وای ملی! کیسه آبش پاره شده!اســمش را گذاشــتم« :شــیدا» .تــوی نزدیکتریــن بیمارســتان دختــرک
را بیــرون آوردنــد ،بــه خاطــر پــاره شــدن کیســه آبــم پوســتش خشــک،
چــروک و قرمــز بــود و بــا دهــان بــاز مــدام جیــغ میکشــید .نــوک
پســتان کــه نزدیــک صورتــش میشــد آرام میگرفــت و بعــد میمکیــد.
آنجــوری نبــود کــه میگفتنــد« :زیباتریــن حــس دنیــا»« ،بهتریــن
لــذت زندگــی» برعکــس ،مکیدنــش درد داشــت ،یکمرتبــه ســرش را
عقــب میکشــید و شــیرخوردن را رهــا میکــرد ،قطرههــای کمرنــگ
بیــرون مــیزد و روی لباســم میریخــت و بــاز آن را بــه دهانــش
میگرفــت .یــک هفتــه نشــده هــر دو ســینهام زخــم شــده بــود و هــر
بــار کـ ِـرم م ـیزدم ٬شــیدا فرصــت جذبشــدنش را نم ـیداد و دوبــاره
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ســینهها را میمکیــد و درد را بیــرون میکشــید .خــودم هــم عــادت
کــرده بــودم ،تــا نــق مـیزد میگفتــم« :بیــا ســینه بخــور عزیــزم!» ملــی
مســخره میکــرد« :خــب بهــش بگــو میمــی یــا مثــا شیشــی! ســینه
چیــه بــه بچــه میگــی؟!» دختــرک بهــار چیــزی بلــد نبــود ،حــرفزدن
نمیدانســت ،میخواســتم هــر تــازهای را کــه میشناســد ،برایــش
محتــرم باشــد .میخواســتم تــو را و بــدن مــرا عزیــز بدانــد نــه مثــل یــک
اســباببازی خرابشــدنی.
ملــی دور از چشــمم چنــد بــار بــه ســینا زنــگ زده بــود .او هــم گوشــی
را رویــش کوبیــده بــود و قبلــش هــم فریــاد زده بــود« :نمیخـوام هیــچ
کدومشــونو ببینــم»« ،زن دیوانــه بچــه منــو دزدیــده»« ،حــاال بشــینه تــا
شناســنامه بــراش بگیــرم!» شــیدا بــزرگ میشــد ،دوهفتــه ،یــک مــاه،
ســه مــاه ،شــش مــاه …،دختــرک بــه غــذا خــوردن افتــاده بــود ولــی
هنــوز ســینههای مــرا ول نمیکــرد؛ آنچنــان بــا ولــع میمکیدشــان کــه
هربــار انــگار بــار اولــش اســت .مــن امــا بــار چندهزارمــم بــود ،مثــل
یــک حرکــت مکانیکــی بلــوز را بــاال م ـیدادم یــا اگــر یقــه گشــادی
داشــت یقــهاش را پاییــن میکشــیدم و بلــوز را زیــر یــا بــاالی ســینه
گیــر مـیدادم و گــردی قهــوهای را تــوی دهــان شــیدا میتپانــدم .تــوی
تاکســی ،فروشــگاه ،کنــار جــدول خیابــان ،خانــه مامــان ملــی ،پــای
تلفــن ،برایــم فرقــی نمیکــرد.
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تخــت کنــاری پــر شــد .مــرد جوانــی آمــد تــوی اتــاق .پــرده مابیــن
مــن و تخــت همســایه را تــا نیمــه کشــید .بیــرون رفــت و چنــد دقیقــه
بعــد همانطــور کــه زیــر بغــل زنــش را گرفتــه بــود ،او را روی تشــک
خوابانــد .زن بیســت ســالی از مــن کوچکتــر بــود .وارد اتــاق کــه شــد
نالــه میکــرد و وقتــی دراز کشــید پرســتار تــوی اتــاق آمــد و پــرده را
عقــب زدِ .زن تــوی هدفــن میخوانــد« :آخــر گذشــت آب از ســر مــن،
ای چشــم تــر مــن ،ای چشــم تــر مــن!»
روز تولــد ســینا بــود ،شــیدا کمکــم نــه ماهــه میشــد و مثــل بچــه
گربــه چهارچنگولــی تمــام خانــه ملــی را زیــر زانوهــا ،پنجــه پــا و کــف
دســتهای کوچکــش مینوردیــد .مــرا کــه میدیــد تنــد میکــرد و
چهاردســت و پــا ســمتم میآمــد .پاهــام را میگرفــت و بعــد از چندبــار
زمینخــوردن از آنهــا بــاال میآمــد .انگشــت اشــارهاش را ســمت
ســینهها نشــانه میرفــت و میخندیــد .وقتــی خوابــش میگرفــت بــه
محــض چســبیدن بــه ســینهام چنــد قلــپ میمکیــد و خمــار میشــد
و چشــمهاش روی هــم میافتــاد ،اگــر زود جــداش میکــردم
دســتهاش را تــوی هــوا تــکان مــیداد و دهانــش را بــاز میکــرد تــا
دوبــاره هالــه قهــوهای را بــه لــب بگیــرد و بعــد چنــد ثانیــه مکیــدن بــاز
خوابــش میبــرد .گاهــی تــوی خــواب دندانهــاش را قفــل میکــرد
و مجبــور بــودم انگشــت کوچکــم را گوشــه دهانــش فــرو کنــم تــا
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دندانهــاش را بــاز کنــد و خــودم را نجــات دهــم.
بــرق رفتــه بــود و کســی در بیرونــی آپارتمــان مامــان ملــی را بــا چیــزی
مثــل کلیــد میکوبیــد .چش ـمهای شــیدا تــازه داشــت گــرم میشــد و
صــدای تیــز فلــز خوابــش را به هــم مـیزد .آرام مامــان ملی را صــدا زدم.
چنــد بــار .بــا کاله رنــگ و ماســک ســبز روی صــورت پیــداش شــد.
«طــرف درو از جــا کنــد! ببیــن کیــه؟» شــانه بــاال انداخــت و گفــت کــه
البــد بــا همســایهها کار دارد .شــیدا شــیرخوردن را ول کــرد و نقنقــش
بلنــد شــد .مامــان ملــی کــه طاقــت گری ـهاش را نداشــت شــالی روی
دوشــش انداخــت و پلههــا را پاییــن رفــت .چنــد دقیقــه بعــد بــا ســینا دم
در ظاهــر شــدند.
پــدر ایســتاده بــود بــاالی ســر دختــرش و شــیدا هــم انــگار خوابیــدن
یــادش رفت ـه ،ســرش را چرخانــده بــود ،نگاهــش میکــرد .میخواســتم
بگویــم تولــدت مبــارک! نگفتــم .ســینا خندیــد و انگشــت اشــارهاش را
کــف دســت شــیدا گذاشــت .بچــه دســتش را مشــت کــرد.
 اسم این ماهپریو چی گذاشتی؟دستم را سراندم زیر شانه دخترک و همانطور افقی بلندش کردم.
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نشســت روی کاناپــه و دخترمــان را بغــل گرفــت .شــیدا بیقــراری
میکــرد و مثــل وقتــی پیــش غریبههــا بــود ســرش را ایــنور و آنور
میچرخانــد .ســینا گفــت« :شــیدا اســم خوبــی نیســت ».گفتــم:
«اینهمــه وقــت صدایــش کــردم».
 جلــوی ضــرر رو از هرجــا بگیــری فایــدهاس! انــگار یــه نفــرو صــدازده باشــی پریشــون! مجنــون! آشــفته!
بعــد شــروع کــرد بــه خندانــدن بچــه .الاقــل قصــدش همیــن بــود .شــیدا
یکمرتبــه ســرش را برگردانــد و اولیــن کلمــهاش را گفــت« :شــیده!
شــیده!» شــین را بیــن ســین و شــین میگفــت .صــورت ســینا شــکفت
و بچــه را بــه خــودش چســباند کــه جیغــش ه ـوا رفــت.
 داره میگه سینا؟شــب ملــی اتــاق خوابــش را بــه خانـواده سـهنفری مــا داد .بچــه تــا صبــح
ســینههای مــرا تــوی چنگــش میفشــرد و مــدام اسمشــان را تکــرار
میکــرد« :شــیده!» صبــح رفتیــم ثبتاحــوال و نامــش را «چیســتا»
گذاشــتیم و ســینا گفــت کــه بــرای تهــران انتقالــی گرفتــه اســت .بعــد
همهچیــز آرام بــود ،زندگــی ،خیــال ســینا و حــال و احوالمــان .مــن و
چیســتا را تــوی دس ـتهاش نگــه داشــته بــود و هیچوقــت شــک نکــرد
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کــه ممکــن اســت یکــی از مــا از الی انگشــتانش لیــز بخوریــم و بیــرون
بریزیــم.
زن روی تخــت کنــاری چشــمانش را بــا دســت پوشــانده بــود و گریــه
میکــرد .اســمش را پرســیدم .گوشــه لبهــاش بــاال رفــت و ســرش را
برگردانــد« .شــیدا!»
گفتم« :چرا گریه میکنی؟»
 فــردا قــرار اســت یکــی از ســینههام را تخلیــه کننــد ،دکتــر گفتــه بایــدعجلــه کنیــم تــا بــه زیــر بغلــم نــزده!
نیمخیــز شــدم لبــه تخــت .لحــاف را از رویــم کنــار زدم و پاهــام را از
تخــت آویــزان کــردم.
 بهت گفتن؟ خوش به حالت!سیم هدفن از توی دستگاه درآمد.
زن همانطــور اشــک میریخــت و فرفــر میکــرد ٬گفــت« :تــو بــرای
چــی اینجایــی؟»
دکمههــای بــاالی پیراهنــم را بــاز کــردم و جــای خالــی تــو را کــه پــر
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از چســب و بانــد بــود نشــانش دادم« .منــم مســتکتومی شــدم .قــرار
بــود یــه تــوده رو از ســینهام بــردارن ٬بــه هــوش کــه اومــدم دیــدم جفــت
ســینههامو بریــدن! شــوهرم و مامانــم میدونســتن ولــی بهــم چیــزی
نگفتــه بــودن».
صــدای زن بلنــد پیچیــده بــود تــوی اتــاق« :بــاد صبــا بــر گل گــذر كــن،
گل گــذر كــن ،گل گذر كــن»...
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روناک یعنی روشن

رونــاک از صندلــی عقــب قیــف خالــی بســتنی را روی شــالم میمالــد
و صــدای موتــور گازی از حنجــرهاش در م ـیآورد .خــود بســتنی چنــد
دقیقــه قبــل جایــی بیــن ترمــز دســتی و دنــده ســرازیر شــده .دختــرک
دیشــب تــا صبــح بــد خوابیــده و مــن دارم تاوانــش را میدهــم .ریمــوت
پارکینــگ کار نمیکنــد .نمیفهمــم باالخــره مــن در را بــاز میکنــم یــا
کســی از داخــل .عصبانــی هســتم و صــداش کــه داد میزنــد «بســتنیمو
میخــوام!» مثــل پتــک تــوی ســرم میکوبــد .همانطــور کــه فرمــان
را بــا یــک دســتم نگــه داشــتهام برمیگــردم ســمتش و ریمــوت را پــرت
میکنــم .حــاال در آرام پشــت ســرم بســته میشــود و همهجــا ســیاه
اســت .چراغهــای اضطــراری پارکینــگ خاموشــند .رونــاک جیــغ
میکشــد .میخواهــم برگــردم و ماشــین را بیــرون پــارک کنــم .در پشــت
ســرم بســته شــده و ریمــوت افتــاده زیــر صندلــی و نمیبینمــش .رونــاک
پشــت ســر هــم جیــغ میکشــد .نوربــاال میزنــم و بــه زحمــت ماشــین
را بیــن ســتون و لگــن همســایه جــا میدهــم .دیشــب بــه آرش گفتــم
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تــوی ده نســل خان ـواده مــا چنیــن وحش ـیای نداشــتیم و البــد رونــاک
بــه پــدر تــو رفتــه اســت .قهــر بودیــم .چراغهــا را روشــن میگــذارم،
در داشــبورد را بــاز میکنــم ٬حــاال رونــاک ســر خمانــده ،آرام از الی
پشــتی صندلیهــا مــرا میپایــد .انگشــتم را میمکــم تــا خونــش بنــد
بیایــد .وقتــی دســتم تــوی داشــبورد بــه دنبــال چراغقــوه بــود ،چیــزی
زیــر ناخنــم را بریــد .از درماندگــی چراغهــا را خامــوش میکنــم ،انــگار
تــوی قیــر افتــاده باشــم ،اشــکم ســرازیر میشــود .دختــرم از وحشــت یــا
نگرانــی ســاکت شــده و از پشــت ٬گردنــم را بغــل میکنــد .آن بیــرون
تــوی ســیاهی غلیــظ ٬شــبح کوتاهقــدی لخلخکنــان ســمت مــا میآیــد
و نــور چراغــش را تــوی چشــممان میپاشــد.
 ممنون آقا بصیر. خوبــی کوچولــو؟ ســام خانــم .از طــرف اداره بــرق ،برقمــان را قطــعکردند.
بصیــر همیشــه قبــل از مــا ٬دختــرم را میبینــد .فرقــی نمیکنــد چنــد
نفــر و در چــه وضعــی باشــیم ،رونــاک زودتــر بــه چشــمش میآیــد.
محبــت و عالقــه را تــوی چشــمهاش میبینــم .رونــاک امــا محلــش
نمیگــذارد ،هرچــه هــم پــدرش بصیــر را «عمــو بصیــر» صــدا بزنــد
ذهــن کودکان ـهاش انــگار او را بــه عمویــی نمیپذیــرد .چش ـمهام را بــا
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آســتین پــاک میکنــم.
 بخیز دختر خانم! اداره برق؟ چرا؟ همســایهها شارژشــان را ندادهانــد .چندبــار هــم قبــا اخطــار زدهبودنــد تــوی ورودی.
رونــاک مثــل بچــه ک ـواال خــودش را از گردنــم آویــزان کــرد ه و یــک
پــاش را آنقــدر کنــارم تــاب میدهــد کــه کفشــش از پــا میافتــد.
بصیــر بیصــدا بــرش م ـیدارد میگــذارد روی چرخدســتی خریــد مــن
کــه پشــت ســرش میکشــد .دمپاییهــاش کــه انــگار چنــد شــماره بــه
پاهــا بزرگنــد شرنگشــرنگ تــوی تاریکــی و ســکوت صــدا میدهنــد
و چراغقــوهاش جاپامــان را روشــن میکنــد.
آرش میخنــدد و از صــداش میفهمــم کالفــه شــده ولــی بــه بــازیام
ادامــه میدهــم ،دســتم را میلغزانــم و نــور چراغقــوه را روی دیــوار
تاریــک زیــر زمیــن میچرخانــم و چیــز تــازهای مینویســم.
 اینو بگو آخریشه!139
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 نوشتی :کوفت. نکن آرش بگو!دســت دراز میکنــد کــه چــراغ را بگیــرد .بــا حرکــت ســریعی نــور
را تــوی چشــمش میانــدازم کــه دســتش را پــس میکشــد و ســپر
چشــمها میکنــد .از روی کارتنهــای کتــاب بلنــد میشــود ،خــاک
پشــتش را میتکانــد و آرام بــه ســمتم میآیــد.
 خطت بده نمیتونم بخونمشون.قبــل از اینکــه قصــدش را بفهمــم .از پشــت بــه قفســههای خالــی
کتــاب میفشــاردم و دســتش کــه از پشــت گردنــم رد شــده ٬نــور را
روی دیــوار روبهرویــی بــازی میگیــرد .ســردی و خاکآلودگــی
دســت دیگــرش از زیــر بلــوزم رد میشــود و روی پهلــوم جــا میگیــرد.
پــدر آرش از طبقــه بــاال ســرفه خشــک و صــداداری میکنــد .نگاهــی
بــه آرش میانــدازم و میگویــد کــه پــدرش جــرأت نــدارد پاییــن بیایــد.
یــک دســتم را زیــر بغــل رونــاک حلقــه میکنــم و بــا دســت دیگــر
تــوی کیفــم را هــم میزنــم .کلیــد در ورودی پارکینــگ بــه راهپلــه را
از بیــن برگههــای امتحانــی شــاگردهام ،تــودهای مچالــه و بیشــکل،
بیــرون میکشــم .آقــا بصیــر هــم دســت تــوی جیبــش میکنــد.
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 قفل رو عوض کردن. کی؟ همینجور سر خود؟ هیئــت مدیــره گفتــن هــر کــی کلیــد رو میخـواد بایــد قبض شارژشــوببره.
 غلــط کــردن! هــر روز یــه بســاط در مــیآرن .اصــا معلــوم هســتهیئــت مدیــره اینجــا کیــه؟
رونــاک جیــغ میکشــد .هروقــت مــن و آرش بلنــد حــرف میزنیــم
هــم همیــن کار را میکنــد .اخطــار میدهــد کــه حواســم بهتــان هســت
یــک وقــت دعوایتــان نشــود.
 مــن و عمــو بصیــر داریــم صحبــت میکنیــم عزیــزم .طــوری نشــدهکــه!
بصیــر نگاهــم نمــی کنــد ،در را بــا کلیــد خــودش بــاز میکنــد و
همانجــا میایســتد بــا لبخنــد آرامــی کــه مخصــوص خــودش اســت
رونــاک را نــگاه میکنــد .مــن هــم لبخنــد میزنــم کــه در آن وضــع
کار ســختی اســت و نگاهــش میکنــم .صورتــش انــگار نوجوانــی
اســت کــه گوشــه چش ـمهاش چیــن و چــروک افتــاده باشــد .موهــاش
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را آنقــدر کوتــاه نگــه مـیدارد کــه پوســت ســرش معلــوم اســت .قــدش
کوتــاه اســت و لبخنــدش ردیــف دندانهــای بــاال را نشــان میدهــد.
ســنش را نمیشــود حــدس زد.
مــادر آرش اصــرار میکــرد کــه زیرزمین را ســر و ســامان بدهنــد و برویم
پیــش آنهــا .زیــر بــار نمــیروم .حاضــرم تــوی خانــهای کوچکتــر
زندگــی کنــم ولــی از شرشــان در امــان باشــم.
دســتم را کورمــال روی لبــه قفســه میکشــم ،مثــل خرچنــگ خــودم
را میکشــانم روی اولیــن ســطح افقــی و دراز میشــوم .آرش
ماننــد کودکــی اطاعــت میکنــد و دنبالــم میآیــد .دســتش هنــوز
همانجاســت و گــرم شــده ،چراغقــوه روشــن کنــار کارتنهــای
کتــاب افتــاده .نفسهامــان تنــد شــده ،ایــن را از ســینه آرش کــه
مــدام بــاال و پاییــن م ـیرود میفهمــم .بــوی خــاک نمــور تــوی ســرم
پیچیــده .روی همــه چیــز خــاک نشســته؛ روی کارتنهــای کتــاب،
قفس ـههای فلــزی ،دهــان آرش هــم طعــم خــاک دارد .دســت میکنــم
موهــاش را چنــگ میزنــم و ســرش را آرام بــه خــودم میفشــارم .رد
تیرآهنهــای دودگرفتــه ٬روی ســقف زیرزمیــن پیداســت .نفسهامــان
کــه آرام میشــود تکیــه میدهیــم شانهبهشــانه هــم کنــار دی ـوار .تــوی
یــک ســبد حصیــری بــزرگ پــر از کاغذهــای لولــه شــده اســت .آرش
فندکــش را روشــن میکنــد.
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 اینا چیان؟ بیخیال ٬نمیآرمشون. بیارشــون! بعــد مامانــت میگــه دیــدی وســایل پســرم جــا نشــد تــوخونهتــون!
 تو که نمیذاری بزنمشون به دیوار .بذار همینجا باشن.یکــی از پوســترها را بــاز میکنــم .ســه رنــگ ســبز ،زرد و قرمــز زمینــه و
تصویــر نگاتیــوی از یــک مــرد مــو بلنــد .یکــی دیگــر را بیــرون مـیآورم؛
مــردی بــا ریــش بــزی و چشــمان باریــک.
 کلکسیون پشمالوها رو جمع میکنی؟ این کیه؟ این شیره! وا! جدی میگم این کیه؟ منم جدی گفتم .شیر پنجشیر!چنــد ماهــی اســت کــه مــا و چنــد تــا از همســایهها شــارژمان را
نمیدهیــم .ســاختمان یــک هیئــت مدیــره اســتصوابی پیــدا کــرده کــه
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هــر کار دلــش میخواهــد میکنــد.گفتــه بودنــد دنبــال کار ســند
تفکیکــی هســتند و خیلیهــا بهشــان اعتمــاد کــرده بودنــد .میگفتنــد
آن باالهــا دســتی دارنــد کــه میتوانــد رونــد پرونــده زمیــن اوقافــی
ســاختمان را جــور دیگــری شــکل دهــد.
در خانــه را کــه بــاز میکنــم رونــاک خــودش را ُســر میدهــد پاییــن
و بــدون اینکــه لنگــه کفشــش را در بیــاورد م ـیرود ســراغ عروســکی
کــه روی مبــل ولــو شــده .موبایلــم را از کیفــم در مـیآورم .آرش چنــد
بــار تمــاس گرفتــه .همینجــور تــوی دســتم اســت کــه بــاز زنــگ
میخــورد.
 برقــو قطــع کــردن ،بــا بدبختــی و بــا کمــک بصیــر ،از پارکینــگبیــرون اومدیــم .قفــل ورودی رو هــم عــوض کــردن.
آرش آنور خــط فحــش میدهــد .میگویــد حتــی اگــر شــده یــک
مــاه برویــم خانــه مــادرش اینهــا زندگــی کنیــم شــارژ را نمیدهــد
بــه ایــن بیپــدر مادرهــا و تلفــن را قطــع میکنــد .پیــش خــودم فکــر
میکنــم کــه پــول شــارژ ماهیانــه را بدهــم و بــه آرش چیــزی نگویــم.
حاضــر نیســتم خانــه مــادرش زندگــی کنــم؛ حتــی بــرای دو روز.
روز اسبابکشــی بــاران میگیــرد؛ ریــز و تنــد .خانــهای کــه بعــد از
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ازدواج ،پــدر و مــادر آرش برامــان رهــن کــرده بودنــد بــرای ســه نفــر
کوچــک بــود .قــرار بــود ســه نفــر بشــویم .دلــم شــور اســباب و اثاثیــه
را میزنــد .آرش گفتــه بــود فــدای ســرت .وقتــی میرســیم خانــه
بزرگتــر ،همــه جــا پــر از تهســیگارهایی اســت کــه احتمــاال نقــاش
ســاختمان و کارگرهــا روی زمیــن ریختهانــد .بــوی بــدی میآیــد.
دســت میگــذارم روی شــکم چندماهــهام و تــوی دستشــویی خانــه
جدیــد بــاال مــیآورم .از تــوی دستشــویی داد میزنــم:
 مگــه قــرار نبــود ایــن پســره اینجــا رو تمیــز کنــه؟ خونــه بــوی گــهم ـیده!
تــوی هــال بصیــر ســر انداختــه پاییــن و کنــار آرش ایســتاده ،ســام
میکنــد و ســراغ جــارو را میگیــرد .بــا ســر نشــانش میدهــم .باربرهــا
گلدانهــا را کــه بــاال میآورنــد یکیشــان همــان دم در میافتــد،
خاکــش میریــزد و ســفالش میشــکند .داد میزنــم:
 این همه آدم چلفتی از کجا پیدا کردی؟بصیــر بیصــدا گیــاه را برمــیدارد .ریشــههاش را برانــداز میکنــد،
بعــد خــاک را از روی زمیــن برم ـیدارد و دور ریشــه مشــت میکنــد.
کمــی آرامتــر شــدهام.
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 میتونی درستش کنی؟ بله از وقتی ایران اومدم بیشتر باغبونی کردم.آرش بــاالی نردبــان اســت و لوســترها را وصــل میکنــد .میگویــد
کــه فرامــوش کــرده بــه ســرایدار بگویــد قبــل از آمــدن مــا خانــه را تمیــز
کنــد .بعــد هــم غــر میزنــد کــه مــن آدم زیادهخواهــی هســتم و همیشــه
از مــردم طلبــکارم .میگویــد اینجــا ســرایدار دارد و متــراژ هــم باالتــر
اســت ،بایــد شــارژ بیشــتری بدهیــم و زیــر بــار قســط هــم کــه رفتیــم.
 مگــه همــه آدمهــا وقتــی بچــهدار میشــن خانهشــان را بــزرگمیکنــن ؟
 آره آرش .بــه خاطــر دخترمــون .ایــن کمتریــن کاریــه کــه بــراشمیکنــی .تــو اون خونــه بچــه هرجــا چشــم میگردونــد دی ـوار میدیــد
یــا کتــاب.
میخنــدم .دســت میکشــم روی شــکم برجســتهام کــه رونــاک
تویــش چنبــره زده و خوابیــده و بــا دســت دیگــرم آشگوشــت را هــم
میزنــم .اســم را مــن انتخــاب کــردم .مــاه چهــارم کــه جنســیت بچ ـه
مشــخص شــد تمــام کتــاب «نامهــای ایرانــی» را موبهمــو خوانــدم و
یــک دفترچــه از تویــش اســم نوشــتم .آرش گفــت اســم جانــور ،صخــره
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و گل و بتــه روی بچــه نمیگــذارد .از بیــن همهشــان رونــاک برگزیــده
هردویمــان شــد( .رونــاک :رونــاک اســم دخترانــه اســت بــه معنــای
روشــنایی /ایــن واژ ه کــردی اســت و در ایــن زبــان بــا الفبــا (آرامــی/
عربی/فارســی) بــه صــورت «روونــاک» نوشــته میشــود« .روون» ب ـه
معنــای «روشــن»« ،زالل»« ،آشــکار»« ،شــفاف»… فرهنــگ واژههای
اوســتایی).
آش کــه حاضــر میشــود یــک کاســه بــزرگ پــر میکنــم .مانتــو را تنــم
میکشــم و سرســری شــالی روی ســرم میانــدازم .آرش میگویــد
خــودش آش را میبــرد و الزم نیســت مــن بــا ایــن شــکمم راه بیافتــم
بــروم .میگویــم دوســت دارم ایــن کار را .ســینی بــزرگ اســت و
کاســه کنــار آن منظــره محقــری ســاخته .دلدل میکنــم و بعــد بــا
لبخنــدی از آرش میخواهــم در را پشــت ســرم ببنــدد .قبــل از اینکــه
ســراغ اتــاق ســرایدار بــروم ســری بــه انبــاری میزنــم؛ از تــوی کارتــن
خاکگرفتــهای کــه همــه پوســترهای آرش تویــش ایســتادهاند یکــی
را بعــد از بــاز کــردن چندتاشــان برمـیدارم و بــا تــوی مانتــو خاکــش را
میگیــرم و همانطــور لولهشــده آن را کنــار کاســه آش میگــذارم.
پشــت در اتــاق بصیــر میایســتم و نفــس تــازه میکنــم .رونــاک لگــد
میزنــد .از تــوی انبــاری دارد شــیطنت میکنــد و دلــم درد گرفته .کاش
بصیــر هنــوز شــام نخــورده باشــد .البــد یــک گاز پیکنیکــی کوچــک
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کنــار اتــاق خالـیاش گذاشــته و تویــش نیمــرو درســت میکنــد .شــاید
از ایــن جابندهــای 4پارچـهای هــم کــف اتاقــش باشــد .اتــاق ســرد اســت
و بــوی لباسهــای کهنــه میدهــد .در میزنــم چندبــار .بصیــر در را
بــاز میکنــد .صــدای موســیقی و «فرهــاد دریــا» کــه میخوانــد بیــرون
دریــای
ســیاه تــو خوشــم میآیــد /مــوج
چشــم
«گــردش
میریــزد:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نــگاه تــو خوشــم میآیــد /همچــو مهتــاب کــه بــر ابـ ِـر حریــری تابــد/
تــن و تنپــوش ســیاه تــو خوشــم میآیــد… اتــاق بــوی عــود میدهــد
و گوشــه چــپ آن میــز گــردی بــا دو صندلــی چوبــی پش ـتحصیری
اســت .دو بشــقاب غــذا روبــهروی هــر کــدام از صندلیهاســت و دو
شــمع پــر نــور کــه روی میــز میســوزد ،اتــاق را روشــن کــرده .پشــت
میــز ٬روی دی ـوار پوســتر بزرگــی از «احمدشــاه مســعود» اســت .بصیــر
ســام میکنــد و بــه خــودم میآیــم .نگاهــی بــه شــکم و گلهــای
روی پیراهنــم میانــدازد کــه از زیــر مانتــو بیــرون زده.
 قرار دارین آقا بصیر؟میخواهــم آنقــدر صمیمــی باشــم کــه دعــوای روز اسبابکشــی را
جبــران کنــم .لبخنــد میزنــم و او بــدون اینکــه ســعی کنــد میخنــدد.
تمــام صورتــش ،چشــمها ،گونههــا و همــه میخندنــد.
 	4پارچه نسبتا کلفتی که بیشتر جنوبیها به عنوان رختخواب پیچ و گاهی
زیرانداز استفاده میکنند و میتواند دستباف باشد
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 قــراری نــدارم .خانومــم خبــر داده کــه بــارداره .ســالگرد ازدواجمــونهــم هســت.
 بــه ســامتی امیــدوارم خــوب باشــه همــه چیز .کجــا هســت خانمتون؟ایرانه؟
 نه شهر خودمان ٬سفیدچهر افغانستان .به یادبودش شمع گذاشتم.آرش در را بــاز میکنــد .پوســتر لولهشــده را کــه بــه بصیــر نــداده بــودم٬
تــوی آســتینم فــرو میکنــم.
 شام نخورده بود؟ غذا داشت؟م ـیروم تــوی اتــاق خوابمــان و پوســتر را میگــذارم پشــت آیینــه میــز
توالــت.
شــب نشــده برقمــان میآیــد .چنــد ســاعت دیگــر آرش از ســفر
برمیگــردد .رونــاک تمــام کــف خانــه را بــا اســباببازیهاش
مینگــذاری کــرده اســت .بایــد جمعشــان کنــم وگرنــه آرش میگویــد
دیــدی گفتــم خانــه بــزرگ بــه کار مــا نمیآیــد .خانهمــان هرچقــدر
باشــد بــه حــال ایــن بچــه فرقــی نمیکنــد؛ همهجــا را بــه گــه میکشــد.
شــک میکنــم کــه در ماشــین را قفــل کــردهام یــا نــه .رونــاک را بغــل
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میکنــم و بــا هــم میرویــم تــوی پارکینــگ .از اینکــه وســط بــازی
بلنــدش کــردم عصبانــی اســت و راه کــه مــیروم مشــت کوچکــش
را تــوی کتفــم میکوبــد .صندلیهــای پشــتحصیری ،یــک
رختخوابپیــچ ،یخچــال کوچــک و چنــد تــا قابلمــه تــوی راهــرو
جلــوی در اتــاق بصیرنــد .خــودش هــم بیــرون میآیــد و یــک پــارچ
خالــی تــوی دســتهاش اســت.
 کارتن اضافی دارید خانم مهندس؟ چهکار میکنی بصیر جان؟«جــان» را ناخواســته میگویــم .همانطــور کــه بــه آرش و رونــاک
میگویــم .بــه روی خــودش نمــیآورد.
 خوبــی ،بــدی ،دیدیــد مــا رو حــال کنیــد .میگــن حقوقــم رونــدارن بدهــن.
 به خاطر شارژ؟ آخه انصاف نیست که! کجا میری؟ افغانستان؟ نه خانم! اونجا کار نیست.در ماشــین را بســته بــودم .تویــش را وارســی میکنــم .قیــف بســتنی
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و ریمــوت پارکینــگ را از زیــر صندلــی برم ـیدارم .زانوهــام میلــرزد.
از جلــوی اتــاق بصیــر کــه رد میشــوم رونــاک را نــگاه میکنــد؛ بــا
لبخنــدی کــه همیشــه روی صورتــش هســت.
 راستی بچهات دختر است یا پسر آقا بصیر؟ دختر است خانم .روشن. چی؟ همســن دختــر شماســت ٬اســمش «روشــن» اســت .خــودم ندیدمــشهنوز .
مینشــینم روی مبــل .رونــاک روی زانوهــام چــرت میزنــد .بــه
حالــت خوابیــده بــرش میگردانــم و کمــی غــر میزنــد .پیشــانیاش را
میبوســم.
 بابامو میخوام. امشب از سفر میآد دخترکم.خوابــش میبــرد ٬همانطــور میگذارمــش تــوی تختــش .مانتــو و
شــال هنــوز تنــم اســت .مــیروم تــوی اتــاق و پوســتر لولهشــده را از
151

لیال معظمی

سایههای چوبی

پشــت آیینــه در م ـیآورم .چنــد تــا گیرهســر و تــوپ کوچــک رونــاک
کــه قبــا گــم شــده بــود هــم همانجاســت؛ همــه خــاک گرفتهانــد.
خــاک کاغــذ گالســه را بــا دســتمال کاغــذی میگیــرم .از کشــوی
میــز کامپیوتــر گوشــه اتــاق خ ـواب ،چهــار تــا پونــز برمـیدارم .تصویــر
شــیر پنجشــیر را میزنــم بــه دیــوار .مینشــینم روبــهروش و بــا دیــدن
چشــمهای باریــک مــرد اشــکم ســرازیر میشــود.
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آنان به آفتاب شیفته بودند
زیرا که آفتاب
تنهاترین حقیقتشان بود
شاملو

روز رفتن تو

پاهــای کوچــک و بــدون کفش دختــرک ردی روی زمین نمیگذاشــته،
آرام راه میرفتــه تــا رســیده بــه پلههــای جلــوی ایـوان خانــه مادربــزرگ.
البــد نگاهــی بــه ارتفــاع انداختــه ،پشــت کوچکــش را بــه پلههــا داده
تــا عقبعقــب و بــا کمــک دســتانش پاییــن بیایــد .مامــان بهمــن از
باغچــه تــه حیــاط ریحــان میچیــده و نــوهاش را نمیدیــده .دختــرک
بــه پشــت غلتیــده و روی موزائیکهــا پاییــن آمــده .وقتــی مادربــزرگ
ـان
بــا ظــرف پــر از ریحــان در دســتانش ،بــه ای ـوان رســیده ،بــدن بیجـ ِ
آرام و بیحرکــت بچــه را کــف حیــاط دیــده کــه خــون از کنــار دهانــش
راه افتــاده بــوده.
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 میدونــم زحمتــش بــرات زیــاده ولــی خرجــش رو کــه خودشــونم ـیدن ،تــو هــم بــه خاطــر گل روی مــن طاقــت بیــار!
بهمــن ایــن را بــا صــدای بلنــدی از تــوی هــال گفتــه بــود ،جــوری کــه
مــن از اتــاق خ ـواب و اگــر کــس دیگــری تــوی خانــه بــود از هرچــه
ســوراخ و پستوســت ،بشــنوم و بشــنود .آبتیــن دمــر روی ســینه بابــاش
خـواب رفتــه بــود ،خواســتم بــرش دارم و تــوی تختــش بگــذارم .بهمــن
همانطــور میخندیــد و اشــاره کــرد بالشــی زیــر ســرش بگــذارم و
تختخــواب تکنفــره پســرکمان باقــی مانــد.
 قــول مـیدم ایــن رســم مســخره کــه تمــوم شــد ،دیگــه کاری باهــاتنداشــته باشــن.
تــو مــرا میشناســی! میدانــی بابــت همیــن خیــال بــود کــه طاقــت
آورده بــودم .بــه بهمــن گفتــم ،آدم ایــن کارهــا نیســتم .گفتــم نمیتوانــم
بــرای آرامــش بقیــه ٬کارهایــی بکنــم کــه اعتقــادی بهشــان نــدارم .دختــر
بــرادرش کــه مــرده بــود ،پــدر و مــادر بچــه طــاق گرفتنــد و هــر کــدام
خودشــان را پــرت کردنــد یــک گوشــه دنیــا .مادربــزرگ تــا مدتهــا
آبتیــن را بغــل نمیگرفــت ،میگفــت شــاید از دســتش لیــز بخــورد.
ی ازینهــا
حــاال مــن بایــد تــن بــه کارهــای احمقانـهای مـیدادم تــا نیمـ 
حالشــان خــوب شــود .بــرای بــه جــا آوردن ایــن حقیقه یــا عقیقــه چندین
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مــاه چانــه زدم و دعـوا کــردم .هربــار بهمــن لبهــاش را گذاشــت روی
لبهــام .گفــت همهشــان میرونــد پــی زندگیشــان و بــرای همیشــه
دســت از ســرمان برمیدارنــد .فقــط میخواهنــد مطمئــن شــوند
نوهشــان ســالم میمانــد ،بــه خیــال خودشــان بیمــهاش میکننــد.
عاشــق جعــد پاییــن موهــای آبتیــن بــودم .گفتنــد روز عقیقــه موهــاش را
پیــش همــه کوتــاه میکنیــم و بــه انــدازه وزن پشــت موهــاش طــا بــه
فقیــر میدهیــم .میدانــم کــه تــا اینجــا برایــت مشــکلی نیســت و
بــرای همیــن اول گفتمــش .بعــد گوســفند شــکم پــر میگذاریــم میــان
ســفره و همــه فامیــل جــز مــن و بهمــن از آن کوفــت میکننــد و بچــه
تــا آخــر عمــرش مریــض نمیشــود .راســتش عالقـهای هــم بــه خــوردن
بــره ِنشســتهای کــه ســبزی تــازه تــوی دهــان مــردهاش تپاندهانــد و دور
گردنــش روبــان قرمــزی بســتهاند نــدارم .فکــر کــردم وقتــی همــه دارنــد
َ
از گوشــت ایــن حیـوان میکننــد و میلمباننــد ،مــن و بهمــن یــک پیتــزا
از ســر کوچــه میگیریــم و تــوی آشــپزخانه کوچکمــان میخوریــم.
مــردم آن بیــرون بــرای چیــزی کــه معلــوم نیســت چیســت و چــه وقــت
موعــدش ســر میآیــد و یــا از انجامــش مطمئــن میشــوند ،جشــن
میگیرنــد و بــره کــه دیگــر معمــع نمیکنــد بــا چشــمهای از حدقــه
درآمــده شــاهد ایــن اســت کــه چطــور بــدن بیپشــم و بیجانــش قــرار
اســت جــان بچــه مــرا حفــظ کنــد.
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صبــح روز عقیقــه زودتــر از همــه بیــدار شــدم ،بــه پرســتار ســپردم آبتیــن
را خــوب بخوابانــد کــه شــب ســرحال باشــد .لیوانــی شــیر ســرد ریختــم
و بــا یــک تکــه نــان قنــدی در دســت ،پشــت میــز چندگــوش آشــپزخانه
نشســتم.
 کجا ٬دخترم؟مامــان بهمــن بــا لبخنــد بزرگــی روی صورتــش و لبــاس خـواب گلگلی
آجــری تــوی درگاه ایســتاده بــود و مانتــو روســری تــن مــرا برانــداز
میکــرد و خیلــی بیــش از حــد توانــش ســعی داشــت خوشاخــاق و
خنــدهرو باشــد .تنهــا کســی بــود کــه هــم دلســوزیام را برمیانگیخــت
و هــم عصبانیــت.
 خریدها با من مامان جان! به بهمن هم گفته بودم...کلیــد ماشــین و لیســت خریــد را از کنــار تلویزیــون برداشــتم و ســر
خــوردم بیــرون.
همینجــا بــود؛ آرامتــر و تمیزتــر .صــدای موتورســیکلت گوشــم را پــر
کــرده بــود ،پیراهنــت بــوی ماندگــی و اتــو مـیداد و چیــز دیگــری یــادم
نمانــده اســت .خیابــان و درختهــای آن میداننــد .آنهــا صــورت تــو
را میدیدنــد .بــادی کــه تــوی ســرت میپیچیــد و موهــای کوتاهــت را
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شــاق میکــرد روی پیشــانی .همیــن خیابــان بــود ،بــاران میآمــد یــا
آفتــاب داغ بــود؟ یــادم نمیآیــد .پشــت گرگرفتــه تــو بــود کــه ســرم را
بــه آن چســبانده بــودم و دسـتهای کوچکــم قــاب روی کمــر شــلوار
زبــر مردان ـهات و بــه هــم نمیرســید.
مــرد خیــس و عــرق کــرده بــود و هــر از گاهــی خوشــمزگی میکــرد.
دســتهام را گذاشــته بــودم روی کیســههای بــار ،موتــورش از الی
ماشــینها ویــراژ مــیداد ،کــج و راســت میشــد و دود اگــزوز تــوی
صورتــم میخــورد .بــاد م ـیزد زیــر لبههــای دامنــم و رانندههایــی کــه
از کنارشــان رد میشــدیم البــد بــرای ســفیدی کــه از ســاق پــام پیــدا
بــود ،بــوق میزدنــد .چــرخ جلــو افتــاد تــوی چالــه ،مــن و کیســهها
نیممتــری از جــا پریدیــم و مــرد خندیــد« :ترســیدی؟» دســت چپــم را
بــاال آوردم و انگشــترم را کــه شــل شــده بــود بــا دنــدان جلــوم ســرجاش
محکــم کــردم .مــرد ســربرگرداند و ســوت بلبلــی بلنــدی کشــید.
نیمســاعت قبلــش ســر بــه زیــری و صــورت آرامــش خامــم کــرده بــود.
فرمــان داغبــود و مــچ پاهــام آنقــدر کالچ و ترمــز گرفتــه بــودم زقزق
میکــرد .ماشــین را بــه زور کشــاندم کنــار خیابــان .بــوق میزدنــد و
فحشــم میدادنــد .پیــاده شــدم و زیــر درختــی ایســتادم .بیشــتریها
ماشــین را خامــوش کــرده بودنــد ٬بــا اینحــال آفتــاب نیمــروز در برابــر
گرمایــی کــه از زمیــن و کــف خیابــان بــاال میآمــد جانــی نداشــت.
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پاهــام تــوی صندلهــای روبــاز میســوخت و گوشــوارههام بناگوشــم
را داغ میکــرد .دســت کــردم زیــر شــال و موهــام را مرتــب کــردم و
همانوقــت مــرد موتــورش را جلــوی پــام نگــه داشــت.
ســر تکیــه داده بــودم پشــتت و بــه جهــان خاکســتریای کــه باســرعت
از جلــوی چشــمهام میگذشــت نــگاه میکــردم .حتــی بــه خیالــم
نمیگنجیــد کــه چقــدر همهچیــز میتوانــد رنــگ عــوض کنــد .بــا
حافظــه ســمجی کــه داشــتم ٬ســالها ســعی کــردم صورتــت را ببینــم
و از چشــمهات بفهمــم چهجــور بابایــی بــودی .ولــی ندیــدم .تنهــا
ســبیل پرپشــتی از میــان عکسهــا و خاطراتــی مانــده بــود کــه مامــان
و بابابــزرگ تــوی بالکــن ســوزانده بودنــد .یــک ســبیل کــه تــا روی
لبهــای پاییــن میآمــد و مــن نتوانســتم بفهمــم تــو آن موقــع کــه
عکــس میگرفتــی داشــتی میخندیــدی یــا ناراحــت بــودی؟ کجــا
را نــگاه میکــردی؟ دســتت روی شــانه یــا تــوی دســت کســی بــود،
پاهــات جفــت شــده بــود یــا اصــا پشــت کــس دیگــری پنهــان بــود.
تنهــا ســبیل و یقــه پیراهــن مردان ـهات را کــه دراز و پهــن بــود از میــان
خاکســترها برداشــتم و نگــه داشــتم .بابــای مــن ســالها بــود ســبیل و
یقــهای روی هیــکل موتورســوارهای جورواجــور بــود کــه مینشســتم
تــرک موتورشــان تــا آن روز را یــادم نــرود .مــرا بــردی گذاشــتی خانــه
خالــه مهتــاب و دنبالــم نیامــدی.
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حــرف نمــیزدم ،چیــزی نمیدانســتم ،در میــان آدمهــای پرصــدا راه
میرفتــم و زندگــی میکــردم .نمیدانــم چندمیــن روز بــود کــه مامــان
بــا چش ـمهای تورفتــه و نــگاه خالــی ســراغم آمــد.
تــر و فــرز از تــرک موتــور پاییــن جســتم و بــاز هــم ســوت مــرد بــه هـوا
رفــت.
 چه خبره ده تومن؟ با دربست میاومدم کمتر میگرفت! خانــوم خانومــا کــدوم دربســتی میتونســت تــو ایــن ترافیــک مــث مناز الی ماشــینا بیــاد؟ دیــدم کــه ماشــینتو کنــار خیابــون پــارک کــردی٬
اگــر میتونســتی خــودت میاومــدی...
در را کــه بــاز کــردم ،بهمــن از آشــپزخانه داد زد« :شــهرزاده؟» مامــان
و بابــا و خواهرهــاش تــوی هــم میلولیدنــد .بــه نوبــت مــرا بوســیدند.
یکیشــان آبتیــن را بغلــم داد« .بچــه بهون ـهات رو میگرفــت ».آبتیــن
میخندیــد ،دور دهانــش چــرب و نارنجــی بــود و بــه نظــر نمیآمــد
بــرای مامانــش دلتنگــی کــرده باشــد .کیســههای خریــد را زمیــن
گذاشــتم .آبتیــن از روی بــازوم خــم شــده بــود و چشــم میگردانــد
کــه ببینــد چیــزی درخــور او از آنهــا بیــرون میآیــد یــا نــه .در نبــود
مــن جــای مبلهــا را تغییــر داده وصندلیهــای کرایــه را البـهالی آنهــا
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چیــده بودنــد .خانــه شــکل کابینهــای متــرو شــده بــود.
بهمــن خســته نباشــیدی گفــت و گردنــم را بوســید .پیشــبند بســته بــود،
خــودش را تــوی آشــپزخانه حبــس کــرده بــود و داشــت ظرفهــای
صبحانــه مامــان و بابــاش را میشســت.
 چیا خریدی؟ نمیشد یکی دیگه رو بفرستی؟ میدونی که اینجوری راحتترم.بــره داشــت وســط حیــاط میپلکیــد ،علفهــای پــای درختــی را کــه
بــه آن بســته بودنــدش ٬خــورده بــود و میخواســت خــودش را بــه باغچــه
بزرگتــر برســاند و طنابــی کــه بــه پــاش بــود نمیگذاشــت.
مامــان بهمــن قصــاب آشــنا داشــت .کاظــم آقــا کارد را پشــت نعلبکــی
میکشــید و صــدای چنــدشآوری درمـیآورد .ســرش مــدام پاییــن بــود
و بــا گوســفند چشمتوچشــم نمیشــد.
ســر را بایــد جــوری میبریــد کــه از کتفهــا بــه گوســفند وصــل باشــد،
اگــر قصــاب ناشــی بــود ،ســر کنــده میشــد و وقتــی ســر ســفره آن را
روی بــره میگذاشــتیم و کمــی ســبزی در دهانــش میتپاندیــم بایــد
نگــران افتادنــش هــم بودیــم.
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از مامــان پرســیده بــودم بابــا را چطــور کشــتند؟ گردنــش را زدنــد؟ یــک
گلولــه تــوی ســینه و بعــد تیــر خالصــی تــوی مغــزش خالــی کردنــد
یــا بــا طنابــی حلقآویــز شــده اســت؟ مامــان تشــر مــیزد« :تصویــر
زنــده بودنــش را تــوی خاطــرت بیــار ٬مــرگ را میخواهــی چ ـهکار؟»
ســنی نداشــتم و عکــس و خاطــرهای برایــم نگذاشــته بودنــد ولــی از مــن
میخواســتند تــو را زنــده بــه یــاد داشــته باشــم.
کــش را از دور مــچ درآوردم ،موهــام را بــاالی ســرم گوجــه کــردم و
آســتینها را بــاال زدم .مامــان بهمــن تــوی کابینــت دنبــال ماهیتابــه بــزرگ
میگشــت .دســتم را روی شــانهاش گذاشــتم.
 شــما بریــن بــه میــز و صندلیهــا برســین! مــن و بهمــن هــم کارایببعــی رو میکنیــم.
جگــر بــره را ریــز خــرد کردیــم و بــا پیــاز ســرخکرده تفــت دادیــم.
نمــک و فلفــل بــه آن اضافــه کردیــم .رب گوجهفرنگــی را تــوی نصــف
لیــوان آب حــل کردیــم و روی جگرهــا ریختیــم و بعــد از یکــی دو
جــوش از روی آتــش برداشــتیم.
جگــر بــرای چشــم خــوب اســت ،مقاومــت بــدن را بــاال میبــرد،
صــدای ســخنرانی مامــان بهمــن راجــع بــه خـواص مختلــف مـواد غذایی
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همینطــور از تــوی هــال میآمــد.
ماکارونــی را بــا آب جــوش و کمــی نمــک چنــد قــل دادیــم و تــوی
صافــی ریختیــم تــا آبــش کامــا بــرود ،بعــد آن را بــا جگــر مخلــوط
کردیــم و خــال بــادام ،پســته ،نارنــج ،کمــی نمــک و فلفــل ریختیــم و
همهشــان را خــوب مخلــوط کردیــم .بهمــن بــره را بــا دقــت تمیــز کــرد،
شســت و تویــش را بــاز هــم نمــک و فلفــل زد .مــن هــم معجــون جگــر
آمادهشــده را در حالیکــه بهمــن لبههــای پوســت گوســفند را گرفتــه
بــود ٬تــوی شــکمش ســرازیر کــردم .بهمــن شــکم گوســفند را دوخــت.
یــاد شــنلقرمزی افتــادم ٬وقتــی مامــان قصـهاش را میگفــت مــن نگــران
حــال مادربــزرگ میشــدم کــه قبــل از رســیدن هیزمشــکن تــوی شــکم
گــرگ خفــه شــود و مامــان هــم همیشــه اطمینــان مـیداد کــه مادربزرگ
میتوانــد از ســوراخ نــاف گــرگ نفــس بکشــد و نمیمیــرد.
چیــزی را کــه از کشــته شــدنت میخواســتم بدانــم ،هیچوقــت
نفهمیــدم .یــک ســاعت مچــی خوابیــده بیتــو ،کــه نابلدانــه الی
لباسهــای چــروکات پیچیــده بودنــد ســهم مامــان شــد .همیشــه آن
را دســتش میبســت و هیچوقــت نخواســت ســاعت را بیــدار کنــد .نــه
قبــری ،نــه ســنگی ،نــه گــوری .گریــه کــه میکــردم مامــان میگفــت
ســنگ میخواهــی چــه کنــی؟ نکنــد فکــر میکنــی ســنگها گــوش
دارنــد؟ فکــری نمیکــردم .بــه چیــزی هــم اعتقــاد نداشــتم ،فقــط
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میخواســتم بدانــم.
دیــگ بــه آن بزرگــی نداشــتم .معلــوم بــود کــه مامــان بهمــن بهانه دســتم
نم ـیداد و آن را بــا خــودش از خانــه آورده بــود .روغــن را تــوی دیــگ
ریختیــم و روی آتــش داغ کردیــم .بــره را تــوی آن ســرخ کردیــم تــا
طالیــی شــد و بعــد ســه لیـوان آب رویــش ریختیــم و صــدای جیــزززش
درآمــد .در دیــگ را بســتیم تــا بــره در کمــال آرامــش بجوشــد و بپــزد و
در ضمــن لــه هــم نشــود.
بهمــن گفــت بیــا بــرو دوش بگیــر! خســتگی از ســر و رویــت میبــارد.
خســته نبــودم ،احســاس میکــردم چنــد ســال اســت مــردهام .گفتــم
ســس ببعــی را کــه درســت کنــم مــیروم .کمــی آب از دیــگ
برداشــتم و بــا رب مخلــوط کــردم .اطــراف دیــس گلمرغــی عاریــه را
بــا گوجهفرنگیهــای ریــز یــک انــدازه سرخشــده و جعفــری تزییــن
کــردم .حجلــه آمــاده بــود و وقتــی مهمانهــا میآمدنــد عــروس بــرای
رقــص آخــر شــب روی میــز میرفــت.
الی در اتــاق آبتیــن بــاز بــود .بیخبــر از همهجــا در خــواب راحــت
دســتش را بــه نــرده تخــت گرفتــه بــود و لبخنــد م ـیزد .از حمــام کــه
بیــرون آمــدم بهمــن و پــدرش نشســته بودنــد تــوی هــال کوچــک ٬جلوی
اتاقخوابهــا .حولــه را دور ســینهام محکــم کــردم و تــوی اتاقمــان
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رفتــم .آب از پاییــن موهــام روی زمیــن میچکیــد .از ایــنور آنور
حــرف میزدنــد یــا بهتــر بگویــم بهمــن ســاکت بــود و پــدرش حــرف
م ـیزد .آدم تنهــا و پرحرفــی بــود و بــرای همیــن عــادت داشــت یــک
گــوش مفــت گیــر بیــاورد و در مــورد چیزهــای بیربــط حــرف بزنــد.
هــرروز در ادامــه حرفهایــی کــه تــوی تلویزیــون و رادیــو میشــنید
یــا در روزنامــه میخوانــد ،فلســفه میبافــت .مهــم نبــود چیزهایــی کــه
میشــنید از چــه جنســی بودنــد ٬او از همهشــان ســر در مــیآورد و
راجــع بــه آنهــا نظــرات خــودش را داشــت .وقتــی مــن همصحبتــش
میشــدم ،گاهــی بــه خــودم میآمــدم و میدیــدم کــه مدتــی اســت
دارد نظریــه صــادر میکنــد و مــن هیچکدامشــان را نشــنیدهام ،فقــط
ســر تــکان دادهام و وانمــود کــردهام کــه گــوش میدهــم .میدانــم کــه
برایــش مهــم نبــود بــا چهکســی حــرف میزنــد ،فقــط میخواســت آن
کــس زنــش نباشــد تــا یــک «خــب حــاال» تحویلــش دهــد و خفـهاش
کنــد .عقایــدش را بــا صــدای بلنــد بــرای همــه جــز او میگفــت.
 میدونــی پســرم ،اینجــا و تــوی ایــن ســالها هیچکــس بیدلیــلاعــدام نشــده! اونهایــی کــه واقعــا کارهای نبــودن و میدونســتن کــه
براشــون ضــرری نــدارن ،آزاد شــدن ،حــاال فوقــش یــه توبهنام ـهای هــم
...
زیــر پایــم خالــی شــد ،خــودم را بــه در اتــاق رســاندم و از الی در نیمهبــاز
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صــورت بهمــن را نــگاه کــردم .پوزخنــد بیدلیلــی روی لبهــاش بــود.
ســاکت بــود و گــوش م ـیداد .نمیدانــم چقــدر ،ولــی منتظــر مانــدم
و بهمــن چیــزی نگفــت .روی در و دیــوار اتــاق لکههــای بــزرگ و
محــو میدیــدم .دســتهام میلرزیــد .کشــوی دراور را بــاز کــردم.
شــورتم را پــا کــردم و لبــاس پوشــیدم .ســبد لــوازم آرایــش را جلــوی
آینــه گذاشــتم .گوشــه بــاالی آیینــه تکــه عکــس ســبیل و یقــه تــو بــه
قــاب گیــر بــود .چقــدر دلــم میخواســت چشــمهات هــم بودنــد و
بــه مــن چیــزی میگفتنــد .قیچــی ابــرو را از ســبدم برداشــتم و از اتــاق
بیــرون آمــدم .پــدر بهمــن لبخنــدی تحویلــم داد .در اتــاق آبتیــن را
پشــت ســرم نبســتم و بــاالی ســرش نشســتم .طرههــای مجعــد موهایــش
را آرام چیــدم و الی دســتمال گذاشــتم .دســتمال را مچالــه کــردم تــوی
مشــتم .بلنــد شــدم و صــورت بهمــن را روبـهروم دیــدم .لبخنــد نمـیزد
ولــی صورتــش آرا م بــود ،از کنــارش کــه میگذشــتم ســاعدم را نـوازش
کــرد.
بیــرون خانــه ،نفســم را ول دادم .میتوانســتم لبخنــدت را از پشــت ســبیل
و بــاالی آن یقــه پهــن ،ببینــم و حــس کنم .دســتمالی که موهای پســرک
را تویــش پیچیــده بــودم از کیفــم بیــرون آوردم ،بــو کــردم و تــوی جــوی
آبــی کــه از وســط کوچــه رد میشــد انداختــم .رد خــون خشکشــده
گوســفند از زیــر در حیــاط آمــده و نزدیــک جــو متوقــف شــده بــود .راه
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افتــادم و پیــاده بــه ســمت خانــه مامــان رفتــم.
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کتابهای دیگر نوگام را بخوانید:

روزگار فرخ (رمان) | هرمزد ناظمپور
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
نسیان (رمان) | شهناز گل محمدی
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
بنفشه سفید (رمان) | یاسمن نسا
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
پشت درخت توت (رمان) | احمد پوری
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
داستانهایی بدون دکوپاژ (مجموعه داستان) | مانیا اکبری
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
سقط جنین (مجموعه داستان) | علیرضا میراسدالله
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب

شاهد بیاورید و کمی هم شیراز (شعر) | م .عباسی
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
اورالندو (نمایشنامه) | پیام طامه
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
مرغابــی روانــی ،دیوانــه هــا و دانشــکده (شــعر) | ســیدعلی مرتضــوی
فومنــی
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
بــه زودی یــک نفــر خــودش را در اینجــا حلقآویــز خواهــد کــرد

(مجموعــه داســتان) | محمــد جابــری
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب

به شیوه کیان فتوحی (رمان) | هادی معصوم دوست
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
آوازهای زیرزمین (تاریخچه موسیقی راک) |سید ابراهیم نبوی
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
اعالم وضعیت گیاهی (رمان) | دانیال حقیقی
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب

دشت سفید (شعر) | پیام ِفیلی
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
والس با آبهای تاریک (رمان) | امین انصاری
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
جزیره سالخی (رمان) | امیررضا مافی
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب
بچههای ایرانشهر (داستان کوتاه) | رضا حریر آبان
نسخه پیدیاف | نسخه ایپاب

