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به:
ماریو بارگاس یوسا
کورت ونهگات
تو
و همهی یوزپلنگهایی که با من دویدهاند...
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طهــای امالیــی ،نحــوی وّ ...
تعمــدی بــوده و در خدمــت ایجــاد
پیشنوشــت  :1غل 
لحــن و مــوارد دیگــر ،بــه کار گرفتــه شــده اســت.
پیشنوشــت  :2تمامــی عناصــر ایــن رمــان ،زاییــدهی ذهــن نویســنده بــوده و هرگونــه
نهــای واقعــی،
نهــای داســتان بــا شــخصیتها و مکا 
تشــابه اســامی شــخصیتها و مکا 
ّ
اتفاقــی میباشــد.
پیشنوشت  :3آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟!
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گفتــم« :امیــر بهخدایــی داری اشــتباه میکنیــا .حســین پســر خوبیــه .فقــط
ی هکــم بــا آدمــای عــادی فــرق داره .مگــه خــودت بهــم نمیگفتــی کــه بهتریــن
دوســتته؟! نمیگفتــی بهتریــن نویســندهی ایرانــه؟! مگــه خــودت دعوتــش
یشــیا».
یکــردی خون همــون؟! بهخدایــی پشــیمون م 
نم 
یکــرد و از ایــن کانــال بــه آن
امیــر در حالــی کــه بــا کنتــرل تلویزیــون بــازی م 
کانــال میپریــد بــا صــدای بلنــد گفــت« :بگــم گــه خــوردم ولــم میکنــی؟ ّبســه
ً
یخــوام باهــاش بــه هــم بزنــم! تــو ایــن وســط چــرا
دیگــه ...اصــا رفیــق خودمــه م 
کاس ـهی دا غتــر از آش شــدی؟ نکنــه داره مــخ تــو رو هــم میزنــه؟!»
قابلمــه را تــا نصفــه از آب پــر کــردم و گذاشــتم روی گاز .کبریــت زدم .روشــن
نشــد .دوبــاره کبریــت زدم .روشــن شــد .آمــدم تــوی هــال پیــش امیــر تــا جــوش
بیایــد.
یگــه .تمــوم دنیــا کــه بیــکار
یگــه .دو نفــر دروغ م 
گفــت« :یــه نفــر دروغ م 
نیســتن بشــینن پشــت ســر حســین زر بزنــن! تــو خــودت بگــو تــا حــاال بــا چند تــا دختر
دیدیــش؟! تــو کــه میدونــی مــن چقــدر دوســش دارم ولــی ایــن کاراش داره حالمــو
بــه هــم میزنــه .دیگــه نمیتونــم ّ
تحمــل کنــم .میفهمــی؟ نــه! نمیفهمــی! کاش
اون باالیــی بــه ایــن زنــا ی هکــم عقــل م ـیداد»...
ماهــواره داشــت «راز بقــا» را نشــان مـیداد .کفتارهــا دور گــراز زخمــی جمع شــده
بودنــد و داشــتند کارش را تمــام میکردنــد .کنتــرل را از دســت امیــر گرفتــم و کانــال
را عــوض کــردم .دختــر و پســری داشــتند در آغــوش هــم میرقصیدنــد .یــک لحظــه
مکــث کــردم ...بعــد تلویزیــون را خامــوش کــردم.
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امیــر بــا عصبانیــت کنترل را از دســتم کشــید« :نفهم! داشــتم نگاه میکــردم...
تــو بــرو غذاتــو درســت کن».
در حالــی کــه دســتم را میمالیــدم گفتــم« :آخــه تــو چتــه؟ مگــه همــون وقتــی
کــه باهــاش دوســت شــدی ایــن شــایعهها رو نشــنیده بــودی؟ تــو رو حضــرت ّ
عباس
اینقــدر راحــت بــه آدمــا تهمــت نــزن .خدایــی گنــاه داره .ســرمون میــادا .خــب اون
یگــه مــرد و زن مســاویان .میگــه نمیتونــه نصــف مملکتــو نــگاه
حــق داره ...م 
نکنــه و باهاشــون حــرف نزنــه چــون دختــرن»...
امیــر برگشــت بــه طرفــم و در حالــی کــه دانههــای عــرق روی پیشــانیاش
نشســته بــود گفــت« :میبینــم کــه خــوب شــر و ورای ایــن پســره رو یــاد گرفتــی.
پــس خوبــه دیگــه منــم م ـیرم فــردا بــا ایــن دختــرای همکارمــون مســافرت .تــو
یشــی؟ از ســگ کمتــرم اگــه نــرم .تــو فقــط جــرأت داری زر اضافــی
کــه ناراحــت نم 
بــزن».
از جــا بلنــد شــدم و بــه طرفــش رفتــم .نشســتم کنــارش و دســتش را گرفتــم.
دســتش را محکــم از دســتم بیــرون کشــید .بازویــش را گرفتــم« :چــرا عصبانــی
یخــوام تــوی عصبانیــت تصمیــم
یشــی عزیــزم؟! اصــن حــق بــا تــو! مــن فقــط نم 
م 
بگیــری امیرجــان».
تلویزیــون را روشــن کــرد .کانالهــا را عــوض کــرد تــا بــه اخبــار رســید .تحریمهــا
یشــد .بــه آشــپزخانه رفتــم .پیازهــا را خــرد کــردم .اشــکهایم
بــه زودی آغــاز م 
چکیــد روی پیازهــا و بعــد چنــد لحظــه ،داخــل ظــرف گــم شــد .روغــن را تــوی
ماهیتابــه ریختــم تــا حســابی داغ شــود .تلویزیــون داشــت اعترافــات چنــد دانشــجو
یکــرد .پیازهــا را خالــی کــردم تــوی روغــن .روغــن داغ پریــد تــوی صورتم
را پخــش م 
و یکدفعــه بیاختیــار جیــغ کشــیدم .امیــر از داخــل هــال داد زد« :خفــه میشــی
مــن یــه لحظــه اخبــارم رو گــوش بــدم یــا نــه؟!»
ً
ً
گوشــت را برداشــتم .یخــش کامــا بــاز شــده بــود .پیازهــا را هــم زدم .االن حتمــا
قطــرهی اشــکم بخــار شــده بــود و تــوی هــوا در حــال گــم شــدن بــود .گوشــت را
ریختــم روی پیازهــا و بــا هــم قاطــی کردمشــان .امیــر داد زد« :یــه چایــی بریــز واســه
مــن بیــار»...
جوابــش را نــدادم .فقــط فکــر کــردم بــه قطــرهی اشــکی کــه االن الی میلیونها
مولکــول نیتــروژن و اکســیژن در حــال گــم شــدن بــود .آب جــوش آمــده بــود.
ماکارونیهــا را ریختــم تویــش و بــه ســمت ســماور رفتــم.
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نیوشــا رو کــرد بــه مریــم و گفــت« :تــو چــی میخــوری؟» دالرام داد زدّ :
«بچــه
یخــوره ».مریــم آرام گفــت« :فقــط یــه
فیــان! مریــم تــوی رژیمــه چیــزی نم 
آبمعدنــی خنــک واس ـهم بگیــر ا گــه داره ».دالرام دســت عــرق کــردهی مریــم
را محکــم تــوی دس ـتهایش گرفــت و فشــار داد .مجتبــی رو بــه جمــع گفــت:
«از کتــی کســی خبــر نــداره؟ چــرا نیومــده؟!» شــاهرخ در حالــی کــه بــه ســیگارش
پکهــای عمیــق مـیزد گفــت« :همــون بهتــر کــه نیومــد دختــرهی الشــی ».نیوشــا
خندیــد و رو بــه مجتبــی گفــت« :شــاهرخ راســت میگــه! هــر وقــت میــاد هم ـهش
خالهزنکبــازی درمیــاره .فالنــی بــه فالنــی داده .فالنــی فالنــی رو کــرده .اصــن بــه
مــا چــه؟ تــوی زندگیــش چهــار تــا کتــاب نخونــده اون وقــت هــی میــاد از کتابــای
زیــر چاپــش حــرف میزنــه خانــوم!» شــاهرخ ســیگارش را در زیرســیگاری تکانــد
و در حالــی کــه صندل ـیاش را کنــار نیوشــا میکشــید بــا عصبانیــت گفــت« :کتـ ْ
ـاب
نیــوش؟! تــو چــرا دیگــه بــاور میکنــی؟ رفتــه دو ُدور بــه اون پســر انتشــاراتیه داده
اونــم خــرش کــرده کــه شــر و وراشــو چــاپ میکنــه! اصــن اون رو چــه بــه ادبیــات؟!
بهتــره بشــینه دم در ،ســبزی پــاک کنــه و غیبــت ایــن و اونــو بکنــه!»
مجتبــی کتابــش را از کیــف درآورد و شــروع بــه خوانــدن کــرد .دســتش کمــی
میلرزیــد .نیوشــا از روی صندل ـیاش بلنــد شــد و بــه طــرف مجتبــی رفــت« :چــه
کتابــی میخونــه پرفیســور؟» مجتبــی کتــاب را پاییــن آورد و گفــت« :کار جدیــد
ویســنییکه ».شــاهرخ دود ســیگارش را حلقـهای بیــرون داد و گفــت« :ای گاگول!
ً
االن ویســنی دو ُمــده!» همــه زیــر خنــده زدنــد .مجتبــی قرمــز شــد« :تــو اصــا چنــد تــا
کتــاب ویســنییک رو خونــدی کــه دهنتــو بــاز میکنــی؟» شــاهرخ پکــی دیگــر زد و
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بــا صدایــی ّ
بچگانــه گفــت« :یــه تــوپ دارم قلقلیــه ،حســنی نگــو یــه دســته گل»...
مجتبــی کتابــش را دوبــاره برداشــت و زیــر لــب گفــت« :دلقــک!» نیوشــا کتــاب را از
دســتش گرفــت« :گلپســر! یــه امــروز کتابــو بــی خیــال شــو .اومدیــم حــال کنیــم.
راســتی چــه خبــر از کنســرتتون؟» مجتبــی آرام گفــت« :خــودت کــه میدونــی!
بــازم مجـ ّـوز نگرفــت ».شــاهرخ خندیــد و داد زد« :اوخــی! میخواســتی مجـ ّـوز هــم
بگیــره؟! بابــا مــا بخوایــم راک گــوش بدیــم متالیــکا هســت آخــه تــو کــه نــه کارت
ُُ
یخــوری؟!» مجتبــی از
در حـ ّـد اونــاس نــه مجـ ّـوز میگیــری چــرا کلفــت الکــی م 
روی صندلــی بلنــد شــد و گفــت« :حــرف دهنتــو بفهــم حرومــزاده .میــام اونجــا»...
شــاهرخ پوزخنــد زد و گفــت« :کوچولــو! ناراحــت شــدی؟! بــرو پیــش کتیجــون
واسـهش گیتــار بــزن .چــرا میــای کافــه؟ دود ســیگار بــرات ضــرر داره!» مجتبی پرید
بــه ســمت شــاهرخ ّامــا نیوشــا او را بغــل کــرد و عقــب کشــید« :آروم بــاش مجتبــی.
داره شــوخی میکنــه .تــو هــم شــاهرخ خفــه شــو دیگــه .میدونــی مجتبــی ّ
حساســه
شورشــو درمیــاری ».شــاهرخ ســیگارش را بــا فشــار توی زیرســیگاری خامــوش کرد و
زیــر لــب زمزمــه کــرد« :باشــه .قبــول .پســرهی بــورژوای بیجنبــه »...دالرام ســرش
را از روی شــانهی مریــم بــاال آورد و گفــت« :چــه وعضیــه! ...اومدیــم یــه روز حــال
کنیمــا ...ریدیــن بــه اعصابمــون!»
صــدای زنــگ موبایــل مجتبــی بلنــد شــد .از جــا پریــد و بــه ســمت بیــرون
کافــه رفــت .شــاهرخ خندیــد« :قــول م ـیدم اون دختــرهی الشــیه »...نیوشــا بــا
عصبانیــت گفــت« :تــو امــروز چتــه؟! اصــن گیــر دادی بــه مجتبــی هــا »...و بــه
طــرف دستشــویی رفــت .مریــم بــا چشــمش نیوشــا را تــا دستشــویی تعقیــب کــرد و
یــک قطــره اشــک ،آرام تــا روی گونههایــش پاییــن آمــد .شــاهرخ فندکــش را درآورد
و ســیگار دیگــری روشــن کــرد.
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3
ّ
گفتــم« :اســتاد یعنــی ا گــه نــوار غمگیــن هــم گذاشــتن بایــد تذکــر بدیــم؟ آخــه
ً
بعضیــاش اصــا غنــا نیســت!» حاجآقــا بــا ناراحتــی نگاهــم کــرد« :حســینجان! از
شــما بعیــده ایــن حرفــا ...آیــا شــما در مقامــی هســتین کــه حــرام و حــال بودنــش
رو تشــخیص بدیــن؟» ســرخ شــدم« :نــه حاجآقــا! آخــه خیلــی از دوســتامون تــوی
یگــن اون آهنــگا تحریککننــده نیســت».
مدرســه گــوش مـیدن و موقــع بحــث م 
ً
حــاج آقــا جلــو آمــد و لبخنــد زد« :پســرم تحریــک کــه حتمــا رقــص و روابــط نامشــروع
نیســت .هــر چیــزی کــه تــو رو از خــدا دور کنــه حرامــه .ایــن آهنــگا تــو رو بــه گریــه
میانــدازن و غــرق مســائل دنیــوی میکنــن ».فکــری کــردم و دوبــاره گفتــم:
یپــور و آهنگــران هــم خیلــی دوســت داریــم و بــا اونــا هــم
«آخــه اســتاد مــا کویت 
گریــه میکنیــم ».حاجآقــا خندیــد و رو بــه ّ
بچههــا گفــت« :حســین راســت میگــه.
ولــی هــر گریـهای ،گریــه نیســت ...هــر خنــدهای هــم خنــده ...گریـهای کــه بــرای
امامحســین باشــه تــو رو بــه خــدا نزدیــک میکنــه .خنــدهای هــم کــه بــرای خــدا
باشــه همچنیــن .مگــه پیامبــر اکــرم صــل اهلل علیــه و آلــه ،شــب ازدواج حضــرت
فاطمــه اجــازهی دف زدن نــداد؟! حــاال انشــااهلل جلس ـهی بعــد بیشــتر حــرف
میزنیــم .زمــان نمــاز نزدیکــه».
از اتــاق زدم بیــرون و بــه طــرف خراب ـهی پشــت دستشــویی رفتــم .نــواری را
از جیبــم درآوردم و بیــرون انداختــم .بــا پایــم هــم کمــی خــاک و آشــغال ریختــم
رویــش .برگشــتم بــه ســمت دستشــویی .آســتینها را بــاال زدم و جورابهایــم را
درآوردم .فــرق موهایــم را بــاز کــردم کــه آب مســح بــه کــف ســرم برســد .یکدفعــه
مســؤول پایــگاه ،وارد دستشــویی شــد .ســام دادم .گفــت« :علیکم ّ
الســام بــرادر.
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کمپیدایــی؟» بــا تتهپتــه گفتــم« :میدونیــن کــه درســامون خیلــی ســنگینه .تــو
رو خــدا ببخشــید ».جلــو آمــد .نگاهــی بــه پشــت لبــم کــرد و گفــت« :تــو ســیبیالتو
ً
میزنــی؟!» گفتــم« :نــه علیآقــا .فقــط بــا قیچــی کوتــاه کردیــم .مــال مــا کــه اصــا
درنیومــده!» گفــت« :خجالــت بکــش .تــو الگــوی هم ـهای .میدونــی کســی کــه
یشــه؟» گفتــم« :مــا کــه بــا تیــغ
مــوی صورتشــو بــا تیــغ بزنــه نــزد خــدا بخشــیده نم 
نزدیــم!» گفــت« :مهــم نیســت .مهــم ظاهــره ».آســتینهایم را پاییــن دادم و
گفتــم« :مگــه تــوی ݑ
حلیه ّ
المتقیــن ننوشــته شــاربها کوتــاه باشــه؟» گفــت« :تــو از
ݑ
حلیه ّ
المتقیــن همیــن رو یــاد گرفتــی؟ تــو ّاول اخــاق و شــخصیتت رو مــث ّمتقیــن
کــن .بقیـهش پیشکشــت!» گریـهام گرفــت و بیخداحافظــی زدم بیــرون .حاجآقــا
داشــت بــه طــرف مســجد میرفــت .نگاهــی بــه صــورت نورانـیاش کردم .خواســتم
بــروم پیشــش ّامــا رویــم نشــد .اشـکهایم میآمدنــد تــوی دهنــم .شــور بــود .رفتــم
تــوی خاطــرات:
یکــرد.
ســرم را گذاشــته بــودم روی پــای مامــان .داشــت موهایــم را نــوازش م 
داشــتم کتــاب میخوانــدم .گفتــم« :مامــان! زیردریایــی چیــه؟» گفــت« :قربــون
پســر دانشــمندم بــرم .یــه ماشــینیه کــه زیــر دریــا راه م ـیره ».چنــد خــط خوانــدم و
یشــن؟» مامــان موهای لختــم را
بــاز گفتــم« :پــس چــرا آدمایــی کــه توشــن خفــه نم 
ریخت روی چشمم و آرام گفت« :چون همهی درا بستهس و هیچچی نمیتونه
بــره تــوو ».خندیــدم« :یعنــی مــث وقتایــی کــه در اتاقتونــو قفــل میکنیــن؟» مامــان
هــم خندیــد و گفــت« :آره شــیطون!» بابــا هــی از آن ســمت ،چپچــپ نگاهمــان
یکــرد .دختــر و پســری کنــار درخــت داشــتند ســبزه گــره میزدنــد .بابــا داد زد:
م 
«فــروغ! بیــا غــذا رو بکــش تــوو دیــس .حســین تــو هــم برو بشــقابا رو یه آبــی بکش».
گفتــم« :بابایــی مــن دارم کتــاب میخونــم ».داد زد« :خفــه شــو! کاری کــه بهــت
یخــوام ســرم روی پــای مامانــم باشــه».
گفتمــو بکــن ».جیــغ کشــیدم« :مــن م 
قنــدان فلــزی را برداشــت و جلــو آمــد .پرتــش کــرد طرفــم .پیشــانیام بــه ســوزش
افتــاد .دســتم را کشــیدم روی ســرم .پــر از خــون شــد .مامــان جیــغ میکشــید و مــن
مکــم شــور شــد و چش ـمهایم بســته شــد...
فحــش م ـیدادم .دهنــم ک 
اشـکهایم را بــا آســتینم پــاک کــردم و بــه ســمت خرابـهی پشــت دستشــویی
رفتــم .خا کهــا را کنــار زدم و نــوار را پیــدا کــردم .با دســت و آســتینم تمیــزش کردم.
فــوت کــردم بــه نــوار .خــاک رفــت تــوی چشــمم .چشـمهایم بدجــور میســوخت.
نــوار را گذاشــتم تــوی جیبــم .کارتهایــم را از جیبــم درآوردم و بــه جــای نــوار زیــر
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خا کهــا گذاشــتم .بــه طــرف خانــه راه افتــادم .وســط راه همـهاش بــه آســتینهای
یکــردم .صــدای ّ
مکبــر از مســجد میآمــد .بــه طــرف خانــه
کثیــف و ســیاهم نــگاه م 
دویــدم تــا نمــازم دیــر نشــود .بــاد توی صورتــم میزد و کیــف میداد .داشــتم کمکم
یکــردم .یکدفعــه پایــم بــه چیــزی گیــر کــرد .تعادلــم را از دســت دادم.
پــرواز م 
دســتم دنبــال دســتگیرهای میگشــت .هــوا را چنــگ زدم و بــا ســر تــوی جــوی آب
افتــادمِ .گل پاشــید تــوی صــورت و دهنــم .تمــام تنــم خیــس و پــر از آشــغال بــود.
یســوخت .لبــم ِســر شــده بــود .بــه زحمــت خــودم را بلنــد کــردم و از
زانوهایــم م 
داخــل جــوی آب بیــرون کشــیدم .آرام و پــر از درد بــه ســمت خانــه راه افتــادم .بــوی
کثافــت م ـیدادم .صــدای ّ
مکبــر از دوردســت ،محــو و رمزآلــود میآمــد .نمــاز تمــام
ّ
شــده بــود و نمازگــزاران شــعار میدادنــد .تکـهای گل را از دهنــم تــف کــردم بیــرون.
یســوخت .زانویــم از خــون و آب و گل ،خیــس بــود .چشـمهایم
پاهایــم بدجــور م 
را بســتم و هفــت بــار ســورهی «والعصــر» را خوانــدم .نــوار را در جیبــم بــا دســت فشــار
دادم .قدمهایــم را تندتــر کــردم .مامــان بــا چــای داغ منتظــرم بــود...
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4
هــوا حســابی گــرم بــود .پرایــد مشــکی منتظــر مــرد بــود تــا ســیگارش را تمــام کند
و راه بیفتــد .فرمــان ماشــین داغ شــده بــود و مجبــورش میکــرد بــا لنــگ کثیفــی
آن را بگیــرد .جلوتــر از ماشــین ،دختــری کنــار خیابــان ایســتاده بــود .نــه بــه بــوق
تاکس ـیها ّ
یکــرد نــه بــه بوقهــا و جلــو ،عقــب کردنهــای ماشــینهای
توجهــی م 
مدلبــاال .تــوی حــال خــودش بــود و انــگار منتظــر کســی بــود .مــرد از او چشــم
برنمیداشــت .موهــای دختــر ،طالیــی و کوتــاه بــود ّاما صــورت معمولیای داشــت.
مــرد ســیگار را از پنجــره بیــرون انداخــت .داشــبورد را بــاز کــرد .آدامســی برداشــت و
شــروع بــه جویــدن کــرد .ماشــین را بــا مکــث روشــن کــرد و بــه راه افتــاد .چنــد قــدم
جلوتــر کنــار دختــر نگــه داشــت .در ماشــین را بــاز کــرد و بــه دختــر اشــاره کــرد« :ســوار
شــو ».دختــر محــل نگذاشــت و فحشــی زیــر لــب داد .مــرد داد زد« :ســوار شــو دیگــه
دالرام!» دختــر ســرش را بــاال آورد و زل زد تــوی چشــمهای مــرد« :تویــی فیــان
فیــان شــده؟! امیــر خودتــی؟! آخــه ّ
پدســوخته اینجــا چــه کار میکنــی؟ منــو از کجــا
پیــدا کــردی؟» مــرد لبخنــدی زد« :بیــا دیگــه اینقــدر زر نــزن .تــوی راه ّوراجــی کــن»
دختــر پریــد بــاال و گفــت« :آخــه منتظــر کس ـیام »...ماشــین از جــا کنــده شــد و در
انتهــای خیابــان ناپدیــد شــد.
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5
شــمارهاش را میگیــرم .جــواب نمیدهــد .دوبــاره میگیــرم .جــواب نمیدهــد.
ً
بــار ســوم کــه میزنگــم میگویــد در دســترس نیســت .جدیــدا ایــن را یــاد گرفتــه
اســت .باتــری را درمـیآورد کــه بــا خیــال راحــت بــا دخترهــا الس بزنــد .لباسهایــم
را میپوشــم و بــه طــرف دانشــگاهش راه میافتــم .ســر خیابــان کــه میایســتم
ّ
چنــد تــا ماشــین مدلبــاال ترمــز میکننــد و هــی میبوقنــد تــوی کل ـهی آدم .محــل
نمیدهــم .هــی عقــب و جلــو میکننــد .یکیشــان قیمــت میدهــد .جلــو م ـیروم و
میگویــم« :بــه نن ـهی جنــدهت قیمــت بــده!» از ماشــین پیــاده میشــود و دنبالــم
ّ
تســریاش میبوقنــد تــوی کل ـهی مــن و خیابــان .بــا
میکنــد .ماشــینهای پش 
ســرعت بــه کوچ ـهای فرعــی فــرار میکنــم .بــه خیابــان بعــدی کــه میرســم قلبــم
تنــد و تنــد میزنــد .بــه گنجش ـکها نــگاه میکنــم کــه بــاالی درخــت ،مشــغول
ً
عشــقبازیاند .یــک پیــکان قراضــه جلویــم نگــه مـیدارد .ظاهــرا در عقبــش خــراب
یشــوم روی صندلــی .راننــده از زیــر چشــم
اســت .در جلــو را بــاز میکنــم و ولــو م 
نگاهــم میکنــد .مانتویــم را روی پایــم میکشــم .هــی الکــی دنــده عــوض میکنــد
و دســتش را میمالــد بــه پایــم .میگویــم« :نگــه دار عوضــی!» گــوش نمیکنــد
و ســرعتش را زیــاد میکنــد .بــا کیفــم میکوبــم تــوی ســرش و در ماشــین را بــاز
میکنــم .نگــه م ـیدارد و میگویــد« :جنــدهی دیوونــه!» از ماشــین میپــرم پاییــن
و بقی ـهی راه را تــا دانشــگاه پیــاده م ـیروم.
میزنگــم بــه گوشــی لعنت ـیاش .برم ـیدارد« :ســام عشــقم ،خوبــی؟» پــس
از آن آشــغال جــدا شــده و تنهاســت .میگویــم« :االن کجایــی؟» صدایــش جـ ّـدی
یشــود« :تــوی خیابــون دانشــگاه ».میگویــم«ِ :ا ...چــه جالــب! مــن هــم اونجــام
م 
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چــرا نمیبینمــت پــس؟!» از ســر خیابــان پیدایــش میشــود .از دور دســت تــکان
میدهــد .همــان کــت و شــلوار دختربــازیاش را پوشــیده اســت .میگــذارم تــا
شیــواش نزدیــک شــود .بعــد جلــو مـیروم« :گوشــیت باز چــرا در دســترس نبود؟
یوا 
کجــا بــودی تــا االن؟» مثــل همیشــه کــه مچــش را میگیــرم داغ میکنــد« :کجــا
ً
باشــم؟! دنبــال بدبختیــم ...بعــدا حــرف میزنیــم .اینجــا شــاگردام رد میشــن و
یبــرم« :بــذار بفهمــن استادشــون چــه
میبینــن درســت نیــس ».صدایــم را بــاال م 
کثافتیــه .بــذار بدونــن مــن از دســت تــو چــی میکشــم .چیــه؟ خجالــت میکشــی
بگــی مــن دوس ـتدخترتم بدبخــت؟!» بــه راهــش ادامــه میدهــد .همیشــه
میخواهــد ندیــدهام بگیــرد .فــرض کنــد وجــود نــدارم .دســتش را میگیــرم.
دســتش را میکشــد و قدمهایــش را تندتــر میکنــد .بــه ســمتش مـیروم و جلویــش
را میگیــرم .بــا پشــت دســت میزنــد تــوی دهنــم .دهنــم شــور میشــود .یــاد
دریاچ ـهی ارومیــه میافتــم:
بابــا گفــت« :خودتــو راســت روی آب نگــه دار ...اینجــوری تــوی آب فــرو
نمـیری »...خــودم را رهــا کــردم مثــل جنــازه روی آب .قســمتی از بدنم بیــرون بود
ّ
و شــناور بــودم .مثــل یــک تکــه چــوب خشــک .موجهــا بــه ایــن طــرف و آن طــرف
هلــم میدادنــد .بابــا را دیــدم کــه در ســاحل دور میشــد .ترســیدم و جیــغ کشــیدم.
یکــرد و لبخنــد م ـیزد .نرگــس هــم کنــارش ایســتاده بــود و لبخنــد
بابــا نــگاه م 
م ـیزد .دســت همدیگــر را گرفتــه بودنــد و لبخنــد میزدنــد .ســعی کــردم دســت و
پــا بزنــم تــا بــه طــرف آنهــا بــروم .یکدفعــه تعادلــم بــه هــم خــورد و رفتــم زیــر آب.
یســوخت .تمــام حفرههــای بدنــم میســوخت.
دهنــم شــور شــد .چش ـمهایم م 
خواســتم جیــغ بکشــم کــه آب شــور تمــام وجــودم را پــر کــرد .داشــتم میســوختم.
گریـهام گرفتــه بــود و بیدفــاع خــودم را رهــا کــرده بــودم .یکدفعــه دســتی آمــد زیــر
آب و پایــم را گرفــت .مــرا کشــید بیــرون .خورشــید تــوی چشــمم زد .چشـمهایم می
ّ
ســوخت .خواســتم داد بزنــم :ازت متنفــرم! ّامــا بغضــم ترکیــد و خــودم را رهــا کــردم
تــوی بغــل بابــا...
خونابــه را تــف میکنــم بیــرون و بــا لگــد و مشــت بــه او حملــهور میشــوم:
«عوضــی منــو میزنــی؟!» بــا مشــت بــه جانــم میافتــد .مــردم و دانشــجوها دورمــان
یشــوند .داد میزنــم« :کمــک ...کمــک »...چنــد نفــر جلــو میآینــد
جمــع م 
و جدایمــان میکننــد« :ایــن خانــوم کیتــه؟ واس چــی میزنیــش مرتیکــه؟»
داد میزنــد« :زنمــه! بــه کســی ربطــی نــداره!» دهنــم شــور اســت .تــف میکنــم
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و داد میزنــم« :دروغ میگــه کثافــت ...کمــک »...مــردم میریزنــد ســرش.
مش ـتهایش را م ـیآورد پاییــن و فقــط کتــک میخــورد و نگاهــم میکنــد .فقــط
نگاهــم کــرد و کتــک خــورد ...نگاهــش مثــل ایــن بــود کــه «چــرا؟» ...مــردم
داشــتند زنــگ میزدنــد بــه پلیــس ...خــودم را از وســط جمعیــت بیــرون کشــیدم
و بــه ســمت خیابــان دویــدم .یــک پرایــد برایــم بــوق زد .فحــش دادم و دویــدم
تــوی کوچههــای فرعــی .از نفــس افتــاده بــودم .قلبــم تنــد و تنــد مـیزد .نگاهــم بــه
مانتویــم افتــاد .کالغــی ریــده بــود رویــش .نشســتم روی ســکوی دم در یــک خانــه.
نکنــد بــه پلیــس زنــگ زده باشــند .نکنــد او را گرفتــه باشــند .نکنــد بالیــی ســرش
آمــده باشــد .زنگیــدم بــه گوش ـیاش .در دســترس نبــود...

 16گفتگو در تهران

6
ســاواکیها بیــن مــردم نفــوذ کردهانــد .گاردیهــا از ایــن طــرف ،گاز اش ـکآور
میزننــد .بــه آن طــرف کــه میدویــم صــدای گلولــه میآیــد .صــدای جیــغ و مــرگ
یشــود .صــدای رگبــار از پشــتمان میآیــد .دختــر کنــاریام زمیــن
بــر شــاه قاطــی م 
میافتــد .بغلــش میکنــم .نگاهــم میکنــد یعنــی :بــرو! نگاهــش میکنــم یعنــی:
تــو چــی؟! ســربازها بــا جیــپ از ســر خیابــان پیدایشــان میشــود .دختــر دســتم
یگــذارد .پارچــه را تــوی مشــتم
را میگیــرد و پارچ ـهای خونــی را کــف دســتم م 
فشــار میدهــم و بــا ســرعت م ـیدوم .صــدای ماشــین را از پشــت ســرم میشــنوم.
میپیچــم تــوی کوچــه .چنــد تــا ســرباز از ماشــین پیــاده میشــوند و بــه دنبالــم
میآینــد .کاغذهایــم را پــرت میکنــم تــوی یکــی از خانههــا و ســعی میکنــم
یســوزد و ســرم گیــج مـیرود .صــدای ایســت و تیــر و جیــغ
ســریعتر بــدوم .چشــمم م 
یشــود.
یســوزد .لباســم خیــس و چســبناک م 
یشــود .شــانهام م 
و شــعار قاطــی م 
مـیدوم تــوی کوچـهی ســمت چــپ .بنبســت اســت .صــدای قدمهــای ســربازها
را از دور و نزدیــک میشــنوم .در یکــی از خانههــا را میکوبــم .در هم ـهی خانههــا
یشــوند .در یکــی از خانههــا بــاز میشــود.
را میکوبــم .ســربازها وارد کوچــه م 
خــودم را پــرت میکنــم تــوی خانــه .در پشــت ســرم بســته میشــود .ســرم گیــج
یشــود .مــرا
م ـیرود .خــودم را رهــا میکنــم تــوی آغــوش ســایهای کــه نزدیــک م 
محکــم میگیــرد .نگاهــش میکنــم .معصومــه اســت .تمــام پیرهــن ســفیدش
خونــی اســت .میترســم و عقبعقــب م ـیروم .بــا بغــض نگاهــم میکنــد .امتــداد
نگاهــش را دنبــال میکنــم تــا بــه جــای گلولــه روی شــانهام میرســم .پیراهــن
خون ـیام بــه تنــم چســبیده و داغــم میکنــد .پاهایــم سســت میشــود و میافتــم
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کــف حیــاط.
ســربازها پشــت در میرســند و زنــگ خانــه را میزننــد .صــدای زنــگ میآیــد
و معصومــه جیــغ میکشــد .صــدای زنــگ میآیــد و مــرا روی زمیــن میکشــند و
میبرنــد .صــدای زنــگ میآیــد و بــا قنداق تفنگ میکوبند تــوی صورت معصومه.
صــدای زنــگ میآیــد و بــاالی کارت عروســی مینویســیم :هوالحبیــب ...صــدای
زنــگ میآیــد و دســت میکشــد بــه جــای گلولــه روی شــانهام و دســت میکشــم
بــه شــکم باالآمــدهاش ...صــدای زنــگ میآیــد و میریزنــد تــوی خانــه و کتابهــا
را جمــع میکننــد و معصومــه را کشانکشــان میبرنــد .زینــب جیــغ میکشــد و بــه
دنبــال مــادرش مـیدود ...صــدای زنــگ میآیــد و زینــب را میرســانم تــا مدرســه...
صــدای زنــگ میآیــد و رادیــو خبــر آتشبــس را میدهــد ...صــدای زنــگ میآیــد
و مشــت میکوبــم بــه دیــوار و عــر میزنــم و جیــغ میکشــم و پیراهــن مشــکیام را
یخــورم زمیــن ...از خــواب میپــرم! نرگــس
پــاره میکنــم و شــانهام میســوزد و م 
تــوی تخــت غلــت میزنــد .صــدای زنــگ ممتــد میآیــد .بــه طــرف در م ـیدوم و
یپــرد تــوی خانــه و در را پشــت ســرش بــا
سراســیمه آن را بــاز میکنــم .زینــب م 
عجلــه میبنــدد .چنــد لحظــه نگاهــم میکنــد و بعــد خــودش را تــوی آغوشــم رهــا
یشــود .ســر زخم ـیاش را تــوی دســتهایم
میکنــد .پیراهنــم از خــون ،داغ م 
میگیــرم و بغضــم میترکــد .آرام آرام از هــوش م ـیرود و مشــت گــره کــردهاش بــاز
ّ
یشــود .تکــه پارچ ـهای ســبز زمیــن میافتــد .نرگــس دم راهــرو ایســتاده اســت و
م 
نگاهمــان میکنــد .زیبای ـیاش در لبــاس خــواب کنــار رفتــه ،غمانگیــز اســت.
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ً
تــوی اتــاق م ـیرود و در را میبنــدد .میگویــم« :مرتضــی! ایــن دختــره جدیــدا
مشــکوک میزنــه هــا ».ســرش را از کتــاب بیــرون نم ـیآورد و میگویــد« :آره»...
کتــاب را از دســتش میگیــرم« :چــی چــی رو آره؟! اصــن میشــنوی مــن چــی
یگــم؟!» انــگار از خــواب بیــدارش کردهانــد .گیــج و منــگ میپرســد« :چــی؟!»
م 
میخنــدم و میگویــم« :چنیــن گفــت زرتشــت رو ول کــن ببیــن نرگســت چــی
ّ
یگــه!» تکــه پارچـهای قدیمــی را الی کتــاب میگــذارد و آن را میبنــدد .میگویــد:
م 
«در خدمتــم خانــوم ...بفرماییــن».
مینشــینم روی مبــل دو نفــره کــه روبرویــش باشــم .میخنــدد« :بــاز شــما مــادر
و دختــر دعواتــون شــده؟!» اســم مــادر کــه میآیــد اخمهایــم تــوی هــم م ـیرود:
«تــو نمیفهمــی یــا خــودت رو بــه نفهمیــدن زدی مــرد؟! هــر شــب تــا صبــح تــوی
ً
اتاقــش داره بــا تلفــن ور ور میکنــه!» بــا لبخنــد میگویــد« :حتمــا دوسپسرشــه!»
بــرق سـهفاز از ســرم میپــرد« :دوسپسرشــه؟! آقــا یــه دقــه مـیرم بیــرون منــو صــد
ً
یگــه حتمــا دوسپسرشــه! میخــوای
بــار چــک میکنــه اون وقــت اینقــدر راحــت م 
یــارو ّنر هخــر رو دعــوت کنیــم خونــه؟!» میخنــدد« :پیشــنهاد خوبیــه روش فــک
یشــود« :بــرو ّ
عم هتــو مســخره کــن ».صورتــش جـ ّـدی
میکنــم!» صدایــم بلنــد م 
ّ
یشــود« :درســت صحبــت کــن .صــدات رو هــم بیــار پاییــن بچــه میشــنوه .فــک
م 
میکنــی ا گــه طــرف رو دعــوت نکنیــم خونــه نمیبینتــش؟! اینجــوری حدأقــل
میشناســیمش و مواظــب دخترمــون هســتیم .درضمــن مگــه مــن بــا تــو چهجــور
ّ ً
«اوال مــن بــا تــو تــوی خیابــون آشــنا نشــدم ّدومنــش تــو
آشــنا شــدم؟» داد میزنــم:
ّ
داری بــا ایــن آزادیــای بیــش از حــدت زندگــی اونــو بــه گنــد میکشــی ...دوســتاش
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رو دیــدی؟ حرفاشــون رو پشــت تلفــن شــنیدی؟ »...یکدفعــه از جــا میپــرد« :تــو
یشــینی حرفــای دختــر منــو گــوش م ـیدی؟ تــو غلــط میکنــی»...
م 
یخــورم .آقــای روشــنفکرم وقتــی اســم تولــهاش میآیــد
حرفهایــم را م 
همـهی تئوریهایــش یــادش مـیرود .فحــش کــه چیــزی نیســت دســت بــزن هــم
دارد .همیشــه اینجــای بحــث بایــد خفــه شــوم و کــز کنــم کنــج اتاقخــواب .میروم
ُ
نطــرف اپــن میایســتد .مثــل
تــوی آشــپزخانه کــه بحــث تمــام شــود .میآیــد آ 
همیشــه قصــد کوتــاه آمــدن نــدارد .داد میکشــد« :اگــه هــر بالیــی ســر اون بیــاد بــا
تــو کســی کاری نــداره .اون ّ
بچـهی منــه .خرفهــم شــدی؟ منــم صــاح اون رو از تــو
بهتــر تشــخیص مـیدم .بــه تــو کــه نرفتــه خــودش رو از هــر کــس و ناکســی آویــزون
کنــه!» نگاهــش میکنــم و گریـهام میگیــرد .صــدا از حنجــرهام بیــرون نمیآیــد .بــا
بغــض جیــغ میکشــم« :کثافــت »...و م ـیدوم بــه ســمت اتــاق .دنبالــم میآیــد.
در اتــاق را قفــل میکنــم و خــودم را ولــو میکنــم روی تخــت دونفــره ...بالــش از
یشــود .صــدای زینــب میآیــد کــه پشــت تلفــن بلنــد بلنــد
اشــک و ریمــل ،ســیاه م 
بحــث میکنــد .م ـیروم جلــوی آینــه و بــه چروکهــای نــازک زیــر چش ـمهایم زل
میزنــم .صــدای بســته شــدن در خانــه میآیــد .مرتضــی رفتــه اســت ...و میدانــم
دارد پشــت فرمــان از میــدان آزادی تــا خــاوران را یکریــز گریــه میکنــد.
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« :توو فکری خوشگلخانوم».
مریــم نگاهــش میکنــد و یــک قطــره اشــک از گوش ـهی چشــمش میافتــد
پاییــن.
 «کاش میشد بریم مسافرت».« :آره ...بریــم بابلســر .مجتبیاینــا هــم اونجــا ویــا دارن .االن شــنیدم
اونجاســت .میریــم پیشــش .خوبــه مریمــی؟!»
 «نه! میخوام تنها باشیم».« :تنها؟ حال نمیده که آخه! بریم گه کی رو بخوریم؟!»
مریم دستهای دختر را میگیرد و زل میزند توی چشمهایش...
« :بابا رمانتیک! تازه من ،تو رو ببرم مسافرت دال ِج َرم میده!»
 «اون با من».« :ولــی بــه خــدا بابلســر بهتــره هــا ...مجتبــی گیتــار میزنــه منــم واس ـهت آواز
میخونــم».
 «از مجتبی خوشم نمیاد».« :پســر بــه ایــن گلــی ...میدونــی مــری! پرفیســوریه واســه خــودش.
کتابخون ـهش از اینجاســت تــاااااااا اینجــا ...شــونصد گیــگ فقــط آهنــگ تــوپ
داره .نــه از ایــن خــز و خیالهــا .همـهش متــال ســنگین .یــه یارویــی هــس اســمش
یگــن روی ســن خودشــو کشــته .یکــی هــم هســت کــه دنــدهش رو
نیروانائــه م 
برداشــته تــا واســه خــودش»...
« -میدونی کتی هم رفته بابلسر؟!»
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« :چــی؟! عمـ ًـرا .اون دختــرهی احمــق ســر کار مـیره .تــازه ماشــین نــداره ّ
بچــه
داهاتــی .عمرنیــاش از لواســون اونورتــر رو دیــده باشــه!»
 «خودش از تلفن ثابت اونجا بهم زنگ زد».« :جااااان؟ مری برو ّ
عمهتو سر کار بذار»...
 «بیا جلو».دختــر صندل ـیاش را میکشــد جلــو و تنــش میچســبد بــه مریــم .مریــم آرام
میلــرزد.
 «این شماره رو میبینی؟ کد بابلسره .از همونجا زنگ زد».دختر روی صندلی وا میرود .مریم دستش را میاندازد دور شانهاش.
یشــه .تــو هم ـهش زر
« :ایــن کــه دلیــل نشــد خــره .اصــن ایــن کــه دلیــل نم 
مفــت میزنــی .اصــن دلیــل نشــد .خــب ایــن رفتــه بابلســر اون هــم رفتــه .چــه
ربطــی دارن؟! مگــه داهــات اون جندهخانومــه کــه فقــط یــه کوچــه داشــته باشــه.
گتــر شــده!»
بابلســر خیلــی بــزرگ شــده .میگــن از ســاری هــم بزر 
 «کتــی زنــگ زد کــه بــرم کپــی قــرارداد مجتبــی رو بگیــرم واسهشــون پیشــتازکنــم».
بغــض دختــر میترکــد .مریــم را بغــل میکنــد و از پشــت ،شــانههای لرزانــش
یشــود و دس ـتهای کوچــک و ســفید مریــم.
دیــده م 
 «آروم باش دختر ...آروم باش نیوشای من»...صورتــش را میچســباند بــه صــورت دختــر و میبوســدش .چنــد دقیقــهای
سرهایشــان روی هــم اســت .خــودش را جمــع میکنــد و دوبــاره روی صندلــی
مینشــیند .گونههایــش از اشــک و ریمــل ســیاه شــده .دختــر ســرش را بــاال مـیآورد.
صــورت مریــم را میبینــد و میخنــدد .مریــم هــم میخنــدد .بعــد دوبــاره همدیگــر
را محکــم بغــل میکننــد.
« :دوستت دارم دیوونهی رمانتیک .کون ّلق مجتبی و اون جندهخانوم»...
 «میریم مسافرت .مگه نه؟!»« :آره خره میریم»...
 «کجا؟!»« :یه جای دوووور».
تلفن مریم زنگ میزند.
« -الو ...الو ...اینجا آنتن نمیده .یه لحظه گوشی»...
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« :کیه؟!»
ّ
 «یکی از بچههای دانشگاست .زود میام».به سمت در کافه میرود و با سرعت بیرون میزند.
 «من که دیروزم گفتم آقامجتبی .به خدا ازش خبر ندارم».نگاهی به داخل کافه و دختر میاندازد و دست تکان میدهد.
 «چشــم .از هم ـهی ّبچههــا ســؤال میکنــم ...بــا همیــن شــماره باهاتــون
تمــاس بگیــرم؟! ...باشــه پــس خودتــون تمــاس بگیریــن .منــم پیگیرم به خــدا...
امــری نیســت؟! ...مراقــب خودتــون باشــین و نگــران نباشــین ...خدانگهــدار».
برمیگردد داخل کافه .دختر با لبخند به او نگاه میکند.
« :کی بود؟!»
ّ
 «گفتم که! بچههای دانشگاه .یه قهوه میخوری؟!»ّ
مطمئنــم ایــن دختــره بــه مجتبــی ســیریش شــده.
« :آره عخشــم ...ولــی مــن
اخــاق مجتبــی رو هــم کــه میدونــی .ســرش همـهش تــوی کتابه .بلد نیســت این
زیگیــا رو چطــور از ســر وا کنــه .بیچــاره مجتبــی»...
مریم گارسون را صدا میزند.
« -بی زحمت دو تا قهوه .بدون شیر .بدون شکر»...
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یگــذارد روی مبــل و کــف اتــاق دراز میکشــد« .عقایــد یــک دلقــک»
گیتــار را م 
را برم ـیدارد و چنــد صفح ـهای میخوانــد .فکــر دختــر راحتــش نمیگــذارد .چــرا
موبایلــش خامــوش اســت؟ مگــر نمیگفــت بــا حســین قهــر کــرده اســت .پــس
چــرا خامــوش کــرده؟ االن کجاســت؟ نکنــد آن شــاهرخ عوضــی راســت بگویــد.
چش ـمهایش را میبنــدد و تــوی فکــر م ـیرود:
حســین رو کــرد بــه او و گفــت« :ایــن هــم خانــوم شــاعری کــه میگفتــم .تــوی
ایــران بینظیــره ».دختــر کشمشــی خندید و گفــت« :نخیر! توی جهان!!» حســین
دســتش را گرفــت و گفــت« :نابغــه بســتنیت رو بخــور! آب شــد ».دختــر نگاهــش
افتــاد بــه چشـمهای خیــرهی مجتبــی .ســرش را پاییــن انداخــت و مشــغول بــازی
بــا بســتنیاش شــد .حســین خندیــد« :رمدیــوس خوشــگلهی منــو نخــوری .چشــاتو
درویــش کــن!» بعــد دختــر شــعر خوانــد و شــعر خوانــد و شــعر خوانــد .بعــد او گریـهاش
گرفــت و رفــت دستشــویی .بعــد حســین آمــد دنبالــش« :چتــه؟! چیــزی شــده؟!»
بغضــش را خــورد« :نــه! شــعراش خیلــی قشــنگه ».حســین لبخنــد زد و گفــت:
«عشــقمه .همــه کســمه .میدونســتم ازش خوشــت میــاد ».ســر میــز کــه برگشــتند
دختــر رو کــرد بــه حســین و گفــت« :چــی میگفتیــن دو تایــی؟!» حســین گفــت:
«بیخیــال خصوصــی بــود گلــم »...بعــد دختــر گفــت و حســین گفــت و دعــوا شــد و
دختــر رفــت و حســین آه کشــید« :ناراحــت نبــاش! کار همیشــگیمونه»...
بــه دختــر فکــر میکنــد و بــه نفسنفــس میافتــد .بعــد آرام میشــود .تنــش
عــرق کــرده اســت .دوبــاره زنــگ میزنــد بــه گوشــی خامــوش .ســرش را میکنــد
یصــدا عــر میزنــد.
تــوی بالــش و ب 
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محمود میگوید« :بابا پول میخوام».
نگاهــش میکنــم« :بیــا جلــو ببینمــت حرومــزاده ...تــو بــاز ابروتــو دســت
زدی؟!»
میخنــدد« :تــو پــول رو بــده ...از مــا بکــش بیــرون ...مــن کــه بچههــای
پایــگات نیســتم تــا فیهاخالدونمــون رو هــم انگــول کنــی!»
داد میکشم« :خفه شو تا نیومدم با کمربند سیات کنم».
پوزخنــد میزنــد« :آخ ترســیدم! باباجونــی حــاال یــه بســته اســکن تمیــز لطــف
کــن .خیلــی پولالزمــم».
دســت میکنــم تــوی جیبــم و چنــد تــا اســکناس درم ـیآورم و پــرت میکنــم
طرفــش .نگاهــی بــه اســکناسها میکنــد و میگویــد« :ایــن کــه کمــه خســیس!»
با عصبانیت میگویم« :برو گمشو نجس!»
پولهــا را تــوی جیبــش میگــذارد و میگویــد« :از خــرس یــه مــو کنــدن هــم
غنیمتــه!» بعــد در حالــی کــه قــر میدهــد بــه طــرف در م ـیرود .شــورتش از بــاالی
شــلوارش بیــرون زده اســت .کنتــرل تلویزیــون را برمـیدارم و روشــن میکنــم .خبــر
افتتــاح پاالیشــگاهی جدیــد در جنــوب اســت .لبخنــد میزنــم.
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اساماسهــا را چــک میکنــم ...»chtori ejqam?« :اســمش را «ســتاره»
ســیو کــرده اســت .شــلوارم را میپوشــم و از خانــه بیــرون میزنــم .در راه ســیگاری
ّ
ّ
میکشــم تــا بــه اعصابــم مســلط شــوم .کنــار دک ـهای م ـیروم« :یــه کارت تلفــن
ً
لطفــا ».دو تــا هــزار تومانــی پــرت میکنــم روی پیشــخوان و بــه ســرعت بــه طــرف
تلفنعمومــی م ـیدوم .شــماره را میگیــرم« :صفــر ،نــه ،یــک »...قاطــی میشــود
یخــورد .کســی برنمـیدارد.
شــمارهها .قطــع میکنــم و از ّاول میگیــرم .بــوق آزاد م 
دوبــاره میگیــرم .بــوق ...بــوووووق ...کســی برنمـیدارد .گوشــی را میکوبــم روی
تلفــن و از باجــه میآیــم بیــرون.
ّ
ّ
ســیگار دیگــری روشــن میکنــم .مطمئنــم دارد مــرا میپیچانــد .مطمئنــم بــا
مــرد دیگــری رابطــه داردّ .مدتهاســت رختخوابــش را از مــن جــدا کــردهّ .
حتــی بــه
زور مــرا میبوســد .از صبــح تــا شــب ســرش تــوی کامپیوتــر اســت و معلــوم نیســت
دارد چــه غلطــی میکنــد .بــه مــن هــم یــاد نمیدهــد کــه از کارش ســر درنیــاورم.
بغلــش کــه میکنــم پســم میزنــد کــه «حوصلــه نــدارم امیــر .یــه امشــبه رو بیخیالــی
طــی کــن ».ایــن «امشــب» چهــار مــاه اســت کــه طــول کشــیدهّ .
حتــی بــوی بدنــش
عــوض شــده .بعضــی روزهــا هــم موبایلــش خامــوش میشــود« :خســتهم فیــان
یشــه دو دقــه بــی ســرخر کپ ـهی مرگتــو
فیــان شــده .عــن تــوو ایــن زندگــی کــه نم 
بــذاری».
بــه تلفنعمومــی دیگــری میرســم .شــمارهها را آرام و باحوصلــه میگیــرم:
یخــورد .کســی جــواب نمیدهــد .میخواهــم قطــع
«صفــر ،نــه ،یــک »...زنــگ م 
کنــم کــه صــدای خوابالــودی گوشــی را برمـیدارد .دختــر اســت .میگویــم« :ســتاره
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خانــوم؟» خمیــازه میکشــد« :بعلــه خــروس بیمحــل .االن میدونــی ســاعت
چنــده تخمــی؟! تــو کــی هســتی ســیریش؟» گوشــی را قطــع میکنــم .لبخنــد
میزنــم و ســیگار دیگــری روشــن میکنــم...
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قابلمــه را تــا نصفــه پــر از آب میکنــد .بــرگ موهــا را جــدا میکنــد و تــوی آن
میریــزد .زیــر قابلمــه را روشــن میکنــد و میآیــد تــوی هــال کنــارم مینشــیند.
« :چرا به کسی نگم آخه؟»
ّ
 «کــی میفهمــه؟ بــه آدمــا اعتمــاد نکــن .همــه یــه قیمتــی دارن .حتــی مــن وتــو .فقــط بعضیــا ی هکــم گرونتــرن!»
دوســت دارن .همیــن امیــر هم ـهش تــوو
ـه
ـ
هم
« :بهخدایــی اشــتباه میکنیــا.
ِ
خونــه تعریفتــو میکنــه».
ّ
 «میدونــی عاطفــه شــاید تــو راس بگــی .امــا مــن واســه خــودم یــه مســیریدارمّ .
حتــی اشــتباه هــم باشــه تغییــرش نمـیدم .مهــم ایــن نیســت کــه کــدوم وری
مـیری .مهــم اینــه کــه تــا تهــش بــری».
« :راستی امیر میگفت توو دانشگا اذیتت کردن .چیزی شده؟»
 «همــون مزخرفــات همیشــگی .اینجــا مهــرهای کــه نخــواد بــه بازیشــون تــنبــده بایــد بــره بیــرون».
« :بیرون؟ نکنه میخوای از ایران بری .تو رو خدا نریا .من میمیرما».
 «عزیزکــم ...مطمئــن بــاش مــن میمونــم .میمونــم و بــازی خــودم رومیســازم ...راســتی واسـهت کتــاب آوردم .ایــن دفعــه امضــا هــم نکــردم کــه راحــت
بــذاری تــوو کتابخون ـهت».
« :قربونت برم .تو رو خدا از این کتابای سختسخت نیاوردی که باز؟»
ّ
 «نــه! چنــد تــا کتــاب خــوب آوردم .هــم جذابــه هــم ویژگیهــای هنــری داره.ّ
مطمئنــم خوشــت میاد».
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« :اون دفعه هم همینا رو میگفتی که!»
 «میدونــی عاطفــه .رابطــه بــا تــو واســه مــن یــه تجربـهی تازهســت .برگشــتنبــه نوجوونــی و از ابتــدا شــروع کــردن .همــون کتابــا .همــون مســیر .همــون شــور و
عشــق .فقــط تــو از جوونیــای مــن خوشــگلتری!»
میخنــدم و او هــم میخنــدد .برگهــا را درم ـیآورد و پهــن میکنــد .بعــد
داخلشــان را ُپــر میکنــد .بعضــی از برگهــا ســوراخ شــدهاندُ .دور بعضیهــا یــک
بــرگ دیگــر میپیچــد کــه ســوراخها را بپوشــاند .برگهــا ُدور هــم میپیچنــد.
« :حس میکنم دارم عاشقت میشم!»
 «تــو قــول داده بــودی عاطفــه .میدونــی کــه ا گــه یــه روز عاشــقم بشــیم ـیرم .امیــر رفیــق منــه .مــن تــا حــاال هــر گهــی خــوردم نامــردی نکــردم».
« :نامــردی نیــس .مــا کــه کاری نمیکنیــم .تــازه دســت خــودم کــه نیــس .مــن
ا گــه ادبیاتــو دوس دارم بــه خاطــر توئــه .بهخدایــی اگــه بــری بــا امیــرم نمیمونــم.
بهخدایــی خودمــو میکشــما».
 «آروم باش گلم ...باشه هر چی تو بگی»...« :نــه! تــو الکــی میگــی .تــو دوســتیت بــا امیــرو بــه مــن ترجیــح مـیدی .واســه
تــو مــن فقــط یــه زن احمــق خونـهدارم کــه دلــت واسـهش میســوزه!»
 «ایــن مزخرفــات چیــه عزیــزم؟! مــن فقــط نمیخــوام کاری کنــم کــه رومنشــه تــوی صــورت امیــر نــگاه کنــم .درضمــن میدونــی کــه مــن کســی تــوی
زندگیمــه»...
« :میدونــم ...میدونــم ...مــن کــه نگفتــم بیــا بغلــم بخــواب .فقــط دوســم
داشــته بــاش .همــون امیــر کــه داری واس ـهش خودتــو میکشــی نمیدونــی پشــت
یگــه .میزنــه تــوی دهــن مــن اگــه ّ
حتــی اســمتو بــه خوبــی بیــارم.
ســرت چیــا م 
تــازه فکــر میکنــی کــی بــا زینــب قــرار گذاشــت و اون دروغــا رو گفــت؟ کــی ریــد
تــوو زندگیــت؟ ّامــا مــن نمیخــوام تــو واســه ایــن چیــزا منــو دوس داشــته باشــی...
میفهمــی؟ میفهمــی؟»
میافتم روی مبل و سکوت میکنم.
« :ببخشید حسین! میدونم نباید میگفتم .ببخشید»...
میآید جلو و بغلم میکند.
ً
« :تــو رو جــون عاطفــه ّ
غصــه نخــور .اصــا نشــنیده بگیــر ایــن حرفــا رو ...گــه
خــوردم گفتــم .غلــط کــردم».
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یک قطره اشک از گوشهی چشمم راه میافتد و پایین میآید.
ً
« :یــه چیــزی بگــو تــو رو خــدا .اصــا دروغ گفتــم .بــه امــام هشــتم امیــر خیلــی
دوســت داره .فقــط ذهنشــو خــراب کــردن .آخــه تــو کــه در جریــان نیســتی .خیلــی
ِ
ً
دشــمن داری .ایــن دختــره هــم هــی بــه امیــر زنــگ مـیزد کــه بایــد حتمــا ببینــدش.
اون هــم خــر شــد و رفــت»...
بغضــم میترکــد و خــودم را رهــا میکنــم در بغــل عاطفــه ...از دوردســتها
صــدای آمبوالنــس میآیــد.
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م ـیروم زیــر پتــو .صــدای جـ ّـر و بحــث بابــا و نرگــس کالفــهام کــرده اســت.
موبایــل را برم ـیدارم و بــه عکــس حســین نــگاه میکنــمّ .اول میزنگــم بــه
خانـهاش و بــه صــدای بوقهــای آزاد گــوش میکنــم .بعــد بــه موبایلــش میزنگــم
کــه مثــل همیشــه در دســترس نیســت .دوبــاره خانـهاش را میگیرم .ســرم هنــوز درد
میکنــد .خــون خشــک شــده ،موهایــم را بــه هــم چســبانده اســت .موبایــل را پــرت
میکنــم کنــارم .شــروع میکنــم بــه شــمردن گوســفند تــا خوابــم ببــرد .یکــی ،دو
تــا ،ســه تــا ...بعــد گوســفندها دسـتهای همدیگــر را میگیرنــد و حملــه میکننــد.
فــرار میکنــم .صــدای بــع بــع ،تمــام اتــاق را پــر میکنــد .بــا تمــام قــدرت م ـیدوم.
یســوزد .بــه نفسنفــس افتــادهام .گوســفندی از پشــت بــا چیــزی ســفت
ســینهام م 
میکوبــد تــوی ســرم .از حالمــی روم .حســین دســتم را میگیــرد و پــرواز میکنیــم.
مــرا محکــم بغــل کــرده و ݑ
آیهالکرســی میخوانــد .نگاهــش میکنــم و میگویــم:
«ایــن دختــره کیــه کنارتــه؟!» میخنــدد و میگویــد« :تــو فقــط آروم بخــواب...
هیشــکی نیســت ...هیشــکی»...
یپــرم .بــاز هــم مجتبــای احمــق اســت.
بــا صــدای اساماس از خــواب م 
برایــم جملـهی قصــار فرســتاده اســت .جــواب نمیدهــم .دوبــاره پیغــام میدهــد:
«بیــداری؟!» جــواب نمیدهــم .گوشــی را برم ـیدارم و شــمارهی حســین را
میگیــرم .در دســترس نیســت .معلــوم نیســت کــدام گــوری اســت .کاش ...صدای
زنــگ خانــه میآیــد .بابــا و نرگــس ســاکت میشــوند .پتــو را میکشــم روی ســرم.
بالشــم را بغــل میکنــم .صــدای چنــد نفــر میآیــد کــه وارد خانــه میشــوند .بلنــد
بلنــد حــرف میزننــد .صــدای اساماس میآیــد .محمــود اســت .نوشــته« :حالــت
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خوبــه رفیــق؟ کمپیدایــی .مشــکلی کــه پیــش نیومــد؟ خبــر خــوش :کتابــت امــروز
رفــت واســه مجـ ّـوز» لبخنــد میزنــم .در اتاقــم بــاز میشــود .پتــو را از روی صورتــم
کنــار میزننــد .حســین مــرا بغــل میکنــد و آرام بــاال میرویــم .ســقف ســوراخ میشــود
و مســتقیم بــه ســمت مــاه شــیرجه میزنیــم .بابــا داد میکشــد و گریــه و التمــاس
ّ
میکنــد .کســی هلــش میدهــد روی پلههــا .دهنــش پــر از خــون میشــود .از آن
بــاال داد میکشــم« :بابــااااااااا »...و بعــد خوابــم میبــرد...
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14
« :ایــن «ســالواتور» کــه هنــوز تمــوم نشــده .عجــب مخزنیــه حرومــزاده!
میبینــی دختــراش چــه دافای ـیان؟!»
 «اینا چیه نگا میکنی کسخل؟ یه چیز درست و حسابی بذار ببینیم».« :چشم خانوم! قبلش به سالمتی چشای قشنگت».
 «تو باز منو خر کن دیوونه .نوووش».« :بریزم؟»
ّ
 «نه! سرم بدجور سنگین شده .من بسمه».« :اینجا خوبه؟ هر روز فیلم اکشن میذاره».
 «تــو ُد ُرس نمیشــی پســر؟ ایــن ماهــواره رو خامــوش کــن فیلــم بــذار .چیــاداری؟ نگــو کــه جکــی چــان و امریکــن پــای!»
« :تا خانوم چی بخواد! این خوبه؟»
 «شیطون خر! این رو واسه ننهت بذار .فیلم هنری نداری؟»« :ننهم هم قربونت .این دیگه خوبه؟ امسال جایزه هم گرفته».
 «ببینم جلدش رو ...نه! خوشم نمیاد .بازیگر مردش زشته!»« :خودم که هستم نیوشای من ...از منم خوشت نمیاد؟»
نجــوری .خوشــم نمیــاد .شــاهرخ جــدی میگــم مســخرهبازی
 «نکــن ای درنیــار .از شوخیدســتی بــدم میــاد».
« :اگه ّ
جدی بشه چی قربون اون عشوه و نازات برم؟!»
 «نــه شــاهرخ ...مــن خوشــم نمیــاد ...شــاهرخ خواهــش ...آروم بــاشعزیــزم ...عزیــزم»...
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15
ً
در ویــا را کــه بــاز میکنــم یکعالمــه آدم و خاطــره میدونــد تــوی ذهنــم .مثــا
روی همیــن ماس ـهها بــود کــه بــا منصــوره قلــب میکشــیدیم و قــرار میگذاشــتیم
ً
وقتــی بــزرگ شــویم عروســی کنیــم .مثــا تــوی همیــن توالــت بــود کــه بــرای ّاولیــن
ً
بــار بــا کــوروش پســرخالهام دکتربــازی کردیــم .مثــا زیــر همیــن درخــت بــود کــه
ً
ال کپشــت مــردهام را چــال کــردم .مثــا روی همیــن تــراس بــود کــه ّاولیــن بــار
ّ
ً
داییناصــر ،گیتــار را داد دســتم و ریــد تــوی کل زندگ ـیام! مثــا تــوی همیــن
آشــپزخانه بــود کــه وقتــی مجـ ّـوز ّاولیــن کنســرتم لغــو شــد بیســت تــا قــرص را یکجــا
ـاق
خــوردم و منتظــر شــدم تــا بمیــرم .ایــن ویــای نمــور ،اتــاق مخفــی مــن اســت .اتـ ِ
مخفـ ِـی «دشــمن مــردم» ...غــاری کــه هیــوالی نیم هشــب وقتــی تغییــر شــکل
میدهــد بتوانــد در آن قایــم شــود تــا دوبــاره صبــح بیایــد و بــا زدن ســپیده بــه شــکل
قبلــی خــود برگــردد.
یشــوم روی تخــت .امپیتریپلیــر را
بــه اتــاق همیشــگیام مــی روم و ولــو م 
ُ
درم ـیآورم و روشــن میکنــم« .ازی آزبــورن» مــی خوانــد:
There are no unlockable doors
There are no unwinnable wars
There are no unrightable wrongs
Or unsingable songs
آهنــگ را دنبــال میکنــم و همــراه بــا صــدای وحش ـیاش فریــاد میزنــم:
 ...I just want youاز پنجــره بــه موجهــا نــگاه میکنــم کــه بــه ماسـهها میکوبنــد
و دوبــاره عقــب میکشــند .دیوانـهای بــا دهــان کفآلــود کــه هــی مشــت میزنــد و
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نجــور کــه گوشــم پــر از موســیقی
عقــب مینشــیند و دوبــاره حملــه میکنــد .هما 
یشــوم و بــه ســمت دریــا م ـیدوم .کفشهایــم را
و فریــاد اســت از تخــت بلنــد م 
روی ســاحل پــرت میکنــم و بــا شــلوار و تیشــرت بــه آب میزنــم .آب بــاال میآیــد
مکــم شــکم و زیــر شــکمم را میپوشــاند .امپیتریپلیــر را از جیبــم در مـیآورم.
وک 
هدفــون را از گوشــم بیــرون میکشــم .چنــد ثانیــه تــوی مشــتم فشارشــان میدهــم
و بعــد بــه آب میسپارمشــان .ســرم را زیــر آب میکنــم تــا دهانــم شــور و تلــخ شــود.
یگــردم .میخواهــم بــرای بــار هــزارم
بعــد خیسخیــس بــه طــرف ســاحل برم 
ّ
«دلتنگیهــای نقــاش خیابــان چهــل و هشــتم» را بخوانــم...
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موزیک را بلند میکند« :دل من زندون داره تو میدونی»...
میخنــدم« :تــو هنــوز از ایــن چسنالههــا گــوش م ـیدی؟! زنــم گرفتــی آدم
نشــدی؟!»
فرمــان را چســبیده و بــه جلــو نــگاه میکنــد و جــوری زیــر لــب میگویــد «تــو
یلــرزد .آدامســش را تــف میکنــد بیــرون:
میدونــی» کــه چهــار ســتون بدنــم م 
ّ
«میدونــی چقــدر گشــتم تــا پیــدات کــردم .کل اینترنــت رو گشــتم تــا فهمیــدم
محـ ّـل کارت کجاســت .بعــد مثــل ّ
بچههــای چهــارده ســاله تعقیبــت کــردم تــا»...
َ
« :تــو اینترنــت َبلــت شــدی؟! امیــر شــوخی میکنــی دیگــه؟ چقــد بــه مــن گیــر
م ـیدادی؟ یادتــه چــه وعضــی بــود؟ میگفتــی از ایــن عندونــی بکــش بیــرون.
زندگــی واقعــی تــوی کوچههــاس! یادتــه امیرآقــای واقعــی؟!»
 «هنوزم میگم احمق .اگه یاد گرفتم واسه پیدا کردن تو بود».ساکت میشوم .هنوز هم دیوانه است.
یخــوام .از دیوونهبــازی
« :امیــر! مــن اون آدم ســابق نیســتم .مــن آرامــش م 
ُ
ّ
خســه شــدم .حوصلــه دعــوا و فــش نــدارم .تو هــم که زن گرفتی و شــنیدم اوضاتون
خوبــه .واس چــی اومــدی دنبالــم؟»
 «یه فرصت دوباره .همه چی رو درست میکنم».« :ای دیوانه! تو زن داری منم با کسیام .چه جور»...
یشــود و داد میزنــد« :چــی گفتــی عوضــی؟ چــی؟ بــاز بــا یــه پســر
بنفــش م 
ّ
ّ
ریختــی رو هــم هــرزهی عوضــی .تیکــه تیک ـهت میکنــم!»
زل میزنــم تــوی چشــمش«ُ :تــن نــرو داااش ...پیــاده شــو بــا هــم بریــم .رفتــی
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زن گرفتــی مــی ّ
خواســی بشــینم تــا ابــد در خون هتــون گیتــار بزنــم؟! ...واس مــن
صــدات رو نبــر بــاال کــه همینجــا پیــاده میشــما».
مصــدا بــا ضبــط زیــر لــب میخوانــد« :دیگــه ایــن
خــودش را کنتــرل میکنــد و ه 
قوزک پــا»...
ضبــط را خامــوش میکنــم و میگویــم« :اینــو خفـهش کــن .یــه دقــه بــزن کنــار.
یخــوام بشــنوی حرفامــو .یــه بــار گوشــاتو وا کــن».
م 
ّ
توجهــی نمیکنــد و بــه راهــش ادامــه میدهــد .بــا مشــت میکوبــم تــوی
یگــم نیگــه دار»...
یشــنوی فیــان فیــان شــده؟! م 
بازویــش« :م 
یگــذارد روی ترمــز .از جــا کنــده میشــوم و ســرم بــه
یکدفعــه پایــش را م 
یخــورد« :آخ دیوونــه»...
داشــبورد م 
دســتش را جلــو مـیآورد و ســرم را وارســی میکنــد« :چیزیــت کــه نشــده دختــر.
بــذار بوســش کنــم خــوب شــه!»
ّ :
«دست رو بکش .گاییدی سرمو»...
آرام دستش را میبرد زیر روسریام و نوازشم میکند.
« :خــره! یــه بــار حرفامــو بــاور کــن .مــن تــوی عمــرم بــا هیــچ پســری جــز تــو
یخــوام آخریــن بــارت باشــه بهــم تهمــت میزنــی وگرنــه نــه مــن نــه تــو.
نبــودم .م 
خرفهــم شــد؟!»
 «تو خودت دو دقیقه پیش گفتی با کسی هستی .نگفتی؟!»« :خب اون»...
نمیدانــم برایــش چ هجــور توضیــح بدهــم .نمیدانــم از کجــای ّ
قصــه شــروع
کنــم .از شــیطنتهای ده ســالگی یــا عاشـ ّ
ـقیتهای خواهرانــهی دبیرســتان
یــا ســتاره یــا ...ســتاره دس ـتهایم را میگیــرد و زیــر بــرف دی مــاه میچرخیــم.
یشــویم بغــل هــم ...شــاید بایــد از اینهــا هــم عقبتــر بــروم .بــروم تــوی
بعــد ولــو م 
ّ
قصههــای شــبانهای کــه بــوی تنــد عــرق میدادنــد .شــاید بایــد بیایــم جلوتــر
و دســت عــرق کــردهی مریــم را داخــل کافیشــاپ بگیــرم و ببوســم و میــز بغلــی
بتــر بــروم و زل بزنــم بــه آینــه .بعــد
پچــپ نگاهمــان کنــد .شــاید بایــد عق 
چ 
ماشــین را بــردارم و موهایــم را از تــه بتراشــم.
« :خب دروغ گفتم .می خواستم عکسالعملت رو ببینم».
ً
 «واقعا؟ پس یعنی هنوز دوسم داری؟!»مکــث میکنــم و کســی بــا انبــر حــروف را از دهانــم بیــرون میکشــد« :آره»...
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ً
یکدفعــه مــرا تــوی بغلــش میکشــد و میبوســد .بــه مریــم فکــر میکنــم .االن حتمــا
از دســتم عصبانــی اســت و فکــر میکنــد مثــل همیشــه او را ســر قــرار کاشــتهام...
دهانم تلخ میشود...

 38گفتگو در تهران

17
حاجآقــا جلویــم را میگیــرد« :بــه ایــن حســینآقای مــا بــاز چیــزی گفتیــن؟!
امشــب هــم واســه نمــاز نیومــد».
 «نــه بــه خــدا حاجآقــا .جوونــای ایــن نســلو کــه میشناســین .تــا بگــی بــاالیچشــت ابروئــه بــه تریــج قباشــون برمیخــوره!»
« :در هــر صــورت مــا بــرای وصــل کــردن آمدیــم .حســین هــم پســر خوبیــه.
ّ
بچـهی باهوشــیه و اهــل درس و کتــاب .کاش یــه کار نکنیــم کــه پــاش از پایــگاه و
مســجد قطــع بشــه و خــدا نکــرده جــذب فســق و فجــور بشــه».
ّ
 «آخــه ورداشــته سیبیلشــو زده! واسـهش جایــزه بخــرم؟! تذکــر هــم که میدمیگــه تــوی ݑ
ّ
حلیهالمتقیــن نوشــته.
بچ هپــررو زل میزنــه عیــن چــی تــوی چشــام و م 
ایــن ّ
گتــر حالیشــون نیســت».
بچــه هــا احتــرام بزر 
یگــه .مسـ ّ
ـتحبه کــه شــاربها کوتــاه باشــه .حــاال
« :خــب البتــه راســت م 
ممکنــه ی هکــم زیــادی کوتــاه کــرده باشــه».
 «آخــه کاش فقــط ایــن بــودّ .بچــه هــا بــا شــلوار لــی تــوی خیابــون دیدنــش.
ً
شــما کــه خانــوادهی ایــن ّ
بچــه رو میشناســین .کال اینــا بــی دیــن و ایمونــن .صــد
ســالهم نمــاز بخونــن تهشــون بــاد مـیده!»
« :علیآقا از شــما بعیده! مگه ما توو جایگاه خدا نشســتیم که قضاوت کنیم.
همیــن کــه ایــن پســر اومــده تــوی راه خــدا خــودش خواسـ ِـت اون ارحم ّ
الراحمینــه.
دیگــه بقی ـهش فرعــه .میترســم مــا و شــما اینقــدر بچســبیم بــه فــر ع کــه نســل
آینــده از اصــل بمونــه».
ّ
ّ
« -حاجآقــا حــرف شــما واســه مــا حجتــه .بــه بچههــا میگــم کــه بــه حســین
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ً
بگــن از فــردا حتمــا بیــاد».
« :در هــر صــورت فکــر کــن پســر خودتــه .باهــاش بــد تــا نکــن .همیــن ّ
بچههــا
بایــد راه انقــاب رو بــه ســرمنزل برســونن .فــردا محمــودت کــه بــزرگ بشــه همینــا
بایــد جــای مــا راه رو بهــش نشــون بــدن».
 «بــه روی چشــم .راســتی یــه مطلــب دیگــه حاجآقــا تــا یــادم نرفتــه .بــه خــداشــرمندما .اون ســفارش مــا رو کردیــن؟»
« :مــا گفتیــم ایــن علیآقــا انســان شــریف و باخداییــه .مــا هــم از کارش راضــی
هســتیم .دیگــه بقیـهش رو بســپر بــه خــدا .هرچــی مشـ ّـیت اونــه».
 «یــه دنیــا ممنــون حاجآقــا .پــس مــا بــا اجــازه مرخــص بشــیم .ایــن روزههــایمســتحب بــه عصــر کــه میرســه بدجــور نفــس آدمــو مــی ُبــره»...
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« :خیلــی داغونــم داداش ...نمیدونــم کــی زیرآبمــو زده .دیگــه خســته
شــدم»...
ّ
 «غصــه نخــور .خــب تــوی دانشــگاه حســود زیــاد داری .ماشــاهلل دختــرا هــمشوضعــف م ـیرن!»
کــه واس ـهت غ 
« :تــو کــه میدونــی مــن اهــل سیاســت نیســتم .هــر شــیطونی هــم کــه کــرده
باشــم تــوی دانشــگاه کــه م ـیرم فقــط و فقــط بــه کارم فــک میکنــم».
صدای اهللاکبر اذان میپیچد و حسین نیمخیز میشود.
 «پس این دختره کیه که کتی داره به خاطرش خودشو جر میده؟»« :ای بابــا ...تــو کــه هــم مــن رو میشناســی هــم اون دیوونــه رو چــرا چنیــن
حرفــی میزنــی؟!»
بــه ســمت دستشــویی م ـیرود و در حالــی کــه صــدای آب میآیــد ادامــه
میدهــد« :عشــق چیــز عجیبیــه مجتبــی .مواظــب بــاش گیــرش نیفتــی .مشــکل
مــا هنرمنــدا اینــه کــه از روی کتابــا عاشــق میشــیم .دنیــای واقعــی خیلــی فــرق
یشــن .ا گــه بــا دلــت جلــو بیــای
داره .زشــته .داغونــه .همیشــه هــم آدم بــدا برنــده م 
همــون ّاول ّ
قصــه باختــی»...
خیار را پوست میکنم .نمک را میپاشم رویش و گاز میزنم.
 «تقصیــر خودتــه! شــما دو تــا از ّاول بــه هــم نمیاومدیــد .یعنــی راســتش روبخــوای زیــادی بــه هــم میایــن! آدمایــی کــه زیــادی مــث همدیگـهن همـهش مــث
ســگ و گربــه بــه هــم میپــرن!»
یگــم عشــق ،منظــورم فقــط زینــب نیســت.
« :بــد گرفتــی داداش! وقتــی م 
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یگــم کــه باهاشــون معاملــه نکــردم .بعــد مــردن مامــان ،جــز تــو و
همـهی آدماییــو م 
زینــب هیــچ آدمیــو ندیــدم کــه ارزش دوس داشــتن ،داشــته باشــه».
 «لطف داری ...جای مامانت خالی»...بغــض میکنــد و مـیرود سـ ّـجاده را میانــدازد تــوی اتــاق .صدایــش بلنــد و رســا
میآیــد« :اهلل اکبــر»...
ً
ّ
بــه کتــی فکــر میکنــم .حتمــا حســین از او خبــر دارد .امــا اســمش کــه میآیــد
طفــره مـیرود .چــرا نمیخواهــد بــاور کنــد کــه کتــی دیگــر دوســتش نــدارد؟! نــدارد؟
ا گــر نــدارد چــرا هنــوز بــا هــم ماندهانــد .بــا ایــن همــه حــرف و حدیــث و دعــوا...
صــدای «صاد»هــای کشــیدهی حســین در گوشــم میپیچــد .آخریــن گاز را به خیار
میزنــم .دهنــم تلــخ میشــود .یــادم رفتــه بــود تهــش را دور بینــدازم...
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ََُْ َ َ
َّ
َ ْ
ــون َو ّال ِذ َ
يــن
«هــل َي ْسـ َـت ِوي ال ِذيـ َـن يعلم
اســتخاره میکنــم .میآیــد:
َالی ْع َل ُمـ َ
ـون »...نمیفهمــم خــوب اســت یــا بــد ...مــن میدانــم یــا نمیدانــم؟! آیــا
گرفتــن دکتــرای ادبیــات یــا نوشــتن چنــد تــا داســتان و رمــان ،دانســتن اســت؟! منی
کــه از پنــج دقیقــه حــرف زدن ِ مثــل آدم بــا عشــقم عاجــزم ّادعــای دانســتن دارم؟!
دانســتن ،ســیلیای بــود کــه تــوی صورتــش زدم یــا ایــن موبایــل خامــوش کــه ّ
حتــی
نمیدانــم بایــد کجــای ایــن شــهر لعنتــی پیدایــش کنــم؟! اساماس میآیــد ...بــه
یپــرم ...بــاز هــم مجتبــی اســت .حالــم را میپرســد .نمیدانــم
ســمت موبایــل م 
ایــن روزهــا چــرا اینقــدر بیقــرار شــده .نکنــد ایــن نیوشــای احمــق مخــش را زده
اســت .هرچــه هــم میگویــم ُدور ایــن ّ
بچههــای کافــه را خــط بکشــد بــه گوشــش
نم ـیرود .حیــف مجتبــی...
جواب میدهم« :میدونی که .داغونم»
 «)»az katy khabari nist?! :« :نه! بدجور نگرانشم .اون دیوونه هست اما اهل قهر اینجوری نیست»
 «»are... be manam javab nemideمجتبیجــان ...برادرجــان ...محــرم رازهایــم ...چطــور بگویــم کــه نگرانـیام
از دعــوای دو تــا عاشــق نیســت .چطــور بگویــم نفسنفــس زدنهایمــان را در
کوچههــای امیرآبــاد ...چطــور بگویــم صــدای موتورهــا را کــه نزدیــک میشــدند...
چطــور بگویــم بــا زنــگ شــمارهای ناشــناس ســاعت پنــج صبــح از خــواب پریــدن
را ...چطــور بگویــم گریههــای پــدرش را پشــت تلفــن ...چطــور بگویــم بــه هزارتــا
آشــنای ســابق زنــگ زدن و پیــدا نکردنــش را ...چطــور بگویــم کــه تــو را غمگیــن
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نکنــم برادرجــان ...کــه اش ـکهایم را تــا کــی پشــت ایــن حــروف و اساماسهــا
پنهــان کنــم؟...
« :خودت چطوری داداشم؟ کار جدید؟»
 «migan majid mamnoo olkar shode. taranehasho mikhaym be esme»khaharesh befrestim. katy ham ke behemoon tarane naresoond
« :چرا کاراتونو توی نت نمیذارین؟!»
 «akharesh shayad majboor shim hamin karo konim. In rooza ke»internet hamash ghat`e
« :همه چی درست میشه .قول میدم داداش»
 «»are. vali ba`de mordan« :امیدوار باش .میدونی که من الکی قول نمیدم»...
گری ـهام میگیــرد و موبایــل را پــرت میکنــم آن طــرف اتــاق ...بــه کــی دروغ
میگویــم؟ بــه مجتبــی؟ بــه خــودم؟ ...االن داری کتــک میخــوری؟ االن داری
فحــش میدهــی؟ االن داری گریــه میکنــی؟ االن داری التمــاس میکنــی؟ االن
داری ...همیشــه وقتــی کــه بایــد پیشــت باشــم نیســتم .همیشــه جــا مانــدهام.
بــه پــدرت چــه بگویــم؟ بگویــم پیدایــش نکــردم آقــا مرتضــی؟ ...بگویــم کــه یــک
بیعرض ـهی احمقــم؟ ...بگویــم کــه زینبتــان را تنهــا گذاشــتهام؟ ...صــدای
اساماس میآیــد ...از گوشــی دووورم ...خیلــی دوووور ...چشــمهایم بســته
میشــود...
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« :سالم ...خوفی؟!»
 «سالم ...شما دالرامخانومین؟»« :نه! بابای پسر شجام! تو که از عکست خوشگلتری ّ
بچه»...
 «لطف دارین ...شما هم خیلی زیبا هستین».« :من کجام خوشگله مریمی؟ ...اسمت مریم بود دیگه؟!»
 «بله»...« :تو همیشه اینقد کم دهن خوشگلتو وا میکنی؟»
 «ببخشید»...« :چی رو ببخشم؟ ...اصن نفص تهران مال تو!»
خنــدهام میگیــرد .قـ ّـدش از مــن بلندتــر اســت و موهایــش کوتــاه کوتــاه اســت.
مثــل پســرها حــرف میزنــد .از چش ـمهای شــیطانش خجالــت میکشــم.
« :توی ایمیالت بیشتر حرف میزدی».
 «آخه این ّاولین تجربمه».« :میترسی یا خجالت میکشی؟!»...
 «نه دالرامخانوم ...هیجان دارم».ّ
« :دوبــاره گفــت بــاز! دالرامخانــوم ّ
عمتــه! مــن دالرامــم .امــا تــو بــه مــن میگــی
دال .گرفتــی؟»
 «باشه دال».دســتم را میگیــرد و بــه دنبــال خــودش میکشــد .حــس میکنــم همــه دارنــد
نگاهمــان میکننــد.
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« :خون ـهی مــن همیــن بغــاس ...البتــه بــا ایــن ســرعتی کــه خانــوم خانومــا
دارن میــان ده ســال دیگــه میرســیم!»
 «خونه؟ نه! خونه نریم».« :نه! من میخوام بخورمت کوچولوووو ...زر نزن .ناز هم نکن!»
برمیگردد و صورتم را میبوسد .قرمز میشوم.
« :وای ...چقد داغی فیالن فیالن شده»...
در خانهای قدیمی میایستد و کلیدش را درمیآورد.
ِ
« :این هم خونهی عشقت دال ...بفرمایید داخل»...
 «چقدر نقلی و قشنگ!»« :مث خودت مریمی!»
 «این لباسا مال کیه؟ تو ازدواج کردی؟»« :نــه بابــا ...کــی شــوعر مــا میشــه؟ مــال یــه آقــای بداخالقیه یه مـ ّـدت باهاش
بــودم االن نیــس ...دنبال این آشــغال پاشــغاالش هم نمیــاد ...مرتیکهی خر!»
 «چرا بهم نگفته بودی؟!»«:گوذشــتهها را بــا خــودش انداختــم ســطل آشــغال ...اگــه ایــن لباســا رو هــم
ننداختــم میترســم بیــاد دنبالشــون عــن بگیــره ســرش و دعــوا راه بنــدازه ...وگرنــه
از خــودش و هــر چــی بــش مربوطــه بــاال میــارم»...
نگاهــش میکنــم .چشـمهایش قرمــز شــده .دســتش را میگیــرم .مینشــینیم
روی مبــل ...ســرش را میگــذارد روی ســینهام و بیصــدا گریــه میکنــد .عاشــقش
یشــوم...
م 
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جلــوی آینــه میایســتد .موهایــش را اتــو میکشــد .تافــت میزنــد .کالفــه اســت
و تــوی اتــاق میچرخــد .موبایلــش را برمـیدارد و زنــگ میزنــد« :دســتگاه مشــترک
مــورد نظــر خامــوش میباشــد».
بــه پوســترها نــگاه میکنــد .روی تخــت میپــرد .شــعر جدیــد دختــر را بــا پونــز
روی دیــوار کنــار تختــش چســبانده اســت:
«تو در کوچههای بنبست
به دنبال زنی میگردی
که روزی چشمهایم شبیه او بود
من در اتوبوسی پیر
دور میشوم
و عشق
نامهای بود
که قبل فرستادن ،برگشت خورده بود!»
نــگاه میکنــد بــه پوســتر ناتالــی پورتمــن و شــاهر خخان .نــگاه میکنــد به شــلوار
تــازهاش روی جالباســی .نــگاه میکنــد بــه کتابهــای دانشــگاهیاش کــه هنــوز
الیشــان را بــاز نکــرده اســت .ســرگیجه میگیــرد .موبایلــش زنــگ میخــورد.
«ِ :د کوشــی محمــود؟! مــا بــا ماشــین دم دریــم ...بــا دو تــا داف ریدیــف ،یــه
برنام ـهی تــووووپ داریمــا».
 «من نمیام ...حالم خوب نیست».ّ
« :تــو هنــوز مچــل اون دختــر شــاعرهای؟ ولــش کــن .کــون لقــش .میخــوای
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دوسشــو بــا خــودش بیــاره؟!»
بگــم پانتـهآ امــروز ِ
 «نه ...میخوام تنها باشم».ّ
« :ای محمــودی ...بابــا اون بــه تــو نمیخــوره .از ایــن بچــه خرخوناســت .تازه
هم هشــم از ایــن شـ ّـر و ورا میگــه .زندگــی کــه شــر نیــس .بریــم یــه قیلــون میــوهای
دبــش بزنیــم فراموشــش میکنــی .عاشـ ّ
ـقیت مــال کتــاب متابــاس!»
 «بیژنجان یه امروز از ما بکش بیرون .خودم بهت زنگ میزنم»...گوشــی را قطــع میکنــد و بــه دختــر فکــر میکنــد .وقتــی برایــش شــعر میخوانــد
و چان ـهاش میلرزیــد .وقتــی اساماس م ـیزد و دختــر میگفــت« :محمــود یــه بــار
دیگــه جلــوی مــن بزنگــی یــا اساماس بزنــی گوشــی رو تــوو ســرت میپوکونــم!»
وقتــی پســرها نگاهــش میکردنــد و فحــش م ـیداد« :چیــه؟ ننــهی جندهتــو
نجــور نــگاه میکنــی؟!» وقتــی موبایلــش زنــگ م ـیزد و میگفــت:
دیــدی کــه ای 
«ســاکت بــاش! حســینه ...الــو! ســام ...کجــا باشــم خوبــه؟ دانشــگا دیگــه ...تــو
کــدوم گــوری هســتی کــه از ظهــر یــه اساماس نــزدی؟ االن کســی پیشــته؟ پــس
بگــو دوســم داری ...همیــن االن میگــی »...وقتــی از ادبیــات و آرزوهایــش حــرف
مـیزد« :کتابــم رو چــاپ میکنیــم ...بعــد میدیــم ترجمـهش کنــن ...بعــد جایــزه
میگیــرم و م ـیرم اون بــاال ...از تــو هــم تشــکر میکنمــا ...بعدشــم دیگــه بــه ایــن
یگــردم».
بشــده برنم 
خرا 
ضبــط را روشــن میکنــد« .ســلین دیــون» آهنــگ آخــر تایتانیــک را میخوانــد.
یشــود و بــه حســین زنــگ میزند...
یکدفعــه تصمیمــش را میگیــرد .از جــا بلنــد م 
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ّ
برنجهــا را پــاک میکنــم .افتضــاح اســت .تــا همینجــا کلــی شکســته و ســنگ و
یخــواد شــام دعوتــش
آشــغال جمــع شــده .داد میزنــد« :رفیقمــه! داداشــمه! دلــم م 
کنــم خونهم».
بــا بغــض میگویــم« :آخــه بهخدایــی منــم آدمــم .یــه هفتــه بشــور و بســاب بــه
امیــد یــه آخــر هفتــه کــه بــا همیــم .اونوقــت هــر هفته یــه برنامـهای مـیذاری .آخه
ایــن دوســتت خــودش زن و ّ
بچــه نــداره شــب جمعــه میخــواد ولــو شــه خون ـهی
مــا؟!»
ّ
ّ
 «اوال نداره! دوما داشــته باشــه هم روی ســر ما جا داره .بهترین نویســندهیایرانــه .ا گــه تــوو خــارج بــود واســه امضــا گرفتــن ازش بایــد دویســت ســاعت تــو صف
ً
وایمیســتادی .اصــا خونـهی خودمــه هــر کــی رو بخوام دعــوت میکنم».
یشــویم و تــوی قابلمــه میریــزم .بعــد آب میریــزم رویــش و
برنجهــا را م 
یگــذارم بمانــد.
م 
« :ا گــه نویسند هســت چــرا تــا حــاال کتــاب چــاپ نکــرده؟! چــرا تــوی تلویزیــون
نشــونش نمـیدن .تــازه مــن بــه هــر کــی هــم گفتــم نمیشناســتش».
 «ناقصالعقلــی دیگــه! یــارو اســتاد دانشــگاهه .مــن و تــو کــه نبایــدبشناســیمش .هم ـهی آدممعروفــا وقتــی میــاد جلــوی پــاش بلنــد میشــن .اصــن
ایــن کسشــرایی کــه تــو میخونــی رو قبــول نــداره .تــازه کتابــش هــم زیــر چاپــه.
یگــن قــراره بترکونــه».
م 
ّ
لپهها را میریزم توی سینی و شروع میکنم به پاک کردن...
« :مــن کــه هــر چــی ایــن دوســتای هنــری تــو رو دیــدم یــه مشــت معتــاد مفنگــی
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ّ
بــودن .اســتاد دانشــگا؟ عجیبــه وال!»
 «حســین فــرق داره ...بــا همــه فــرق داره ...ببینیــش عاشــقش میشــی...مــن بــرم چنــد کیلــو میــوهی دبــش بخــرم .تــو هــم اخماتــو وا کــن عاطفـهی مــن...
بخنــد ...بخنــد ...حــاال شــد!»
ســینی لپــه را وســط هــال رهــا میکنــم .م ـیروم تــوی اتــاق و در کمــد را بــاز
میکنــم .پیراهــن مشــکی و شــال قرمــزم را برمـیدارم .بــه صورتــم تــوی آینــه نــگاه
میکنــم .ســعی میکنــم لبخنــد بزنــم .بعــد چشـمهایم قرمــز میشــود و یــک قطــره
یخــورد روی گونههایــم...
اشــک ســر م 
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ً
دوســت دارم عزیــزم .ولــی جدیــدا یــه دکتــره ازم
« :تــو کــه میدونــی چقــد ِ
خواســتگاری کــرده خانــواده گیــر دادن باهــاش عروســی کنــم .منــم کالفــه شــدم به
خــدا .دیگــه صبــرم تمــوم شــده .کاش میشــد زودتــر یــه کاری بکنــی».
 «آخــه نرگسخانــوم .تــو کــه ســابقهی منــو میدونــی .مــن یــه پــام اینجاســتیخــوام قولــی بــدم کــه نتونــم ســرش بایســتم».
بشــده .نم 
یــه پــام تــوی اون خرا 
« :من که همه جوره باهات هستم .هر جا بری هم باهات میام .خوبه؟»
 «یــه چیــزی میگیــا .مگــه بــه همیــن راحتیــه؟ تــازه زینــب هــم هســت .اونچــی؟!»
« :اون هم مث دختر خودم»...
 «ببیــن! مــن اهــل بــازی و دروغ نیســتم .زینــب همــه چیــز منــه .تنهــا یــادگارمعصومــه کــه جمــع نکــردن ببــرن».
« :کیــه کــه ندونــه تــو چقــد زینبــو دوس داری؟! مــن قــول م ـیدم واس ـهش
مــادری کنــم .خوبــه؟»
 «نرگس! فکراتو کردی؟ زندگی با من سخته ها! تازه خانوادهت چی؟»« :اون با من مرتضیجان»...
 «من باید با زینب هم حرف بزنم .باید اون رو هم راضی کنم»...« :اون که ّ
بچهست مرتضی .نمیفهمه شرایط رو».
 «اون از مــن و تــو خیلــی بیشــتر میفهمــه .حــاال مــن فــردا بعــد کار شــرکت،یگــم .قبــول؟!»
همینجــا میبینمــت و نتیجــه رو م 
دســتم را میگیــرد .تــوی چش ـمهایم نــگاه میکنــد .بعــد میخنــدد مثــل
فر شــتهها...
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کاغــذ را برمـیدارم و ســعی میکنــم از زیــر چشـمبند بنویســم ...بــاالی کاغــذ را
میخوانــمّ :النجــات فــی ّ
الصــدق ...دس ـتهایم درد میکنــد و چش ـمهایم روی
هــم مـیرود:
ّ
«استاد دانشگاه .فعالیتهای ضد نظاااااا»...
یخــورد .دس ـتهایم عــرق کــرده اســت .نــگاه مردهــا را از پشــت
کاغــذ لیــز م 
ّ
ســرم حــس میکنــم .اولــی چیــزی را روی میــز میکوبــد و فریــاد میکشــد« :بنویــس
دیگــه .نکنــه بــاز دلــت میخــواد »...دومــی مهربانتــر اســت .ســرش را م ـیآورد
نزدیــک گوشــم .بــوی گالب و عرقــش حالــم را بــد میکنــد« :ببیــن! مــا همــه چــی
رو دربــارهی اون میدونیــم .فقــط میخوایــم تــو بنویســی تــا صداقتــت رو امتحــان
یخــوای واســه آدم کثیفــی مــث اون جوونــی و زندگیتــو حــروم
کنیــم .چــرا م 
کنــی؟ میدونــی کــه ا گــه «سـ ّـید» سفارشــت رو نکــرده بــود بــا ده هــزار تــا از ایــن
تکنویسـیها هــم کارت درســت نمیشــد .مــا هــم بــا حســین کاری نداریــم .فقــط
یــه چیــز فرمالیتــه اســت واســه اینکــه بدیــم قاضــی و بگیم همــکاری کــردی ...اون
باالییهــا هــم میدونــن کــه حســین کارهای نیســت .قبــول؟»
مینویسم« :مرا ترغیب به»...
گریه میکنم« :قول میدین کاریش نداشته باشین؟»
آرام میگویــد« :فــردا پیــش خانواد هتــی .همــه چــی تمــوم میشــه .االن کــه
یخــوای عکســاش رو بــا اون دختــره
تــو اینجایــی حســین میدونــی کجاســت؟ م 
نشــونت بــدم؟ بنویــس ...مــا طــرف توایــم».
مــی نویســم« :در ّ
تجمعهــای غیرقانونــی »...تــوی کوچــه قــدم میزنیــم.
یشــود .یکیشــان چیــزی
دســتم را میگیــرد .بعــد چنــد تــا الت از روبــرو پیدایشــان م 
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میگویــد .حســین دســتم را میکشــد کــه زودتــر از کنارشــان رد شــویم .فحــش را
میکشــم بــه همهشــان .یکیشــان میگویــد« :خفــه شــو جنــده!» حســین زیــر لــب
میگویــد« :اســتغفراهلل »...و گامهایــش را ســریعتر میکنــد .میایســتم و میکوبــم
در گــوش همــان کــه گــه اضافــی خــورده اســت .او هــم میزنــد در گوشــم .یکدفعــه
حســین میایســتد .بــا ســر مــی کوبــد تــوی صــورت ّاولــی .دومــی را زیــر مشــت و لگــد
میگیــرد و فحــش خواهــر و مــادر میدهــد .در تاریکــی شــب چیــزی بــرق میزنــد
یشــود .التهــا فــرار میکننــد .حســین را بغــل
و صــدای نال ـهی حســین بلنــد م 
میکنــم .بازویــش بــا خــون یکــی شــده .لبخنــد میزنــد و میگویــد« :زنــگ بــزن
 ...»110زنــگ میزنــم بــه اورژانــس ...حســین بــا چشـمهای بســته لبخنــد میزنــد
نجــور از دســتش خــون م ـیرود...
و همی 
مینویسم« :حاضر به هرگونه همکاری »...و ولو میشوم کف اتاق...
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عمــو میگویــد« :شــما کــه خودتــون واردیــن .االن کتــاب شــعر ،خریــدار نــداره.
هــر جــا هــم بریــن ســرمایهگذاری نمیکنــن .ولــی قــول مـیدم بــا کمتریــن حــذف و
یکهفتـهای مجـ ّـوزش رو بگیــرم».
یشــود« :منــو مســخره کردیــن؟ فقــط کافیــه
چش ـمهای مشــکیاش گــرد م 
کتابــم چــاپ بشــه .قــول م ـیدم یــه ماهــه بــه چــاپ دوم برســه».
ّ
مطمئنیــن خودتــون پــول بذاریــن .ماشــاهلل وضعتــون هــم
« :خــب ا گــه اینقــدر
کــه خوبــه».
ّ
ّ
 «آقــای احمــدی! مــن میتونــم کل ایــن انتشــاراتو بخــرم .امــا مــن عمرمــوگذاشــتم تــا ایــن شــعرا رو گفتــم .توهینــه بهــش کــه حــاال بعــد اینهمــه ســال،
خــودم بیــام پــول بــذارم».
« :خانومکوچولــو مــا هــم کارمونــو خــوب بلدیــم .االن کتــاب شــعر جــز حافــظ و
ســعدی و پرویــن اعتصامــی و مریــم حیــدرزاده نمیفروشــه .هــر وقــت در حـ ّـد اونهــا
شــدی بیــا اینجــا چا کــرت هــم هســتیم!»
یشــود« :مــن رو بــا حیــدرزاده مقایســه میکنــی؟! خجالــت بکــش آقــا!
بنفــش م 
تــا حــاال چنــد تــا کتــاب شــعر خوندین؟»
« :مــن روزی ّ
حداقــل ده تــا کتــاب واس ـهم میــاد کــه همــه رو هــم قبــل چــاپ
ً
ًّ
میخونــم .کل ایــن شــعرای جدیــد روح نــدارن .اصــا بریــن حافــظ رو بخونیــن آدم
حــظ میکنــه امــا شــعرای نســل شــما بیمعنیــه».
ّ
 «بــه نظــر مــن شــما بهتــره همــون ســالنامهی موفقیــت چــاپ کنیــن .مــنآدرس رو ظاهـ ًـرا اشــتبا اومــدم .میزنگــم بــه یــه انتشــارات دیگــه کــه ّ
حداقــل اســم
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منــو شــنیده باشــه!»
عصبانی و غرولندکنان به سمت در میرود .میدوم و جلویش را میگیرم.
رو میکنــم بــه عمــو« :مــن پــول کتابشــونو م ـیدم .عموجــان ایشــون شــاعر
خوب ـیان و حسابشــون یــه خــورده توفیــر داره بــا ایــن شــاعر الکیــا».
ّ
یشــود« :شــرمنده یــادم رفــت معرفــی کنــم.
عمــو میخنــدد و لحنــش عــوض م 
محمــود برادرزادمــه .گاهــی میــاد اینجــا کمــک مــا .دانشــجوی کشــاورزی همیــن
دانشــگاه بغلــه».
یلــرزد .زل میزنــم تــوی چشـمهایش« :خانــوم سـ ّـتاری شــما هــم
چانـهاش م 
کوتــاه بیایــن دیگــه .قــول مـیدم یــه کتابــی واسـهتون دربیاریــم عالــی ...بذاریــن
تــوی کتابخون هتــون کیــف کنیــن!»
نگاهــم میکنــد« :کتــاب واســه گذاشــتن تــوی کتابخونــه و کیف کردن نیســت
آقــا پســر .اون کلمههــان کــه جــادو میکنــن .اون خــون دل مــن و امثــال منــه کــه
ّ
میریــزه جــای مرکــب روی اون کاغــذای ســفید .موهاتــو بــزن کنــار از جلو چشــمت.
شــعر مــن درد داره .زندگــی مــن درد داره .میبینــی؟ میفهمــی؟ خداحافــظ
ـدی ادبدوســت!»...
آقامحمــود ...خداحافــظ آقــای احمـ ِ
بعد بیرون میرود و در را محکم به هم میکوبد.
عمــو داغ کــرده اســت« :دختــرهی ازخودراضــی عوضــی! یــه مشــت شــعر زیــر
یگــن چهــار تــا پســر هــم دســت میزنــن فکــر کــردن شــاعر شــدن»...
کمــر م 
ّ
 «عمــو تــو رو خــدا کوتــاه بیایــن دیگــه ...خــودم کل کاراشــو میکنــم .قبــول؟قبول؟»
« :ای پســرهی دختربــاز خــر! زیدتــه؟! باشــه .بــرو دنبالــش .فقــط به شــرطی که
بیــاد عذرخواهی کنــه ها»...
در را بــاز میکنــم و بــه ســمتش م ـیدوم .در پرایــدش را بــاز کــرده و دارد زار
یخــورم .جلــو م ـیروم و میگویــم« :کتــی خانــوم ...کتــی
زار گریــه میکنــد .جــا م 
ً
خانــوم ...تــو رو خــدا ببخشــید .اصــا مــن غلــط کــردم هــر چــی گفتــم .عمــوم هــم
غلــط کــرد .قبــول؟»
اشـکهایش را بــا آســتین مانتویــش پــاک میکنــد .بغضــش را قــورت میدهــد:
«آدمایــی مــث عمــوی تــو هســتن کــه اینجــا رو بــه گنــد کشــیدن .ادبیــات مــا دســت
اوناییــه کــه کتــاب رو از افســار خــر تشــخیص نمـیدن .تــو هــم مــث عموتــی!»
جلــو مـیروم و دســتمالکاغذیام را بــه دســتش میدهــم« :بــه خــدا جــز عمــوم
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نمیتونــه کســی واسـهتون مجـ ّـوز بگیــره .شــنفتین کــه چــه خبــره .االن اوضــاع بــد
قــر و قاطیــه .شــما بیایــن قــرارداد رو ببندیــن .اصــن بــا عمــوم کاری نداریــن .اون
صبحــا کــه کار دولتــی داره نیســت .خــودم همــه چیــزو ریدیــف میکنــم».
میخنــدد« :مــن ا گــه دیگــه شــعرم نگــم بایــد حــرف زدن تــو رو درس کنــم
محمــود ...باشــه ...قبــول ...ولــی نــه اینکــه فکــر کنــی خــر شــده باشــما .فقــط بــه
خاطــر ادبیــات ...فقــط بــه خاطــر شــعر».
 «االن بریــن خونــه .فــردا صبــح عمــوم نیــس .بیایــن پیش من .همــه کاراشرو خــودم میکنــم .شــما هــم حیــف اون چشــای خوشــگل نیــس گریــه میکنین؟!»
« :دیگــه ّ
بچ هپــررو نشــو کــه میزنــم تــوی دهنتــا ...بــرو ...بــرو تــا نظــرم عــوض
نشده».
 «چشم! هرچی کتیخانوم امر کنن».دستش را دراز میکند .نگاهی به عقب میکنم و یواشکی دست میدهم.
« :از عمــوت میترســی؟! خــودت بــاش پســر .از هیشــکی نتــرس .تهــش آدمــو
اعــدام میکنــن و راحــت میشــی دیگــه! پــس نتــرس ...مــن رفتــم .خداحافــظ تــا
فــردا»...
ّ
حتــی یــادم م ـیرود کــه خداحافظــی کنــم .ماشــینش را بــا چشــم دنبــال
میکنــم وســط خیابــان و آســفالت ســیاه .بعــد در پیــچ آخــر خیابــان ناپدید میشــود.
همانجــا مینشــینم روی جــدول .و فکــر میکنــم بــه نترســیدن .فکــر میکنــم بــه
مــرگ ...بعــد موبایلــم زنــگ میزنــد و انــدی میخوانــد :خوشــگال بایــد برقصــن...
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26
حوصل ـهی درس خوانــدن نــدارم .زنــگ میزنــم بــه نیوشــا .لعنتــی گوشــی را
ً
برنم ـیدارد .فکــر کنــم بــرای جلس ـهی ّاول زیــادهروی کــردم .حــاال حتمــا خانــم
عذابوجــدان گرفتــه کــه جــواب نمیدهــد .شــنبه هــم کافــه نیامــد .شــاید هــم آن
مجتبــای حرامــزاده مخــش را زده اســت .نکنــد االن رفتــه خانـهی او .نکنــد دارنــد
ً
بــا هــم کتــاب میخواننــد و فیلــم میبیننــد .حتمــا دارد ترتیبــش را هــم میدهــد.
نــه! مجتبــی بیعرضــه اســتّ .امــا اگــر کارشــان بــه جاهــای باریــک رســید چــی؟!
ً
دختــرهی کثافــت! اصــا همهشــان همینجورنــد .امــروز بغــل تــو هســتند و فــردا
بغــل یــک ّنر هخــر دیگــر .بایــد همهشــان را زندهبهگــور کــرد .فقــط بــه درد یــک کار
میخورنــد .صــدای زنــگ تلفــن میآیــد .حوصلــه نــدارمّ ...اما شــاید نیوشــا باشــد...
« :سالم».
 «سالم .شما؟!»« :من مریمم .دوست دال .یادتون رفته؟»
 ِ«ا ...سالم خانومکوچولوی کمحرف .چطوری؟»ً
« :خوبم ...یعنی تقریبا»...
 «خب چی شد که یادی از فقیر فقرا کردی؟!»« :هیچ چی ...یعنی میخواستم ببینم»...
 «چیزی شده؟!»« :نه! چیزی که نه ...شما از نیوشا خبر ندارین؟!»
 «نیوشا؟ ...نه! واسه چی؟!»« :آخه دو روزه موبایلش خاموشه .گوشی خونه رو هم ورنمیداره»
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 «خب به من چه؟ من با نیوشا چه کار دارم؟!»« :آخــه آخریــن بــاری کــه باهــاش حــرف زدم از خون ـهی شــما اومــده بــود.
ی هکــم عصبــی حــرف مـیزد .از فــردا صبحــش هــم گوشــیش یــا در دســترس نیســت
یــا خاموشــه».
 «آهــان! آره ...یــادم رفتــه بــود .اومــدش یــه کــم فیلــم دیدیــم و حــرف زدیــم.بــه شــما چیــز ّ
خاصی نگفــت؟!»
« :نه! دربارهی شما حرفی نزد .فقط یهکم عصبی و بیقرار بود».
 «تــو خودتــو ناراحــت نکــن .زودی پیــداش میشــه .نیوشــا عــادت داره بــهایــن ناپدیــد شــدنا .حــاال تــو چــی کارش داری؟ بگــو شــاید بتونــم واس ـهت کاری
بکنــم».
ّ
« :نه آقا شاهرخ .کار خاصی نیست .فقط نگرانش بودم».
 «نگرانــیّ ،کلــی هــم کار ّخاصــه! بلــن شــو بیــا اینجــا .میریــم چنــد تــا کافــه
یگــذره کوچولــو!»
شــاید عصــر پیــداش کنیــم .بــا مــا بهــت بــد نم 
« :نه مزاحم نمیشم».
ُ
 «مگه نمیخواستی نیوشا رو پیدا کنی؟ میریم یه دوری هم میزنیم».« :باشه .آخه نمیخوام اذیت شین .بیام کجا؟!»
 «االن آدرس رو برات اساماس میکنم .شماره موبایلت چند بود؟!»شــمارهاش را در موبایلــم ِســیو میکنــم .بعــد خداحافظــی میکنــم و مــی پــرم
ّ
تیک ـهی خوشــگلی اســت واقعـ ًـا .فقــط حیــف کمــی ّ
بچــه اســتّ .امــا
تــوی حمــام.
از سـ ِـر آن دالرام قزبیــت هــم زیــادی اســت .یــادم باشــد شیش ـهی ودکا را بــا دو تــا
اســتکان کوچولــو بگــذارم روی میــز .مهمــان بــه ایــن خوشــگلی را نبایــد تنهــا
ت وپــرت گشــت...
گذاشــت و رفــت دنبــال خر 
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گوشــی را برم ـیدارم .صــدای جــوان کــم سـ ّـن و ســالی اســت کــه میگویــد
میخواهــد مــرا ببینــد .میگویــد دربــارهی کتــی اســت .میگویــد بــا ماشــینش
ً
در دانشــگاه دنبالــم .ظاهــرا مــرا خــوب میشناســد .زنــگ میزنــم بــه
میآیــد دم ِ
آقامرتضــی .کمــی میترســد .میگویــد« :تنهــا نــرو .منــم مییــام ».خبــر زینــب
ً
را کــه میپرســم ،بغــض راه گلویــش را میبنــدد .ظاهــرا زنــگ زده و حــدود یــک
دقیقــه حــرف زده ولــی نگفتــه کجاســت .آقامرتضــی بدجــور ترســیده .یــاد معصومه
و آخریــن تماســش افتــاده اســت .دلــداریاش میدهــم کــه «اهلل مــع ّ
الصابریــن» ّاما
خــودم از او بــی صبــر و قرارتــرم .گوشــی را قطــع میکنــم و زل میزنــم تــوی آینــه .بــا
ایــن قیافــه چطــور بــروم جلــوی آقامرتضــی .بــا ایــن گــودی زیــر چشـمها و موهایــی
کــه بــه هــم گــره خوردهانــد مثــل غارنشــینی هســتم کــه بعــد از هــزاران ســال او را از
وســط تاریکــی بیــرون کشــیدهاند.
یــک جلــد از کتــاب جدیــدم را امضــاء میکنــم کــه برایــش ببــرم .زینــب میگفت
کــه پــدرش بــدون غــذا زنــده میمانــد ّامــا بــدون کتــاب نــه! مینویســم :بــه پــدر
هم ـهی مهربانیهــا ...بــا احتــرام بســیار :حســین .م ـیروم تــوی خاطــرات...
م ـیروم تــوی همــان عصــری کــه صــد تــا کتــاب بــه عنــوان ّ
حقالتالیــف گرفتــم و
در خانــه همانجــا کــه دســتم رفــت روی
در خانهشــان ...م ـیروم پشــت ِ
رفتــم ِ
زنــگ ...مـیروم تــا کنـ ِـار مـ ِـن ذوقزده کــه دویــد بغلــش و گفــت کــه کتابــم باألخــره
بعــد دو ســال دوندگــی چــاپ شــد ...و او فقــط گفــت« :مبــارک باشــه ».کــه «خیلــی
ً
خوشــحال شــدم ولــی کتابــی کــه تــوی ایــن ســاال بــدون حــذف ،مجـ ّـوز بگیــره حتما
یــه مشــکلی داره!» خندیــدم و گفتــم کــه مــن نــه بــا سیاســت کاری دارم و نــه بــا هــر
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چیــزی کــه بخواهــد از خـ ّـط قرمزهــا رد شــود ...بعــد از مــادرش گفــت و از آدمهــای
بیخاصیتــی مثــل مــن و ادبیاتــی کــه مــن بــه جوانهــا درس میدهــم ...بعــد
مثــل همیشــه دعــوا شــد و جیغهــای او تــوی خیابــان بــود و گریههــای مــن تــوی
توالــت ...کتــاب را میگــذارم تــوی کیفــم و بــه طــرف دانشــگاه بــه راه میافتــم.
دلــم تنــگ شــده اســت و تــا فــردا صبــح هــم خاطرههــای بــد را مــرور کنــم ،ایــن دل
تنــگّ ،ذرهای آرام نمیشــود...
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« :چرا دیر اومدی گلم؟!»
 «کار داشتم».« :آدم به مامانش نمیگه کجا میره؟!»
 «تو مامان من نیستی!»« :من مامانتم زینب جان».
ْ
«مامانمعصومه ،مامان من بود .تو زنبابایی! تو رو دوس ندارم».
ً
« :اینــا رو کــی بهــت گفتــه؟ مامانمعصومــه پیــش خداســت .من فعــا مامانتم
کــه مراقبــت باشــم .مامانمعصومه منو فرســتاده».
یخــوام ...بــرو از خونهمــون بیــرون .بابامرتضــی فقــط منــو دوس داره.
 «نم فهمیدی؟!»
جیــغ میکشــد و از دســتم فــرار میکنــد .از وقتــی مدرســه رفتــه ایــن مزخرفــات
را یــادش دادهانــد .مرتضــی راســت میگفــت کــه در ایــن کشــور ،مدرســه و مســجد
و زنــدان ،محـ ّـل آمــوزش خالفکاریانــد .چقــدر گفــت ّ
بچــه را مدرســه نگذاریــم و
ـود خــرم گفتــم ّ
بچــه باید مدرســه
خودمــان در خانــه همــه چیــز را یــادش بدهیــم! خـ ِ
ّ
ـود خــرم گفتــم ّ
بچــه بایــد اجتماعــی بشــود .ایــن هــم نتیجـهاش! بچـهی
بــرود .خـ ِ
هشــت ســاله راستراســت تــوی چش ـمهایم نــگاه میکنــد و میگویــد :تــو مــادرم
نیســتی...
تقصیــر مرتضــی اســت کــه ایــن ّ
بچــه را لــوس بــار آورده .خودمــان کــم مشــکل
داریــم ایــن تخــم جــن هــم هــر روز یک دردســری به بار مـیآورد .آن از گندکاری ســر
کالس دینـیاش کــه نزدیــک بــود بیچارهمــان کنــد .ایــن هــم از دیــر آمدنهایــش.
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معلــوم نیســت دوبــاره دارد چــه آتشــی میســوزاند .جــواب مــن را هــم کــه مثــل آدم
نمیدهــد .مــا هشــت ســالمان کــه بــود جــرأت نداشــتیم پایمــان را جلــوی پــدر و
مــادر دراز کنیــم .حــاال ایــن بــی چشــم ورو...
تقصیــر خــودم بــود .همــان روز ّاول نبایــد ّ
بچ ـهی آتشپــارهاش را قبــول
یکــردم .حــاال هــم کــه میگویــد حــق نــداری ّ
بچ ـهدار شــوی .میشــوم تــا
م 
ّ
چشـمهایش در بیایــد! یــک بچــه کــه بیــاورم ایــن تخــم جــن از چشــمش میافتــد.
ً
اصــا یکــی نیســت بگویــد تــو کــه هم ـهاش بــا آن وروجکــی پــس چــرا زن گرفتــی.
چقــدر نشســت زیــر پایــم و مخــم را زد تــا زنــش شــدم .خامــی کــردم .آن طالفــروش
روبــروی خانهمــان هــم مــرا بــرای پســرش میخواســت .آن وقــت ایســتادم جلــوی
بابایــم و آمــدم تــوی خان ـهی یــک آدم زنمــرده .آن هــم بــا یــک ّ
بچ ـهی شــر کــه
ِ
از دیــوار راســت بــاال م ـیرود .تقصیــر خــودم بــود .خامــی کــردم .دلــم خــوش بــود
بــه چهــار تــا شــعر کــه برایــم میخوانــد و خــرم میکــرد .حــاال همانهــا را هــم برایــم
نمیخوانــد .میگویــم یــک شــعر بــرای مــن بگــو .میگویــد شــعرهای مــن فلســفی
اســت! آره ارواح ّ
عم ـهاش! پــس چــرا زمانــی کــه معصومــه بــود شــعر عاشــقانه
میگفــت؟! تقصیــر خــودم بــود کــه از ّاول کوتــاه آمــدم...
ً
در پاییــن میآیــد .حتمــا خــودش اســت .از جــا میپــرم و جلــوی آینــه
صــدای ِ
ً
خــودم را برانــداز میکنــم .بــه ســمت آشــپزخانه مـیدوم .یــک چــای تــازهدم حتمــا
حالــش را جــا مـیآورد .از آن اســتکانهای کمــر باریکــی کــه دوســت دارد برمـیدارم
یپــرم
و پــر میکنــم .صــدای بــاز شــدن در خانــه میآیــد .بــه ســمت در مـیدوم و م 
بغلش...
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در را میکوبــد و م ـیرود بیــرون .بــاز هــم گنــد زدم .بهــش نمیآمــد اینقــدر
ّ
ســفت و بداخــاق باشــد ّ
بچ ـهی کل هشــق .آبرویــم را خواهــد بــرد .حــاال بایــد چــه
گهــی بخــورم؟! ّاول از همــه بــه نیوشــا میگویــد .کارم ســاخته اســت .زنــگ میزنــم
توریس کنــم .بهتریــن دفــاع ،حملــه اســت.
بــه نیوشــا .بایــد قضیــه را ســریع راس ـ 
خــدا را شــکر کــه گوشـیاش در دســترس نیســت .پــس هنــوز وقــت دارم .آخ کــه این
شــاهر خکوچولو چــه بالهایــی ســر آدم م ـیآورد .ورم کــه میکنــد چهــار کیلــو مغــز
خالــص از کار میافتــد! اصـ ًـا نانــت نبــود ،آبــت نبــود بــا ایــن ّ
بچــه ور رفتنــت چــه
بــودّ .
المصــب چشـمهاش آدم را جــادو میکنــد .عجــب چیــزی اســت .کوچولــو ّامــا
تپلمپــل ...وای خــدا ...دهنــم را صــاف میکنــد .بیچــاره شــدم...
م ـیروم جلــوی آینــه .هنــوز جــای انگش ـتهایش روی صورتــم ســرخ اســت.
بــا آن قـ ّـد و هیــکل چــه زوری داشــت! ایــن دالی بیچــاره چطــور بــا ایــن وحشــی
میســازد؟ ولــی چــه حالــی بهــش میدهــد! خــوش بــه حالــش ...دختــر هم نشــدیم
ایــن مریمخانــم آدم حســابمان کنــد! جــای انگشـتهایش را روی صورتــم لمــس
میکنــم .حالــی بــه حالــی میشــوم .لباســم را بــو میکنــم .بــوی او را گرفتــه اســت.
بــوی کشــاکش و عــرق .بــوی دو تــا چشــم ســبز کــه آدم را از خــود بیخــود میکنــد...
زنــگ میزنــم بــه موبایلــش .برنم ـیدارد .دوبــاره زنــگ میزنــم .ریجکــت
میکنــد .عجــب غلطــی کــردم .خــود خــدا هــم پاییــن بیایــد کارم ســاخته اســت.
نجــوری نشــده بــودم .اساماس میزنــم:
یلــرزد .تــا حــاال ای 
دســتم م 
«»toro xoda javab bede go khordam
جــواب نمیدهــد .ســکوتش آدم را دیوانــه میکنــد .االن چــه نقشــهای

سید مهدی موسوی 63

ً
تــوی ســرش اســت؟! حتمــا بــه دال تــا بــه حــال گفتــه .صــدای زنــگ موبایــل بلنــد
یشــود .بــه ســمت گوشــی شــیرجه مـیروم .شــمارهای ناشــناس از بابلســر اســت.
م 
جــواب نمیدهــم .هــر خــری میخواهــد باشــد ...دوبــاره اساماس میدهــم:
«bimaram javab bede. be qoran daste khodam nabod. asan harchi to
»begi
فوری جواب میدهد:
«»bimar? mariz khodeti. bicharat mikonam
وای باز هم این پینگیلیش زدن کار دستم داد .فوری مینویسم:
«»be xoda eshteb shod. manzoram bi maraam bod
جواب نمیدهد .بعد یک دقیقه اساماسش میآید:
«»khob eyne adam sms bede ta adam betoone bekhoone
شــمارهاش را میگیــرم .یــک زنــگ ...دو ...ســه ...چهــار ...پنــج ...گوشــی را
برنمـیدارد .درمانــده شــدهام .میخواهــم قطــع کنــم کــه یکدفعــه صدایــی از آن
ور خــط میگویــد« :دیگــه چــی کارم داری؟!»...
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« :زینب واسهم یه شعر دیگه بخون».
ًّ
 «ده بار گفتم من کتیام! تو کل چیزی یاد نمیگیری؟!»...خشــدهاش را بــا دســت ّ
مرتــب میکنــد .دختــر
پســر میخنــدد و موهــای سی 
یگــردد .پســر از او چشــم برنمــیدارد.
تــوی کاغذهایــش دنبــال شــعر دیگــری م 
 «چشاتو درویش کن .عصبی میشم اینجور نگام میکنی».« :آخه تو شبیه یکی از هنرپیشههای سینمایی .میخوام یادم بیاد»...
 «خودم میدونم .ناتالی پورتمن دیگه؟!»« :این که گفتی کیه؟!»
 «وای پســر تــو شــاهکاری! ناتالــی رو هــم نمیشناســی .پــس شــبیه کــیهســتم؟!»
« :اســمش یــادم نیســت .تــوی همیــن ســریالی هســت کــه شــنبهها ســاعت ده
کانــال دو پخــش میکنــه».
 «تو تلویزیون نگاه میکنی؟ اون هم سریال؟!»« :آره خــب ...آخــه خیلــی قشــنگه ...میدونــی ماجــرای یــه پســریه کــه عاشــق
یخــوادش ّامــا دختــره خبــر نــداره»...
یــه خانومدکتــری شــده .پســره خیلــی م 
ّ
 «خــاک بــر ســرت ...یعنــی کل خا کانــدازای عالــم رو بریــزن تــوی ســرت!...ً
ً
اصــا بــا گونــی بریــزن! ...اصــا بــا بولــدوزر بیــارن روت خالــی کنن!!»
« :مگه چیه؟!»
 «ببیــن تلویزیــون آدم رو احمــق بــار میــاره .آدم آخــرش میشــه یــه چیــزیمــث تــو! اونــا اونجــا نشســتهن و هــر چــی میخــوان بــه خــوردت م ـیدن .تــو بایــد
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خــودت انتخــاب کنــی پســر .تــا کــی میخــوای صبــر کنــی تــا اونــا واسـهت انتخــاب
کنــن؟!»
« :خب من فیلمم میبینم زینب».
 «من رفتم .تو آدم نمیشی».« :مــن چــی گفتــم آخــه؟! ...آهــان تــو رو خــدا ببخشــید کتــی ...کتــی...
کتــی ...غلــط کــردم!»
 «خب چیا میبینی؟!»پســر بــا آب و تــاب تعریــف میکنــد و دختــر بلندبلنــد میخنــدد .بعــد دختــر
یــک س ـیدی از کیفــش درم ـیآورد و بــه پســر میدهــد .پســر بــا هیجــان در هــوا
میقاپــدش .بعــد دوبــاره زل میزنــد بــه دختــر.
یخــوان تــو احمــق بــار بیــای .میخــوان اگــر
 «آدمایــی مــث بابــای تــو م تلویزیــون هــم نمیبینــی موهاتــو ســیخ کنــی و شــاهر خخان و آمیتــا باچــان نــگاه
یخــوان؟ تــو بایــد خــودت
یخــوای چیــزی بشــی کــه اونــا م 
کنــی! محمــود تــو کــه نم 
انتخــاب کنــی».
« :اگه تو کمکم کنی قول میدم».
نجــور زندگــی کنــی کــه مــن میگــم.
 «چــی رو قــول مـیدی؟ قــرار نیــس تــو او تــو بایــد راه خودتــو بــری».
« :تو پیشم میمونی؟!»
 «میدونی که نمیتونم»...پســر آرام دســت دختــر را تــوی دســتش میگیــرد .دختــر دســتش را بیــرون
میکشــد .پســر بــه گریــه میافتــد .دختــر آرام دســت پســر را میگیــرد .پســر ســرش را
روی ســینهی دختــر میگــذارد و زیــر لــب بــا او حــرف میزنــد.
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ّ
تلویزیــون را روشــن میکنــم .بــاز هــم در آمریــکا ســیل آمــده اســت .حقشــان
اســت! خــدا کنــد آب همـهی ایــن کافرهــا را از روی زمیــن بــردارد .عــذاب خداســت.
مگــر قــوم عــاد و ثمــود نبودنــد کــه خــدا از روی زمیــن برشــان داشــت؟! آمریــکا
یشــود .خبــر بعــدی ،ســاختن یــک موشــک جدیــد ّ
توســط
کــه پشــم آنهــا هــم نم 
ً
مهندســین ایرانــی اســت .واقعــا دمشــان گــرم! کاش چنــد تــا موشــک بفرســتند
و اســرائیل و آمریــکا و انگلیــس را بــا خــاک یکســان کننــد .ایــن ایتالیــا را هــم بــد
نیســت نابــود کننــد .کــره ایهــا و ژاپنیهــا را هــم .نــه! اینهــا ســریالهای خوبــی
میســازند .همــان اســتکبار جهانــی را نابــود کننــد کار کــره ایهــا و ژاپنیهــا هــم
ً
ســاخته اســت .اصــا بایــد ّاول از همــه عربســتان را بگیریــم تــا راحــت بــا قطــار برویــم
حــج و برگردیــم .تــازه ا گــر عربســتان را بگیریــم صعودمــان بــه جامجهانــی هــم
یشــود .بایــد اینهــا را بــا مافوقهایمــان مطــرح کنــم .روزی دویســت
تتــر م 
راح 
ّ ّ
بچهمزلفهــا را هــم بگیریــم تــا وقتــی آمریــکا بهشــان پــول میدهــد
تــا از ایــن
فایــدهای نــدارد .بایــد درخــت فتنــه را از ریشــه خشــکاند.
در یخچــال را بــاز میکنــم .هــر چــه بــوده و نبــوده ایــن پســره کوفــت کــرده
اســت .مثــل گاو غــذا میخــورد ّامــا نمیدانــم چــرا یــک پــرده گوشــت نمیگیــرد.
ا گــر مــادر خدابیامــرزش بــا ایــن قیافــه میدیــدش دق میکــرد .مــا کــه همسـ ّـن او
ّ
بودیــم هیکلمــان در کل روســتا تــک بــود .آن وقــت ایــن پســره شــلوارش دارد از
پایــش میافتــد .کجایــی بتولجــان کــه ببینــی دســتهگلت بــرای خــودش مــردی
شــده .حیــف کــه رفقــای جالبــی نــدارد .بایــد یــک زن خــوب برایــش پیــدا کنــم و
دســتش را بنــد کنــم تــا دور ایــن رفیقبازیهایــش را خــط بکشــد .بــرای کار هــم
ً
یگــردد حســابی بــه درد
کــه میآورمــش پیــش خــودمّ .اتفاقــا بــا ایــن قیافـهای کــه م 
یخــورد.
ســازمان م 
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صــدای تلویزیــون را بلنــد میکنــم .چنــد نفــر دارنــد دربــارهی گرانــی حــرف
میزننــد و میخواهنــد در کشــور جــو ایجــاد کننــد .صداوســیما نبایــد ایــن
مصاحبههــا را پخــش کنــد .بدبختــی آنجاســت کــه اینهــا در همهجــا نفــوذ کردهانــد
ّ
ً
و دارنــد فرمایشــات اربابانشــان را اجــرا میکننــدّ .اتفاقــا در همیــن تلویزیــون کلــی
نیــروی نفــوذی وجــود دارد کــه بایــد پاکســازی شــوندّ .
متأســفانه مصالحــی هســت
یگــذارد خدمتشــان برســیمّ .
بچههایــی مثــل محمــود بایــد جــای ایــن
کــه نم 
ّ
ّ
نفوذیهــا را پــر کننــد .بایــد اجــازه بدهیــم ایــن نســل متعهــد و متخصــص جــای
ایــن جاســوسهای خودفروختــه را بگیرنــد .بایــد بــه نســل جــوان بهــا داد .آزادی
یعنــی همیــن کــه جوانــی مثــل محمــود بــدون هیــچ پارتــی و حمایتــی بیایــد و بــه
حـ ّـق خــودش برســدّ .امــا عـ ّـدهای نمیگذارنــدّ .
متأســفانه همهجــا دارنــد کارشــکنی
میکننــد.
دیــروز کــه رفتــه بــودم مراســم چهلــم حاجآقــا چنــد تــا از ّ
بچههــای قدیــم پایــگاه
را دیــدم .گیــر داده بودنــد کــه کجایــی و چــرا از پایــگاه رفت ـهای .گفتــم مشــغول
کار آزادم و در آنجــا در خدمــت مــردم و کشــور .حــس کــردم بــد نگاهــم میکننــد.
ً
فکــر کردنــد از آرمانهــای نظــام دور شــدهام و دنبــال پــول و مــال دنیــام .مخصوصا
چپــچ میکردنــد .حیــف کــه مصالــح ،دســت و پایــم
وقتــی ماشــین را دیدنــد خیلــی پ 
یکــردم کــه کــی از آرمانهــا دور شــده اســت.
را بســته اســت وگرنــه حالیشــان م 
ّ
مراســم شــلوغ بــود .آنوریهــا هــم آمــده بودنــد کــه شــلو غبازی کننــد امــا مــا را
کــه دیدنــد دســت و پایشــان را جمــع کردنــد و زود فلنــگ را بســتند .کاش حاجآقــا
چنــد ســال زودتــر رفتــه بــود .خــودش را ایــن ســالهای آخــر خــراب کــرد .البتــه آدم
بــدی نبــود .از ســادگیاش سوءاســتفاده کردنــد و بازیچـهی یــک مشــت جاســوس
خودفروختــه شــد .البتــه مــن کــه مســتقیم از خــودش چیــزی نشــنیده بــودم ّامــا
ّ
بچههــا مــی گفتنــد دلــش بــا آنوریهاســت .مــی گفتنــد خــدا آدم را عاقبتبهخیــر
کنــد .حــاج آقــا بدجــور عاقبــت بــه شــر شــد .حــاال انشــاهلل خــدا میبخشــدش .آدم
ّ
مطمئنــم از ســادگیاش سوءاســتفاده کــرده بودنــد و گــول خــورده
خوبــی بــود.
ّ
بــوده .باالخــره بیــن «غیرالمغضــوب علیهــم» و «والضالیــن» تفاوتــی هســت .خــدا
بیامــرزدش .ایــن محمــود هــم کــه پیتــزا را سر دســرد میخــورد و ظــرف خال ـیاش
یگــذارد تــوی یخچــال بــرای دکــور! هنــوز هــم کــه نیامــده .نشــد یکبــار ایــن
را م 
ّ
بچــه بــرای ناهــار بیایــد و بــا هــم غــذا کوفــت کنیــم .بتولجــان کجایــی کــه ایــن
روزهــا را ببینــی...
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«صــادق هدایت»هــام را از کمــد انبــاری بیــرون آوردهام و بــه یــاد آن روزهــا
میخوانــم .چقــدر ســایهام روی دیــوار نمنــاک ویــا بــه بــوف کــور هدایــت شــبیه
ًّ
اســت .موبایل را برمیدارم .کل آنتنش رفته اســت .تلفن را از روی میز برمیدارم.
نجــور کــه حــدس م ـیزدم قطــع اســت .پردههــای ســفید را کنــار میزنــم تــا
هما 
دریــا را بهتــر ببینــم .از دیــروز ،آرامتــرم و دلتنگتــر .بایــد جایــی را پیــدا کنــم کــه
ً
آنتــن بدهــد .بایــد دوبــاره بــه کتــی زنــگ بزنــم .حتمــا تلفنــش تــا االن روشــن شــده
اســت .چشـمهایش در تمــام اتــاق رژه مـیرود .گیتــار را برمـیدارم و شــروع میکنــم
بــه ســاختن یــک آهنــگ و شــعر تــازه:
«بغض چشات /توو خونمه /توی دلِ  /دیوونمه
مست مست /شک میکنم /به هرچی هست
چشمات شراب /من ِ
این بوف کور /شکل منه /چارهی عشقت مردنه»...
ســرم را تــوی دســتهایم میگیــرم و دراز میکشــم .همــه چیــز بــه جــز
چشـمهایش احمقانــه اســت .آدمهــا میرونــد و میآینــد کــه شکمشــان را پــر کنند و
زیــر شکمشــان را خالــی .ایــن آدمهایــی کــه ریختهانــد تــوی خیابان دنبــال چهاند؟
ً
فکــر میکننــد راهــی وجــود دارد کــه اوضــاع دنیــا را بهتــر کنــد؟ مثــا نفــر بعــدی آمــد
ً
و همهچیــز خــوب شــد و مثــا کنســرتم هــم مجــوز گرفــت! وقتــی همانهایــی کــه
تــوی خیاباننــد میآینــد کنســرت مــن کــه بابا کــرم بزنــم و قــر بدهنــد! وقتــی همــان
معترضهایــی کــه تــوی خیاباننــد در کنســرتها و کافههــا داد میکشــند« :یــه چیــز
شــاد بخــون!! »...وقتــی همانهــا زورشــان میگیــرد آلبومــم را اریجینــال بخرنــد...
پــس مــا تــوی خیابــان چــه گهــی میخوریــم؟ مــا چنــد تــا روشــنفکر ایدهآلگــرا بــا
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ایــن مردمــی کــه شــب جمعهشــان برایشــان از اندیشــه و هنــر ضروریتــر اســت چــه
یشــود ...چنــد ســال؟ صــد ســال؟
غلطــی بکنیــم؟ حســین فکــر میکنــد درســت م 
دویســت ســال؟ وقتــی مــن نباشــم میخواهــم همهشــان بمیرنــد .فقــط خودمــان
چنــد نفــر بمانیــم .مــن گیتــار بزنــم و کتــی زیــر لــب ترانـهام را بخوانــد و مــن قاطــی
کنــم و نتهــا را پــس و پیــش بزنــم و حســین بخنــدد کــه« :داداشــم مــن اگــه
ً
گذاشــتم زینــب بیــاد کنســرت تــو .رســما گنــد میزنــی!» بعــد کتــی بخنــدد و بعــد من
بخنــدم و بعــد بزنــم زیــر گریــه و حســین بیایــد بغلــم کنــد که« :چت شــده پســر؟ چیز
بــدی گفتــم؟» و کتــی بزنــد از اتــاق بیــرون...
دوبــاره مینشــینم و گیتــار را تــوی دســتم میگیــرم .دیوانــهوار میزنــم و
میزنــم تــا خالــی شــوم .حــس میکنــم روی صحنـهامّ .
بچههــا دارنــد میترکاننــد.
مــن وســط صحنــه گیتــار میزنــم و دیوان ـهوار میخوانــم .آهنــگ تمــام میشــود
کصــدا دســت میزننــد .یکدفعــه از وســط جمعیــت ،کتــی بیــرون
و جمعیــت ی 
میآیــد و گلــی را بــه ســمتم پرتــاب میکنــد .اشــاره میکنــم کــه بــاال بیایــد .گل را
از روی زمیــن برم ـیدارم و بــه او تقدیــم میکنــم .میگیــرد و میخنــدد .بغلــش
کصــدا دســت میزننــد ،ســوت میزننــد...
میکنــم و میبوســمش .جمعیــت ی 
حســین وســط جمعیــت نشســته و گریــه میکنــد .داد میزنــم« :حســین مــن بــه تــو
خیانــت نکــردم .حســین خــب اون منــو دوس داره .چــرا گریــه میکنــی لعنتــی؟!
تــو کــه اینهمــه دختــر دور و بــرت ریختــه ...حســین تمومــش کــن ...تــو رو ارواح
مــادرت گریــه نکــن ...باشــه داداش غلــط کــردم فقــط گریــه نکــنّ »...امــا حســین
گریــه میکنــد و آب تمــام ســالن را برم ـیدارد .کتــی آرام زیــر آب فــرو م ـیرود...
توجــه نمیکنــم ...ادام ـهی ّ
صــدای زنــگ میآیــدّ ...
توهــم همیــن
قرصهاســت .کــی خبــر دارد کــه مــن اینجایــم کــه حــاال بیایــد و زنــگ بزنــد؟!...
مطمئنــم ّ
ّ
توهــم اســت ...ســرم
دســتش را گذاشــته روی زنــگ و برنم ـیدارد...
گیــج مـیرود .کســی بــا دســت بــه در میکوبــد .نــه! واقعیســت ...در حالــی کــه بــه
یخــورم خــودم را بــه در میرســانم و بــازش میکنــم .دختــری پشــت
در و دیــوار م 
بــه مــن ایســتاده و دارد بــا موبایلــش شــماره میگیــرد .صــدای در را کــه میشــنود
برمیگــردد...
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« :امیر تا ُظر خونه نیس .زود بیا دیگه!»
 «بــاز دوبــاره ّپدســگ پیــداش نشــه و خمارمــون بــذاره؟ نــه اصــن ولــش کــن!
بایــد بــه ایــن درســای وامونــده برســم».
« :چه نازی میکنی .بیا دیگه .از فیالن فیل که نیفتادی!»
 «ایش ...خب تو بیا .منم تنهام خره».« :تــو کــه اینــو میشناســی .دیــر برســم خونــه عــن میگیــره ســرش بــاز .بیــا
دیگــه زود تــا ُظــر نشــده».
ُ
 «ا کی ...من یه دوش بگیرم جستی آژانس میگیرم اونجام».« :سی یوِ .فیلن بای!»
م ـیروم جلــوی آینــه .بــه کبــودی روی گون ـهام کرمپــودر میزنــم .دردنــاک
اســت .م ـیروم در کمــد را بــاز میکنــم .تــاپ مــورد عالق ـهی ســتاره را میپوشــم.
توپرتهــای امیــر را میچپانــم
موهایــم را ژل میزنــم تــا حالــت بگیرنــد .خر 
تــوی اتــاق نشــیمن و درش را قفــل میکنــم .پنجرههــا را بــاز میکنــم تــا کمــی هــوا
عــوض شــود .کامپیوتــر را روشــن میکنــم و یــک سلکشــن الیــت میگــذارم .ســتاره
کــه مثــل همیشــه دیــر میآیــد .یــک کتــاب روانشناســی برمـیدارم و شــروع میکنــم
بــه خوانــدن...
صدای زنگ میآید .سایهاش پشت شیشه پیچ و تاب میخورد!
« :سالم آبجیییییییی!»
 «خوگشل کردی دلبر شدی .چه خبره دال؟ باز چش امیرو دور دیدی؟»« :واسه توئه خره .به ما نمیاد یه خورده چسانفیسان کنیم؟»
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 «به تو که همهچی میاد .حاال کدوم ور رفته خر گندهه؟!»ُ :
«صب جات خالی رو رینگ بودیم .اصن یه وعضی».
 «جای رینگتون که مونده .سرشو که نبریدی؟!»« :سرشو؟!»
 «ای بیادب! تو آدم نمیشی؟!»« :قربــون ســتارهی بــاادب مأخــوذ بــه حیــای اســطورهی نجابتــم بــرم!! خفــه
کار کــن ...تــو بــه مــن میگــی ب ـیادب؟!»
 «آره که میگم»...ُ
دنبالــش میکنــم .مـیدود بــه ســمت آشــپزخانه .کنــار اپــن گیــرش میانــدازم.
یشــود و بعــد تمــام دردهــا و امیــر و بابــا
میگیرمــش .تــوی دس ـتهایم شــل م 
یشــوم و شــقیقههایم میزننــد .چشــمهایش
یشــوند .داغ م 
و ...آرام دور م 
بســته شــده .مــن هــم چش ـمهایم را میبنــدم و در لبهایــش حــل میشــوم.
بعــد بــا دخترخال ـهام میرویــم زیــر پتــو و زیرزیرکــی میخندیــم .بعــد دس ـتهایش
را میگیــرم و میخنــدم .بعــد میگویــم« :بــزرگ کــه شــدیم باهــات عروســی
یشــم!» .بعــد میخنــدد کــه« :خنگــه دختــرا کــه بــا هــم عروســی نمیشــن!» بعــد
م 
مــن جیــغ میکشــم کــه« :مــن پســرم دیوونــه!» چنگــش میانــدازم و از زیــر پتــو فــرار
میکنــم...
چش ـمهایم را کــه بــاز میکنــم روی کاناپــه داریــم فیلــم میبینیــم .ســتاره
ســرش را گذاشــته روی پایــم و غــرق فیلــم اســت .صــدای ماشــین قراض ـهی امیــر
میآیــد کــه خامــوش میشــود .جیــغ میکشــم« :ســتاره امیــر اومــد »...خودمــان را
ً
جم ع وجــور میکنیــم .س ـیدی را درمیآوریــم و میدویــم تــوی آشــپزخانه و مثــا
یشــویم.
مشــغول درددل م 
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ســام میدهــم .حســین را از روی عکســش میشناســم ّامــا نفــر دیگــر غریبــه
اســت .قیافـهاش ولــی بدجــور آشــنا بــه نظــر میرســد .نمیدانــم کجــا او را دیــدهام.
ّ
مطمئنــم از نزدیــک میشناســمش .کمــی میترســم .بــا او هــم دســت میدهــم و
یشــوند .میگویــم« :ا گــه صــاح میدونیــن بریــم یــه کافیشــاپی
ســوار ماشــین م 
ّ
جایــی حــرف بزنیــم ».حســین میگویــد« :باشــه ».امــا مــرد موجوگندمــی میگویــد:
«نــه! یــه جــا کنــار خیابــون نگــه دار .بایــد بریم جایــی دیرمون شــده ».مـیروم توی
کوچـهای فرعــی و زیــر ســایهی درختــی نگــه مـیدارم.
« :خب در خدمتم .امرتون؟!»
ً
 «من احمدیام .احتماال عموم رو میشناسین .انتشارات میعاد صبح».ً
« :بلــه .ظاهــرا قــرار بــود کتــاب زینــب رو چــاپ کنــن .پــس شــما بــرادرزادهی
ایشــونین .فکــر کنــم محمــود .درســته؟!»
یخــورم .از کجــا مــرا میشناســد؟ یعنــی کتــی چیــزی
یــک لحظــه جــا م 
دربــارهی مــن گفتــه؟
 «بله خودم هستم .کتی چیزی دربارهی من گفته؟»یکــرد .میگفــت ّ
بچ ـهی بااســتعدادی هســتین و بــه
« :بلــه .تعریفتــون رو م 
شــعر عالقمندیــن».
ّ
یشــود .یعنــی کتــی چنیــن حرفــی را
از شــنیدن کلم ـهی بچــه ،حالــم بــد م 
دربــارهام زده؟ نــه امــکان نــدارد .حســین میخواهــد اعصــاب مــرا بــه هــم بریــزد.
میخواهــد نظــر مــرا نســبت بــه کتــی بــد کنــد.
« -نظر لطفشه».
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ًّ
« :بله ایشون کل نظر سرشار از لطفی دارن!»
پچــپ نگاهــش میکنــد .حســین ســرش را پاییــن
مــرد موجوگندمــی چ 
یشــود .بحــث را عــوض میکنــم.
میانــدازد و ســرخ م 
 «مــا وســط کارای کتــاب بودیــم .قــرار بــود کتــی بــه مــن فــرداش زنــگ بزنــهکــه همــو ببینیــم کــه یهدفعــه غیــب شــد .گفتــم شــما شــاید ازش خبــری داشــته
باشــین».
مــرد موجوگندمــی نفســی میکشــد و لبخنــد میزنــد .انــگار خیالــش بابــت
چیــزی راحــت شــده اســت.
ّ
یگــم تــوی اولیــن فرصــت باهاتــون
« :زینــب ی هکــم مریضــه .خــوب شــد م 
تمــاس بگیــره .خوبــه؟»
رنگ از رویم میپرد.
 «مریض؟ تیر خورده؟ بیمارستانه؟! چی شده؟ تو رو خدا بگین».یکدفعه رنگشان عوض میشود .زل میزنند به من.
 «خــب منظــورم ایــن بــود کــه ایشــون شــاعر خوبیــه ...خــب یــه حرفایــییخــواد فــردا عصــر بــا شــما بــره ...میگفــت اگــه
م ـیزد دیگــه ...میگفــت م 
برنگشــت ...خــدای نکــرده میگمــا ...اصــن خــدای نکــرده زبونــم الل برنگشــت
ً
کتابــش رو حتمــا واس ـهش چــاپ کنــم».
مرد موجوگندمی سرش را جلو میآورد« :دیگه بهت چی گفته ّ
بچه؟!»
 «آقــا اصــن خــر مــا از ّکرگــی دم نداشــت! هــر وقــت کتــی خــوب شــد بگین زنگبزنــه بهم».
دســتم را میگیــرد .پنجـهاش قــوی اســت و مچــم درد میگیــرد« :مــن پدرشــم.
بگــو دیگــه بهــت چــی گفت؟»
پــدر کتــی .آقامرتضــی .بلــه .همــان چش ـمها .همــان ابروهــا .بــا همــان
خشــونت مخفــی.
ّ
 «خــب بــه مــن گفــت بــا حســینآقا م ـیره .مشــخصات جفتشــون رو داد.گفــت ا گــه برنگشــتن درشــون بیــارم .یــه نســخه از کتــاب جدیــد حســینآقا رو هــم
داد گفــت ا گــه خــدای نکــرده زبونــم الل ّاتفــاق بــدی افتــاده بــود بــه هــر قیمتــی
شــده کتابــا رو دربیــارم».
« :تو چهجور میخواستی درشون بیاری؟!»
ً
جـ ّـدی و ّ
مصمــم اســت .تمــام برنامههایــم بــه هــم ریختــه .اصــا قــرار نبــود کار
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بــه اینجاهــا بکشــد .حســین بــا آرامشــی عجیــب نگاهــم میکنــد و زیــر لــب چیــزی
میخوانــد مثــل دعــا .آقامرتضــی ولــی عصبــی اســت و رگهــای گردنــش بیــرون
زده .پــس حدســم درســت بــود .االن کتــی کجاســت؟ مگــر قــول نــداده بــود مواظب
خــودش باشــد؟ مگــر قــرار نبــود شــعر گفتــن یــادم بدهــد؟ مگــر قــرار نبــود مراقبــم
باشــد؟ حــاال چ هجــوری بــه بابــا بگویــم؟ حســین زل میزنــد تــوی چش ـمهایم و
آرام و شــمرده میگویــد« :پیــداش کــن .فقــط پیــداش کــن کجاســت .خــودم درش
یگــردد بــه طــرف صندلــی عقــب« :قــول م ـیدم آقامرتضــی...
میــارم »...بعــد برم 
درش میــارم ...روی قولــم حســاب کنیــن»...
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یلــرزد .خــم میشــوم تــوی جــوی آب
تــا ســر کوچــه م ـیدوم .دســت و پایــم م 
و بــاال م ـیآورم .زنــی میپرســد« :دختــرم حالــت خوبــه؟» بــا بدبختــی میگویــم:
«آره »...و دوبــاره بــاال مــیآورم .آدم چقــدر میتوانــد پســت باشــد؟! گوشــی را
درم ـیآورم و بــه نیوشــا زنــگ میزنــم .هنــوز در دســترس نیســت.
خــودم را بــه پارکــی میرســانم و روی نیمکتــی مینشــینم .بــاد خنــک کمــی
حالــم را بهتــر میکنــد .پــس ســر نیوشــا بالیــی آورده کــه خــودش را نیســت و
نابــود کــرده اســت .ا گــر تــا شــب نیوشــا پیــدا نشــود میکشــمش .پســرهی هــرزه.
ً
ّ ّ
تکهتک ـهاش میکنــم .نیوشــا تــو را اصــا آدم حســاب میکنــد کــه بخواهــد بــا
یشــود.
تــوی آشــغال بخوابــد؟! دسـتهایم بــوی شــاهرخ را میدهــد .چندشــم م 
بــه توالــت م ـیروم و میشویمشــان .تــوی آینــه بــه خــودم نــگاه میکنــم .ریملــم
ریختــه و زیــر چشـمهایم ســیاه شــده .ســبزی چشـمهایم کمرنگتــر از همیشـهاند
و پوســتم رنگپرید هتــر از دیــوار ســفید دستشــویی.
دوبــاره روی نیمکــت مینشــینم .صــدای خنــدهاش تــوی گوشــم میپیچــد
وقتــی دربــارهی نیوشــا حــرف مـیزد .بایــد هــر جــور شــده پیدایــش کنم .تلفــن زنگ
یخــورد ...شــمارهی دال اســت .جــواب نمیدهــم .دلــم میخواهــد موبایــل را
م 
خامــوش کنــم ّ
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ِ
لجــن فرســتاده .بــاز میکنــم:
«»toro xoda javab bede go khordam
جــواب نمیدهــم .ا گــر یــک مــو از ســر نیوشــا کــم شــده باشــد زنــدهاش
یگــذارم .بــاد خنــک تــوی صورتــم میزنــد .حــاال بایــد از کجــا شــروع کنــم؟ از
نم 
ســردخانهها؟ نــه! از پلیــس؟ نــه! از بیمارســتانها؟ نــه! ...بایــد از دوســتان و
خانــوادهاش شــروع کنــم .پیدایــش میکنــم .نیوشــا...
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یشــوید .بعــد گوجههــا را .بعــد خیارهــا را .بعــد خیارهــا
کاهوهــا را زیــر آب م 
را پوســت میکنــد .بعــد خردشــان میکنــد .بعــد کاهوهــا را خــرد میکنــد .بعــد
گوجههــا را .بعــد تزئینشــان میکنــد و ســس میریــزد و آبلیمــو .صــدای امیــر از تــوی
هــال میآیــد.
ً
« :مــن کتابتــون رو ســه بــار خونــدم .مخصوصــا بــا موضــوع کتــاب خیلــی حــال
کــردم .یــه جورایــی مثــل فیلمــای کیمیایــی بــود».
 «نظــر لطفتــه .البتــه از دیــدگاه خــودم یــه فرقــای اساســی دارن .فیلمــایمســعودخان در مــدح رفاقتــه .در ســتایش چیزایــی کــه دیگــه نیســتن .یــه جــور
بازآفرینــی دنیــای مردانگــی و اعتمــادّ .امــا کتابــای مــن در مــدح چیــزی نیســتن.
ً
از جنــس زندگـیانّ .اتفاقــا قهرمانــاش آدمــای بازنــدهن .آدمایــی کــه یــه روز بــه یــه
چیزایــی اعتقــاد داشــتن امــا االن شــک کــردنّ .امــا نــه میتونــن آرماناشــون رو کنــار
بــذارن نــه دیگــه میتونــن بــه اون آرمانــا ایمــان داشــته باشــن».
صــدای حســین اســت .روی مبــل نشســته و در حالــی کــه دســتهایش را
تــکان میدهــد بــا هیجــان حــرف میزنــد.
ّ
« :ولــی قبــول کنیــن قهرمــان داســتاناتون مــردا هســتن .مــن حتــی ســیگار
ً
کشیدنشــون رو تــا مغــز اســتخونام حــس میکنــم .همیــن کتابتــون مثــا .مگــه
پســره بــه خاطــر دختــره همــه چیزشــو نباخــت؟ مگــه دختــره بهــش خیانــت نکــرد؟»
 «آره خیانــت کــرد .ولــی دختــره هــم دالیــل خودشــو داشــت .میدونیــنامیرآقــا یــه فاجعــه کــه بیــن دو نفــر ّاتفــاق میافتــه همیشــه هــر دو طــرف ّ
مقصــرن.
مــن هــم ســعی کــردم تــوی داســتانام همیــن رو نشــون بــدم».
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عاطفــه در حالــی کــه ســفره را میچینــد زیــر چشــمی بــه حســین نــگاه میکنــد.
میگویــد« :حســینآقا! منــم کتابتونــو خونــدم .تــو رو خــدا ببخشــیدا ولــی بــه نظــرم
ّ
خیلــی جــذاب نیســت .پایانــش تلخــه! آدم وقتــی میخونــه ناراحــت میشــه.
انــگار»...
امیــر یکدفعــه داد میکشــد« :کــی نظــر تــو رو خواســت؟ تــو بــرو همــون
فیلمهندیاتــو نــگاه کــن .حســینآقا افتخــار دادن تشــریف آوردن خونــهی مــا.
اونوقــت تــو»...
حســین دســت امیــر را میگیــرد« :آروم بــاش امیرجــان .چیــزی نگفــت کــه!
نظــرش رو گفــت .خــب االن جامعــه طوریــه و تلخــی اینقــدر زندگیــا رو فــرا گرفتــه
کــه آدمــا بــه هــر دری میزنــن تــا ی هکــم شــاد بشــن .فیلمــای روی پــرده رو ببیــن.
هم هشــون کمدیــای مبتــذل .عاطفــه خانــم! قبــول دارم پایــان رمانــم خــوش
ً
نیســت ّامــا تلــخ هــم نیســت .مثــا ا گــر پســره و دختــره هیچوقــت نمیفهمیــدن
یکــردن و زندگــی جفتشــون نابــود میشــد
کــه راهشــون فــرق داره و ازدواج م 
پایــان خــوش بــود؟! شــاید همیــن جدایــی یــه پایــان خــوش باشــه ...آدمــا همیشــه
مجبــورن بیــن بــد و بدتــر یکــی رو انتخــاب کنــن .یــادت باشــه گاهــی انتخــاب راه
بــد یــه پایــان خوشــه»...
عاطفــه زل زده اســت تــوی چش ـمهای حســین و کلمههــا تــوی ســرش
میچرخنــد .ماس ـتها را میچینــد جلــوی بشــقابها و بــه انتخــاب فکــر میکنــد.
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چش ـمهایم نبایــد بــه روشــنی لعنتــی آن چراغهــای بــاال عــادت کنــد .نبایــد
زمــان را گــم کنــم .االن چنــد روز اســت کــه ایــن آشــغالها مــرا انداختهانــد اینجــا؟
االن چــه موقــع روز اســت؟ بعــد صبحانــه هنــوز چیــزی نیاوردهانــد پــس هنــوز ظهــر
نشــده ...نبایــد زمــان را گــم کنــم .بایــد وقــت تلــف کــردن را یــاد بگیــرم .چقــدر
دیوارهــا را بخوانــم؟ کاش میشــد موقــع بازجویــی خــودکاری کــش بــروم و شــروع
کنــم بــه شــعر گفتــن و روی دیوارهــا نوشــتنّ .امــا دوربینهــا میبیننــد .اینجــا
ً
ّ
حتــی داخــل ّ
حمــام هــم دوربیــن دارد .حرامزادههــا حتمــا جمــع میشــوند تــوی
یــک اتــاق و بــه بهان ـهی بررســی ّمتهــم بــا آلتهــای بوگندویشــان ور میرونــد.
االن حســین کجاســت؟ دارد بــه مــن فکــر میکنــد یــا مــرا فرامــوش کــرده اســت؟
ً
اصــا دارد آن بیــرون چــه غلطــی میکنــد کــه مــن ایــن همــه روز اســت اینجــا گیــر
ً
کــردهام؟ حتمــا هیــچ کاری نمیکنــد کــه یــک موقــع کســی شــک نکنــد بــا مــن
ارتباطــی داشــته اســت .شــاید هــم میترســد بــرای موقعیــت کاریاش بــد شــود.
ً
حتمــا االن تــوی یــک کافــه نشســته و دارد بــا یکــی از شــاگردهایش بــه بهان ـهی
ً
ادبیــات الس میزنــد .االن حتمــا دارد از رمــان جدیــدش و نقــد وضعیــت زن در
ّ
جهــان ســوم حــرف میزنــد .دســتش را هــم میگیــرد؟ بازجــو میگفــت کــه کلــی
فیلــم و عکــس ازش دارنــد .میگفــت بــرای همیــن کثافتکاریهایــش اســت کــه
مربــی مانــده و ّ
هنــوز ّ
حتــی اســتادیاریاش را هــم نگرفتــه اســت .میگفــت تمــام
ایــن روزهــا کــه مــن اینجــا بــودهام دختــری بــه خانـهاش میرفتــه اســت .کثافت...
کثافــت ...مــن چنــد روز اســت کــه اینجــا بــودهام؟ نبایــد زمــان را گــم کنــم .االن تیــر
اســت یــا مــرداد؟ شــاید هــم شــهریور باشــد ...کثافتهــا هــر روز میگوینــد بنویــس
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ّ
تــا زود آزادت کنیــم .دروغ میگوینــد مادرجندههــا! بــه همــان خــدای تقلبیشــان
ً
قســم میخورنــد و دروغ میگوینــد .بیســت ســال پیــش بــه مامــان هــم حتمــا دروغ
گفتهانــد .شــاید میخواهنــد مــرا هــم مثــل مامــان بکشــند .نبایــد بگــذارم .نبایــد
ً
یشــود .بابــا طاقتــش را نــدارد .همـهی ایــن روزهــا حتمــا در
بگــذارم .بابــا دیوانــه م 
یصــدا گریــه کــرده اســت .بابــا نکــن ســکته میکنــی هــا .همـهی
اتــاق را بســته و ب 
ایــن روزهــا ...مگــر چنــد روز گذشــته اســت؟ نبایــد زمــان را گــم کنــم .بــه خاطــر بابــا
بایــد طاقــت بیــاورم .شــاید آن بازجــوی لعنتــی دروغ میگویــد .شــاید حســین رفتــه
پیــش بابــا و دو نفــری دارنــد دنبالــم میگردنــد .مگــر بــه مــن نگفتــه بــود کــه اگــر
جلــوی دوربیــن اعتــراف کنــم تــا آخــر هفتــه ولــم میکننــد .دروغ میگویــد ...االن
چنــد تــا آخــر هفتــه گذشــته اســت؟ نبایــد روزهــا را گــم کنــم ...بایــد ورزش کنــم...
بایــد بــا ایــن آشــغالها بجنگــم .مــن یــک شــاعرم .مــن یــک هنرمنــدم .نمیتواننــد
بــه ایــن راحتیهــا ســرم را زیــر آب کننــد...
ّ
صــدای زنــگ تلفــن از راهــرو یــا اتــاق نگهبــان میآیــد .هیــچ تصــوری از خــارج
ســلول نــدارم .ولــی صــدای زنــگ هــر دفعــه میپیچــد تــوی ســرم و چیــزی در دلــم
فــرو میریــزد .صــدای زنــگ یعنــی یــک نفــر را میخواهنــد ببرنــد بــرای بازجویــی.
صــدای زنــگ یعنــی بایــد ســریع لبــاس و چــادرم را بپوشــم و آمــادهی چشــمبند
زدن بشــوم .شــاید نوبــت شــمارهی  37باشــد .اینجــا تمــام آدمهــا بــه عــدد تبدیــل
یشــوند .عــدد اعترافهــا ،عــدد حمامکردنهــا ،عــدد کتکخوردنهــا،
م 
عــدد تکنویس ـیها ،عــدد روزهــای انفــرادی ...راســتی چنــد روز اســت کــه
اینجــا هســتم؟ روی دیــوار کســی بــزرگ نوشــته 108« :روز گذشــت .اال بذکــر اهلل
تطمئــن القلــوب» ...مــن بایــد چــه عــددی را روی دیــوار بنویســم؟ مــن بایــد بــا
کــدام ذکــر آرام شــوم؟ کــدام اهلل میتوانــد ســقف را بــاز کنــد و مــرا بلنــد کنــد و در
ً
یــک جــای دوردســت جهــان پــرت کنــد بغــل بابــا؟ ...ســراغم نیامدنــد .احتمــاال
نوبــت شــمارهای دیگــر اســت .شــمارهی مــن روزهاســت کــه فرامــوش شــده
ّ
مطمئنــم هیــچ خدایــی هــم عالق ـهای بــه ســر زدن بــه ایــن نقط ـهی دنیــا
اســت.
را نــدارد ...نــور چراغهــای همیشــه روشــن ســقف تــوی چشــمم میزنــد .بایــد بــا
چشــم بــاز زل بزنــم بــه چراغهــا تــا جایــی کــه خطــوط و ســایهها و روشــنیها از
بیــن برونــد .بایــد حواســم را از کار بینــدازم .بایــد مغــزم را از کار بینــدازم .بایــد تــن
بدهــم بــه بازیهایشــان و زنــده بمانــم .بایــد بــه خاطــر بابــا زنــده بمانــمّ .
حتــی اگــر
بــه قیمــت فرامــوش کــردن همهچیــز باشــد...
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38
« :مجتبــی خوبــی؟ خوبــی گلــم؟ بــا خــودت چــی کار کــردی خــره؟ دیوونــه...
مواظــب بــاش ..مواظــب بــاش ...همینجــا همینجــا دراز بکــش».
 «کی به تو آدرس منو داد؟ کی داد؟ کتی گفت بیای اینجا؟»ّ
« :دیوونــه نگــو کل ایــن بســتهها رو تــو خــوردی .لعنتــی بــا خــودت چــه کار
کــردی؟ بلنــد شــو بریــم درمونــگاه».
 «مــن هیچجــا نمیــام .زیــاد نخــوردم .شــاید یــه چن د تایــی زیادتــر ...خوبم...خوبــم ...ول کــن دیگه عوضــی .خوبم»...
یخــواد بــه مــن فحــش بــده ولــی بــاال
« :بایــد بــاال بیــاری .هــر چــی دلــت م 
بیــار .آهــان خوبــه .راحــت بــاش عزیــزم .گــور پــدر فــرش فقــط بــاال بیــار .خــودم
میشــورمش»...
ّ
 «بذار بخوابم .دیگه بسه .خوبم ...خوبم»...« :بایــد بــازم بــاال بیــاری تــا خــوب بشــی .آخــه چــرا با خــودت ایــن کارو میکنی؟
کــون لـ ّـق مجـ ّـوز و موســیقی! تــو نباشــی میخوام دنیا نباشــه».
یبــرد .نفسهــای ّ
نامنظمــش کمکــم نظــم
تــوی دسـتهای دختــر خوابــش م 
میگیرنــد .دختــر لباسهــای اســتفراغی پســر را درم ـیآورد .زمیــن را بــا پارچ ـهای
خیــس تمیــز میکنــد .مالفـهای تمیــز از آن اتــاق پیــدا میکنــد و روی پســر میکشــد.
زل میزنــد بــه مژههــای بلنــد و بینــی تراشــیدهی پســر تــوی خــواب .حــس میکنــد
تــن خــودش هــم بــوی اســتفراغ گرفتــه اســت .لخــت میشــود و مـیرود زیــر مالفــه
در آغــوش پســر .ســریع خوابــش میبــرد .مثــل جهانگــردی کــه از ســفری طوالنــی
برگشــته اســت.
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39
روغــن را میریــزم تــوی قابلمــه تــا آب شــود .شــعلهی گاز را کــم میکنــم .بعــد
مکــم بــه آن اضافــه میکنــم.
آرد الــک شــده را ک 
لــم داده اســت روی مبــل .چش ـمهایش قرمــز اســت و زیرشــان گــود افتــاده
اســت .تهریشــش بلنــد شــده .صدایــش انــگار از دوردس ـتها میآیــد« :دیگــه
کــم آوردم .بــه هــر کــس و ناکســی رو انداختــم .تــا میفهمــن ماجــرا چیــه عقــب
ً
میکشــن مخصوصــا تــا ماجــرای مادرشــو میفهمــن .عقلــم دیگــه کار نمیکنــه.
خســته شــدم»...
شــعلهی گاز را بیشــتر میکنــم و تندتنــد هــم میزنــم تــا آرد نســوزد .از داخــل
آشــپزخانه میگویــم« :عزیــزم اون بــه کار و راهــش ایمــان داشــته .مــن نمیفهمــم
تــو چــرا عذابوجــدان داری .یهکــم آبــا از آســیاب بیفتــه همــه رو آزاد میکنــن .ایــن
یشــیا .یــه نــگا تــوو آینــه بــه خــودت بکــن .تــو فقــط
وســط تویــی کــه داری نابــود م 
مســؤول زندگــی زینــب کــه نیســتی .شــاگردات چــی؟ دوســتات چــی؟ مــن چــی؟
ً
اصــا خــودت چــی کــه قــراره یــه عالمــه کتــاب دیگــه بنویســی؟»
روی شــعلهی دیگــر گاز ،شــکر را در آب گــرم حــل میکنــم و زعفــران را بــه آن
اضافــه میکنــم .نگرانــم کــه آرد نســوزد.
ُ
از بــاالی اپــن نگاهــش میکنــم .چشـمهایش را بســته و خــودش را روی مبــل
ولــو کــرده اســت .دلــم میخواهــد بغلــش کنــم و تمــام خســتگیها و غمهایــش
را در آغوشــم حــل کنــم« :تــازه شــاید ایــن جدایــی واس ـهتون الزم بــوده .یهکــم
فرصــت دور از هیجــان و احساســات کــه بــه رابطهتــون فکــر کنیــن .بــه نظــر مــن
ّ
ً
کــه اصــا ایــن ّاتفاقــا کار خداســت .شــما نــه بــا هــم میســازین نــه تفکراتتــون مــث
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همــه نــه خانواد هتــون ...بهخدایــی عشــق و عاشــقی دو روز بعــد عروســی تمــوم
یشــه هــا .همیــن امیــرو ببیــن .اومــد مغــازهی مــا خریــد کنــه عاشــقم شــد .هــر چی
م 
ّ ّ
بابــام گفــت نــه! امیــر گفــت ال و بــا ا گــه بهــم ندینــش خودمــو میکشــم .منــم ازش
خوشــم اومــده بــود پامــو کــردم تــوی یــه کفــش کــه میخوامــش .آخــرش چــی شــد؟
زندگیمونــو کــه میبینــی .شــدهم کنیــز زرخریــد آقــا .تــو ا گــه از زینــب جــدا بشــی هــزار
تــا دختــر از اون بهتــر حاضــره واسـهت جــون بــده .مــن نمیدونــم چــرا داری آبــرو و
کار و همــه چیــزت رو مـیذاری وســط واســه کســی کــه میاومــدی اینجــا از دســتش
یکــردی!»
زار زار گریــه م 
بــوی آرد درآمــده و قهــوهای شــده اســت .قابلمــه را از روی گاز برمــیدارم.
شــربت زعفــران را یکدفعــه میریــزم تــوی قابلمــه.
ّ
مطمئنــی زینبــو بــه خاطــر تظاهــرات رفتنتــون
نگاهــش میکنــم« :تــو اصــن
گرفتــن؟ خــب تــو هــم رفتــی .هــزار نفــر دیگــه هــم رفتــن .چــرا اونــا رو نیومــدن در
خون هشــون بگیــرن؟ شــاید ماجراییــه کــه مــن و تــو نمیدونیــم».
کــره و روغــن مایــع و گالب را بــه مــواد اضافــه میکنــم و میگــذارم دوبــاره روی
یشــوم تــا آب حلــوا کامــل کشــیده
گاز .ایــن دفعــه شــعله را کمتــر میکنــم .منتظــر م 
شــود و بــه روغــن بیفتــد.
ّ
هنــوز چشـمهایش بســته اســت .حتــی تــوان بحــث و صحبــت کــردن نــدارد.
انــگار میلیونهــا مورچــه در مغــزش راه میرونــد و او تســلیم محــض ،منتظــر از هــم
ً
یگــم کــه حتمــا .باالخــره ایــن مملکــت
فــرو پاشــیدن اســت .میگویــم« :البتــه نم 
صاحــاب نــداره .گفتــم شــاید ...ولــی مــن بحثــم اینــه کــه تــو بشــینی اینجــوری
ّ
غصــه بخــوری و ّذره ّذره آب بشــی اون از زنــدان درمیــاد؟! مــن واســه خــودت
یشــی نکنــه ســر تــو هــم بالیــی بیــارن .واســه کیــا
نقــدر پیگیــر م 
میترســم .ای 
ّ
بــری داخــل زنــدان؟ واســه ایــن روشــنفکرایی کــه از حسودیشــون یــه معرفــی یــا نقــد
ّ
واســه کتابــت تــوی روزنامههــا یــا مجلههاشــون نمینویســن؟ واســه ایــن مردمــی
کــه رمــان فهیمــه رحیمــی و نســرین ثامنــی رو از رمــان تــو بیشــتر میخــرن و دوس
دارن؟ واســه زینــب کــه فــردا کــه دربیــاد بــاز میخــواد هــر روز بهــت تهمــت بزنــه و
آبروتــو جلــوی طرفــدارات ببــره؟ واســه کــی حســین؟ یــه کــم بــه فکــر خــودت بــاش.
بهخدایــی میترســم ســکته کنیــا .تــو رو جــون مــن ،تــو رو امــام هشــتم بــه فکــر
خــودت نیســتی بــه فکــر دل کوچولــوی مــن بــاش کــه وقتــی اینجــوری میبینتــت
یشــه».
دیوونــه م 
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زیــر گاز را خامــوش میکنــم و حلــوا را میکشــم تــوی بشــقاب .تزئینــش میکنــم
یگــذارم جلــوی حســین .میگویــم« :بخــور دیگــه .فقــط بــه
و مـیآورم تــوی هــال م 
خاطــر تــو درســت کــردم ی هکــم جــون بگیــری .بــه خاطــر مــن یــه قاشــق بخــور»...
چشـمهایش هنــوز بســته اســت .انــگار در جهانــی قــدم میزنــد کــه بــه جهــان
مــا شــباهتی نــدارد .ایــن غــم عمیــق ،صورتــش را از همیشــه زیباتــر کــرده اســت.
بعضیهــا زیباییشــان از جنــس رنــج اســت .بــرای همیــن هرچقــدر دردهایشــان
یشــود .انگشــتم را میزنــم تــوی
یشــود عمــق زیباییشــان هــم بیشــتر م 
بیشــتر م 
ّ
حلــوا و یــک تکــه برم ـیدارم .فوتــش میکنــم تــا کمــی ســرد شــود .بعــد میبــرم
طــرف لبهایــش .مقاومتــی نمیکنــد .حلــوا را داخــل دهانــش میگــذارم .از
برخــورد انگشــتم بــا لبهــا و زبانــش گــر میگیــرم .بــا دســت چپــم آرام دســتش را
تــوی دســتم میگیــرم و فشــار میدهــم .چش ـمهایش هنــوز بســته اســت.

 84گفتگو در تهران

40
« :سالم! ببخشید آقای ّ
ستاری یه دقیقه وقت دارید مزاحمتون بشم؟»
 «در خدمتم بفرمایید».« :مــن ایــن شــعری کــه امــروز تــوی جلســه خوندیــن رو خیلــی دوســت داشــتم.
میخواســتم ببینــم میتونــم داشــته باشــمش؟»
 «بلــه لطــف شماســت ولــی مــن االن کــه فرصــت نــدارم بنویســمش.میخوایــن جلسـهی بعــدی کــه تشــریف آوردیــن دفترتونــو قبــل جلســه بدیــن بهم
تــا براتــون یادداشــت کنــم».
« :خــب آخــه مــن ی هکــم درســام ســنگینه و خون همــون هــم دوره ممکنــه دیگــه
ً
ایــن انجمــن نیــام .میتونــم شــمارهای چیــزی ازتــون داشــته باشــم کــه بعــدا جــای
دیگــه یــا جلس ـهی دیگ ـهای هماهنــگ کنــم ازتــون بگیــرم؟ راســتی شــما آمــوزش
شــعر هــم میدیــن ا گــه کســی بخــواد؟»
ً
 «ایــن شــمارهی منــزل منــه .بلــه فعــا کــه باالجبــار تدریسخصوصــی هــممیکنــم .هــم ادبیــات هــم عربــی هــم کنکــور .اگــر از دوســتانتون کســی هســت
یشــم در خدمــت باشــم».
خوشــحال م 
« :خــب راســتش رو بخوایــن خــودم میخواســتم مزاحمتــون بشــم .البتــه
یخــوام بهــم شــعر گفتــن رو یــاد بدیــن .میخــوام یــه
واســه کالس کنکــور نــه .م 
شــاعر بــزرگ بشــم مثــل شــما».
 «مــن کــه شــاعر بزرگــی نیســتم ولــی چشــم در حـ ّـد توانــم کمکتــون میکنــم.میخوایــن بقیـهی صحبتــا و هماهنگیــا رو پشــت تلفــن بکنیــم؟ جـ ّـو اینجــا رو کــه
میدونیــن .دوســت نــدارم بــا فکــرای خرابشــون راجــع بــه مــن و شــما قضــاوت
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کنــن».
« :چشم .فقط چه ساعتایی خونه هستین باهاتون تماس بگیرم؟»
 «مــن صبــح تــا شــب جــز همیــن دوشــنبهها کــه میــام انجمــن ،خون ـهام.مگــر اینکــه تایــم کالســام باشــه و تلفــن رو جــواب نــدم .یــا ظهرهــا کــه م ـیرم دم
ً
مدرس ـهی دختــرم دنبالــش .ولــی اکثــرا خونــه هســتم و آزاد .فقــط ببخشــید اســم
شــریفتون؟»
ً
« :نرگس هستم .نرگس شریفی ...حتما مزاحم میشم».
ً
 «مراحم هستین .فعال من با اجازه مرخص میشم».« :خدا نگهدار استاد».
 «خدانگهدارتون».مــرد بــدون آنکــه برگــردد تــا انتهــای خیابــان م ـیرود و بعــد بــه ســمت چــپ
میپیچــد .دختــر بــا نــگاه ،قدمهــای آرام و مطمئــن او را بدرقــه میکنــد .بعــد
لبخنــد میزنــد و بــا ســرعت بــه ســمت خانــه م ـیدود.
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41
بعــد کالس مـیروم ســراغش .داخــل تریــای دانشــگاه نشســته و ســعی میکنــد
چــای داغــش را بـهزور بخــورد .مینشــینم روی صندلــی روبرویــش.
« :آخــه واســه چــی بــا ایــن اســتادا بحــث میکنــی؟ اینــا چــی میفهمــن؟ آخــه
نشــناختی بــه ادبیــات!»
داداشــم ایــن فســیال رو چــه بــه نــگاه جامع هشــناختی و روا 
ّ
یشــه کــه .پــول بیتالمالــو میگیــرن اون وقــت یــه ذره ســواد
 «خــب آخــه نم نــدارن کــه بــه ّ
بچههــای مــردم یــه کلمــه اضاف هتــر از جــزوهی ســی ســال پیششــون
یــاد بــدن .مــا چــه گناهــی کردیــم کــه بایــد تــاوان بیســوادی آقایــون رو بدیــم؟»
« :حســینجان کــدوم ّ
بچههــای مــردم؟ ســرتو کــردی زیــر بــرف و فکــر میکنــی
بقیــه واس هشــون ّ
مهمــه؟ میدونــی تــوی خوابــگاه همــه از دســتت شــاکیان کــه
یگــذاری اســتاد درســت درسشــو بــده و کالســو بــه هــم میریــزی؟! میگــن
نم 
همــون معنــی کــردن شــعر و حفــظ کــردن تاریــخ ادبیــات چــه اشــکالی داره کــه
حســین واســه اظهــار فضــل هــی میــاد بــه هم ـهی اســتادا گیــر م ـیده؟!»
 «تو که میفهمی چرا چیزی نمیگی؟ تو ناراحت نیستی از این وضع؟»« :نــه! واس چــی ناراحــت باشــم؟ هــر کــی خیلــی عالقمنــده مــث مــن و تــو
خــودش م ـیره میخونــه .اونایــی هــم کــه اومــدن دانشــگاه مــدرک بگیــرن بــذار
بگیــرن و کیفــش رو بکنــن .اشــکال از مــن و توئــه کــه اومدیــم تــوی ایــن دانشــگاه.
وگرنــه همــه دارن بــا ایــن وضــع حــال میکنــن .ایــن مــن و توایــم کــه بایــد تغییــر
کنیــم .مگــه تــو بــه دموکراســی اعتقــاد نداشــتی؟ خــب ایــن دموکراســیه دیگــه .بایــد
تابــع جمــع باشــی».
ً
« -خب مثال تو که به دموکراسی اعتقاد نداری نمیخوای کاری کنی؟»
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« :مــی خــوام! پریــروز برگـهی انصرافمــو دادم آمــوزش .امــروز هــم کــه اومــدم به
عشــق دیــدن تــو بــود .میخــوام بــرم ســراغ همــون ســاز زدن خــودم .از این دانشــگاه
جــز خشــکوندن ریشـهی ادب و ادبیــات چیــزی درنمیاد».
یگــی؟ چــرا آخــه؟ ایــن چــه کاریــه؟ چــرا یــک کلمــه بــه مــن نگفتــی
 «راســت م قبلــش؟ فکــر نمیکنــی ایــن فــرار کردنــه؟ ا گــه تــو بــری ا گــه مــن بــرم کــی میخــواد
ایــن نظــام آموزشــی غلــط رو تغییــر بــده؟ حســینها و مجتبیهایــی کــه بعــد از مــا
میــان چــه گناهــی کــردن کــه مــا حاضــر نشــدیم بجنگیــم و شــرایط رو تغییــر بدیــم؟
مــا فقــط نبایــد بــه خودمــون فکــر کنیــم».
ّ ً
«اتفاقــا اونــا هــم بایــد ســریع انصــراف بــدن و بــرن .تغییــر بدیــم کــه چی بشــه؟
:
ّ
همــه خوشــحالن! همــه راضـیان! ایــن رو تــوی کلـهت فــرو کن کــه مــن و توایم که
فــرق داریــم .ماییــم کــه بــا فکــر کردنمــون وصلههــای ناجــور طبیعتیم .ایــن ماییم
کــه بایــد منقــرض بشــیم نــه اونا!»
 «تــو داری سفســطه میکنــی مجتبــی .تــو خیلــی کار اشــتباهی کــردی .مــندلــم بــه بــودن تــو خــوش بــود .بــه اینکــه یــه نفــر حرفامــو میفهمــه .بــه اینکــه یکــی
مثــل خــودم عاشـ ِـق»...
بغضــش میگیــرد و جمل ـهاش ناتمــام میمانــد .چایــش را کــه ســرد شــده ســر
میکشــد .ســیگاری روشــن میکنــم و نگاهــش میکنــم .دسـتهایش عــرق کــرده
یلــرزد.
وم 
« :ولــی حســین مــن اعتقــاد دارم کــه تــو میتونــی یــه چیزایــی رو تغییــر بــدی.
تــو مثــل مــن نیســتی .هنــوز بــه آدمــا ایمــان داری .هنــوز فکــر میکنــی روز خوبــی
وجــود داره کــه بخــوای یــا نخــوای بســازیش .حاضــر بــودم نصــف زندگیمــو بــدم
ّامــا ایمــان تــو رو داشــته باشــم .تــازه تــو هنــوز بــه خــدا اعتقــاد داری .میدونــی ایــن
یعنــی چــی؟ یعنــی هنــوز یکــی هســت کــه وقتــی میدونــی همـهی راهــا بســتهس،
یشــه .مهــم نیســت
چــوب جادوییشــو از اون بــاال تکــون م ـیده و یــه راهــی بــاز م 
کــه واقعــی باشــه یــا نــهّ .امــا اعتقــاد بهــش باعــث میشــه بشــه ایــن حجــم عظیــم
از کثافــت رو ّ
تحمــل کــرد و جلــو رفــتّ .امــا مــنّ ...امــا مــن ناامیــدم ...بــه نظــر مــن
فقــط ســه راه وجــود دارهّ :اولیــش اینــه کــه یــه بمــب بــزرگ منفجر بشــه و بعــد از ّاول
یــه دنیــای بهتــر رو بــا آدمایــی بهتــر ســاخت .دنیایــی کــه آدمــای احمــق و کثیــف
و ...حـ ّـق زاد و ولــد نداشــته باشــن! راه دوم اینــه کــه آدم خودشــو راحــت کنــه و از
ایــن زندگــی احمقانــه کنــار بکشــه»...
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 «راه سوم چیه؟»« :در لحظــه زندگــی کــردن و فراموشــی ...گــوش کــردن بــه یــه موزیــک.
خونــدن یــه داســتان .ســکس بــا یــه دختــر خوشــگل .پیچیــدن یــه ســیگاری .تموم
کــردن بطــری ودکا .دیــدن یــه ســریال احمقانــه .خــوردن یــه ســاندویچ کثیــف...
بــازم بگــم؟»
 «هــه ...ا گــه مــا هــم نخوایــم فکــر کنیــم و بجنگیــم پــس فــرق مــا بــا اوناحمقــا چیــه؟»
« :فــرق زیــادی نداریــم! فقــط مــا حماقــت رو انتخــاب کردیــم بــه جــای اینکــه
انتخــاب بشــیم .کــه میدونیــم ا گــه چشــامونو وا کنیــم چــه حجــم عظیمــی از گنــد
و گــه دنیــا رو فــرا گرفتــه .واســه همیــن چشــامونو میبندیــم و ســعی میکنیم احمق
خوبــی باشــیم .فــرق مــا اینــه کــه نمیتونیــم ّ
حتــی احمقــای خوبــی باشــیم .کافیــه
قــرص و مشــروب و کوفــت و زهرمارمــون کــم بشــه یــه دفــه ّ
واقعیــت آوار میشــه رو
ســرمون .یــه دفــه وســط عروســی میزنیــم زیــر گریــه .یــه دفــه بــا مشــت میکوبیــم
تــوی شیشـهی خون همــون و ّ
حتــی نمیفهمیــم چــرا همهجــا رو خــون برداشــته .مــا
ّ
حتــی تــوی احمــق بودنــم خــوب نیســتیم»...
بــه مــن نــگاه نمیکنــد .چشـمهایش را بســته و دارد در ســرزمین دیگــری قــدم
میزنــد .ســیگار بعــدی را روشــن میکنــم و بــه دوردسـتها خیــره میشــوم.
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ّ
یشــود بایــد مثــل هم ـهی ایــن ســالها منتظــر شــوم کــه
قصــه کــه تمــام م 
محکــم بغلــم کنــد و دس ـتهای بزرگــش زیــر لباســم مشــغول نــوازش شــود .بعــد
خــودش را بمالــد بــه تــن کوچکــم کــه مثــل عروســک روی ســینهاش جــا گرفتــه
اســت .آرام آرام ...ا گــر ماجــرا بــه همینجــا ختــم میشــد شــاید قابــل ّ
تحمــل بــود
ّامــا وقتــی دســت کوچکــم را میکنــد تــوی شــورتش و مجبــورم میکنــد بــاال و پاییــن
ببــرم حالــت تهـ ّـو ع میگیــرم .چــون میدانــم کــه بعــدش بــرای اینکه مامــان نفهمد
ّ
یگــذارد بــروم دستشــویی و دســتم را بشــویم .دســتمالکاغذی را بــا عجلــه
حتــی نم 
بــه خــودش و دســت مــن میمالــد ،لبهایــم را میبوســد و از اتــاق بیــرون مـیرود.
اوایــل اصـ ًـا نمیفهمیــدم ماجــرا چیســت .نوعــی ّ
محبــت پدرانــه بــود کــه حــاال
گاهــی بــا درد یــا کثیـفکاری همــراه بــود .باباهــا همیشــه ّ
محبتشــان خرکــی اســت!
یشــناختم و از آنطــرف انتظــارات
یشــدم و خیلــی چیزهــا را م 
گتــر م 
مکــم بزر 
ّامــا ک 
ً
ّ
ّ
یشــد .بعــدا ّ
حســم تبدیــل شــد بــه لــذت آمیختــه بــه تنفــر.
گتــر م 
او هــم هــر روز بزر 
ّ
از اینکــه بــه ایــن بــازی نیم هشـبها اینگونــه عــادت کرده بــودم و حتی گاهــی از آن
ّ
یبــردم از خــودم حالــم بــه هــم میخــورد .روزهــا دیگــر بــا بابــا غریبههایــی
لــذت م 
یشــدّ .امــا نیمهش ـبها همیشــه
بودیــم کــه جــز چنــد کلمــه بینمــان رد و بــدل نم 
زود از راه میرســید .نمیدانــم مــادر نمیفهمیــد یــا خــودش را بــه نفهمیــدن مـیزد.
هــر کدامــش کــه باشــد هیچوقــت او را نبخشــیدم .کســی کــه نمیخواهــد بدانــد،
کســی کــه اینهمــه نشــانه را میبینــد ّامــا نمیبینــد ،جرمــش از آنکــه میدانــد و
کاری نمیکنــد کمتــر نیســت.
ّ
بابــا اســتعداد عجیبــی در قصــه گفتــن دارد .چندیــن ســال اســت کــه هــر شــب
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ّ
قص ـهای غیرتکــراری میگویــد و بــاز هــم داســتانهایش تمــام نمیشــود .حــس
میکنــم سرچشــمهی هنــر ،ســکس اســت .و بابــا ،هنــر ّ
مجســم اســت! بــا موهــای
قصــه میبافــد .انــگار هــر تــار مویــم ّ
طالی ـیام بــازی میکنــد و ّ
قص ـهای طوالنــی
یشــود .امشــب ملکجمشــید انگشــتش را
اســت کــه از میــان تاریکــی شــب رد م 
بریــد و بیــدار مانــد تــا زیــر درخــت گــردو خوابــش نبــرد .مــن خــودم را ســپردم بــه
بوسـهها و نوازشهــا و بعــد ســنگینی تنــی کــه بویــش بــا هیــچ صابون و شــویندهای
یشــود .از تنــم پــاک نخواهــد شــد .درد میپیچــد تــوی وجــودم و
از تنــم پــاک نم 
یخــورم .در ســکوت کــردن اســتاد شــدهام .نفسهــای داغــش تــوی
جیغــم را م 
یخــورد .بعــد خــودش را کنــار میکشــد و بــه دســتهای کوچکــم
صورتــم م 
یســپارد .کاری کــه در اینهمــه ســال در آن مهــارت عجیبــی پیــدا کــردهام.
م 
دســتمالکاغذی را میکشــد بــه خــودش و دســتم و میانــدازد تــوی ســطل آشــغال
کنــار تختــم .بعــد مثــل همـهی ایــن ســالها لبانــم را میبوســد و بــه تخــت مامــان
برمیگــردد.
ّ
یبــرد .صبــر میکنــم و منتظــر صــدای خــر و پفــش
صبــر میکنــم و خوابــم نم 
در آغــوش مامــان میمانــم .چمــدان بســته شــده را از تــوی کمــد برمـیدارم .مانتــو
و روســریام را میپوشــم .کیــف پولــم را از روی میــز توالــت برم ـیدارم .پاورچیــن
یگــردمّ ...
حتــی همــان
پاورچیــن بــه ســمت در مـیروم ...و دیگــر هیچوقــت برنم 
شــب برفــی کــه امیــر دماغــم را شکســت و تــا صبــح تــوی پــارک از تــرس و درد و ســرما
لرزیــدم .مــن مهــارت عجیبــی در برنگشــتن دارم.
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در اتوبانــی پیــادهاش میکننــد .گیــج و منــگ بــه اطــراف نــگاه میکنــد .نــه
موبایلــش را پــس دادهانــد نــه کیــف پولــش را ...بــه دور و بــر نگاه میکنــد و از آزادی
ّ
یبــرد .بعــد چنــد دقیقــه خــودش را پیــدا میکنــد .ســعی میکنــد جلــوی
لــذت م 
ماشــینی را بگیــرد و دربســت کنــد تــا خانــهّ .امــا هیچکــس نمیایســتد .کجاســت؟!
نمیدانــد ...فکــر میکنــد کــه حتمـ ًـا قیافـهاش خیلــی داغــان شــده کــه ّ
حتــی کســی
ً
بــرای مزاحمــت نمیایســتد و بــوق نمیزنــد .فکــر میکنــد کــه اصــا بابــا خبــر دارد
کــه آزادش کردهانــد؟ حســین چــی؟ باالخــره یــک تاکســی نگــه مــیدارد .بــا هــر
بهان ـهای هســت راض ـیاش میکنــد کــه تــا خانــه او را ببــرد.
از پنجــره بــه شــهر نــگاه میکنــد .تــا بــه حــال اینقــدر دلــش بــرای ایــن
ســاختمانهای زشــت و ایــن آســمان دودگرفتــه تنــگ نشــده بــود .از میدانهــا
یشــوند نــه اثــری از تظاهــرات اســت و نــه روی دیوارهــا
و خیابانهــا کــه رد م 
شــعاری ...فقــط گاهــی کلمـهای یــا شــعاری ســیاه شــده بــر روی دیــواری بــه چشــم
یخــورد .فکــر میکنــد کــه سـ ّـید چــه کســی بــوده کــه اینقــدر دنبــال آزادی او بــوده
م 
اســت و توانســته درش بیــاورد؟ از دوســتان قدیمــی پــدرش اســت؟ تــوی همیــن
فکرهاســت کــه بــه در خانــه میرســند .بــه تاکســی میگویــد صبــر کنــد تــا بــرود
پــول بیــاورد .زنــگ خانــه را میزنــد .کســی جــواب نمیدهــد .االن چــه موقــع از روز
اســت؟ بــه نظــرش بعدازظهــر میآیــد .دوبــاره زنــگ میزنــد .صــدای پــا میآیــد.
یشــود و نرگــس را میبینــد .نرگــس جیــغ میکشــد و میپرنــد بغــل هــم.
در وا م 
ّ
چشـمها و گونههایشــان خیــس اســت امــا بلندبلنــد میخندنــد و جیــغ میکشــند.
در را میبندنــد و میرونــد بــاال .پــدرش خانــه نیســت .الزم نیســت ســؤال کنــد تــا
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بفهمــد .بــه نرگــس میگویــد کــه چقــدر دوســتش دارد ...کــه فکــر میکــرده کــه
دیگــر هرگــز او را نمیبینــد ...کــه میخواســته بــه او بگویــد کــه برایــش بهتریــن
گتــر دنیــا بــوده اســت ...نرگــس بغلــش میکنــد و صــدای زینبــم زینبــم
خواهــر بزر 
زینبــم در خانــه میپیچــد.
یکدفعــه صــدای پشــت ســر هــم زنــگ میآیــد .بــه هــم نــگاه میکننــد.
ّ
مشــخص اســت کــه نرگــس منتظــر کســی نبــوده اســت .زنــگ را پشــت ســر هــم
و دیوان ـهوار فشــار میدهنــد .زینــب شــروع بــه لرزیــدن میکنــد .نرگــس بغلــش
یلــرزد .نمیدانــد بایــد چــه کار کنــد.
میکنــد .بعــد مـیدود تــوی حیــاط .دســتش م 
فکــر میکنــد کــه کاش قبلــش زینــب را از پشـتبام فــراری داده بــود .دیگر به پشــت
در رســیده اســت .در را بــا وحشــت بــاز میکنــد .راننــدهی تاکســی اســت .پولــش را
میخواهــد .نرگــس میخنــدد .راننــده ّ
متعجــب میشــود .نرگــس بــه داخــل خانــه
مـیدود و بــا کیــف پــول برمیگــردد .بقیـهی پــول را هــم نمیگیــرد .در را میبنــدد
و همانجــا تــوی حیــاط مینشــیند.
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از دستشــویی میآیــد بیــرون .نگاهــش میکنــم و لبخنــد میزنــم .داد
میکشــد« :جاکــش مگــه نگفتــم چشــاتو ببنــد؟!»
یپــرد زیــر مالفــه و لباسهایــش را یکــی یکــی پیــدا میکنــد و میپوشــد.
م 
ّ
بغلــش میکنــم و دوبــاره شــروع میکنــم بــه بوســیدنش ...میگویــد« :بســه دیگــه
امیــر .ی هخــورده ّ
خس ـهم».
لبهایــم را میبوســد و خــودش را عقــب میکشــد .حــس میکنــم نســبت بــه
ً
مــن ســرد شــده .نکنــد پــای کــس دیگــری وســط باشــد .حتمــا طــرف از مــن پولدارتــر
ّ
مطمئنــم بنــز دارد .دالرام همیشــه دوســت داشــت بنــز داشــته باشــیم .بایــد
اســت.
طــرف را پیدایــش کنــم .بایــد پایــش را از زندگیمــان قطــع کنــم .حــاال کــه دالرام را
یگــذارم اینقــدر راحــت از دســتش بدهــم.
دوبــاره پیــدا کــردهام نم 
بــا انگشــتش زیــر چانـهام میزنــد« :کجایــی؟! پیــش مــن بــاش فیــان فیــان
شــده».
 «حس میکنم منو مث سابق دوس نداری .یه چیزی شده»...توپــار کــردی بعدش
« :یــه چیــزی؟! یــه چیــزی؟! داداش زدی صــورت مــا رو ل 
هنــوز چــار مــاه نشــده رفتــی زن بســتونی و آقادامــاد بشــی حــاال بعــد اینهمــه ســال
اومــدی چــی بلغــور میکنــی؟ دو قــورت و نیمتــم باقیــه؟! بابــا دس خــوش ...فــک
داش
نکــن ا گــه ِ
دوســت دارم یــا باهــات خوابیــدم خــدا نکــرده خــر تشــریف دارم .نــه ِ
گلــم اون ممــه رو لولــو بــرد .دیگــه نــه آقاباالســر میخــوام نــه عشــق و عاشـ ّ
ـقیت نــه
دعــوا و خــون و خونریــزی ...بــازم بگــم یــا خــودت تــا فرحــزاد رفتــی؟!»
« -ایــن دفعــه فــرق داره .قــول م ـیدم دیگــه بهــت گیــر نــدم .دیگــه دســت
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روت بلنــد نکنــم .هــر جــور تــو بخــوای»...
یخــوای طالقــش بــدی؟ زندگــی مــن یکــی رو بــه
« :پــس زنــت چــی؟! نکنــه م 
گا دادی بــس نبــود؟! بیخیــال بابــا»...
 «نــه طــاق نم ـیدمّ .امــا تــو رو هــم میگیــرم .فکــر کــردی نمیتونــم خــرججفتتونــو بــدم؟! هــر چــی بخــوای بــرات فراهــم میکنــم .هــر قولــی بخــوای بهــت
م ـیدم»...
« :برو گمشو بیرون»...
 «چی؟!»« :بــرو گمشــو ...یهبــار دیگــه در اون گالــه رو وا کنــی میرینــم تــوش .تــا زنــگ
نــزدم پلیــس شـ ّـرتو کــم کــن».
یگــی روانــی عوضــی؟ چــت شــد یهــو؟! بــا مــن اینجــوری حــرف
 «چــی م ّ ّ
میزنــی؟ تیکهتیک ـهت میکنــم»...
شــروع میکنــد بــه شــماره گرفتــن بــا موبایلــش« :الــو 110؟ ببخشــید یــه آقایــی
بــه زور وارد خون ـهی مــن»...
یخــورد تــوی صورتــش و موبایــل از دســتش پــرت میشــود.
مشــتم م 
چچــی نمیگویــد .جلــو م ـیروم:
یخــورد زمیــن .هی 
عقبعقــب م ـیرود و بــا ســر م 
«ببخشــید عزیــزم یــه لحظــه بــاز قاطــی کــردم تقصیــر خودتــه کــه»...
یخــورد .بــه ســمت در مـیروم و بــا تمــام
از ســرش دارد خــون میآیــد .تــکان نم 
ســرعت فــرار میکنــم.
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ســمت چپمــان مر غهــای دریایــی ســر و صــدا میکننــد .ســرم را گذاشــتهام روی
ّ
پایــش و بــا موهایــم بــازی میکنــد .چنــد تــا تکهچــوب میانــدازد داخــل آتــش.
« :سردت که نیست؟! میخوای بریم داخل؟!»
 «نه خوبه .هر جور تو دوس داری».« :مــن اینجــا رو دوس دارم .شــبا دریــا ترســنا کتر میشــه .از اونور آرامششــم
در گوشــت یــواش زمزمــه میکنــه بیــا
بیشــتر م 
یشــه .مــث مــرگ میمونــه .انــگار ِ
جلــو بیــا جلــو ...بهــت میگــه اون وســط از اینهمــه کثافتــی کــه دنیــا رو پــر کــرده
خبــری نیــس .فقــط ســیاهیه و ســکوت»...
ّ
 «آره منــم دریــا رو خیلــی دوس دارم .از بچگــی عاشــق شــنا کــردن تــوی دریــاو صــدف جمــع کــردن بــودم».
« :ولــی شــب دریــا یــه چیــز دیگ ـهس .روزا آدمــا هــم هســتن .قایقــا هــم.
ّ
متخصــص گنــد زدن بــه همـهی چیــزای خوبــن! بــه کویــر،
فروشــندهها هــم .آدمــا
بــه دریــا ،بــه آســمون ...وجــود نحسشــون هــر جــا کــه میرســه دیگــه از اون زیبایــی
و بــکارت خبــری نیســت .انــگار حضورشــون همهجــا رو مســموم میکنــهّ .امــا
شــبای دریــا هنــوز زیــاد دســت نخــورده .هنــوز صــدای خنــدهی احمقان ـهی آدمــا
نتونســته طلســم زیباییشــو بشــکونه .تــو ّاولیــن کســی هســتی کــه شــب دریــا رو دارم
یشــم .شــایدم آخریــن کــس»...
باهــاش شــریک م 
یعنــی دارد میگویــد کــه دوســتم دارد؟ یعنــی ممکــن اســت او هم عاشــقم شــده
نقــدر پیچیــده میکنــد کــه فهمیــدن ســادهترین
باشــد؟ مجتبــی همهچیــز را آ 
حرفهایــش هــم مشــکل اســت .بایــد از دنیــای کتابهــا و موزیکهــا بکشــمش

 96گفتگو در تهران

ّ
نقــدر ناامیــد باشــد .هــر
بیــرون .بایــد لــذت و شــادی واقعــی را تجربــه کنــد .نبایــد ای 
کار بخواهــد برایــش میکنــم.
« :میدونــی خوبــی تــو چیــه؟ اینکــه کــم حــرف میزنــی .کلمههــا احساســات
رو بــه گنــد میکشــونن .هم هشــون توضیحــات احمقان ـهای هســتن کــه مخاطبــو
نقــدر حــرف میزنــم؟ از ســکوت
بیشــتر گمــراه میکنــن .میدونــی مــن چــرا ای 
یشــم مغــزم شــروع میکنــه بــه کار کــردن و بعــد ممکنــه
میترســم .وقتــی ســاکت م 
دیگــه نتونــم ادامــه بــدم .آدم بایــد بــا یــه چیــزی جلــوی ایــن مغــز لعنتــی رو بگیــره.
بــا دراگ ،بــا مشــروب ،بــا ســکس ،بــا حــرف زدن ،بــا آواز خونــدن ...فقــط نبایــد
بــذاری شــروع بــه کار کنــه .وگرنــه دیگــه ّ
یشــه»...
تحمــل دنیــا ســخت م 
محــرف را دوســت دارد .بایــد یــاد
پــس بایــد کــم حــرف بزنــم .دخترهــای ک 
بگیــرم دهنــم را بیموقــع بــاز نکنــم .بایــد همــان کســی بشــوم کــه او میخواهــد.
بایــد بــاور کنــد کــه مثــل خمیــر در دس ـتهایش شــکل میگیــرم .دختــر رؤیایــی او
یشــوم .دیگــر ّ
حتــی بــه کتــی هــم فکــر نمیکنــد.
م 
 «مجتبی دلم واسه صدای گیتارت تنگ شده .واسهم نمی زنی؟!»« :بــه نظــرت گیتــار زدن فایــدهای داره؟ خیلــی ایــن مـ ّـدت بهــش فکــر کــردم.
در بهتریــن حالــت یــه آهنــگ جدیــد میســازی .در عالیتریــن شــکلش یــه شــاهکار
هنــری! فایــدهش چیــه؟ کجــای دنیــا رو تغییــر م ـیده؟ اگــه ســمفونیای بتهــوون
یشــد؟ نــه! هنــر هیــچ غلطــی نمیتونــه بکنــه.
نبــودن بــه گــه بــودن دنیــا اضافــه م 
فقــط بــه چنــد تــا دیوونـهی دیگــه مــث خــودت پیغــام مـیدی کــه آهــای! تــو تنهــا
ً
یشــه .خــب کــه چــی؟ خــود مــن مثــا از اینکــه
نیســتی منــم دهنــم داره صــاف م 
میفهمــم «شــرش» یــا «هدایــت» یــا «همینگــوی» یــا «کــرت کوبیــن» هــم مــث
یشــم؟ نــه! فقــط بیشــتر داغونــم میکنــه! کــی
یبــردن خوشــحال م 
مــن رنــج م 
میتونــه از بدبختــی دیگــران ،از رنجــای یکــی دیگــه کــه داره تبدیــل بــه یــه اثــر
ّ
ّ
یشــه لــذت ببــره؟ نمیدونــم ...شــایدم بعضیــا لــذت میبــرن»...
هنــری م 
 «یعنی دوس نداری برام گیتار بزنی؟»« :آهان ببخشید .االن میرم میارمش»...
از پشــت نگاهــش میکنــم .بــاد تــوی موهــای بلنــدش میزنــد و پریشــانش
ّ
میکنــد .بایــد فــردا ببرمــش بیــرون .بایــد روحی ـهاش را عــوض کنــم .کلــی برنامــه
میچینــم .تلهکابیــن ،کارتینــگ ،جتاســکی ...بایــد از ایــن فکرهــای احمقانــه
بیایــد بیــرون .قرصهایــش را بایــد خالــی کنــم تــوی توالــت .همیــن قرصهــا
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مغــزش را داغــان کــرده .بایــد تــا آخــر عمــر مراقبــش باشــم .بایــد از حســین و کتــی
ً
اطواری
هــم دورش کنــم .افســردگیاش را بدتــر میکننــد .مخصوصــا آن دختــرهی
ِ
حالب هه ـمزن .دیگــر کســی نمیتوانــد از هــم جدایمــان کنــد.
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ً
« :محمودجــان بــاور بکــن بــا ایــن خانــم کســی مشــکلی نــداره و اصــا هــم
اذیتــش نکــردهن .خــب طــرف بلنــد شــده رفتــه علیــه نظام شــعار داده و بــا منافقین
همــکاری کــرده انتظــار داری ّ
حداقــل نبــرن چنــد روز باهــاش حــرف بزنــن و یــه
ّ
تذکــر کوچولــو بهــش بــدن؟! بــه روح مــادرت قســم! کارشــناس پرونــدهش دوســت
خودمــه و تــا حــاال آزارش بــه مورچــه هــم نرســیده .ایــن ضدانقالبــا مـیرن خودزنــی
میکنــن کــه چهــرهی انقالبــو مخــدوش کنــن .کتــک؟! توهیــن؟! تحقیــر؟! تــو
بــاور میکنــی یــه ســپاهی بیــاد کســی رو تهدیــد بــه تجــاوز کنــه یــا حرفــای زیــر کمــر
بزنــه؟! تــو هیچوقــت چنیــن حرفایــی از دهــن مــن تــوی ایــن خونــه شــنیدی؟
بــه روح مــادرت قســم بعــد مرگــش دســت مــن بــه هیــچ دختــری نخــورده .مــن
خــودم میدونــم ایــن دوســت تــو مشــکلی بــا نظــام نــدارهّ .امــا دشــمن زرنگتــر از
ّ
دختربچــه .مــا
ایــن حرفــاس .دشــمن بزرگتــراش رو گــول زده چــه برســه بــه یــه
خودمــون همهچیــز رو فهمیدیــم .مطمئــن بــاش دختــرو بــه گنــاه مــادرش کســی
زندانــی نکــرده .یــه اشــتباهی کــرده مــا هــم چنــد روز خواســتیم بهــش فرصــت
ً
بدیــم تــا خــودش اشتباهشــو بفهمــه کــه الحمــدهلل شــدیدا هــم نــادم و پشــیمونه.
یخــوای واس ـهت فیلمــش رو بیــارم کــه جلــوی دوربیــن چیــا گفتــه؟ میخــوای
م 
اعترافاتشــو بیــارم کــه چ هجــوری خــودش بــه هم ـهی اشــتباهاش پــی بــرده؟
حــاال ممکنــه ی هکــم بــراش زنــدان ســخت بــوده و ناراحتــه ّامــا ارزشــش رو نداشــته
کــه بــه خــودش بیــاد؟ از کجــا معلــوم ا گــه مــا نمیگرفتیمــش فــردا جــذب هــزار تــا
فرقــه و گــروه معانــد نمیشــد و مجبــور بــه برخــوردای بدتــر و شــدیدتری نبودیــم؟
تــو االن واســه چــی از مــن ناراحتــی؟ اگــه مــن نبــودم کــه حاالحاالهــا درنمیاومــد
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ّ
و همونجــا پوســیده بــود .بــه جــای تشــکرته محمودجــان کــه آبرومــو واســه یــه
فتن هگــر گذاشــتم وســط؟ میدونــی خیلیــا کــه قبــل از اون گرفتنشــون االن کجــان؟
الحمــدهلل االن کــه دیگــه بســاط خیابونیشــون جمــع شــدهّ .امــا تــازه ّاول دردســره.
قــراره مــوج دوم فتنــه شــروع بشــه .تــو خــودت ســعی کــن بــه ایــن دختــره نزدیــک
ّ
بشــی .بــا خیلــی آدمــا ارتبــاط داره .میتونــه از خیلــی کســا بهمــون خبــرای موثــق
بــده .تــوی ایــن فضاهــای روشــنفکری از هــر ســه نفــر دوتاشــون مســتقیم از
آمریــکا و اســرائیل پــول میگیــرن .یکیشــونم ّ
بچههــای ســادهی فریبخــوردهای
کتــر بشــی .ســعی کــن بــری تــوو
هســتن مــث دوســت تــو .ســعی کــن بهــش نزدی 
ّ ً
یگــم کار حــرام کنیــا .نــه! اوال خــدا راه شرعیشــو
خون هشــون .نــه کــه فکــر کنــی م 
ً
کــه بــاز گذاشــته دومــا اگــه اونــم نشــد اصــل نظــام واجبتــر از هــر گنــاه و صوابیــه.
یگــن قاعــدهی دفــع افســد بــا فســاد .مــا تــوی ســازمان آدم داریــم کــه تــا
بهــش م 
حــاال نمــاز شــبش تــرک نشــده ّامــا بــه خاطــر پایــداری و ّ
امنیــت نظــام مجبــور شــده
جایــی اســتغفراهلل مشــروبم بخــوره .تــو هــم اگــه الزم شــد همرنگشــون بشــو .مــا
فتــواش رو هــم گرفتیــم و مشــکل شــرعی نــداره .ا گــرم کــه میخوایــش مــن هــر
موقــع بگــی م ـیرم خواســتگاری و واس ـهت عقــدش میکنــم کــه ناراحــت بحــث
تکــردن ّامــا مــا
شرعیشــم نباشــی .میدونــم ســختته بــا چنیــن خانــوادهای وصل 
تــوی ســازمان ،خانومــی داریــم کــه ســی ســاله داره یــه مــرد جاســوس بیخــدا رو
تحمــل میکنــه و ازش چهــار تــا ّ
ّ
بچــه داره .چــون خداونــد میگــه حفــظ نظــام
اســامی از فــروع دیــن واجبتــره .چــون حفاظــت از جانشــین امــام زمــان از زندگــی
بتــره .ا گــه اون نباشــه حــال و حرومــی هــم
مــن و تــو و حــال و حــروم زندگــی واج 
واسـهمون نمیــذارن باقــی بمونــه .در هــر صــورت هــر تصمیمــی بگیــری بابایی مث
کــوه پشــتته .نگــران اون پســره هــم نبــاش .یــه بالیــی ســرش میاریــم کــه دیگــه دور
و بــر زینبخانــوم شــما نگــرده .ا گــه بــا مــا باشــی میفهمــی قــدرت یعنــی چــی .مــا هر
کار بخوایــم میکنیــم .ا گــه اینــا پشتشــون بــه چهــار تــا پارچــه و پوســتر و شــبکهی
ماهــواره گرمــه مــا پشــتمون بــه خــدا و رهبــره .پــس از هیچچــی نتــرس و بــرو جلــو.
ایــن قیافـهی ناراحــت و عصبانــی رو هــم بــه خــودت نگیــر .میخــوام آخــر مــاه ،اون
موتــوری رو کــه خواســته بــودی بــرات بخــرم .مجـ ّـوزش رو هــم ی ـهروزه واس ـهت
یخــوای؟ بــرو االن یــه زنــگ بــزن بــه زینبخانــوم ،امشــب
مــی گیــرم .دیگــه چــی م 
ّ
ببــرش شــام بیــرون .بــه مــن قــول دادی اگــه درش بیــارم نــه نشــنوم .یــال ...بــرو
خوشتیــپ کــن پســرم .ماشــین منــم ببــر .ســوئیچ روی تلویزیونــه .قبــل رفتــن بیــا
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ی هکــم بهــت پــول بــدم .درســت نیســت جیــب ّ
بچــه خالــی باشــه .حواســتم باشــه
ســوتی ندیــا .ا گــه ی ـهروز ایــن ماجراهــا جایــی لــو بــره دیگــه منــم نمیتونــم درت
بیــارم ...اینــو یــادت باشــه ...بــرو عزیــزم .بــرو خــدا بــه همــرات .حــق یــارت»...
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اینجــا دیگــر از بــرف خبــری نیســت .هــوا کمــی گر متــر اســت .در دو طــرف راهــی
کــه در میــان کــوه و ّدره بــاز شــده درختهــای بــدون بــرگ دیــده میشــوند .ســمت
چپشــان رودخان ـهی پــر آب و خروشــان در حــال عبــور اســت .انــگار نــه انــگار کــه
ـور کــوه ،ماشینشــان در بــرف گیــر کــرده بــود .پســر موبایلــش
چنــد دقیقــه پیــش آنـ ِ
را درمـیآورد و بــا دختــر ســلفی میگیــرد .بعــد قدمهایشــان را ســریعتر مــی کننــد تــا
از گــروه جــا نماننــد .دختــر نفســی عمیــق میکشــد و ُدور خــودش میچرخــد .پســر
لبخنــد میزنــد و دســتش را از پشــت روی شــانهی دختــر میگــذارد.
نطــرف رودخانــه منتظرشــان اســت.
بــه آخــر مســیر کــه میرســند ماشــینی آ 
ّ
بچ ـهای روســتایی بــا اســبش کنــار درختــی ایســتاده اســت .پــول کمــی میگیــرد و
یبــرد .پســر ســوار اســب میشــود .وســط
نوبتــی گــروه را بــه آنطــرف رودخانــه م 
ّ
یخــورد .پســر مشــخص اســت
رودخانــه اســب ناگهــان میایســتد .تــکان نم 
بســواری بلــد نیســت و ترســیده اســت .برمیگــردد و بــه کوههــای پشــت
کــه اس 
ســرش نــگاه میکنــد .باریکههــای نــور دارد از پشــت کــوه کمکــم بیــرون میزنــد.
بــرف تــا دوردس ـتها را پوشــانده اســت .خــودش را تــوی رودخانــه نــگاه میکنــد.
حرکــت آب و گذشــتنش از میــان ســنگها ،تصویــر شکســتهاش را نشــانش
میدهــد .تصویــری لــرزان و بههمریختــه .بــه جلــو نــگاه میکنــد .مــردی کنــار
ماشــین شاس ـیبلند ســیاه منتظرشــان اســت .اســب دوبــاره بــه راه میافتــد .پســر
نســوی رودخانــه دیگــر بــاز نمیکنــد.
چش ـمهایش را میبنــدد و تــا آ 
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تقصیــر خــودم بــود .تقصیــر مـ ِـن آشــغال اســت که تنهایش گذاشــتم .اگــر داخل
خانــه تنهــا نبــود ایــن ّاتفــاق نمیافتــاد .چــرا مواظبــش نبــودم؟ چــرا مواظبــش
نبــودم؟ ا گــر بــه هــوش نیایــد چــه؟ خــودم را میکشــم .کار چــه کســی ممکــن اســت
باشــد؟ پلیــس میگفــت طــرف در را بــه زور بــاز نکــرده اســت .شــاید پســتچی بــوده؟
شــاید ســرایدار ســاختمان؟ شــاید دال غــذا ســفارش داده بــوده و تــا در را بــاز کــرده
طــرف بــه زور آمــده اســت داخــل خانــه .بایــد پیدایــش کننــد .بایــد پیدایــش کننــد.
دیگــر هیچوقــت تنهایــت نمیگــذارم .قــول میدهــم ...قــول میدهــم...
ً
اصــا دال کــه بــا پســرها کاری نداشــت .ولــی بــه پلیــس پشــت تلفــن گفتــه بوده:
«یــه مــردّ »...
بچههــای خودمــان کــه ممکــن نیســت باشــند .مجتبــی؟ کامبیــز؟
شــاهرخ؟ ...شــاهرخ حیــوان هســت ولــی نــه اینقــدر .نکنــد بــرای انتقــام از مــن
ایــن بــا را ســر دال آورده؟ ّامــا شــاهرخ ترســو اســت! جنــم ایــن کارهــا را نــدارد .نکنــد
کار دوستپســر ســابقش بــوده؟ همیشــه ازش میترســیدّ .امــا اینهمــه ســال
گذشــته ...تــازه دال میگفــت زن گرفتــه و آدم شــده اســت .ولــی ایــن کار فقــط از او
برمیآیــد .چــرا بــه پلیــس نگفتــم؟ چــرا عیــن بــز نشســتم و فقــط نگاهشــان کــردم و
ً
زار زار گریــه کــردم .اصــا مــن آدم نمیشــوم .هم ـهاش تقصیــر خــودم بــود.
اســمش چــه بــود؟ احمــد؟ اکبــر؟ از ایــن اس ـمهای مذهبــی داشــت فکــر
کنــم ...چــرا یــادم نمیآیــد؟ تمــام ّمدتــی کــه داشــتم دنبــال نیوشــا میگشــتم دالی
عزیــزم بیهــوش روی تخــت بیمارســتان افتــاده بــوده .آنوقــت نیوشــاخانوم بــا
مجتبیجانشــان مشــغول شــنا و خوشــگذرانی بودهانــد .مـ ِـن احمــق را بــاش کــه
نگــران خانــوم بــودم بــه جــای اینکــه نگــران دالی خــودم باشــم .بهــش میگویــم:
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«بیــا دال تــوی بیمارســتان اســت »...ورداشــته صدایــش را نــازک میکنــد و میگوید:
«ای وای چــی شــده عزیــزم؟ فــردا صبــح ّاول وقــت بــا مجتبــی راه میافتیــم مــی
یایــم تهــران .تــو نگــران نبــاش عزیــزم .زودی خــوب میشــهّ ».
حتــی نپرســید چــرا
بیمارســتان اســتّ .
حتــی برایــش مهــم نبــود .ا گــر برایــش مهــم بــود اینهمــه مـ ّـدت
موبایلــش را از دســترس خــارج نمیکــرد.
چقــدر بیخــودی از دســت دال ناراحــت بــودم .گناهــش را شســتم .گفتــم بــاز
ایــن دختــر مــن را ســر قــرار کاشــت .تــازه میخواســتم باهــاش قهــر کنــم .همیشــه
یشــوم .هــزار بــار هــم ســرم بــه ســنگ بخــورد همــان
زود قضــاوت میکنــم .آدم نم 
خــر ســابقم .فــوری عصبــی میشــوم و قهــر میکنــم .خدایــا حــال دال خــوب شــود.
ّ
ً
ا گــر خــوب شــود امســال عاشــورا تخــم شــربتی میدهــم بــه کل محــل .اصــا امســال
مــاه رمضــان را روزه میگیــرم .خدایــا فقــط حالــش خــوب شــود .دلــم بــرای فیــان
فیــان شــده گفتنــش تنــگ شــده .دلــم بــرای دسـتهای کوچکــش وقتــی نوازشــم
یکــرد تنــگ شــده .دلــم بــرای موهــای طالیـیاش کــه در آفتــاب بــرق مـیزد تنگ
م 
شــده ...خدایــا...
بایــد بــروم پیــش پلیــس .دال همیشــه از آن مردکــه میترســید .مگــر نــزده بــود
ً
ً
دماغــش را شــکانده بــود؟! رســما دیوانــه بــوده .حتمــا زنــش را هــم کشــته اســت.
بعــد آمــده ســراغ دال .بایــد قبــل از اینکــه فــرار کنــد بگیرنــدش .خــودم بــا دسـتهایم
خف ـهاش میکنــم .مردک ـهی عوضــی مریــض! ّامــا اگــر کار او نباشــد چــه؟ ممکــن
اســت کار پــدر یــا بــرادر دال باشــد؟ هیچوقــت دربــارهی خانــوادهاش حــرف نمـیزد.
فقــط میگفــت یــک روز چمــدان را بســته و زده بــه خیابــان .ممکــن اســت پیدایــش
ً
ً
کــرده باشــند .حتمــا میخواســتهاند برگــردد خانــه .حتمــا دال حاضــر نشــده برگــردد.
گفتــه مــرا دوســت دارد و بــه خاطــر مــن حاضــر اســت روبــروی دنیــا بایســتد .آنهــا هــم
ایــن بــا را ســرش آوردهانــد .همـهاش تقصیــر مــن اســت .خدایــا مــرا ببخــش .مــن
تنهایــش گذاشــتم ...مــن...
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« :مــن نمیفهمــم آخــه چــرا جوابشــو نمـیدی؟ ایــن بندهخــدا تمــام ّمدتــی کــه
ـفند رو آتیــش بــاال و پاییــن میپریــد .پیــش هــر کــس و
تــو اون تــوو بــودی مــث اسـ ِ
ناکســی رفــت و رو انداخــت .خــودت میدونــی کــه دیگــه بعضــی موقعــا از مــا کاری
ّ
جــز صبــر و تــوکل بــر خــدا برنمیــاد».
نمیدانــم چطــور مهــر حســین از همــان ّاول ،ندیــده در دل بابــا افتــاده بــود.
آقامرتضــی کــه دختــرش را بــا دنیــا عــوض نمیکــرد ایــن بــار حاضــر شــده بــود قلــب
دختــرش را بــا کســی شــریک شــود! آن هــم کســی کــه نــه اهــل سیاســت بــود و نــه
مــن جــز بــدی و گلــه چیــزی ازش در خانــه میگفتــم .حــاال هــم کــه همدیگــر را
دیــده بودنــد و بــا هــم هفتههــا بغــض و اشــک را بــه دوش کشــیده بودنــد ،بابــا
انــگار جوانــی نــاکام خــودش را در ایــن نویســندهی شکسـتخوردهی عاشقپیشــه
یکــرد.
جســتجو م 
 «بابــا مــن حســین رو دوس نــدارم .اون تــوو کــه بــودم بــه مــن خیلــی چیــزایگــم اونــا راس میگــن امــا تــا نباشــد چیزکــی مــردم
گفتــن و خیلــی چیــزا دیــدم .نم 
ًّ
نگوینــد چیزهــا ...ایدئولــوژی مــن ،آینــدهی مــن ،روحیـهی من کل با حســین فرق
داره .مــن نــه میتونــم روابطــش رو ّ
تحمــل کنــم ،نــه اعتقاداتــش رو ،نــه حاضــرم
ّ
دار نمونـهش بشــم! بابــا
بــراش دو تــا بچـهی خوشــگل بیــارم و ِ
زن هنرمنـ ِـد خانــه ِ
تــو کــه دیوونگیــای منــو میدونــی چــرا اصــرار میکنــی؟!»
« :تــو قبــل از زندانــت هــم بــا حســین مشــکل داشــتیّ .امــا هیچوقــت
نمیخواســتی ولــش کنــی .نــذار اون آشــغاال مغزتــو شستشــو بــدن .میدونــم
خســتهای .میدونــم اونجــا بــا مغــز و روح آدم چــه کار میکنــه .میدونــم کســی
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کــه از اونجــا درمیــاد چطــور یــه بخــش از قلبــش واســه همیشــه میمیــرهّ .امــا تســلیم
نشــو .اونــا همینــو میخــوان .اونــا میخــوان هم ـهی چیزایــی کــه دوس داری رو
یکــی یکــی ازت بگیــرن .نــذار برنــده بشــن!»
نمیتوانــم ّ
واقعیــت را بکوبــم تــوی صورتــت بابــا! نمیخواهــم آخریــن بــاور
زندگ ـیات شکســته شــود .مــن مثــل مامــان نبــودم .مــن اعتــراف کــردم .مــن بــه
هــر چیــزی کــه خواســتند اعتــراف کــردم .مــن علیــه حســین نوشــتم و امضــاء کــردم.
مــن مامانمعصومــه نبــودم .مــن کــم آوردم .مــن رویــم نمیشــود تــوی صــورت
حســین نــگاه کنــم وقتــی میدانــم چــرا از دانشــگاه اخراجــش کردهانــد .مــن
نمیتوانــم بغلــش کنــم وقتــی همهچیــز را گــردن او انداختــم و خــودم آمــدم بیــرون.
مــن نمیتوانــم بــا تــن او یکــی بشــوم وقتــی میدانــم بودنــش بــا مــن ضربههــای
بیشــتری بــه او خواهــد زد .مــن یــک طعمـهام بابــا! مــن یــک کــرم کوچکــم کــه اگــر
از شیشــه بیــرون آوردهانــد فقــط بــرای بــه دام انداختــن ماهیهاســت .مــن خیلــی
وقــت اســت مــردهام .مــن همــان شــبی کــه بازجــو نفســش تــوی گوشــم میخــورد
و جزئیــات ســکسهایم بــا حســین را تعریــف میکــرد ُمــردم .مــن همــان روزی کــه
برایــم بــا جزئیــات تعریــف کــرد کــه ا گــر اعتــراف نکنــم چطــور بــه مــن تجــاوز خواهــد
کــرد مــردم .مــن همــان روزی کــه اســم مامــان را آورد و گفــت ...قبــل از اینکــه ولــو
شــوم گوشـهی اتــاق بازجویــی و از هــوش بــروم مــرده بــودم .بابــا مجبــورم نکــن کــه
نقــدر هولنــاک و کثیــف اســت کــه از کلمههــا و آواهــا
دروغ بگویــم .کــه حقیقــت آ 
بیــرون میزنــد و میپاشــد بــه در و دیــوار خانــه ...بابــا مــن خیلــی خســتهام .آنقــدر
یمــردم...
کــه ا گــر تــو نبــودی همینجــا چش ـمهایم را میبســتم و م 
 «بابــا مــن خیلــی خســتهم .بایــد یــه مـ ّـدت تنهــا باشــم .میدونــم حســیندرک میکنــه .اون مــث توئــه .صبــوره .مــن صبــور نیســتم بابــا ...مــن دلــم خیلــی
تنــگ شــده بــود ...خیلــی»...
یگــذارم روی موهــای ســینهاش کــه از یقــهی
بغلــش میکنــم .ســرم را م 
پیراهنــش بیــرون زده و زار زار گریــه میکنــم .بابــا بغلــم میکنــد و هیچچیــز
نمیپرســد .هیچچیــز نمیگویــد .فقــط جــوری بغلــم میکنــد کــه میدانــم دیگــر از
هیچچیــز و هیچکســی نمیترســم.
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گوش ـتها را خــرد میکنــد .بعــد میریــزد تــوی ماهیتابــه و بــا پیازهــا تفــت
مید هــد.
 «الــو ســام ...ببخشــید تــو رو خــدا مزاحمتــون شــدم ...شــما از امیــر خبــریً
نداریــن؟ ی هکــم دیــر کــرده نگرانــش شــدم ...نــه! نــه! چیــز خاصــی نیســت .احتمــاال
ً
رفتــه ی هکــم خریــد کنــه ...باشــه چشــم ...لطفتونــه ...حتمــا الها مجــون رو هــم
ســام برســونین ...قربــان شــما ...خداحافــظ»...
زردچوبــه را بــه گوشــت اضافــه میکنــد و گوشــت را همــراه بــا آب و لوبیــا
مپــز شــود.
یپــزد .صبــر میکنــد تــا نی 
م 
 «ســام حســین .خوبــی؟ ..نــه بابــا هنوز نیومــده ...کاش میشــد میاومدیاینجــا .دارم قرم هســبزی درســت میکنمــا ...معلــوم نیســت داره چــه غلطــی
ً
ًّ
میکنــه .کل جدیــدا مشــکوک میزنــه! ...اون کــه آره ولــی خــب بــدم میــاد فکــر کنه
مــن خــرم ...دیگــه از مــا گذشــته ...چــه خبــر از دانشــگاه؟ ایــن ماجــرای حراســت
چــی بــود؟ ...بابــا بیخــودی نگــران نبــاش تــو کــه بــه گیــر دادناشــون عــادت داری.
یبــی س هشــنبه نــذر کــردم کــه همـهی مشــکالتت
خــودم واسـهت ســه تــا ســفرهی ب 
حــل شــه ...نگــو دیگــه .دیــدی زینــب آزاد شــد ...از تــو بعیــده ایــن حرفــا ...خــب
طبیعیــه ...مــن زنــم میفهممــش ...ی هکــم روحی ـهش بــه هــم ریختــه بایــد پــی
یخــوای امــروز عصــر بریــم یــه چیــزی واســهش بخریــم
دلــش راه بیــای ...م 
دوتایــی؟ ...گلــم مــن بهــت دوبــاره زنــگ میزنــم»...
ســبزیقرمه را بــا روغــن ســرخ میکنــد و داخــل گوشــت میریــزد .نمــک و فلفــل
را اضافــه میکنــد .یــک لیموعمانــی برمـیدارد و چنــد جایــش را بــا چنــگال ســوراخ
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میکنــد بعــد میانــدازد داخــل خورشــت .در قابلمــه را میگــذارد.
 «ببخشــید تــو رو خــدا ...نــه بابــا میخواســتم ســبزی غــذا رو اضافــه کنــم...خــب نگفتــی برنامـهی عصــرت چیــه؟ ...البتــه اگــه امیــر دوبــاره ســگ نشــه و گیــر
نــده ...بابــا کشــتی منــو بــا ایــن عذابوجــدان ...امیــر از کجــا میخــواد بفهمــه؟...
اون خــودش معلــوم نیســت هــر روز کجــا م ـیره کــه دو ســه ســاعت دیــر میــاد...
یشــه کار کــردن بــا کامپیوتــر رو رفتــه یــاد گرفتــه؟ ...بهخدایــی نمیدونــم
بــاورت م 
شــبا داره چــه غلطــی میکنــه .خــدا بهمــون رحــم کنــه ...شــما مــردا کــه همـهش از
ً
هــم دفــاع میکنیــن ...اصــا هــم اینجوریــا نیــس ...همیــن امــروز صبــح رفتــه بــود
جلــوی آینــه یــک ســاعت بــا خــودش ور میرفــت همونجــا بــه خــودم گفتــم عاطفه
نقــدر بــه همــه خوشبینــی چــرا پــس داســتانات
بهخدایــی امــروز دیــر میــاد ...تــو ای 
اونجوریــه؟ ...راســتی حســین یــادت باشــه یــه چیــز باحــال بــرات تعریــف کنــم...
ً
نــه بابــا راجــع بــه ایــن پیرمــرد شــاعرهس کــه جدیــدا امیــر مریــدش شــده ...حــاال تــو
بیــا ماجــرا ّ
مفصلــه ...خالهزنــک خودتــی ب ـیادب! مــن کــه از خــودم درنمیــارم...
ً
ّ
اذیــت نکــن دیگــه بــا ایــن اصــول اخالقیــت! ...کشــتی منو! اصــا نمیگــم ...خیلی
ً
ّ
یمــزهای! ...اصــا قهــرم ...نخیــرم قهــرم! ...بایــد بوســم کنــی تــا آشــتی کنــم...
ب 
کجــام رو بــوس کــردی؟ ...نخیــر قبــول نیســت! ...فقــط لــب ...بیمـ ّـزه! واقعــی
میرمــا ...حــاال شــد ...زورگــو هــم خودتــی .بهخدایــی دختــر بــه ایــن گلــی کجــا
دیــدی؟ ...عزیــزم مــن بــا اجــازهت بــرم ...میترســم زنــگ بزنــه ببینــه طوالنــی
ِاشــغاله بــاز دعــوا درســت کنــه ...خــب مریضــه دیگــه ا گــه ســالم بــود وقتــی میدیــد
دوســت دارم...
ِاشــغاله زنــگ مـیزد بــه گوشــیم ...مــن بــرم دیگه عزیــزم ...خیلــی ِ
نقــدر ّ
غصــه نخــور ...باشــه
ایشــاهلل عصــر میبینمــت .تــو رو امــام هشــتم تــو هــم ای 
ً
چشــم چشــم چشــم ...فعــا بــا اجــازهت گلــم ...بــووووس»...
زیــر برنــج را خامــوش میکنــد .در قابلم ـهی خورشــت را برم ـیدارد و نگاهــی
میانــدازد .بعــد درش را میگــذارد و شــعله را کمتــر میکنــد .بــه ســمت کتابخانــه
مـیرود .کتابــی را برمـیدارد و روی مبــل مینشــیند .شــروع بــه خوانــدن میکنــد.
ّامــا هــر چنــد دقیقــه زیــر چشــمی نگاهــی بــه ســاعت میکنــد.
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51
ً
دســتم را تــوی تلهکابیــن میگیــرد و میگویــد« :مجتبــی االن همیــن االن دقیقــا
ّ
چــی دوســت داری؟ بهــم یــال بگو»...
بــه درختهــای کــوه روبــرو نــگاه میکنــم .بــه ســیم کلفتــی کــه کابیــن مــا را بــا
ّ
زحمــت بــه ســمت قلــه میبــرد .بــه برگهــای ســبزی کــه احاطهمــان کردهانــد و
یخــواد ایــن ســیم پــاره
گاهــی بــه پنجــرهی کابیــن میخورنــد .میگویــم« :دلــم م 
بشــه و ســقوط کنیــم .بعــد لبامــو بگــذارم روی لبات و ببوســمت .بعــد کابین بخوره
زمیــن و هم هچــی تمــوم شــه».
دســتم را ول میکنــد و خــودش را عقــب میکشــد« :خیلــی نامــردی مجتبــی.
پــس اون همــه نقش ـهای کــه واســه آینــده ریختیــم چــی؟ ســیم پــاره بشــه و
یخــوای مــن بــرم راحــت بگــو .همیــن االن مـیرم.
هم هچــی تمــوم؟ مجتبــی ا گــه م 
ولــی دیگــه حــق نــداری از مــردن حــرف بزنــی».
دس ـتهایش را تــوی دســتم میگیــرم .یکدفعــه انــگار یــخ زدهانــد.
دس ـتهایش را میبوســم« :بابــا شــوخی کــردم .گفتــم ی هکــم هیجــان بــدم بــه
ماجــرا .تــو هــم جنب ـهی شــوخی نداریــا».
ّ
سگــرا بــودم .حداقــل
همیشــه بــه حســین میگفتــم کــه کاش همجن 
بایسکشــوال ...بــا حســین میشــود ســاعتها حــرف زد و بحــث کــرد و تــوی ســر
و ّکل ـهی هــم زد .بــا دخترهــا ا گــر خــودت باشــی نمیتواننــد ّ
تحملــت کننــد .بایــد
همیشــه یــک نقــاب شــاد احمــق را بــه صورتــت بزنــی تــا بتوانــی از بــودن بــا آنهــا
ً
لـ ّـذت ببــری! ّ
حتــی وســط ســکس هــم هــی بایــد دروغ تحویلشــان بدهــی .مثــا بــه
یشــود وســط ســکس گفــت کــه مــن عاشــق تــو نیســتم ولــی بــرای
کــدام دختــر م 
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تحمــل پوچــی جهــان الزم اســت بــه غریــزه تــن بدهیــم و تــو بــا ّ
ّ
توجــه بــه هیــکل و
چشـمهای زیبایــت از بقیـهی آدمهــا قابل ّ
لتــر هســتی؟! بــه جــای اینهــا بایــد
تحم 
بگویــی عشــق مــن تــو بهترینــی! ...دیوانـهات هســتم! ...آااااه! ...عزیزکــم! ...و
بعــد ارضــا شــوی و در حالــی کــه ســعی میکنــی از بوس ـههایش فــرار کنــی خوابــت
ّ
ببــردّ .امــا کتــی بــا هم ـهی اینهــا فــرق داشــت .میشــد ســر ادبیــات روســیه کلــی
فحــش ،نثــار هــم بکنیــد و بعــد بــی هیــچ ادا و اطــواری همدیگــر را بغــل کنیــد و
ببوســید .وقتــی بــا کتــی ســکس میکنــی الزم نیســت دروغ و اراجیــف تحویــل
یکدیگــر بدهیــد .انــگار نگاههایتــان بــه هــم میگویــد کــه تــو هــم بدبختــی هســتی
مثــل مــن کــه میخواهــد در ایــن لحظــه ایــن دنیــای گــه را فرامــوش کنــد .پــس
خــودت را بــه مــن بســپار...
موبایل نیوشا زنگ می خورد.
ً
« :ســام عقشــم .خوبــی؟ ...عزیــزم ...شــرمندهام بهخــدا اصــا یــادم رفــت
ًّ
بهــت بگــم .بعــدش هــم دیگــه گوشــیم کل آنتنــش رفــت ...نــه! نــه! اومــدم شــمال
پیــش مجتبــی ...جــات نمیدونــی چقــدر خالیــه ...ای وای چــی شــده عزیــزم؟...
فــردا صبــح ّاول وقــت بــا مجتبــی راه میافتیــم مــی یایــم تهــران ...تــو نگــران نباش
عزیــزم ...زودی خــوب میشــه ...قربونــت بــرم ...میبوســمت ...ســی یــو»...
 «کی بود عزیزم؟ چی شده؟ کتی چیزیش شده؟»ً
« :نخیــر کتــی خانــوم چیزیشــون نشــده .مریــم بــود .ظاهــرا دالرام رو بــردن
بیمارســتان .خیلــی نگــران بــود .فکــر کنــم ّاتفــاق بــدی افتــاده .بایــد بریــم تهــران.
ایــن دختــره ّ
بچ هســت .دال هــم تهــران کســیو نــداره».
 «تو برو .من میخوام یه چند روز دیگه بمونم»...یشــی بــا مــن میــای پســر خــوب! اونهمــه برنامــهی
« :نخیــرم بلنــد م 
یگــردی و تئاتــر و دورهمــی ریختیــم کــه آقــا چنــد روز بعــد بیــاد؟! فــردا
گالر 
میریــم ...اوکــی عشــقم؟»
 «باشــه فــردا میریــم .کاش اصـ ًـا موبایلتــو خامــوش کــرده بــودی .ایــن ّبچــه
ها»...
بــه ایســتگاه داخــل کــوه میرســیم .میپریــم از کابیــن بیــرون .نیوشــا داد
میزنــد« :بــدو دیگــه تنبــل .میخــوام تــا تاریــک نشــده برســیم ســر کــوه .منظــرهی
اونجــا عالیــه .تــا حــاال اومــده بــودی اینجــا؟»
ســیگاری روشــن میکنــم« :نــه بابــا! اینجــور جاهــا پایــه میخــواد .منــم کــه
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ًّ
میدونــی کل اهــل جــای شــلوغ نیســتم».
ّ
پلههــا را دو تــا یکــی میکنــد و م ـیدود .صــدای خنــدهاش در صــدای بــادی
یشــود .بــه حســین فکــر میکنــم .امیــدوارم نیایــد
کــه از ســمت دریــا مـیوزد گــم م 
بیمارســتان .حــس میکنــم چش ـمهایم همهچیــز را بــه او لــو میدهــدّ .امــا تــا کــی
میتوانــم خــودم را قایــم کنــم؟ تــازه شــاید خبــری از کتــی داشــته باشــد .نکنــد
یشــود حســین اینهمــه روز از کتــی
چیــزی شــده کــه از مــن قایــم میکنــد؟ مگــر م 
بیخبــر باشــد؟ بایــد برویــم تهــران ...همیــن فــردا صبــح بایــد برویــم تهــران...
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اساماس میآیــد .روی پهلــوی راســت میچرخــم و گوشــیام را زیــر لبــاس
آذیــن پیــدا میکنــم .واااای مریــم اســت ...دلشــوره دارم .جــرأت نــدارم اساماس
را بــاز کنــم .نکنــد بــه نیوشــا چیــزی گفتــه؟ نکنــد میخواهــد بــا اساماسهــای مــن
ً
مــدرک جــور کنــد و آبرویــم را ببــرد .اصــا شــاید بــرود پیــش پلیــس و شــکایت کنــد.
از ایــن ّ
بچههــای دیوانــه هــر کاری برمیآیــد .نبایــد گــزک بــه دســتش بدهــم .مــن
ً
باشــم دیگــر ســراغ ایــن فنچهــا نــروم .شــک دارم بــاز کنــم یــا نــه؟ اصــا نخوانــده
پــاک میکنــمّ .امــا ا گــر چیــز ّ
مهمــی بــود چــه؟! دلــم را بــه دریــا میزنــم و بــاز میکنــم:
«STA:
Bacheha emrooz 2 ta 4 molaghate, har ki khast biad bimarestan, hale
»dela kheili behtare
ً
دال؟ دال چــی شــده؟ انــگار از دنیــا بیخبــرم .کــدام بیمارســتان؟ بایــد حتمــا
بــروم .احتمــال دارد بــه ّ
بچههــا چیــزی گفتــه باشــد .اگــر نــروم همــه میگوینــد کــه
ً
راســت گفتــه و مــن ترســیدهام .اصــا چــرا بــرای مــن هــم اساماســش را فرســتاده؟
ً
حتمــا قصــدی دارد .بایــد از یکــی آمــارش را بگیــرم .شــاید فقــط بــرای مــن فرســتاده
و آن «ســند تــو آل» الکــی را باالیــش نوشــته کــه بــاور کنــم بــرای ّکل ّ
بچههاســت.
ً
حتمــا کاس ـهای زیــر نیمکاســه اســت .بایــد چــک کنــم .بــه کــی زنــگ بزنــم؟...
آذیــن را آرام بیــدار میکنــم .چش ـمهایش را بــه زور وا میکنــد و میگویــد« :چیــه؟
شــب کــه نذاشــتی عیــن آدم بخوابــم .االن دیگــه چتــه؟ تــو رو خــدا بــذار دو ســاعت
بخوابــم».
زل میزنــم بــه نــوک ســینههای صورت ـیاش و دلــم میخواهــد دوبــاره شــروع
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کنــم .چــه شــبی بــود دیشــب ...ایــن دختــره آدم را دیوانــه میکنــدّ .امــا نــه! بایــد
جلــوی خــودم را بگیــرم .بایــد زودتــر بــرود تــا ببینــم چــه خاکــی بایــد تــوی ســرم
بریــزمّ .اول زنــگ بزنــم نیوشــا یــا کامبیــز؟ کامبیــز کــه چســبیده اســت بــه در مغــازه
ًّ
کل از ّ
بچههــا کنــار کشــیده .نــوک ســینهاش را میبوســم و میگویــم« :شــرمندهم
و
عشــق سکســی مــن! نمیدونــی کــه چــی شــده .مامانماینــا دارن از قــم میــان .بایــد
ســریع بــری کــه مــن اینجــا رو تمیــزکاری کنــم».
پشتش را به من میکند« :دروغ نگو بابا .میخوام بخوابم»...
از پشــت بغلــش میکنــم .تنــم بــه تــن لختــش کــه میخــورد حالــم ناجــور
یشــود .بــرش میگردانــم ســمت خــودم و لبهایــم بــه ســمت لبــش مــیرود.
م 
قبــل آنکــه بخواهــد چیــزی بگویــد تــوی بازوهایــم در حــال آه و نالــه کردن اســت...
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مامــان میگفــت کــه ایــن درختهــا را وقتــی تــو بــه دنیــا آمــدی کاشــتیم تــوی
ّ
حیــاط .مثــل ایــن گــردو بــاش کــه ســرش از تمــام دیوارهــا بلندتــر اســت و روی کل
حیــاط ســایه انداختــه اســت .مثــل ایــن گیــاس بــاش کــه میــوهاش و شــربتش و
ّ
مربایــش ،بی ّ
ّ
منــت بــه هم ـهی کوچــه و محلــه میرســد و بــاز هــم گیــاس دارد.
مثــل ایــن ســیب بــاش کــه شــکوفههایش حیــاط را قشــنگتر از بهشــت میکنــد.
مثــل...
مامــان ،تنهــا درختــی کــه جــا میانداخــت کاجــی بــود کــه بیــرون از خانــه تــوی
کوچــه کاشــته بودیــم .یــک بــار پرســیدم« :مامانــی! اســم اون درختمــون کــه تــوی
کوچـهس چیــه؟!»
دســت کشــید تــوی موهــای لختــم و گفــت« :کاج عزیــزم .ولــی کاج میــوه
نم ـیده».
 «خب اگه میوه نمیده چرا کاشتینش؟!»ّ
ّ
« :عوضــش کاج همـهی ســال ســبزهّ .
حتــی زیــر بــارون .حتــی زیــر بــرف .حتــی
وقتــی کســی از زور ســرما جــرأت نمیکنــه از خونــه بیــاد بیــرون».
 «خــب فایــدهش چیــه؟! ســبز باشــه کــه باشــه .ا گــه مــن بــزرگ بشــمهیچوقــت درختــی کــه میــوه نــده نم ـیکارم».
« :قربــون حســین شــکموم بــرم کــه فقــط فکــر خوردنــه .ولــی اون رو هــم دوس
ّ
داشــته بــاش .چــون اون رو هــم بعــد تولــد تــو کاشــتیمش».
همــان ســال ّاول دانشــگاهم بــود کــه تمــام درختهــای حیــاط کــرم افتادنــد.
بابــا داد همــه را از ریشــه درآوردنــد و نهالهــای تــازه کاشــت .دلــم بــرای مامــان
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یشــد میرفتــم تــوی کوچــه زیــر همــان کاج قدیمــی مینشســتم و
کــه تنــگ م 
کتــاب میخوانــدم .بابــا هــم کــه مــرد دلــم نیامــد خانــه را بفروشــم .نــه بــه خاطــر
ّ
خاطراتــش .نــه بــه خاطــر محل ـهای کــه تمــام روزهــای خــوب و بــد مــرا بــه دوش
میکشــیدّ .
حتــی نــه بــرای دیــوار اتاقــم کــه بــا مامــان بــا هــم رنگــش زده بودیــم.
فقــط بــه خاطــر کاجــی کــه در یــک کوچـهی بنبســت هیچوقــت میــوه نمـیداد ّامــا
لجوجانــه همیشــه ســبز بــود.
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ّ
« :ولی قبول نیستا .شیرینیش قرار بود کلهپاچه باشه!!»
 «دیوونــه! مــن شــوخی کــردم .تــازه کــدوم شــاعری صبــح زود بیــداره کــه ازّ
یخــوای؟»
مــن کلهپاچــه م 
ّ
« :ولی من کوتاه نمیاما .چاپ دوم ،کلهپاچه میخوام!!»
ّ
 «تــو صبــح تــا ظهــر بزنــگ خونـهی مــا .اگــه کســی بیــدار بــود ازش کلهپاچــهبگیر!»
« :اوه اوه یــادم رفتــه بــود شــما خانوادگــی هم هتــون شــاعرین .خــدا بهــم رحــم
کنه!»
 «حاال حرف نزن .پیتزاتو بخور تا سرد نشده».« :چشم»...
 «این کیه هی بهت پیام میده؟»« :بهخدا بابامه .بیا نگاه کن .از سر شب گیر داده کجایی».
نقــدر بوقیــد شــام کوفتــم
 «باباتــم گیرههــا .پــس گوشــیتو ســایلنت کــن ای شــد».
« :چشم».
 «چشمت بیبال .اون فیلمایی که بهت دادم رو دیدی؟»« :یهکمشو».
 «یهکم؟! مگه غذاست که یهکم داشته باشه؟! دیدیشون یا نه؟»« :خــب ّاوالی یکیشــو دیــدم خوابــم گرفــت .چقــدر حــرف مــیزدن! ولــی
قشــنگ بــودا .بایــد امشــب بشــینم تــا آخــر ببینمــش».
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ّ
 «تــا آخــر هفتــه زودی هم هشــون رو ببیــن .کلــی فیلــم و کتــاب هســت کــهبایــد ببینــی و بخونــی».
نقــدر ایــن چنــد روز شــوق و ذوق کتابتــو داشــتم بــه هیــچ کار نرســیدم.
« :ای 
نقــدر خــوب مجـ ّـوز بگیــره».
یشــد ای 
بــاورم نم 
 «کجاش خوب بود؟! چهار تا شعرم رو کامل حذف کردن!»ًّ
ّ
« :خــب آره ولــی مــن میترســیدم بعــد ایــن ماجراهــا کل مجــوز نگیــره.
ً
مخصوصــا ایــن روزا کــه اوضــاع مجـ ّـوزا بدجــور خــر تــو خــره».
ّ
ً
 «آره شــنیدم کتــاب حســین رو کل مجـ ّـوز نــدادن .خیلــی ناراحــت شــدم .تــوازش خبــر نــداری؟»
« :ایــن مـ ّـدت گاهــی میاومــد نشــر واســه کارای کتابــش .چنــد بــار باهــاش
حــرف زدم .خیلــی شــخصیت جالبــی داره .آخریــن بــار چنــد روز پیــش دیدمــش.
ً
یشــد .اصــا انــگار نمیفهمیــد چــی
حالــش خیلــی بــد بــود .چشــاش هــی بســته م 
میگــم».
 «بعــد اخراجــش خیلــی بــه هــم ریختــه گمونــم ...کســی نیســت بــه ایــنحرومزادههــا بگــه آخــه حســین بدبخــت چــی کارتــون کــرده کــه چســبیدین مــث
زالــو بــه زندگیــش و ولــش نمیکنیــن؟!»
یخــوای باهــاش حــرف بزنــی؟ از اون روز کــه
یخــوای ببینیــش؟ نم 
« :نم 
دیدمــش خیلــی بــه هــم ریختــم».
 «نــه! ایــن دوری بــه نفــع خودشــه .یــه روز اینــو میفهمــه .شــاید اون روز منــوببخشه»...
« :کتــی ...کتــی ...گریــه نکــن ...آروم بــاش .مــن مراقبتــم .کاش میشــد
واســه حســینم یــه کاری بکنــم تــا تــو رو ناراحــت نبینــم .کتیجــان ...محمــود
بمیــره تــو رو خــدا گریــه نکــن»...
 «هیچچی نیست ...بیخیال .خوبم»...« :کتی! تو داستان گوهرشاد رو میدونی؟»
 «آره دیگــه .زن یکــی از ایــن پادشــاهای تیموریــان بــوده تــوی هــرات .میگنآدم خــوب ولــی قدرتطلبی بــوده».
« :اونــش کــه آره .ولــی ماجــرای اون کارگــر فقیــری کــه عاشــقش میشــه رو
میگــم».
« -نه .این دیگه چیه؟»
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« :یــه روز یکــی از کارگــراش کــه داشــته واسـهش مســجد میســاخته عاشــقش
یشــم ولــی بایــد قبلــش چهــل روز توی
یگــه مــن زنــت م 
یشــه .گوهرشــاد بهــش م 
م 
یپــره تــوی مســجد و مشــغول
مســجد عبــادت کنــی! پســره هــم از خوشــحالی م 
یشــه .بعــد چهــل روز میبینــن خبــری از پســر نشــد .میفرســتن دنبالــش .نمیــاد
م 
ّ
یگــه مــن اون روز عاشــق گوهرشــاد بــودم امــا االن عشــق واقعــی رو پیــدا کــردم».
وم 
 «کســخل! مــردم جوگیرنــا .اون گوهرشــاد چــه پدرســوختهای بــوده شــوهرداشــته بــه اینــم قــول ازدواج داده و ّ
بچ ـهی مردمــو ســر کار گذاشــته .حــاال مــن
نمیفهمــم کارگــره نمیتونســت هــم گوهرشــاد رو بگیــره هــم عشــق واقعــی و
خــدا و پیغمبــرش رو داشــته باشــه؟ فکــر کنــم از ایــن داســتان الکیاســت .تــو کجــا
خوندیــش؟»
« :نمــی دونــم .اینایــی کــه تــو میگــی درســتهها ولــی مــن پســره رو میفهمــم.
آدم گاهــی واســه عشــق بــه خیلــی چیــزا تــن م ـیده .ولــی وســط راه یهجــوری
ً
یشــه کــه اصــا بــه یــه جــای دیگــه میرســه».
مســیرش عــوض م 
 «چــی شــده؟ چهــار تــا کتــاب بهــت دادم خونــدی قاطــی کردیــا .عشــق رو همزیــاد جـ ّـدی نگیــر .یــه مشــت هورمونــه بهــش ّ
توجــه نکنــی خــودش خــوب میشــه
بعــد یــه مـ ّـدت!»
« :تو خوب شدی؟»
ًّ
 «مــن؟ منظــورت حســینه؟ خــب اون فــرق داره .ماجــراش کل فــرق داره.مــا جفتمــون دیوونهایــم .یــا داریــم بــه هــم دروغ میگیــم یــا بــه همدیگــه گیــر
میدیــم .منــم کــه بــا ایــن وضعیتــم جــز دردســر بــراش چیــزی نــدارم .اون خــودش
ً
ایــن روزا کــم بدبختــی نــداره .خــب مــن ...اصــا مــن ...ولــش کــن دیگــه یــه شــب
اومــدم شــام کوفــت کنــم گنــد زدی بــه اعصابــم .ولــم کــن بابــا»...
« :ببخشید به خدا نمیخواستم ناراحتت کنم».
 «حاال که کردی .سریعتر شامتو بخور بریم .من حالم خوب نیست».ً
« :کتی ببخشید من اصال نمیخواستم»...
 «ببخشــید و مــرض .ببخشــید و درد بیدرمــون .دســت از ســرم بــردار.میــام اینجــا حســین .مـیرم خونــه حســین .مـیرم کافــه حســین ...آره مــن دلشــو
شــکوندم .مــن زندگیشــو نابــود کــردم .مــن لهــش کــردم .مــن آشــغالم .مــن یــه
کثافتــم .ولــم کنیــن دیگــه»...
« :کتیجان بریم بیرون .اینجا همه دارن نگاهمون میکنن».
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یخــواد جیــغ بکشــم .تــو رو ســننه؟! مــن
 «ناراحتــی بــرو بیــرون .دلــم م دیوونـهم! ناراحتــی؟ ولــم کــن بــرو .مــن گــه خــوردم اومــدم بهــت شــام بــدم .بــرو...
یخــوام ریختتــو ببینــم .گورتــو گــم کــن»...
نم 
« :باشــه هــر چــی تــو بگــی ...خداحافــظ .فقــط مراقــب خــودت بــاش .منــم بــه
خــدا قصــد بــدی نداشــتم ...خداحافــظ»...
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عکــس مامــان و بابــا را میگــذارم کــف ســاک .بعــد یــک نســخه از رمانهایــم
یگــذارم الی کتابهــا .کتــاب زینــب
را برم ـیدارم .مــدارک تحصیل ـیام را م 
ّ
را هــم برم ـیدارم .بعــد عروســکی را کــه ســال اول آشــناییمان برایــم خریــده
یگــذارم داخــل ســاک .پولیــوری کــه مامــان برایــم بافتــه بــود را ُدور هــارد
بــود م 
فیلمهــای کمیابــم میپیچــم .گوشــی موبایلــم را خامــوش میکنــم ،باتــریاش را
یگــذارم تــوی جیــب کنــار .دستنوشــتهها و دفتــر خاطراتــم را هــم
درم ـیآورم و م 
برم ـیدارم .بیگان ـهی کامــو کــه مجتبــی خریــده بــود ،غزلیــات ســعدی کــه آن روز
عاطفــه گرفــت ،صدتومنــی کــه شــادی تــوی فــرودگاه قبــل رفتنــش برایــم امضــاء
کــرد ،نقاشـیای کــه آن شــب زهــرا ازم کشــید ،دســتبندهای ســبزم ،انگشــتری کــه
آقــا مرتضــی بهــم داد ،آلبومــم ،آلبــوم مامــان ،جانمــازم کــه حاجآقــا خدابیامــرز برایم
ّ
از کربــا آورده بــود ،ســاعتی کــه ّ
بچههــای دانشــگاه روز معلــم بهــم داده بودنــد،
نامههــای زینــب ،مــوی بافت ـهی زینــب کــه تــوی پاکــت عطــری بــود ،نــواری کــه
وقتــی ّاولیــن بــار زینــب آمــد خانهمــان بــا هــم گــوش کردیــم ،لبــاس زیــر زینــب کــه
آن ســال جــا مانــد و دیگــر بهــش پــس نــدادم ،دســتمالکاغذی کــه از خانــهی
عاطفــه آوردم ،گواهینامـهام ،شناســنامهام ،کارت پایانخدمتــم ،روســری مامان،
ّ
مجلـهای کــه بــا مجتبــی آن ســال تــوی دانشــگاه درآوردیــم ،ظــرف خالــی عطــری
کــه نــگار بهــم داده بــود ،دیــوان فــروغ احمــد کــه پیشــم جــا مانــده بــود بــا همــان
ـوزنی الی برگههایــش ،رواننویســی کــه آقــای فروغــی بــرای انشــایم
برگهــای سـ ِ
بهــم هدیــه داده بــود ،نــوار قدیمــی «داریــوش» کــه میخواســتم پشــت پایــگاه
بســیج خاکــش کنــم ...همــه را بــه زور میچپانــم تــوی ســاک و بــه ســختی زیپــش
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را میبنــدم.
بعــد دوبــاره زیپــش را بــاز میکنــم .کمــی وســایل را زیــر و رو میکنــم .جانمــاز را
یگــذارم تــوی کمــد ...و زیــپ ســاک را میکشــم.
درمـیآورم و م 
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نشســته روی مبــل همیشــگیاش و مثــل همیشــه کتــاب میخوانــد .از
ّ
مطمئنــم
آشــپزخانه داد میزنــم« :آقامرتضــی غــذا رو بکشــم؟» جــواب نمیدهــد.
نشــنیده اســت .میآیــم تــوی هــال و کنــارش مینشــینم« :اســتاد نشــنیدن یــا
افتخــار نــدادن جــواب بــدن؟»
کتابــش را پاییــنمـیآورد و بــا لبخنــد میگویــد« :خــدا نکنــه نرگسجــان .من از
یخــوام .ایــن کتابــو هــر وقــت میخونــم ذهنــم بدجــور درگیــر میشــه».
شــما عــذر م 
با اشتیاق میپرسم« :داستانه؟ ماجراش چیه؟»
یشــود« :یهجورایــی نقــد جوامــع توتالیتــره.
راســت مینشــیند و جـ ّـدی م 
حکومتــای مســتبد .تــوو یــه فضایــی کــه ســالها بعــد ّاتفــاق میافتــه و حکومتــا بــا
تلویزیــون همــه رو میبینــن .یــه ســرزمینی کــه کســی حـ ّـق عاشــق شــدن و دوســت
داشــتن نــداره».
بــه جلــد کتــاب نگاهــی میکنــم« :پــس خارجیــه .ولــی بــازم عجیبــه کــه مجــوزّ
گرفتــه .آخــرش چــی میشــه؟»
یگــذارد و میبنــددش« :خــب بخونــش
پارچ ـهای قدیمــی را الی کتــاب م 
گلــم .آخــرش رو بگــم کــه دیگــه فایــده نــداره».
بغــض گلویــم را پــر میکنــد« :مگــه کار خونــه وقــت کتــاب خونــدن میگــذاره؟
آشــپزی ،شســتن ظرفــا و لباســا ،گردگیــری ،رســیدن بــه درس و مشــق زینــب...
میدونــی چنــد وقتــه ّ
حتــی یــه شــعر کوتــاه هــم نگفتــم؟ نمیگــم ناراضــیام
آقامرتضــی ولــی خــدا وکیلــی گاهــی کــم میــارم»...
بغلــم میکنــد و پشــتم را نــوازش میکنــد« :ببخشــید خانــوم .تقصیــر منــه کــه
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ً
ً
یگــم یــه روز در هفتــه یکــی بیــاد تــوی کارای
اصــا حواســم بــه شــما نیســت .اصــا م 
خونــه و تمیزکاریــا کمکــت کنــه کــه تــو هــم وقــت کنــی بــه خــودت برســی».
ُ
ســرم را روی شــانهاش میگــذارم و یــک قطــره اشــک آرام از روی گون ـهام ســر
یخــورد و لباســش را خیــس میکنــد .بــا او بــودن ارزش هم ـهی ســختیهایش
م 
ّ
را دارد .تکـ ه انداختنهــای فامیــل ،بدقلقیهــای زینــب ،روزهــای غیــب شــدنش
و نگرانــی و اســترس ،مهمانهــای عجیــب و غریــب ...حــس میکنــم بویــی
میآیــد .یکدفعــه داد میکشــم« :وااای غــذام ســوخت»...
و از آغوشش به سمت آشپزخانه میدوم.
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ّ
بچههــا جمــع شــدهاند تــوی راهــروی بیمارســتان .همــه بــا هــم بلندبلنــد
ً
پچــپ نگاهشــان میکنــد ّامــا کســی اصــا حواســش
حــرف میزننــد .پرســتار چ 
نیســت.
 «ســام آقاکامبیــز .چــه عجــب افتخــار دادیــن بــه فقیــر فقــرا .پــوال رو خــوبپــارو میکنیــا!»
ًّ
ً
 «ســام شــاهر خجان ...نــه بابــا فعــا کــه هیچکــس خریــد نمیکنــه .کل بــهً
جــز ســوپریا همــه مینالــن .البتــه مردمــم حــق دارن .فعــا مملکــت خــر تــو خــره.
یشــه».
معلــوم نیســت فــردا چــی م 
یشــه! ایــن حکومــت از ســر مــردم هــم
چچــی نم 
یگــم .هی 
 «آقــا مــن بهتــون م زیــاده .تــازه اینــا بــرن یکــی بدتــر از خودشــون میاد».
 «نــه مجتبیجــان شــما خبــر نداریــن .بدجــور بــه جــون هــم افتــادن .اگــهآمریــکا یــا اســرائیل حملــه کنــه کارشــون تمومــه».
 «خیالــت راحــت هیچکــس حملــه نمیکنــه .ایــن مــردم حــزب بــاد رو هــممــن میشناســم .ده ســال پیــش کــه مــا تــوو خیابــون کتــک میخوردیــم نــه آمریــکا
حملــه کــرد نــه اســرائیل نــه مــردم پــای حرفشــون تــوی خیابونــا ایســتادن».
 «آخــه االن اینترنــت و ماهــواره و بلوتــوث اومــده .مــردم یکــی خــون ازدماغــش بیــاد باخبــر میشــن .اون موقــع هیچکــس نفهمیــد چــی بــه چــی شــد».
 «حــاال ببیــن مــن کــی گفتــم .این مملکت نوکر شــکم و زیر شــکمه .عرضهیهیــچ تغییــری رو هــم نــداره جــز تغییر ماشــین و مبل و پــرده!! من کــه میگم»...
ً
 «مجتبــی شــروع نکــن دیگــه .آقــا بحــث سیاســی اصــا موقــوف .شــما پســراجــز فوتبــال و سیاســت هیــچ حــرف دیگ ـهای واســه گفتــن نداریــن؟!»
ّ
یشــه .البتــه اینجــا
« -وال حرفــای دیگــه کــه داریــمّ .امــا تــوی بیمارســتان نم 
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هــم تخــت زیــاد داره هــا!!»
کامبیــز و نیوشــا زیــر خنــده میزننــد .مریــم از روی صندلــی ،نــگاه بــدی بــه
شــاهرخ میکنــد .شــاهرخ خــودش را جمــع میکنــد و مشــغول ور رفتــن بــا موبایلــش
میشــود.
 «مری! هنوز پلیس یارو رو نگرفته؟» «نــه .از پریشــب کــه دال بــه هــوش اومــد و فهمیــدن کار امیــر بــوده دنبالشــن.خونـهش رو هــم پیــدا کــردن ّامــا زنــش گفتــه از اون روز خونــه هــم نرفتــه».
 «تــو رو خــدا ببخــش کــه مــن زودتــر نیومــدم .اصــن موبایلــم اونجــا آنتــننمـیداد .بــه دال هــم گفتــم .مجتبــی شــاهده وقتــی شــنیدم چقــدر ّ
غصــه خــوردم.
دیشــب تــا صبــح خوابــم نبــرد».
 «مهــم نیســت عزیــزم .مرســی کــه اومــدی .مهــم حــال دالســت کــه خیلــیبهتــره».
یشــی م ـیری .نمیگــی
 «نیــوش ولــی خیلــی بیمعرفتیــا .یهدفــه غیــب م یشــه خودشــو میکشــه!»
ایــن داداش مــا یــه موقــع دلتنــگ م 
 «آخــه دیــدم تــو و مجتبــی روابــط خیلــی حســنهای داریــن! گفتــم ببرمــتیشــی شــاهرخ؟ تــو کــه بایــد
یشــه منــو ول میکنــه! تــو دلتنــگ مــن م 
عاشــق تــو م 
روزی صــد بــار برنام ـهت رو عقــب جلــو کنــی دختــرا تداخــل نداشــته باشــن!!»
همــه زیــر خنــده میزننــد ّامــا مریــم ناخــن دس ـتهای عرقکــردهاش را
میجــود.
 «من نبودم خبری بوده؟ مجتبیجان مبارکه .خبر نداشتم شیطونا!»ّ
 «خبــری نیســت کامبیــز .وال کســی کــه حــال مــا رو نمیپرســه نیوشــا لطــفکــرد اومــد یــه ســری بــه مــن زد و بــا هــم برگشــتیم .همیــن فقــط».
ّ
قیافـهی نیوشــا در هــم مـیرود ّامــا ســریع بــه خــودش مســلط میشــود .مـیرود
کنــار مریــم مینشــیند و دســتش را دور گردنــش میانــدازد.
 «دلم برات تنگ شده بود خره .خیلی ها!» «آره مشـ ّـخصهّ .حتــی بهــم نگفتــی م ـیری پیــش مجتبــی .اونجــا هــم یــه
زنــگ بهــم نــزدی .ا گــه مــن زنــگ نم ـیزدم اصــن یــادم میافتــادی؟»
 «آقــا مــن بیمعرفتــم! قبــول دارم گنــد زدم دیگــه .بایــد بهــت میگفتــم.بــاور کــن اصــن یــادم نیســت اون روز چــی شــد کــه یــادم رفــت بهــت زنــگ بزنــم و
بگــم دارم مـیرم .اونجــا هــم کــه رســیدم موبایــل یــه دونــه آنتــن هــم نداشــت .بــاور
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نــداری از مجتبــی بپــرس .تلفــن خونهشــون هــم قطــع بــود .بــاور نمیکنــی؟...
مجتبــی ...مجتبــی»...
 «جان؟» «آقا ویالی شما موبایل آنتن میده؟» «نه واسه چی؟» «مری از دستم ناراحته که بهش زنگ نزدم».ًّ
یگــه کل اونجــا از آنتــن و اینترنــت و تلفــن خبــری
 «مریــم جــان راســت م ً
نیســت .ا گــه برقــش رو هــم قطــع کنم دقیقــا وارد قــرن پنجم هجری میشــیم»...
مریم و نیوشا میخندند .مجتبی برمیگردد به سمت پسرها.
 ّ«بچههــا از کتــی خبــر نداریــن؟ اون بــا دال خیلــی صمیمــی بــود .عجیبــه
نیومــده».
مریم از روی صندلی بلند میشود و به طرف مجتبی میرود.
ّ ً
ًّ
«اتفاقــا مــن بــه کتــی هــم اساماس زدم ولــی بهــش نرســید .فکــر کنــم کل
موبایلشــو خامــوش کــرده».
ّ
 «بابــا همــون بهتــر نیــاد .االن میخواســت کلــی غــر بزنــه از وضعیــتبیمارســتان و تــا حــاال بــا نصــف دکتــرا و پرســتارا هــم دعــواش شــده بــود!»
 ّ«بچهها من راستشو بخواین یه چیزایی شنیدم ّاما مطمئن نیستم».
 «چی؟ جان ّبچهت بگو دیگه نصف جون شدیم کامبیز».
 «خانومم یه جورایی نامادری کتی رو میشناسه». «نرگسخانوم؟» «آره فــک کنــم .مــن حــاال دقیــق نمیدونمــا .ولــی از دوســت نرگسخانــومشــنیده کــه کتــی رو گرفتــن!»
 «چی؟ گرفتن؟ واسه چی؟»ّ
 «نمیدونــم .ولــی ایــن روزا خیلــی بگیــر بگیــره .کتــی هــم کــه کلهخــر! حــاالامیــدوارم شــایعه باشــه».
یشــود روی صندلــی .مریــم بهـتزده بــه کامبیــز نــگاه میکنــد.
مجتبــی ولــو م 
نیوشــا بعــد چنــد لحظــه دســت مجتبــی را میگیــرد .شــاهرخ ســعی میکنــد چیــزی
یخــورد .بــه ســمت پنجــره م ـیرود و ســیگاری روشــن
بگویــد ّامــا حرفــش را م 
میکنــد .پرســتاری بــه ســمتش م ـیدود .کامبیــز وســط راهــرو ایســتاده اســت.
بیمارهــا و همراهانشــان از کنــار او بــه هــر طــرف میرونــد.
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58
از ســمت راســت تــوپ را میانــدازد و فــرار میکنــد .یکــی دو نفــر را جــا میگــذارد
و ســانتر میکنــد روی دروازه .دفــاع حریــف میزنــد زیــر تــوپ و تــوپ دوبــاره
یگــردد بــه زمیــن خودمــان.
برم 
« :امیــر! تــو تــوی ســکس بــا مــن واقعــی حــال میکنــی؟ چیــزی بــوده کــه
عشــقت بکشــه ولــی نگفتــه باشــی بــه مــن و تــوو خماریــش مونــده باشــی؟»
شروع میکنند به پاسکاری وسط زمین .وقت به سرعت دارد میگذرد.
 «من؟ نه! واسه چی؟ تو همه چیت خوبه»...یبــرد و پــاس میدهــد پشــت
یکــی از بازیکنهــای مــا تــوپ را جلــو م 
مدافعهــای تیــم حریــف .یــک فرصــت عالــی! ولــی هیچکــس فــرار نکــرده تــا از تــوپ
اســتفاده کنــد.
« :ا گــه مــن بخــوام یــه روز یــه چیــز میزایــی رو تجربــه کنــم تــو ناراحــت میشــی؟
بهــت بگمــا .شــایدم اصــن حــال نــده .ولــی خــب روزا کــه تنهــام بدجــور قاطــی
یشــم .اصــن یــه وعضــی .تــو هــم کــه هم ـهش نیســتی لعنتــی».
م 
کودو میکننــد .تــوپ خیلــی خــوب تــا نزدیکیهــای هجــده
از ســمت چــپ یـ 
قــدم جلــو م ـیرود .یکدفعــه مهاجــم ســمت چپمــان تــوپ را لــو میدهــد و دفــاع
حریــف ،تــوپ را بــا عجلــه تــوی اوت میزنــد.
ً
 «آره منــم گاهــی خیلــی میخوامــت .مخصوصــا وقتــی پریــودی خیلــی اذیتیشــم».
م 
یخــورد بــه دســت مدافــع حریــف .چنــد نفــر پشــت ضربـهی ایســتگاهی
تــوپ م 
میایســتند .شــاید بهتریــن فرصــت ،قبــل از پایــان بــازی باشــد .بازیکــن مــا چنــد
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قــدم دورخیــز میکنــد و بعــد تــوپ را بــا فاصل ـهی زیــاد از بــاالی دروازه بــه اوت
میزنــد.
« :خــب مــن کــه شــونصدبار گفتــم مشــکلی نیــس .خــودت حــال نمیکنــی.
دیگــه تخصیــر منــه؟ اصــن صوبــت مــن یــه چیــز دیگــه بــود نگرفتیــا .میگــم دلــت
نخواســه یــه کاری کنــی کــه تــا حــاال نکــردی؟ یــا ّ
ّ
بچگیــات کــردی؟ یــا یــه چیــزی
ً
کــه بــش فــک کــرده باشــی مثــا؟»
همـهی بازیکنهــا جمــع شــدهاند تــوی زمیــن حریــف .از ســمت راســت کرنــر را
ســانتر میکننــد روی دروازه .دروازهبــان میپــرد و تــوپ را میگیــرد .ســریع بــا دســت
میانــدازد بــرای مهاجمشــان .مدافــع مــا در کــورس جــا میمانــد .بــا دروازهبــان مــا
یشــوند .تــوپ را از الی پــای دروازهبــان مــا قــل میدهــد تــوی
تــک بــه تــک م 
دروازه ...گل...
َ
 «بابــا ول کــن دیگــه .گل خوردیــم .اه ...وقــت گیــر آوردی واســه بحثــا...اون احمــق بــا اون ســانتر کردنــش ریــده تــوی بــازی تــو هــم ریــدی تــوی اعصــاب
مــن زنیک ـهی احمــق .بــه تخمــم کــه دوس داری چــی کار بکنیــم کــه تــا حــاال
نکردیــم .دو دقیقــه اومــدم بــازی رو ببینمــا».
تــوپ را از هــر جــا گیــر میآوریــم ســانتر میکنیــم روی دروازهی حریــف .دقایــق
یگــذرد .تمــام ضربــات ســر را مدافعــان حریــف میزننــد .بازیکنهــا
بــه ســرعت م 
روحیهشــان را از دســت دادهانــد .پشــت ســر هــم اشــتباه میکننــد.
« :ریــدم کــه ریــدم .دلــم خــواس! چــار تــا وحشــی کــه دنبــال یــه تــوپ یورتمــه
مـیرن حــاال از مــن مهمتــر شــدن؟! از اونــا دلــت پــره چــرا ســر مــن خالــی میکنــی؟
یککلــوم بگــو دارم فوتبــال میبینــم بعــدش زرمونــو میزنیــم .اعصــاب معصــاب
نــداری مشــکل منــه؟»
یــک فرصــت خیلــی خــوب ایجــاد شــده .بازیکن مــا از بیــن بازیکنهــای حریف
کهــو ســوت پایــان را میکشــد .بازیکنــان بــه ســمت داور
فــرار میکنــد .داور ی 
هجــوم میبرنــد .بــازی تمــام شــده اســت.
یشــعور تــو خــودت نمیبینــی دارم
 «دهنتــو ببنــد بــا اون حــرف زدنــت .ب ً
فوتبــال میبینــم؟ عقــل نــداری؟ خــب االن بیــا بشــین ببینــم مشــکلت دقیقــا چیــه
کــه هــی زر زر میکنــی».
دســت دختــر را محکــم میگیــرد و بــه ســمت مبــل میکشــد .دختــر دســتش را
بــا فشــار از دســت مــرد بیــرون میکشــد و مــرد را بــه عقــب هــل میدهــد .مــرد مشــتی
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بــه ســمت زن میزنــد .صــورت زن ،غــرق خــون میشــود.
ّ
« :منــو میزنــی ننهجنــده؟ دیگــه ریختمــو تــا ابــد نمیبینــی کثافــت ...هــری..
بــزن به چــاک ّ
پدســگ»...
 «ببیــن تقصیــر خودتــه اعصابمــو بــه هــم میریــزی .بیــا ببینــم چــی شــده.یخــوای بریــم درمونــگاه؟»
م 
« :برو بیرون آشغال!»
ّ
مــرد را بــا دس ـتهای خونــی هــل میدهــد امــا زورش نمیرســد .مــرد قصــد
رفتــن نــدارد و ســعی میکنــد دختــر را آرام کنــد.
« :نم ـیری دیگــه؟ خــب مــن م ـیرم عوضــی! مگــه پشــت گوشــتو ببینــی
آقامیــر .ایــن خــط ایــن نشــون .گفتــه بــودم دفــه آخــرت باشــه دســت کثیفــت بهــم
یخــوره .دیگــه مــا رو عمرنیــاش نمیبینــی».
م 
دختــر روســری و مانتویــش را تنــش میکنــد .کیفــش را برمـیدارد و بــه ســمت
در مـیرود .پســر ســر جایــش ایســتاده و ســعی میکنــد دختــر را آرام کنــد.
 «پــررو نشــو دیگــه دالرام .بــه مادرمــم فحــش دادی چیــزی بهــت نگفتــم.دیگــه شــلوغش نکــن .هیچجــا نمیریــا ...لباســتم دربیــار».
دختــر در را پشــت ســرش بــه هــم میکوبــد و از خانــه بیــرون میزنــد .مــرد چنــد
لحظــه میایســتد .نمیدانــد چــه کار کنــد .بعــد بــه ســمت در مــیرود و بــازش
یشــود...
میکنــد .داخــل خیابــان هیچکــس دیــده نم 
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فیلــم را نگــه م ـیدارم .زنــگ میزنــم بــه حســین .برنمــیدارد ...دوبــاره
یگــذارم تــا زنــگ آخــر بخــورد و خــودش قطــع شــود .اساماس
میگیــرم .م 
میفرســتم برایــش« :حســین تــو رو خــدا جــواب بــده .کار ضروریــت دارم »...دوبــاره
زنــگ میزنــم .گوشــی را برنم ـیدارد.
فیلــم را پلــی میکنــم :ماشــین در جــادهای مهآلــود پیــش مــیرود .زن از
یپــرد .کابــوس میدیــده و ترســیده اســت .بــه مــرد میگویــد کــه تندتــر
خــواب م 
یخــورد بــه چیــزی ...هــر دو ترســیدهاند .مــرد از ماشــین
بــرود .ناگهــان ماشــین م 
ّ
یشــود و بــه ســمت محــل تصــادف مـیرود .زن تــوی ماشــین نشســته و بــا
پیــاده م 
اســترس نفــس میکشــد...
فیلــم را نگــه مـیدارم .دوبــاره زنــگ میزنــم بــه حســین .زنگها را میشــمارم.
یــک ...دو ...ســه ...چهــار ...پنــج ...گوشــی را برم ـیدارد .صدایــش انــگار از تــه
چــاه درمیآیــد« :ســام»...
نمیدانــم چــه بگویــم .دســت و پایــم را گــم میکنــم« :ســام گلــم ...منــو
کشــتی از نگرانــی ...خوبــی؟ ...تــو رو خــدا بــا خــودت ایــن کار رو نکــن ...همیــن
االن ماشــین میگیــرم میــام اونجــا ســراغت .نــه هــم نیــار».
ســکوت میکنــد .انــگار تمــام قدرتــش را جمــع میکنــد تــا تارهــای حنجــرهاش
را منقبــض کنــد و چیــزی بگویــد« :نــه نیــا اینجــا .خواهــش میکنــم .خواهــش
میکنــم».
چیــزی تــوی ســینهام تیــر میکشــد .انــگار قلبــم را کســی دارد فشــار میدهــد.
یمــردم و هرگــز صدایــت را اینجــوری
یلــرزد .کاش م 
گــر گرفت ـهام .دســتم م 
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یشــنیدم .کاش میتوانســتم مثــل جاروبرقــی تمــام رنجهایــت را از پشــت ســیم
نم 
تلفــن بمکــم و درون خــودم حــل کنــم .کاش کاری ازم برمیآمــد .ســعی میکنــم
ّ
بــه خــودم مســلط باشــم« :پــس همیــن االن آژانــس بگیــر بیــا اینجــا .مــن نیــم
ســاعت صبــر میکنــم .اگــه نرســیده باشــی بهخدایــی لبــاس میپوشــم و میــام در
نقــدر زار میزنــم تــا دلــت بــه رحــم بیــاد و درو وا کنــی .میدونــی کــه
خونـهت و ای 
یخــواد بشــه بشــه»...
یگــم .بــه امــام هشــتم میــام ...هــر چــی م 
بهــت دروغ نم 
ســکوت کــرده و صــدای نفسهایــش تــوی گوشــی میپیچــد .نفسهایــش را
یشــنوم دلــم ضعــف مـیرود .دلــم میخواهــد بغلــش کنــم و آنقدر ببوســمش
کــه م 
کــه از هــوش بــروم .آهســته و کشــدار میگویــد« :میــام ...باشــه میــام ...فقــط شــام
درســت نکــن .گرســنهم نیســت .میبینمــت».
ّ
جیغــم را تــوی گلویــم خفــه میکنــم« :منتظرتــم .زود بیــا همهکســم .کلــی
حــرف باهــات دارم»...
تــوی خانــه ُدور خــودم میچرخــم .تلویزیــون و ویدئــو را خامــوش میکنــم.
مـیدوم تــوی اطــاق و مشــغول آرایــش میشــوم .در کمــد را بــاز میکنــم .نمیدانــم
کــدام لباســم را بپوشــم .م ـیدوم تــوی هــال و تلفــن را برم ـیدارم« :ســام ...پیتــزا
رومــا؟! ...دو تــا پیتــزا میخواســتمّ ...
متوســط ...یکیــش مخصــوص ،یکیــش
ســبزیجات ...بلــه اشــتراک دارم ...137 .بــه اســم مقصــودی .امیــر مقصــودی...
ً
ممنونــم .فقــط بگیــن حتمــا پیکتــون غــذا رو بیــاره بــاال ...منتظــرم»...
دوبــاره م ـیدوم تــوی اتــاق .تــاپ صورت ـیام را میپوشــم و دامــن کوتــاه
ً
مشــکیام را .حســین اینهــا را ندیــده اســت .بایــد خوشــحالش کنــم .اصــا دیگــر
یگــذارم بــرود خان ـهاش و ّ
غصــه بخــورد .همینجــا نگهــش م ـیدارم .م ـیدوم
نم 
ســمت کتابخانــه .دیــوان ســعدی و حافــظ را برم ـیدارم .بایــد امشــب برایــم فــال
بگیرد و شــعرش را تفســیر کند .میدوم توی آشــپزخانه .شیشـهی عرق بیدمشــک
را برمـیدارم تــا برایــش شــربت درســت کنــم .حســین عاشــق شــربت خنــک اســت.
ظــرف شــکر را پیــدا نمیکنــم .کابینتهــا را میگــردم .صــدای زنــگ خانــه میآیــد.
بــه ســمت در مـیدوم .نکنــد پیتزایــی باشــد؟! مـیدوم داخــل اتــاق و بــرای احتیاط
روســریام را برم ـیدارم...

سید مهدی موسوی 131

60
موزیک را بلند میکنم:
You and I are underdosed and we're ready to fall
Raised to be stupid, taught to be nothing at all
I don't like the drugs but the drugs like me
…I don't like the drugs, the drugs, the drugs
اختیــار چیســت؟ آیــا مــن «انجــام میدهــم» یــا فقــط بخشــی از چر خدندههــای
دنیــا هســتم کــه فکــر میکنــد انجــام میدهــد .آیــا چر خدنــده میدانــد کــه فقــط
یــک چر خدنــده اســت؟ آیــا او گمــان نمیکنــد کــه دارد کاری انجــام میدهــد.
کاری بســیار مهــم و حیاتــی؟ آیــا وقتــی ش ـبها ماشــین از کار میافتــد احســاس
نمیکنــد کــه بــه نظــام جهــان اعتــراض کــرده اســت؟ آیــا وقتــی چر خهــا برعکــس
ّ
ّ
مطمئنــم روزی دســتگاهی
میچرخنــد حـ ّـس خلقیــت بــه او دســت نمیدهــد؟
ّ
یشــود کــه هــوش و تفکــر چر خدندههــا ضبــط میشــود و میبینیــم
اختــراع م 
کــه آنهــا بــه مــا بــه چشــم حیواناتــی بیعقــل نــگاه میکننــد کــه تنهــا وظیف ـهی
احمقانهمــان خدمــت بــه آنهاســت! حیواناتــی بــا آخورهــای آپارتمانــی کــه ّ
حتــی از
فهمیــدن زبــان چر خدندههــا عاجزنــد.
ً
حتمــا موجــودات دیگــری هــم هســتند کــه بــه مــا و چر خدندههــا میخندنــد.
ً
حتمــا آنهــا مــا را در حــال ســاختن چر خدندههــا ،زنبورهــای عســلی در حــال ســاختن
ّ
جمعیتمــان را کــم
کنــدو میبیننــد .هــر از گاه کندوهایمــان را پــر از دود میکننــد تــا
کننــد .زلزلههــا ،آتشفشــانها ،ســیلها و ...فقــط بــا فشــار یــک دکمــه در ســرزمین
حتــی شــوخی و خنــده! شــاید ّ
آنهــا رخ میدهــد .بــرای تحقیــق روی مــا یــا ّ
حتــی فکر
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و نقشـهی جنــگ ،قتــل ،شــکنجه و ...تنهــا نتیجـهی فشــار دکمـهای اســت در آن
بــاال کــه تحقیقــات عصبــی روی مــا موشهــای آزمایشــگاهی را تکمیــل میکنــد.
آیــا مــن تصمیــم میگیــرم؟ یــک چر خدنــده چگونــه میتوانــد مطمئــن باشــد
حتــی همیــن شــک؟ ّ
تصمیمــی کــه همیــن االن گرفتــه مــال خــودش اســت؟ ّ
حتــی
تصمیــم نگرفتــن؟ ّ
حتــی فحــش دادن بــه حرکــت ماشــین و نظــام چر خدندههــا...
ّ
صــدای موزیــک کل خانــه را پــر کــرده اســت .کام آخــر را از ســیگاری میگیــرم
و پرتــش میکنــم...
Look at me now I've got no religion
Look at me now I'm so vacant
Look at me now I was a virgin
Look at me now grew up to be a whore
And I want it
I believe it
I'm a million different things
And not one you know
خوابیــدن بــا نیوشــا ،قــدم زدن در پــارک ،گــوش دادن بــه موســیقی،
ســفارش دادن ســاندویچ ،ریختــن بقی ـهی غــذا بــرای ســگ همســایه ،عیــادت از
دال و ...همــه و همــه بخشــی از بــازیای اســت کــه بــرای مــن ترتیــب دادهانــد.
چر خدنــدهای کــه در بی ّ
اهمیتتریــن جــای ماشــین قــرار گرفتــه اســت .پیچــی کــه
ّ
بعــد از بــاز کــردن ،تعمیــر و دوبــاره بســتن دســتگاه ،زیــادی میآیــد امــا دســتگاه بــاز
ً
ً
هــم بــدون هیــچ مشــکلی کار میکنــد .پیچــی کــه کســی اصــا نمیدانــد قبــا کجــا
قــرار داشــته اســت!
ّ
ـتن کتــی در هیچجــای دســتورالعمل مــن نیســت .ایــن را در
امــا دوســت ّ داشـ ِ
ّ
عمیقتریــن ســلولهایم حــس میکنــم .وقتــی او را میبوســیدم ســلولهایم
میزدنــد تــوی صورتــم کــه بــه مــا خیانــت نکــن .کــه ایــن در برنام ـهی تکــراری و
ً
احمقانـهی مــا قــرار نداشــته اســت! مــن بــه حســین خیانــت نکــردم .اصــا خیانــت
چیســت؟ ممنوعیتــی اســت کــه بــرای ماشــین تعریــف کردهاند تا بیشــترین بازدهی
را داشــته باشــد .مــن بــه ایــن بــازی تــن نمیدهــم .مــن وقتــی دســتگاه خامــوش
یشــود از حرکــت میایســتم! کتــی مثــل خــودم
اســت کار میکنــم و وقتــی روشــن م 
دیوانــه اســت .او بــا تنــش ،بــا شــعرش ،بــا زنــده بودنــش دارد اعتــراض میکنــد بــه
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ـتی احمقانــه .مــن بایــد پیدایــش کنــم .بایــد بفهمــم چــه بالیــی ســرش
ایــن هسـ ِ
آمــده .بایــد برویــم تــوی ویــا و در را بــه روی هم ـهی احمقهــای دنیــا ببندیــم.
نکنــد کامبیــز راســت بگویــد .نکنــد گرفتــه باشــندشّ .امــا چــرا؟ یعنــی کتــی بــه
ً
نتیجهدهــی ایــن اعتراضهــا اعتقــادی دارد؟ یعنــی فکــر کــرده مثــا اگر «موســوی»
یشــود؟ شــاید هــم رفتــه تــا آن دیوانگــی و هیجــان را
بیایــد چیــزی درســت م 
بریــزد تــوی مش ـتهایش و انگشــت وســطش ...و حوال ـهاش کنــد بــه بازیگــران
ـودن بــازی واقفــم.
ایــن فیلــم تکــراری .شــاید فقــط رفتــه تــا بگویــد مــن بــه بازیبـ ِ
یســرانجام را اعتراضــی علیــه قوانیــن
شــاید هــم رفتـ ِـن دانســته بــه یــک تظاهــرات ب 
کجــور خودکشــی برنامهریــزی نشــده .شــاید میخواهــد تــوی
ماشــین میدانــد .ی 
ّ
ســلولها و زیــر شــکنجهها ،جــوری لبخنــد بزنــد کــه تحقیقــات احمقانــهی آن
موجــودات باالتــر را مختــل کنــد.
I'm so empty here without you
I know they want me dead
I know it's the last day on earth
یشــوم .موزیــک را قطــع میکنــم .لپتــاپ را خامــوش میکنــم.
بلنــد م 
یشــرت و شــلوارم را میپوشــم ...و از خانــه بیــرون میزنــم.
ت 

 134گفتگو در تهران

61
پــدر در حــال ماهوارهدیــدن اســت .مــادر تــوی آشــپزخانه ظــرف میشــوید.
دختــر از اتــاق بیــرون میآیــد و بــه ســمت آشــپزخانه م ـیرود.
« :مامان! پوسیدیم توو این خونه .امشب بریم خونه داییاینا؟»
 «عزیزم تو که میدونی! داداشت امسال کنکور داره».« :خــب اونــو نبریــم .کنکــور اون شــیش مــاه دیگ ـهس .مــا از االن بایــد تــوی
خونــه زندانــی بشــیم بــه خاطــر آقــا؟ اون کــه تــوی اتــاق داره درســش رو میخونــه
بــا مــا کاری نــداره».
 «خــب گلــم ا گــه مــا بریــم اونــم هوایــی میشــه دلــش میخــواد .ایــن چنــدمــاه رو دنــدون بــه جیگــر بــذاری تمــوم شــده .بعــدش تابســتون قــراره بریــم دوبی».
َ
« :من باید تابستون واحد بردارم .نمیتونم بیام مسافرت .اه لعنتیا»...
 «بــا مــادرت درســت صحبــت کــن .تو قبــل از اینکه بری دانشــگاه اینجوریحرف نمیزدی».
« :مامانجان من! االن واسه «لعنتی» هم باید عذرخواهی کنم؟»
 «تقصیــر خودمــه کــه تــوو روی بابــات ایســتادم و گفتــم بــذار ایــن دختــربــره دانشــگاه آزاد و یــک ســال پشــت کنکــور نمونــه .یادتــه بابــات چــی میگفــت
دیگــه؟!»
« :ا گــه واســه شــماها خیلــی مهــم بــود ســال کنکــور مــن بلنــد نمیشــدین بریــن
ســفر اروپــا!»
 «مگــه تنهــا بــودی؟! مگــه خالـهت کــم بهــت رســید؟! مگــه هــر کالس کنکورمچــی و تســت و فــان کــه خواســتی اســمتو ننوشــتم؟! ســفر اروپــا رفتیــم واســه
و قل 
خوشــگذرونی؟! واســه کار بابــای بیچــارهت رفتیــم کــه بتونه خرج کالســا و ماشــین
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و اســکی و لباســای مــارک خانــوم رو بــده».
« :بابا واسه کار رفت .شما چی؟!»
یخــوام یــه کلمــهی دیگــه هــم
 «نیوشــا همیــن االن بــرو تــوی اتاقــت .نم بشــنوم».
ُ
« :هیچوقــت نخواســتین بشــنوین .مــن ســال دیگــه خــودم رو بکشــم هــم،
یشــم و از اینجــا م ـیرم .حــاال ببینیــن .ایــن خــط ایــن
فــوق ،تهــران قبــول م 
نشــون».
 «تــو دانشــگاه و رشــتهای کــه مــا صــاح بدونیــم مـیری .فکــر کــردی از ایــنبی ّ
بتههایــی هســتی کــه خانواد هشــون ولشــون کــردن تــوی خیابونــا بــه امــان
خــدا؟! مــن تدریســمو ول کــردم فقــط واســه اینکــه بتونــم بــاال ســر شــما دو تــا باشــم.
کــه خــوب تربیــت بشــین .مــن خودمــو فــدا کــردم واســه ّ
بچههــام و حــاال اینجــوری
جوابمــو مـیدی؟!»
« :مگــه مــا خواســتیم کــه دنیــا بیایــم؟ مــن میخواســتم؟ نیمــا میخواســت؟
نظــر مــا رو هــم کســی پرســید؟ مــن ازت خواســتم فــداکاری کنــی و کارتــو ول کنــی؟
چــرا واســه کاری کــه بــرا دل خــودت کــردی ســر مــن ّمنــت م ـیذاری؟ شــما دو تــا
دوس داشــتین ّ
بچههاتــون اون چیــزی بشــن کــه آرزو داشــتین ّامــا نتونســتین
بهــش برســین .مــن مهندســی رو دوس داشــتم مامــان؟ چقــدر گریــه کــردم کــه
بذاریــن بــرم رشــتهی هنــر؟! چقــدر گفتــم بذاریــن گیتارمــو ادامــه بــدم ّامــا چــی
گفتیــن؟! بــه درســت لطمــه میزنــه! وقتایــی کــه شــیرموز میبــری در اتــاق
ّ
نیماجــون باهــاش حــرف هــم میزنــی؟! بهــت گفتــه کــه از دکتــری متنفــره؟ بهــت
گفتــه کــه فقــط واســه خوشــحال کــردن شــما داره درس میخونــه کــه پزشــکی
نجــون! اون کــه فــداکاری کــرده ماییــم نــه تــو کــه بــا خوشــبخت
قبــول شــه؟! ماما 
کــردن مــا بــه فکــر خوشــحالی خودتــی .خوشــبختی دســتور آشــپزی نیســت کــه مــن
از روی دســتورالعمل تــو رفتــار کنــم و خوشــبخت بشــم»...
 «هیچکــس تــوو ایــن خونــه قــدر منــو نمیدونــه .همیشــه از خــودم واســهدیگــران مایــه گذاشــتم و آخــرش هــم همـهی کاســه کوزههــا ســر مــن شکســت .یــه
روزی قــدر مــا رو میدونــی کــه دیگــه مــا نیســتیم .کاش بمیــرم و از دســت شــماها
راحــت بشــم»...
مــادر بــه ســمت دستشــویی م ـیرود .دختــر بــه اتاقــش م ـیرود و در را پشــت
ســرش میبنــدد .پــدر هنــوز در حــال ماهوارهدیــدن اســت.
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ـود حــالزادهاش اســت .جــواب
نبایــد میآمــدم .ا گــر حســین بفهمــد چــه؟! خـ ِ
ً
ندهــم؟ خامــوش کنــم؟ نهایتــا میگویــم خــواب بــودم و شــارژش تمــام شــده بــود.
ا گــر زنگیــد خانــه چــه؟ نــه! ایــن موقــع شــب کــه نمیتوانــد...
« :یه کام میگیری؟»
 «دوست ندارم».« :ضررش از سیگارم کمتره .امتحان کن»...
 «همهش مزخرفه .درد واقعی با این چیزا آروم نمیشه».نکنــد مجتبــی خــر بشــود و بــه حســین چیــزی بگویــد؟ از ایــن اســکلبازیهای
ً
پســرانه! اصــا تقصیــر خــودش بــود .میخواســت قــرار امشــب را بــه هــم نزنــد.
ّ
حقــش اســت!
« :حال داری فیلم ببینیم؟»
 «اگه فیلم خوبی باشه که ندیده باشم چرا که نه».« :خــوب و بــد بودنشــو دیگــه نمیدونــم .خودمــم هنــوز ندیــدم .یــه فولــدره
فیلمــای کوتــاه جشــنوارهی امســال برزیــل .ببینیــم؟»
ً
ً
 «آره حتمــاّ .اتفاقــا یــه فیلــم بلنــد برزیلــی بــود خیلی دوســش داشــتم .اســمشچی بــود لعنتــی؟»...
« :سنترال دو برزیل؟»
 «نــه .اونــم خــوب بــودا .ولــی یــه فیلــم دیگــه بــود .همــون کــه خیلــی تــوشخشــونت عریــان داره .هم ـهش ّ
بچ ـهن ولــی»...
« :آهان فهمیدم .شهر خدا!»
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ً
 «مرسی ...دقیقا! خیلی موقع دیدنش اذیت شدم ولی عالی بود».« :آره منــم خیلــی دوســش داشــتم .همیــن کــه واقعیــت رو لخــت میکوبیــد
تــوی صــورت مخاطــب عالــی بــود .فیلمــش ادا درنم ـیآورد .حــاال خــدا کنــه ایــن
فیلمایــی کــه دارم هــم خــوب باشــه شــرمندهت نشــم».
 «نــه بابــا مهــم نیــس .باالخــره تــوی جشــنواره بــوده ارزش یــه بــار دیــدن روکــه داره»...
اساماس فرســتاده کــه« :کجایــی عزیــزم؟ نگرانتــم »...حــاال هیــچ شــبی
ًّ
یشــد .بــروم تــوی اتــاق بهــش بزنگــم؟ نــه! کل جــواب ندهــم بهتــر
نگــران نم 
ً
اســت .اصــا آخــر شــب آژانــس میگیــرم مـیروم خانــه و خــودم میزنگــم بهــش .آره
ً
نجــوری بهتــر اســت ...احتمــاال عذابوجــدان گرفتــه کــه قــرار امشــب را بــه هــم
ای 
زده ،میخواهــد از دلــم دربیــاورد.
« :چی میخوری برات بریزم؟»
ًّ
 «آبجــو بهتــره .کل چیــز ســنگین دوس نــدارم .فقــط در حـ ّـدی کــه ســرم یهکمگرم بشــه».
« :از این ویسکیا تا حاال امتحان کردی؟ معرکهس!»
 «نه! همین االنشم سرم یه جوریه .اینم بخورم دیگه میافتم».ً
« :خب چه اشکال داره؟ نهایتا میگیری میخوابی دیگه».
ّ
 «نه بابا .خونه کلی کار دارم».« :یــه امشــبه دیگــه .اذیــت نکــن کتــی .بــذار یــه شــب فــک کنیــم گــور پــدر دنیــا
و»...
ســرم گیــج م ـیرود .صحنههــای فیلــم را دو تــا یکــی میبینــم .دســتش را
انداختــه دور گردنــم و موهایــم را نــوازش میکنــد .دلــم میخواهــد ســرم را بگــذارم
روی شــانهاش و بخوابــم .میترســم پــررو بشــود و کار بــه جاهــای باریــک بکشــد.
ً
اصــا از ّاول نبایــد میآمــدم .آن پیــک آخــری هــم اضافــی بــود .یــادم باشــد فیلم که
تمــام شــد بهــش یــادآوری کنــم کــه چیزی به کســی نگوید .به گوش حســین برســد
بلــوا برپــا میکنــد .آن روز کــه میتــرا گفتــه بــود کــه مــرا بــا ســیگار دیــده چــه دعوایــی
شــد! دو هفتــه هــم قهــر بودیــم .آخــرش بــا بدبختــی قانعــش کــردم که ســیگار برای
دوســتم بــوده و یــک لحظــه داشــته کاری میکــرده و داده بــوده دســتم .کمکــم
دارد شــیطنت میکنــد .نبایــد اجــازه بدهــم پیــش بــرود .نمیخواهــم دوســتیاش
بــا حســین خــراب شــود .حســین جــز مــن فقــط مجتبــی را دارد .گردنــم را آرام
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ً
یشــود .اصــا چــه فرقــی میکنــد .آب کــه از ســر
میبوســد .چش ـمهایم بســته م 
گذشــت چــه یــک وجــب چــه صــد وجــب ...چیــزی در ســرم ترمــز بریــده اســت .تنــم
وا میدهــد و عقلــم ّ
حتــی عرضـهی نــه گفتــن نــدارد .نکنــد مجتبــی دربــارهام فکــر
بــدی کنــد .نکنــد فکــر کنــد دختــری هســتم کــه بــا هــر کســی میخوابــد...
 «مجتبی لباسمو درنیار .همینجوری خوبه .بیا بغلم .مجتبی»...یکــردم .چشــمهایش پــر از
تــوی بغلــم بغــض میکنــد .نبایــد ناراحتــش م 
اشــک شــده اســت .دســتم را آرام میبــرم الی موهایــش و میبوســمش .لباســم را
یبــرد روی تخــت .صــدای گنــگ فیلــم از آن اتــاق
درم ـیآورم .بلنــدم میکنــد و م 
میآیــد .زبــان پرتغالــی تــوی ســرم رژه م ـیرود .انــگار هیچچــی دیگــر برایــم مهــم
نیســت .نبایــد آن پیــک آخــر را میخــوردم .دســت میکشــد روی مهــرهی پشــتم و
پاییــن م ـیرود .لبهایــش را گاز میگیــرم.
 «مجتبی یهکم آرومتر ...آروم»...« :دوسم داری؟»
 «خیلی عزیزم ...خیلی»...ّ
خوابــش بــرده اســت .مثــل بچههــا معصــوم و بیگنــاه در بغلــم خوابیــده
اســت .آرام خــودم را از تــوی بازوهایــش بیــرون میکشــم .مـیروم تــوی حمــام .آب
را بــاز میکنــم .ســرم کمــی درد میکنــد .قطرههــای آب و اشــک قاطــی میشــوند
و از گونههایــم ســر میخورنــد روی تنــم .کــف حمــام مینشــینم و ســرم را تــوی
دس ـتهایم میگیــرم .چنــد ســاعت تــا صبــح مانــده اســت؟!...
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63
« :فکر کنم بشه هفتهی بعد براش آزادی مشروط گرفت».
 «یعنی میاد خونه؟»ًّ
« :آره .کل همــون موقــع هــم قاضــی میتونســت همیــن شــش مــاه رو هــم
نــده و بــه دیــه اکتفــا کنــه .مــن خــودم پرونــدهی کتـککاری داشــتم کــه بــا دیــه و
رضایــت حــل شــده».
 «االن به نظرت من باید چه کار کنم؟»« :نمیدونــم .هــر جــور خــودت صــاح میدونــی .ولــی ا گــه نظــر منــو بــه عنــوان
یخــوای فکــر میکنــم امیــر ّ
متوجــه اشــتباهش شــده .دو ،ســه مــاه
یــه دوســت م 
وقــت داشــته کــه فکــر کنــه و دیگــه بچســبه مــث آدم بــه زندگیــش».
 «مــن دیگــه نمیخوامــش .اونهمــه ســال دعــوا و کتــک و تحقیــر رو ّتحمــل
کــردم یــه بــار گلــه نکــردم .یــه بــار نذاشــتم ّ
حتــی خانــوادهم بفهمــن .اونوقــت آقــا
م ـیره ســراغ دوس ـتدخترای قبلیــش»...
« :کاش ّ
حداقــل یــه بــار رفتــه بــودی مالقاتــش .شــاید بهتــر بــود ایــن حرفــا رو
خــودت بهــش میگفتــی».
 «من دیگه نمیخوام ریختشو ببینم».« :در هــر صــورت مــن گذشــته از وکالــت ،دوســت جفتتــون هســتم و نمیخــوام
رابط هتــون بــه ایــن راحتــی خــراب شــه .فــک میکنــم همـهی آدمــا اشــتباه میکنــن
و حـ ّـق یــه فرصــت مجـ ّـدد رو دارن».
 «آقا رسول! به امام هشتم من از این «یه فرصتا» خیلی بهش دادم».« :باهــاش شــرط کــن .جـ ّـدی و بــرای آخریــن بــار .االن اون تــوی وضعیتیــه کــه
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ً
بــه حمایــت تــو احتیــاج داره .زنــدان داغونــش کــرده .شــدیدا افســرده شــده».
ً
 «نمیدونــم .واقعــا نمیدونــم .اگــه مــن ایــن کارو کــرده بــودم اون حاضــربــود منــو ببخشــه؟»
« :شــاید آره شــایدم نــه .ولــی میدونــم خیلــی دوســت دارهّ .
حتــی بیشــتر از
ِ
قبــل»...
ّ
 «قضیهی بچه رو که بهش نگفتی؟»ً
ّ
« :نــه اصــا! خــودت گفتــه بــودی نگــو .ولــی مطمئنم اگه بفهمه از خوشــحالی
یشــه».
دیوونــه م 
 «ولــی مــن خوشــحال نیســتم .مــن االن غمگینتریــن آدم دنیــام .دلــمیخــواد بمیــرم».
م 
ّ
« :ایــن حرفــو نــزن .تــو االن فقــط مــال خــودت نیســتی .بــه خاطــر بچــه ی هکــم
ّ
مطمئنــم ایــن ّ
بچــه زندگیتونــو از ایــن رو بــه اون رو میکنــه».
قــوی بــاش .مــن
ّ
ّ
« -به خاطر بچه .آره به خاطر بچه»...
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64
ّ
مــرد بــا چنــگال چنــد تکــه کاهــو را از داخــل ظــرف ســاالد بــه ســمت دهانــش
یبــرد .دختــر هم ـهی ّ
توجهــش بــه مــرد اســت و کمتــر غــذا میخــورد.
م 
ً
« :تو چشات واقعا این رنگیه یا لنز گذاشتی؟»
 «به خدا چشم خودمه!»ً
یخــوره بهشــون هــر دقیقــه یــه رنــگ
« :خیلــی قشــنگن .اصــا نــور کــه م 
میشــن».
 «چشای شما قشنگ میبینه».ّ
مــرد یــک تکــه از پیتــزا را تــوی دهانــش میگــذارد و دســت دختــر را روی میــز
ّ
میگیــرد و نــوازش میکنــد .دختــر مشــخص اســت خجالــت کشــیده .ســرش را
یشــود.
میانــدازد پاییــن و کمــی لپهایــش ســرخ م 
« :اسمت توی شناسنامه هم نیلوفره؟»
ّ
 «آره .باورتون نمیشه؟ ایناهاش کارت ملیم .ببینین»...ّ
« :اوه اوه دهــه هفتــادی هــم هســتی .حســابی فنچیــا .ولــی ماشــاهلل قــد و
ً
یخــوره .معلومــه خــوب روش کار شــده!»
هیکلــت اصــا نم 
مــرد بــا صــدای بلنــد میخنــدد .دختــر شــوخی جنســی را نگرفتــه اســت .ســعی
ّ
میکنــد بــا خنــدهی مــرد همراهــی کنــد .بــا تــاش زیــاد تکـهی کوچکــی از پیتــزا را بــا
یگــذارد.
کارد می ُبــرد و در دهــان م 
 «شما شغلتون چیه؟»نجــور چیــزا .تــو بایــد دانشــجو
« :بیشــتر کار آزاد میکنــم .خریــد و فــروش و از ای 
یگــم؟»
باشــی .درســت م 
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 «بله .البته ترم ّاولم».ّ :
«بچهی تهرانی یا خوابگاهی هستی؟»
ّ
 «مــن خــودم بچ ـهی ســمنانمّ .امــا اینجــا بــا دو تــا از همکالســیام خونــهگرفتیــم .گفتــن ســال ّاول خوابــگاه نم ـیدن».
« :چقدر خوب»...
 «خــوب کــه نیســت .دوری از خانــواده و تنهایــی خیلــی اذیتــم میکنــه.یشــه تــوش».
تهــران هــم خیلــی بــزرگ و شــلوغه .آدم گــم م 
« :دیگــه تنهــا نیســتی جیگــر .خــودم هم هجــوره هواتــو دارم ...عشــق خودمــی
بــا اون لنــزای تــوی چشــات»...
 «بهخدا گفتم که .چشم خودمه .ببینین از نزدیک».یشــود و غافلگیرانــه لبــش را میبوســد .دختــر
مــرد بــه چشــم دختــر نزدیــک م 
یشــود .نمیدانــد چــه عکسالعملــی نشــان بدهــد.
شــوکزده م 
ّ
 «بدت اومد گلم؟ بهت نمیاد امل باشی».« :نــه! نــه! بــدم نیومــد .فقــط ...فقــط آخــه اینجا زشــت نیســت جلــوی همه؟!
ً
بعــد هــم اصــا انتظارشــو نداشــتم .ی هکــم گیج شــدم».
 «قربــون گیجیــت بــرم .لبــات چــه طعمــی داشــت! جــووون ...رژ لبــت مــدلّ
خاصیه؟»
« :نمیدونم .سمنان که بودم با آبجی بزرگم خریدمش».
 «پس طعم شیرین خود لباته!»« :شما لطف دارین به من .چقدر مهربونین».
 «مهربونیامو ندیدی هنوز نیلوجووون»...ّ
مــرد میخنــدد .دختــر بــرای همراهــی لبخنــد میزنــد .تک ـهای دیگــر از پیتــزا
را بــه ســختی بــا کارد میبــرد و آرام در دهــان میگــذارد .بــا دهــان بســته و خیلــی
آهســته شــروع بــه جویــدن میکنــد.
ّ
« :زودتر بخور که باید بریم .کلی برنامه داریم».
 «چه برنامهای؟»« :میخوایــم بریــم خون ـهی مــن .بشــینیم ی هکــم گــپ بزنیــم .یهکــم
خانومکوچولــوم رو بیشــتر بشناســم .شــاید دو پیــک مشــروبم زدیــم کــه ســر حــال
بیایــم».
« -من باید برم خونه .دوستام نگرانم میشن».
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« :نــاز نکــن دیگــه .خــب یــه زنــگ بــزن بگــو رفتــی خونـهی عمــوت .یــه شــب
یخــوام ببرمــت خون همــون بــه خانــوادهم
یشــه .مــن فــردا م 
کــه هــزار شــب نم 
ّ
ّ
معرفیــت کنــم .بایــد قبلــش ی هکــم بشناســمت کــه حداقــل جلــو اونــا ســوتی نــدم».
 «خب فردا صبح قرار میذاریم میریم پارک .خوبه؟»« :تــو بــه مــن اطمینــان نــداری نیلــو؟ تــو فــک میکنــی مــن چــیام؟ یــه
نجــوری راجــع بهــم قضــاوت کنــی .باشــه مهــم
یشــد ای 
آشــغال؟ ...بــاورم نم 
نیســت .بریــم برســونمت در خون ـهت».
ً
 «نــه تــو رو خــدا آقــا شــاهرخ .مــن اصــا راجــع بــه شــما فکــر بــدی نکــردم .ولــیً
خــب ایــن قــرار ّاولمونــه .یهکــم آشــناتر بشــیم قــول مـیدم بیــام .آخــه مــن اصــا تــا
حــاال خونـهی پســر نرفتــم».
« :قربــون اون لبــای شــیرینت بــرم خونــه کــه تــرس نــداره .همــون کاری کــه
اینجــا میکنیــم اونجــا هــم میکنیــم .فقــط چــار تــا آشــنا مــن و تــو رو نمیبینــن.
خوبــه فــردا بکشــوننت حراســت دانشــگاه بگــن بــا پســر دیدنــت؟ خوبــه فــردا تــوی
پــارک بگیرنمــون و زنــگ بزنــن باباتاینــا و آبروریــزی بشــه؟ مــن اگــه میگــم بریــم
خونــه بــه خاطــر خودتــه .وگرنــه واســه مــن کــه فرقــی نــداره».
دختــر دودل اســت .نمیتوانــد تصمیــم بگیــرد .حرفهایــش را تــا دهــان
مـیآورد و قــورت میدهــد .کمــی بــه اطرافــش نــگاه میکنــد و صدایــش را پایینتــر
م ـیآورد.
ّ
 «باشــه میــام امشــب .فقــط ...فقــط قــول بدیــن کــه بینمــون هیــچ اتفاقــینمیافتــه».
ًّ
« :قــول ...قــول مـیدم اینقــدر خــوش بگــذره کــه هــر شــب بیــای .اصــن کل
وســایلتو جمــع کنــی بیــای خونـهی مــن».
مــرد گارســون را صــدا میزنــد تــا بقی ـهی غذاهــا را داخــل جعبــه بگــذارد کــه
ببرنــد .دختــر عاشــقانه ّامــا کمــی مضطــرب مــرد را نــگاه میکنــد .مــرد حواســش
نیســت .تــوی فکرهــای خــودش اســت و لبخنــد میزنــد...
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تــوی جنــگل در حــال دویدنــم .درختهــا ســعی میکننــد مــرا بگیرنــد.
شــاخهای تــوی صورتــم میزنــد و چنــد متــر آنطرفتــر پــرت میشــوم .بــه دویــدن
ادامــه میدهــم .صــدای گرگهــا از دوردســت میآیــد .مــاه انــدازهی نصــف
آســمان شــده اســت .دســتم را دراز میکنــم .از آســمان بــرش مـیدارم و تــوی جیبــم
یگــذارم .بــه رودخانــه میرســم .تــرس بــرم م ـیدارد.
م 
 «باید شنا کنی حسینم .باید شنا کنی»...صــدای مامــان اســت .برمیگــردم .هال ـهی نــوری در تاریکــی جنــگل ناپدیــد
یشــود .بــه طــرف آب م ـیروم .عکــس خــودم را میبینــم .ســرم شــبیه کرگــدن
م 
ّ
و تنــم مثــل اســب اســت .از کنــار دهنــم خــون فــواره زده اســت .بــه ســمت
یگــردم .جنگلــی در کار نیســت .آپارتمانهایــی شــبیه بــه هــم ،مثــل
جنــگل برم 
جعبههــای کبریــت تــا بینهایــت را پــر کردهانــد .صــدای ناقــوس کلیســا میآیــد.
مــردم را بــه کشــتن مــن دعــوت میکنــد .صــدای همهم ـهی مــردم عصبانــی و
یشــوند .گوشهایــم را میگیــرم .بــه آب میزنــم .هرچــه جلوتــر
ناقــوس ،قاطــی م 
مـیروم کــش میآیــد و عــرض رودخانــه بیشــتر میشــود .انــگار هــزاران کیلومتــر تــا
نطــرف رودخانــه فاصلــه دارم .دوبــاره صــدای ناقــوس میآیــد .مــردم بــه کنــار
آ 
رودخانــه رســیدهاند .دستهایشــان پــر از چاقوهــا و قمههــای خونآلــود اســت.
از شــنا کــردن خســته شــدهام .خــودم را رهــا میکنــم تــا در آب غــرق شــوم .حیوانــی
مــرا بــه دنــدان میگیــرد و از زیــر آب بیــرون میکشــد .ســرش شــبیه گربــه و بدنــش
شــبیه ماهــی اســت .مــرا تــا جزیــرهای وســط رودخانــه میبــرد .جزیــرهای کوچــک
بــا یــک درخــت .م ـیروم ســمت درخــت و زیــرش مینشــینم .تکیــه میدهــم بــه
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تنـهاش .از درخــت ،بــاران توتفرنگــی میبــارد .یکــی را برمـیدارم و تــوی دهانــم
یگــذارم .از توتفرنگــی خــون بیــرون میزنــد .خونــش را آرام آرام میخــورم.
م 
مـ ّـزهی لواشــک مغــازهی جعفرآقــا را میدهــد .توتفرنگیهــا را بــا دســتم صــاف
یشــوند .لیسشــان میزنــم .صــدای گری ـهی ّ
بچــه میآیــد.
میکنــم .لواشــک م 
ّ
یــک کالســکه کنــار درخــت اســت .بچ ـهای را داخلــش گذاشــتهاند .بــا موهــای
مشــکی لخــت و تنــی ســبزه .شــبیه عکــس خــودم اســت در بیمارســتان کســرا.
ّ
بچــه جیــغ میکشــد .صــدای جیغهایــش بــه ناقــوس کلیســا تبدیــل میشــود .فــرار
میکنــم بــه انتهــای جزیــره .پرتگاهــی بلنــد اســت .مــردم بــا قمههــا و چاقوهــای
یشــوند .یکــی بــا چیــزی محکــم تــوی ســرم میکوبد .چشـمهایم
خونــی نزدیــک م 
یشــود .صــدای ناقــوس کلیســا بــه زنــگ تلفــن تبدیــل میشــود.
بســته م 
چش ـمهایم را بــاز میکنــم .تلفــن دیوان ـهوار زنــگ میزنــد .کشانکشــان
خــودم را میرســانم تــوی هــال .موبایلــم روی میــز تحریــر اســت .چــرا یــادم رفــت
کــه خاموشــش کنــم؟ جــواب میدهــم« :ســام»...
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ّ
از صبح ،مشــغول قفســه زدن هســتم .باید تا آخر ســال ،کلش را با کتابهای
خــوب پــر کنــم .کیــف س ـیدیها را هــم میگــذارم تــوی ایــن قفســه .کتابهــای
یگــذارم
یگــذارم اینجــا .شــعرها را هــم اینجــا .داســتانهای ایرانــی را م 
فلســفی را م 
آن بــاال .خارجیهــا را هــم ســمت راســتش ...ایــن قفســه هــم بــرای کتابهــای
کتــی و حســین.
م ـیروم روی تخــت .پرینــت صفحــات کتــاب جدیــد حســین را برمــیدارم.
صفحـهی چنــد بــودم؟! همـهاش شــخصیتها را گــم میکنــم .بایــد بیشــتر کتــاب
بخوانــم .بایــد یــک روز خــودم بــه ایــن خوبــی بنویســم .میشــود؟! حســین آن روز
ّ
یشــود .کل نوشــتههایم را بــا حوصلــه خوانــد .از متــن
میگفــت کــه ا گــر بخواهــی م 
«ســوت و کــور» خیلــی خوشــش آمــده بــود .گفــت تبدیلــش کنــم بــه داســتان .آخــر
مــن کــه داســتان نوشــتن بلــد نیســتم .کاش حالــش اینجــوری نمیشــد .کاش
یشــد یــادم بدهــد .بایــد از کتــی لیســت کتــاب بگیــرم .او میدانــد کــه چــی
م 
بخوانــم کــه بتوانــم داســتاننویس شــوم.
چشــمم روی خطــوط میلغــزد و پاییــن مـیرود .از یــک جملــه خوشــم میآیــد.
ّ
دفتــرم را برمـیدارم و یادداشــت میکنــم .بایــد تــا آخــر پاییــز کلــی جملـهی قشــنگ
پیــدا کنــم .بعــد همــه را میدهــم بــا نســتعلیق ریــز بنویســند تــوی یــک دفتــر
ّ
فانتــزی .بــرای تولــد کتــی .نکنــد خوشــش نیایــد؟!
فکــری بــه ســرم میزنــد .بلــه خــودش اســت! میدهــم چاپخانــهی بابــای
ناصــر ،یواشــکی صــد تــا از کتــاب حســین ،ریســو بزننــد .همــه را خــودم بــا دســت
ّ
یگــذارم تــوی دو تــا کارتــن و بــرای تولــد کتــی میفرســتم
صحافــی میکنــم .بعــد م 
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ً
دم خانهشــان .میتواننــد بــه هــر کــی بخواهنــد هدیــه بدهنــد .تــا آن موقــع حتمــا
آشــتی کردهانــد .خــودم آشتیشــان میدهــم .نکنــد وقتــی آشــتی کردنــد دیگــر کتــی
ً
مــرا نبینــد؟! اصــا حســین تــا آن موقــع حالــش خــوب میشــود؟ شــنیدم چنــد روز
بیمارســتان بســتری بــوده ...بایــد میرفتــم عیادتــش ّامــا بابــا نگذاشــت .ولــی بایــد
حســین را ببینــم .بایــد همهچیــز را بــه او بگویــم .شــاید حالــش خــوب شــودّ .امــا اگــر
بدتــر شــد چــی؟
ّ
ّ
تقصیــر خــودم بــود .از اول نبایــد بابــا را قاطــی ایــن ماجــرا میکــردم .امــا مــن
ً
یشــود .اصــا چــرا اینقــدر حســین را
نجــوری م 
کــه خبــر نداشــتم هم هچــی ای 
ّ
اذیــت میکننــد؟! کتابهایــش کــه مشــکل خاصــی نــدارد .ســرش هــم کــه تــوی
ال ک خــودش اســت .اهــل خــدا و پیغمبــر هــم هســت .بایــد کمکــش کنــم .خــودم
هم ـهی کارهایــش را چــاپ میکنــم .کتــاب قبل ـیاش هــم خــوب پخــش نشــد.
اصـ ًـا ا گــر کتــی نبــود ّ
حتــی خــودم هــم اســم حســین را نشــنیده بــودم .خداوکیلــی
داســتانهایش خیلــی خــوب اســت .انــگار آدم را جــادو میکنــد .خــوش بــه حــال
ً
کتــی کــه همیشــه بــا اوســت .حتمــا خیلــی چیزهــا از او یــاد گرفتــه .چقــدر مــن
ّ
مطمئنــم
بدشانســم کــه تــوی ایــن اوضــاع بــا او آشــنا شــدم .بایــد کمکــش کنــم.
ً
ّ
مطمئنــم
یشــود .بــه بابــا هــم بایــد بگویــم.
ا گــر کتــی برگــردد حتمــا حالــش خــوب م 
بابــا میتوانــد کارهایــش را درســت کنــد کــه برگــردد دانشــگاهّ .
حتــی میتوانــد مجـ ّـوز
نجــوری نمیشــود!
کتابــش را هــم بگیــرد .بایــد کاری بکنــم .ای 

 148گفتگو در تهران

67
یشــوید .هــی ایــن کتــاب
زینــب تــوی اتاقــش اســت .نرگــس هــم دارد ظــرف م 
جدیــد را شــروع میکنــم ّامــا بعــد چنــد دقیقــه میگذارمــش کنــار .ذهنــم آشــفته
اســتّ .
حتــی امــروز کــه رفتیــم بیمارســتان نیامــد .ایــن دختــر چـهش شــده اســت؟
دارد یــک چیــزی را از مــن قایــم میکنــد .شــاید هــم افســردگی گرفتــه اســت .بهتــر
اســت ببرمــش پیــش دکتــر ایمانــی .شــاید بــا او کمــی حــرف بزنــد .نمیدانــم چــه کار
کنــم .ا گــر معصومــه بــود میدانســت .ایــن دختــر هــم بــه خــودش رفتــه .ســرکش و
ً
لجــوج ّامــا پــر از عشــق .شــاید اصــا بهتــر اســت برویــم چنــد روز شــمال .میرویــم
ّ
مطمئنــم دریــا حــال و هوایــش
بابلســر .کلیــد ویــای دکتــر زنــدی را هــم میگیــرم.
را عــوض میکنــد.
« :به نظر تو پسره معتاد شده؟»
ّ
وال .اون چنــد روز کــه دنبــال کار زینــب بودیــم کــه ّ
حتــی ســیگار
 «نمــی دونــمهــم نمیکشــید».
« :آخه چشاشو دیدی؟ یه جوری بود»...
 «منــم خیلــی ّتعجــب کــردم .ا گــه تــوی خیابــون میدیدمــش نمیشــناختم.
انــگار تــوی ایــن دو ،ســه مــاه بیســت ســال پیــر شــده بــود».
برایــش کتــاب بــرده بــودم .نرگــس هــم کمپــوت ســیب خریده بــود .مرا کــه دید
چشـمهایش بــرق زد .شــاید فکــر کــرده بــود زینــب هــم آمــده .خیلــی ســخت حــرف
ًّ
م ـیزد .دکتــرش هــم کل ســر درنم ـیآورد چ ـهش شــده اســت .میگفــت یکجــور
حملـهی عصبــی بــوده .معصومــه را کــه کشــتند مــن هم همینجــوری شــده بودم.
یخــوردم
ّامــا نــه بــه ایــن شـ ّـدت .چهــار روز تمــام زل زده بــودم بــه دیــوار و نــه غــذا م 
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زن پیمــان میآمــد بــه بهانـهی زینــب اینجــا و بـهزور
و نــه بــا کســی حــرف مـیزدمِ .
غــذا تــوی دهانــم میکــردّ .امــا ایــن پســر بدجــور خــودش را ول کــرده اســت .بــه
خــودش هــم گفتــم .مگــر کتابهــای مــرا جمــع نکردنــد؟ مگــر از دانشــگاه اخراجــم
نکردنــد؟ مگــر زنــم را ازم نگرفتنــد؟ ّامــا دوبــاره بلنــد شــدم و ایســتادم .آنهــا همیــن را
میخواهنــد .کــه تســلیم شــوی .کــه ناامیــد شــوی.
یخــوای بریــم یــه مســافرت یهکــم حــال و هوامــون عــوض بشــه؟ مــن
« :نم 
ّ
خیلــی واســه زینــب نگرانــم .از بعــد زنــدان نــه میخنــده نــه گریــه میکنــه ،حتــی
جیــغ و داد هــم نمیکنــه»...
 «بــاور میکنــی نرگــس همیــن االن خــودم تــوو فکــرش بــودم؟! گفتــم کلیــدویــای زنــدی رو بگیــرم بزنیــم بریــم شــمال چنــد روز».
« :آخ خــدا از زبونــت بشــنوه .پوســیدیم تــوی ایــن خونــه .میدونــی چنــد ماهــه
چچــی ،تــا شــابدالعظیم هــم نرفتیــم؟!»
یــه ســفر کــه هی 
 «بایــد یــه برنام ـهای بچینــم هــر مــاه چنــد روز بریــم یــه گوشــهی ایرانــویخــوام وقتــی ُمــردم آرزوی دیــدن خیلــی جاهــا رو بــا خــودم بــه گــور
ببینیــم .نم 
ببــرم».
« :تــو رو خــدا از ایــن حرفــا نــزن .تــو کــه ّاول جوونیتــه .مگــه دکتر شــاکر نیســت؟
از تــو هــم فکــر کنــم چنــد ســال بزرگتــره .آقا تــازه رفتــه زن دوم گرفتــه»...
 «مــا کــه از پــس همیــن نرگسخانــوم خودمــون هــم برنمیایــم ...زن دومنمیخوایــم»...
« :چشــمم روشــن شــیطون! یعنــی ا گــه برمیاومــدی میگرفتــی؟ ...نخنــد!
چــه خوشــش اومــده آقــا»...
چنــد وقــت اســت بــه هیــچ زنــی جــز نرگــس و معصومــه فکــر نکــردهام؟! آیــا بــه
ً
حســین راســت گفتــم؟ آیــا مــن واقعــا بلنــد شــدم و ایســتادم؟! از آن موقــع تــا حــاال
چــه کار کــردهام؟ نشســتن و خوانــدن و دیــدن رفقــا و بحثهــای بیانتهــای الکــی
ّ
و یــادآوری روزهــای خــوب ...بــزرگ کــردن زینــب و ســر و کلــه زدن بــا نرگــس و
کارهــای احمقان ـهی شــرکت و نظــارت بــر چیزهایــی کــه ا گــر مــن هــم نباشــم
خودشــان جلــو میرونــد .مــن بعــد از معصومــه چــه کار کــردهام؟ فقــط مثــل مــردهی
ّ
متحرکــی فعــل زنــده بــودن را صــرف کــردهام و داخــل کتابهــا و دنیایــی ذهنــی
حتــی یــک شــعر هــم نگفت ـهام؟ ّ
زندگــی کــردهام .چنــد مــاه اســت کــه ّ
حتــی بلــد
حتــی نمیفهمــم چــه بالیــی ســر دختــرم آمــدهّ .
نیســتم پــدر خوبــی باشــمّ .
حتــی
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ّ
ور خــط
خســتهتر از آنــم کــه گوشــی را بــردارم و بــه آن عــاف مریضــی کــه همیشــه آن ِ
در حــال گــوش دادن اســت چنــد تــا فحــش نثــار کنــم.
« :رفتــی تــوی فکــر؟ جـ ّـدی گرفتــی ماجــرا رو هــا! بیــا بیــرون .بیــا بیــرون .مــن
یگــم بــه مهنــاز و پیمــان هــم بگیــم بیــانّ .
بچههاشــون رو هــم بیــارن .دیــدی
م 
نو هشــونو؟ تــازه یــه ســالش شــده .خیلــی شــیرینه .دو ،ســه تــا ماشــین میشــیم از
یخــوای اگــه زینــب راضــی شــد ایــن پســره
همیــن جــادهی فیروزکــوه میریــم .م 
حســین رو هــم ببریــم؟ شــاید روحیـهش ی هکــم عــوض بشــه .بهقــرآن منــم بــرم تــوو
اتــاق درو روی خــودم قفــل کنــم بعــد دو روز افســرده میشــم»...
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« :بزن دیگه .اذیت نکن تو رو خدا .مگه میشه بلد نباشی؟»
 «باور کن .میدونی چند ساله نزدمش؟ بزنم هم وسطش یادم میره».« :نیگا کن .اگه یه روزی نوم تو توو گوش من صدا کنه ...یادت اومد؟»
ّ
 «این تیکهشو که یادمه ولی میترسم وسطش خراب کنم».« :خــب باشــه ا گــه دوس نــداری اصــرار نمیکنــم .هــر چــی دوس داری بــزن
عزیــزم .فقــط یــه چیــز عاشــقانه بــزن کــه واســه امشــب خودمــون دو تــا باشــه.
یخــوام فیلــم بگیرمــا».
م 
ً
 «نه! خواهش میکنم ...واقعا دوس ندارم»...« :ای بابــا مجتبــی! نمیخــوام کــه پخــش کنــم .فقــط واســه خــودم .دوس
ً
دارم نگهــش دارم بعــدش مثــا ده ســال دیگــه بــا هــم بشــینیم نگاه کنیم و امشــب
رو یادمــون بیــاد».
 «لحظههــا بایــد تــوی همــون لحظــه تمــوم بشــن .دلــم میخــواد وقتــیُمــردم همــه فراموشــم کنــن .چیــه هــی بشــینن عکــس و فیلــم آدمــو نیــگاه کنــن و
ّ
غصــه بخــورن».
ً
« :باز حرف بد زدی؟ اصال من قهرم»...
ً
 «ای بابا ...بیخیال دیگه .باز قهر نکن .باشه اصال فیلم بگیر».« :بیــا اینــم یــه بــوووس محکــم واســه پســر حرفگوشکــن خــودم! خیلــی
دوســت دارم مجتبــی .خیلــی»...
ِ
 «منم نیوشا .آمادهای؟»« :وایسا .وایسا .چند لحظه صبر کن .برو»...
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 «عشــق مــا جنــون روحــه /بایــد از تــن بگــذرم /مرگــه کــه منــو میخونــه /بایــداز مــن بگــذرم /قـ ّـد دنیــا بغــض و گریــه /تــوی ســینهی منــه /بغلــم کــن کــه دیگــه/
وقــت خــوب رفتنــه ...نیوشــا! نیوشــا! چــرا گریــه میکنــی؟ مگــه خــودت نگفتــی
بخــون»...
« :تــو چــرا همـهش بــه مــرگ فکــر میکنــی؟ مــن نمیتونــم خوشــحالت کنــم؟
مــن واسـهت کافــی نیســتم؟»
 «تــو عشــق منــی .گریــه نکــن دیگــه .منــو کــه میشناســی .خــب هــر کســی یــهً
جوریــه دیگــه .اصــا بیــا بــرات آهنــگ شــاد بزنــم .خوشــگال بایــد برقصــن خوشــگال
بایــد برقصــن ...بقی ـهش چیــه خــب؟ بخــون دیگــه .بــاز کــه گریــه میکنــی .بگــو
ً
ً
چــی کار کنــم نیوشــا .بیــا اصــا بغلــم .دیگــه آهنــگ هــم نمیزنــم اصــا .بخنــد
دیگــه ...بخنــد»...
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موهایــش را دوگوشــی بســته و کنــارم دراز کشــیده اســت .انگشــتهایش را
میگیــرم و بــا ناخنهــای جویــدهاش بــازی میکنــم.
« :مری! فک میکنی ته ّ
قصهی ما کجاس؟!»
 «نمیدونم .فقط میدونم که عاشقتم و دیگه تنهات نمیذارم».ّ
« :مــری میدونــی اون وقتــی کــه بیهــوش بــودم کلــی خــواب مــاب تخمــی
دیــدم .از اونــا کــه فــک میکنــی واقعیتــه .بــه هــوش کــه اومــدم یهبنــد گریــه
یکــردم .یادتــه کــه؟»
م 
 «آره لحظه لحظهشو یادمه .یادته از خوشحالی چه جیغی کشیدم؟»گاو بــزرگ مــاغ میکشــید و بــه دنبالــم میدویــد .پارچ ـهی قرمــز را انداختــم و
کصــدا فریــاد میزدنــد .از درختــی بــاال
شــروع بــه دویــدن کــردم .تماشــاچیان ی 
رفتــم .بــا ضربــات شــاخهایش درخــت را از ریشــه درآورد .بــه زمیــن افتــادم .از ســرم
خــون میپاشــید بــه تمــام جنــگل .هــر قطــرهی خــون ،گل ســرخی میشــد و در هــوا
یکــرد .گاو بــه ســمتم آمــد و خــودش را رویــم انداخــت .نفســم بنــد آمــده
پــرواز م 
بــود .مگسهــا ُدور ســرش میچرخیدنــد .شــروع بــه لیسزدنــم کــرد .داشــتم لــه
یشــدم .گل ســرخی را برداشــتم و تــوی صورتــش زدم .ســرش از وســط نصــف
م 
شــد و مغــزش پاشــید تــوی صورتــم .نمیتوانســتم نفــس بکشــم .بــا چش ـمهای
ّ
متعجــب نگاهــم کــرد و گفــت :دالرام ...دالرام ...بــه ســمت چشــمه دویــدم .لخت
شــدم و پریــدم تویــش .خــون و کثافــت از تنــم کنــار رفــت .ایســتادم .خــودم را تــوی
آب نــگاه کــردم .گاو کوچکــی شــده بــودم کــه موهــای طالیــی داشــت .چشـمهایم
را بســتم و جیــغ کشــیدم...
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« :مــری ا گــه مــن یــه مـ ّـدت بخــوام تنهــا باشــم ناراحــت نمیشــی؟ ملتفتــی کــه
فقــط یــه مـ ّـدت کوتــاه شــاید»...
 «از دستم ناراحتی؟ دیگه مث سابق دوسم نداری؟»« :نــه بابــا! میدونــی حــس میکنــم گنــد زدم بــه هم هچــیّ .
حتــی یــه وقتایــی
یخــورم .حــس میکنــم یــه جــای
نمیدونــم ک ـیام ،چ ـیام ،دارم چــه گهــی م 
ّ
قصــه گــم شــدم».
 «اگه من باشم میتونم کمکت کنم .هر کار بخوای میکنم».« :تــو کــه عقــش خودمــی! میدونــی کــه جونمــم م ـیدم واســهت .مشــکل
منــم .حــس میکنــم مــن اینــی نیســتم کــه میبینــی .حــس میکنــم از اون وقتــی
کــه از الپــای نن ـهم پــرت شــدم تــوی ایــن عندونــی تــا حــاال هم ـهش نقــش بــازی
یخــوام دال رو پیــداش کنــم .میدونــم یــه جایــی همیــن دور و بــراس.
کــردم .م 
فقــط بایــد بگــردم دنبالــش».
یشــود .میدانــم کــه درک نمیکنــد .کــه دلــش
چش ـمهایش پــر از اشــک م 
شکســته اســت .بغلــش میکنــم و گردنــش را میبوســم .لبهایــش را میبوســم.
دندانهایــش را یکــی یکــی میبوســم .و در گوشــش آرام زمزمــه میکنــم« :ببیــن!
نمــی دونــم ِکــی ولــی خیلــی زود میــام ســراغت .قــول مـیدم هــر عنــی شــده باشــم
ولــی عقشــمو ول نمیکنــم .شــاید همــه چــی یــه مــدل دیگــه بشــه نمیدونــم هــر
کوفتــیّ ...امــا هســتم .قــول دالیــی»...
صــدای هقهقــش روی شــانهام میآیــد و تنــش میلــرزد .حــس میکنــم کــه
هیچوقــت دیگــر نمیبینمــش .موبایلــم را برمـیدارم و میگویــم« :یــه لحظــه اینجا
رو نیــگا کــن .یــه ســلفی میخــوام واســه بکگرانــد گوشــی .لــوس نشــو دیگــه .بــذار
اون چشــای خوشــگل و ریمــای داغونتــم معلــوم بشــه ...حــاال شــد ...بخنــد...
بخنــد دیگــه جاکــش ...حــاال بوســم کــن»...
عکــس میگیــرم .همـهی گریههــا و خندههــا و آرزوهــا و ناامیدیهــا و شـکها
ّ
یشــوند .انــگار هیچوقــت آینــدهای وجــود
در یــک لحظــه داخــل عکــس متوقــف م 
نخواهد داشــت.
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70
ریشــش حســابی بلنــد شــده .چقــدر تــوی ایــن مـ ّـدت کــم ،موهــا و ریشهایــش
ســفید شــدهاند .شــمرده شــمرده حــرف میزنــد .نگاههایــش ثابــت اســت و انــگار
بــه چیــزی در دوردس ـتها خیــره شــده اســت .روی مبــل مینشــینم و ماهــواره
یگــردم .هم ـهی شــبکههای موزیــک ،مزخــرف
را روشــن میکنــم .کانالهــا را م 
یشــوم و م ـیروم لپتــاپ را روشــن میکنــم .ســیدی
پخــش میکننــد .بلنــد م 
فرهــاد را کــه خــودش برایــم رایــت کــرده بــود میگــذارم و کنــارش مینشــینم.
« :خیلــی خوبــه کــه داری بازنویســیش میکنــی .مــن کــه البتــه ّاولــی رو هــم
نخونــده بــودم .ولــی امیــدوارم بــا تغییرایــی کــه داری مـیدی مجـ ّـوز بگیــره و چــاپ
شــه».
 «چــاپ؟! مجـ ّـوز؟! مطمئــن بــاش دیگــه هیــچ کتابــی از من تــوو این مملکتیخــوام».
یشــه .ا گــه اونــا هــم بخــوان مــن دیگه نم 
چــاپ نم 
« :تو رو خدا اینجوری نگو .امیدتو از دست نده».
 «امیــد عاطفــه؟! اینــا زندگــی منــو نابــود کــردن .همهچیمــو ازم گرفتــن .مــنچــی کار کــرده بــودم عاطفــه؟! بــه چــی دلمــو خــوش کنــم؟! میبینــی کــه تــوی
ســایتا و روزنامههاشــون دربــارهم چــی میگــن .میبینــی کــه ّ
حتــی زینــب هــم ولــم
کــرد و رفــت .اون روز میخواســتم بــرم دانشــگاه یکــی از ّ
بچههــا رو ببینــم نگهبــان
یگــه حـ ّـق ورود نداریــن .میفهمــی؟! حــق نــدارم بــرم جایــی کــه
جلومــو گرفتــه م 
جوونیــم و زندگیــم رو تــوش گذرونــدم .هــزار تــا دریوری داره تــوی ایــن مملکــت
یگــن ســیاهنمایی! یــه ســیاهنمایی
یشــه اونوقــت بــه کتابــای مــن م 
چــاپ م 
نشونشــون بــدم کــه»...
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نقــدر حــرص نخــور .بهخدایــی ســکته میکنیــا .حــق داری.
« :ای بابــا .ای 
ّ
ً
چــی بگــم وال ...اصــا بیخیالــش .بیــا راجــع بــه کتابــت حــرف بزنیــم .خوبــه؟»
 «میدونــی؟ یــه جورایــی تــه دلــم خوشــحالم کــه مجـ ّـوز نگرفــت .پایانــشاون چیــزی نبــود کــه راضیــم کنــه .دارم آخرشــو دوبــاره مینویســم».
ً
« :چه خوب! حتما مث همیشه به منم نمیخوای بگی»...
 «بایــد بخونیــش .ولــی میدونــم خوشــت نمیــاد ازش .ایــن دفعــه پایانــشً
یخــوام دونــه دون ـهی شــخصیتا رو بکشــم یــا دقمــرگ کنــم!
واقعــا ســیاهه .م 
یخــوام داســتانم مــث زندگــی واقعــی
یخــوام همشــونو تــوی تنهایــی لــه کنــم .م 
م 
یخــوام واقعیتــو بکوبــم تــوی صــورت مخاطــب.
باشــه .پــر از نفــرت و تنهایــی ...م 
فیلــم ســقوط رو کــه بــا هــم دیدیــم یادتــه؟ همــون کــه آخــرش مــرده همــهی
شــخصیتای داستانشــو قبــل خودکشــی کشــت؟ یــه جورایــی مــث اون»...
« :ولی اون به خاطر دختره آخرشو عوض کرد»...
بــه مــن نــگاه میکنــدّ .امــا نگاهــش از مــن رد میشــود .انــگار در دوردس ـتها
یگــردد کــه شــخصیتهایش را نجــات بدهــد.
بــه دنبــال دختــری م 
یشــه همــهی واقعیتــا رو بــا
 «میدونــی خوبــی داســتان نوشــتن چیــه؟ م یشــه حــق رو از یــه نفــر بــه نفــر دیگــه داد.
یــه اشــارهی خــودکار عــوض کــرد .م 
یشــه مخاطــب رو گــول زد .میشــه چیــزای احمقان ـهای مــث امیــد و عشــق رو
م 
ّ
ّ
ســاخت و بــه خــورد مــردم داد تــا بتونــن زندگــی رو تحمــل کنــن .امــا مــن میخــوام
یخــوام کســیو گــول بزنــم .همهچیــش بــه
ایــن آخریــن داســتانم واقعــی باشــه .نم 
زشــتی زندگیــه!»
« :ولــی شــاید بشــه تهــش یــه نــور امیــدی گذاشــت .یــه چیــزی کــه بشــه بهــش
ً
ّ
دل خــوش کــرد .مگــه همیشــه نمیگفتــی ا گــه توکلــت بــه خــدا باشــه حتما یــه دری
هســت کــه وا بشــه؟»
 «مــن تــوی زندگیــم مزخــرف زیــاد گفتــم .اینــم یکیــش ...ایــن روزا بــه وجــودخــود خــدا هــم شــک دارم چــه برســه بــه ایــن کــه بخــواد از اون باال معجزه بفرســته!
دورهی معجزههــا تمــوم شــده .ترجیــح م ـیدم بــه توالــت خون ـهم اعتقــاد داشــته
باشــم تــا خدایــی کــه اینهمــه بدبختــی رو میبینــه ّامــا فقــط لبخنــد میزنــه و بــا
ّ
لــذت نــگاه میکنــه».
« :حســینجان! ...حســین مــن! ...آروم بــاش .میدونــم چــه روزای ســختی
یشــه .اصــن گفتــه بــودم بیــای کــه یــه موضــوع ّ
مهمــی رو
داشــتی .ولــی درســت م 
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بهــت بگــمّ .امــا بــا ایــن حالــت شــاید بهتــره راجــع بهــش حــرف نزنیــم»...
 «چی شده؟ بهم بگو»...ُ
زنــگ خانــه را میزننــد .مـیروم دم در و دو پــرس کوبیــده را تحویــل میگیــرم
و پولــش را میدهــم .حســین بــا نگرانــی بــه مــن خیــره شــده اســت .در را آرام
میبنــدم.
 «چی شده؟ بگو دیگه»...« :بذار غذا رو بخوریمّ .
مفصله .بعدش حرف میزنیم».
« -نه! همین االن بگو .نگرانم کردی»...
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71
سالم نیما جان
شــرمنده کــه دیــر بــه دیــر ایمیــل میزنــم .اینجــا متاســفانه بــه اینترنــت
ًّ
دسترســی نــدارم و ّ
حتــی گوشـیام هــم آنتــن نمیدهــد کــه تمــاس بگیــرم .کل ایــن
نطــور کــه خــودت میدانــی اینترنــت ایــران قــر و قاطــی بــود .تهــران
مـ ّـدت هــم هما 
ً
ً
تقریبــا درگیریهــا تمــام شــده ّامــا احتمــاال مهــر کــه دانشــگاهها بــاز شــود دوبــاره
کمــی شــلوغ پلــوغ بشــود.
ً
خواهــش میکنــم اصــا نگــران مــن نبــاش .بابلســر نــه تظاهراتــی هســت و
نــه درگیــری .مجتبــی هــم پســر خوبــی اســت و خیلــی هوایــم را دارد .آن حالــت
منفیبافــی و افســردگیاش هــم کــه گفتــه بــودم خیلــی بهتــر شــده .داریــم روی
ً
آلبــوم جدیــدش کار میکنیــم .حتمــا هــر آهنگــی را کــه ضبــط کردیــم برایــت
یشــود مــن هــم دارم دوبــاره گیتــار میزنــم؟! مجتبــی را
میفرســتم .بــاورت م 
کــه میبینــم یــاد تــو میافتــم .او هــم مثــل تــو درســش را نصف ـهکاره ول کــرده و از
ایــن دیوانههــای نابغــه اســت .کاش میشــد برگــردی و سـهتایی قایــق بگیریــم و
بزنیــم بــه دل دریــا .یــادت هســت کاخ شــمس کــه دوتایــی قایــق گرفتیــم و وســط
دریاچــه دیدیــم ســوراخ اســت و ُپـ ِـر آب شــد؟! مــن همـهاش جیــغ میکشــیدم و تــوی
خــر مثــل همیشــه میخندیــدی! بعضــی وقتهــا دلــم میخواهــد زمــان را بــه عقــب
برگردانــم .دوبــاره بیایــی تــوی اتاقــم و بگویــی پــول کــم آوردهای .کــه لپتــاپ و
ســاعت و دوچرخـهات را فروختـهای و حســابت را هــم خالــی کــردهای ّامــا هنــوز کــم
داری .کــه قــرار اســت پولهــا را بســپاری دســت ّ
صرافــی جاویــد تــا تــو را بــه ســامت
بــه آلمــان برســانند .بایــد همــان لحظــه بزنــم در گوشــت و بعــد بــروم بــه مامــان و
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بابــا لــو بدهمــت! بعــد بغلــت کنــم و نگــذارم از مــن جدایــت کننــد.
توپرتهــا را کــه میگویــم ببخــش .ایــن روزهــا از همیشــه
ایــن چر 
گتــرم و دلــم پــر میزنــد کــه زودتــر ژانویــه شــود و بیایــم ترکیــه ببینمــت.
دلتن 
راســتی دوسـتدخترت چطــور اســت؟ اســمش جیــن بــود دیگــر؟ بهش حســودیام
یشــود .اینجــا بــرای مجتبــی اینقــدر از تــو گفتـهام کــه گاهــی بــا خنــده میگویــد:
م 
«خــب چــرا بــا داداشــت عروســی نکــردی مــا رو راحــت کنــی؟» ماجــرای کاشــان را
کــه برایــش گفتــم از خنــده رود هبــر شــد .هــی میگفــت مــن بایــد قبــل مــردن یکبــار
داداشــت را ببینــم .عجــب دیوانـهی باحالــی اســت! شــاید ا گــر راضی شــود بیارمش
ّ
مطمئنــم ازش خوشــت میآیــد .فکــر میکنــم اینبــار
ترکیــه کــه تــو هــم او را ببینــی.
در انتخابــم گنــد نــزدهام .هم هچــی دارد خــوب پیــش م ـیرود .قرصهایــش را
ًّ
کل کنــار گذاشــته .فقــط بعضــی ش ـبها دوبــاره میزنــد تــوی ّ
خــط بحثهــای
ناامیدانــه و خودکشــیّ .امــا راهــش را یــاد گرفت ـهام .فــوری موزیــک میگــذارم و
ّ
مجبــورش میکنــم برقصیــم .کلــی هــم مســت میکنیــم .همیشــه پیــک ّاول را
قخــوری دونفــره میخواهــد .فقــط
یخــورم .دلــم یــک بســاط عر 
بــه ســامتی تــو م 
خــودم و خــودت .مثــل آن شــب تــه بــاغ آقاجــان .یــادت کــه هســت؟
راســتی نیمــا بــه مامــان و بابــا تــو را بــه خــدا گاهــی زنــگ بــزن .خیلــی دلتنگــت
هســتند .از وقتــی کــه مــن هــم تهــران مانــدگار شــدهام بیشــتر تنهــا شــدهاند.
گذشــتهها را فرامــوش کــن .اصـ ًـا نمیخواهــد چیــز ّ
خاصــی بگویــی .فقــط زنــگ
بــزن یــک ســام و احوالپرســی ســاده ...بعــد هــم ا گــر دلــت خواســت زود قطــع
ً
کــن .مــن هــم دلــم بــرای صدایــت یــک ّذره شــده .احتمــاال فــردا یــا پسفــردا شــب
یگــردم تهــران و ّ
مفصــل باهــات حــرف میزنــم .مــن را فرامــوش نکــن .دارم
برم 
فقــط بــه عشــق تــو ایــن درس لعنتــی را میخوانــم کــه بعــدش بــورس بگیــرم و
بیایــم پیشــت .بــه مجتبــی هــم حســودی نکنــی هــا .میدانــی کــه یــک تــار مویــت
را بــه تمــام دنیــا نمیدهــم.
من دیگر بروم .دارند در کافی نت را میبندند .خیلی دوستت دارم...
خواهر دلتنگ تو
نیوشا
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« :مگــه قــرار نبــود هم هچــی رو بــه مــا ّاطــاع بــدی؟ اون شــماره رو واســه چــی
بهــت دادم؟»
ً
ً
ّ
 «بــاور کنیــن اصــا مــن خبــر نداشــتم .اصــا ایــن مــدت هــر جفتشــون ناپدیــدشــده بــودن .از خونــه بیــرون نمیاومــدن .هیچکــی ازشــون خبــر نداشــت».
« :خب چرا باهاشون ارتباط نگرفتی؟»
یکــردم میــان رفتــم .بــا دوستاشــونم هــر
 «بــه واهلل مــن هــر جایــی کــه فکــر م روز تمــاس داشــتم .آخــه تابلــو بــود دیگــه زنــگ بزنم بــه خودشــون آمار بگیــرم .تازه
وقتــی بــه دوستاشــون نگفتــه بــودن ،بــه مــن میگفتــن؟! یــه چیــزی میگینــا»...
« :نــه! تــو آدم نمیشــی .فکــر کنــم بهتــره اون پروندهتــو بــه جریــان بندازیــم.
دیگــه خــودت میدونــی و قاضــی و اون مســائل اخالقیــت کــه ماشــاهلل واســه
خــودش طوماریــه»...
ّ
 «حاجعلــی تــو رو خــدا ...علیآقــا تــو رو جــون بچ هتــون ...بــاور کنیــن تقصیــریگــن خانواد هشــونم ّ
حتــی خبــر نداشــتن .آخــه مــن چــی کار بکنــم.
مــن نیســت .م 
ً
هــر چــی شــما بگیــن ...اصــا مــن غلــط کــردم»...
« :ببیــن! خــودت میدونــی مــن همیشــه هواتــو داشــتم ولــی اینجــوری
آبمــون تــوو یــه جــو نمـیره .یادتــه کــه ّ
حتــی نذاشــتم بابــات بفهمــهّ .امــا خــب وقتی
یخــوای همــکاری کنــی مــن چــرا جلــوی مافوقــام خودمــو خــراب کنــم؟»
تــو نم 
 «حاجعلــی! جــان ّبچ هتــون ایــن دفعــه رو ندیــد بگیریــن .قــول مــیدم
دفع ـهی بعــدی چشــم و گوشــم حســابی بــاز باشــه .شــما دفع ـهی بعــد خبطــی از
یخــواد بگیــن».
مــن دیدیــن هــر چــی دلتــون م 
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« :پــس ی هکــم خودتــو جمــع کــن .حــاال مــا ایــن دخترایــی کــه ماشــاهلل راهبـهراه
میــان خون ـهت رو ندیــد میگیریــم میگیــم داری ّاطالعــات جمــع میکنــی ّامــا یــه
جــوری نشــه کــه منــم دیگــه نتونــم پروند هتــو جمــع کنــم .فهمیــدی یــا نــه؟»
 «چشــم .قبــول دارم کـمکاری کــردم ّامــا بــاور کنیــن هیچکــس خبــر نداشــته.همــه ّ
تعجــب کــردن».
« :اینــا رو کــه خــودم میدونــمّ .امــا کار تــو اینــه کــه خبــری کــه هیچکــس نــداره
رو بــه مــا بــدی .ا گــه کســی میدونســت کــه مــا هــم میدونســتیم و نیــازی بــه تــو
نبــود».
 «بازم چشم .از این به بعد چشم و گوشمو دو برابر باز میکنم .قول»...یخــوام تهدیــد یــا اذیتــت کنــم.
« :خــب حــاال ّاتفاقیــه کــه افتــاده .منــم نم 
میدونــی کــه هــم خــودت و هــم باباتــو چقــدر دوســت دارمّ .امــا خــب وقتــی مــن
واســه کســی ریــش گــرو مـیذارم اون باالییــا هــم از مــن انتظارایــی دارن .البتــه نــه
اینکــه ّ
بچههــای ســپاه بــا تــو مشــکلی داشــته باشــنا .فقــط بایــد خیالشــون راحــت
باشــه کــه کســی زیرآبــی نم ـیره».
 «مــن کــی زیرآبــی رفتــم؟ مــن کــه هــر چــی میدونــم همیشــه بــه شــمامیگــم»...
ّ
« :میدونــم شــاهر خجان .کلــی گفتــم .حــاال یــه مــورد جدیــدی هســت .زن
یکــی از ایــن ّ
بچههــای موســویچیه! میخــوام بــری تــوو کارش .بایــد ببینمــت و
ی هکــم حــرف بزنیــم .البتــه ا گــه بــاز گنــد نزنــی».
 «به روی چشمم .خیالتون راحت .هر وقت شما امر کنین».« :حــاال بــرات آدرس و زمانشــو اساماس میکنــم .بــه همــون خـ ّـط دیگهت...
ً
فعــا حق یــارت»...
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بابــا کــه ُمــرد هــم ُدور رفقــا و عرقخــوری و التبــازی را خــط کشــیدم هــم دور
مدرســه و آرزوی دانشــگاه را .چســبیدم بــه تعمیــرگاه بابــا کــه حــاال بیصاحــب ول
شــده بــود بــه امــان خــدا .شــکم پنــج تــا خواهــر و بــرادر کوچکتــر و مــادرم را کــه ســیر
یکــردم بــرای آینــده .هنــوز یــک ســال نشــده بــود
یکــردم هیــچ ،پولــی هــم جمــع م 
م 
کــه پروانــه هــم بــا یکــی از رفقایــم نامــزد کــرد و مجبــور شــدم دور عشــق و عاشــقی را
هــم خــط بکشــم .دلخوشـیام کار کــردن بــود و گاهــی اگــر وقــت میشــد خوانــدن
ّ
چنــد صفحــه کتــاب .ایــن کتــاب خوانــدن هــم یــادگار جابــر اســت .کلــی شــعر حفــظ
ّ
ّ
ّ
یکــرد .ســربازی کــه رفــت کل کتابخانــهاش
بــود و فــازش بــا کل محلــه فــرق م 
را داد بــه مــن و گفــت مواظبــش بــاش تــا برگــردم .گفتــم مگــر قــرار اســت دور از
جــان بمیــری کــه ارث و میــراث پخــش میکنــی؟ گفــت کار خــدا را کــی میدانــد؟
تیــرهروزان جهــان را بــه چراغــی دریــاب /تــا پــس از مــرگ ،تــو را شــمع مــزاری
باشــد ...هفــت مــاه بعــد ،خبــر کشــته شــدنش لــب مــرز رســید .کرکــره را کشــیدم
پاییــن و نشســتم تــا صبــح شــعر خوانــدم و گریــه کــردم.
ّ
بعــد جابــر دیگــر نتوانســتم آن محلــه را تــاب بیــاورم .همهچــی را فروختــم و
آمــدم آن وسطمس ـطهای شــهر ،یــک تعمیــرگاه درســت و حســابی زدم .کمکــم
آبجیهــا و داداشهایــم هــم رفتنــد ســر زندگیشــان و مــن مانــدم و مامــان .مغــازه را
ســپرده بــودم دســت شــاگردها و خــودم از صبــح تــا شــب ول میگشــتم .مینشســتم
تــوی کافـهای و کتابــی میخوانــدم و ســیگار پشــت ســیگار دود میکــردم .فکــر کنم
همانجــا بــود کــه ّاولیــن بــار دالرام را دیــدم .فنــدک خواســت .ســیگارش را روشــن
ً
کردم و مشــغول کتابم شــدم .یادم نیســت دقیقا چی شــد که با پســرهای میز بغلی
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دهــن بــه دهــن شــد .یــا ســر تیــپ پســرانهای بــود کــه م ـیزد یــا ســر دختــر دیگــری
کــه ســر میزشــان بــود و قیافـهی تابلویــی داشــت .رفتــم و بــا مشــت گذاشــتم تــوی
ّ
دهــن یکــی از پســرها! کل کافــه ریخــت بــه هــم .دســتش را گرفتــم و بــا صــورت ورم
کــرده از کافــه زدم بیــرون .رفتیــم و تــا آخــر شــب دور زدیــم .از همــان روز ،صبــح تــا
ً
شــب کار مــن شــد دیــدن دالرام .اصــا بــه تعمیــرگاه نمیرســیدم .تعمیــرگاه را جمــع
کــردم و دفتــر بیمــه زدم .او را هــم آوردم پیــش خــودم کار کنــد .اینجــوری پیــش
خــودم بــود و خیالــم راحــت بــود .همــان ســال زمســتان بــود کــه مــادرم هــم مــرد.
بعــد مامــان ،تــوی خانـ ه یــک ســاعت هــم تــاب نم ـیآوردم .دو تــا چمــدان لبــاس
و کتــاب جمــع کــردم و رفتــم خانـهی دالرام .کمــی وســایل را نونــوار کــردم و حــس
یکــردم خوشــبختترین مــرد زمینــم .البتــه جــز روزهایــی کــه دعــوا میشــد.
م 
ّ
عاشــق سرکشــی و رفتــار پســرانهاش بــودم امــا خــب گاهــی مثــل خروسجنگــی
ً
میپریدیــم بــه هــم .مخصوصــا آن اواخــر کــه بدجــوری مشــکوک مــیزد .انــگار
برایــش عــادی شــده بــودم و ســرش جایــی گــرم بــود .یــک رفیــق هــم داشــت بــه
اســم ســتاره .از وقتــی بــا او دوســت شــد نمیدانــم چــه در گوشــش خوانــد و بــا کــی
آشــنایش کــرد کــه هوایــی شــد .کــم بــا من حــرف مـیزد .رختخوابــش را کمکــم جدا
ًّ
کــرد .کل مشــکوک مـیزد .شــاید هــم مــن زیــادی عاشــقش بــودم و گیــر مـیدادم.
آخــر ســر هــم ،سـ ِـر یــک دعــوای مســخره مــرا از خانـهاش پــرت کــرد بیرون .گذاشــتم
دو هفتــه بگــذرد کــه کمــی آرامتــر شــود .بعــد رفتــم ســراغش .آب شــده بــود و رفتــه
بــود داخــل زمیــن .دو ،ســه ماهــی را دنبالــش گشــتم .نبــود کــه نبــود.
یــک روز رفتــه بــودم خــودکار و دفترچــه بخــرم بــرای همیــن خطخطیهایــی
کــه مینویســم .خانمــم را دیــدم کــه نشســته بــود پشــت دخــل و کتــاب میخوانــد.
بــه خــودم گفتــم :امیــر از عشــق و عاشــقی بــه جایــی نمیرســی .همیــن دختــره را
بگیــر و بچســب بــه زندگــی .ســی ســالت شــده و نــه هنــوز ّ
بچـهای داری کــه اســمت
را زنــده نگــه دارد نــه یکــی کــه وقتــی از راه میرســی یــک اســتکان چایــی بگــذارد
جلویــت .خانــوادهاش قبــول نمیکردنــد .از مــن اصــرار و از آنهــا انــکار .دو ،ســه
ماهــی رفتــم و آمــدم تــا باالخــره انگشــتر بــردم و شــدیم آقــا دامــاد.
ّ
کل داســتان عشــق و عاشــقی مــا همیــن بــود .حــاال چنــد تایــی شــیطنت و
َ
حاشــیه هــم دارد کــه خــودم هــم یــادم رفتــه اســت .آخــرش هــم کــه دوبــاره فیلــم
یــاد هندوســتان و عشــق و عاشــقی را کــرد کــه نتیج ـهاش شــد همیــن ...تقصیــر
خــودم بــود .آدم زن کــه میگیــرد بایــد دور زندگــی مجـ ّـردی و هــر چــه بــوده و نبــوده
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را خــط بکشــد .خانمــم کــه یــک بــار هــم نیامــده مالقاتــم .حــق دارد .وقتــی آدم قــدر
یشــود .از اینجــا کــه بــروم بیــرون،
زن نجیــب و زندگ ـیاش را نمیدانــد همیــن م 
یخــرم مـیروم خانـهی پدرزنــم دنبالــش .بعــد ،شــب
ّاول یــک جعبـهی شــیرینی م 
میبرمــش رســتوران .یــک گوشــوارهای گردنبنــدی چیــزی هــم برایــش میخــرم.
میخواهــم حســابی جبــران کنــم .بایــد تــوی فکــر ّ
بچــه هــم باشــیم .هــم ســر
یشــود هــم مــن یــک هدفــی پیــدا میکنــم .ا گــر پســر باشــد کــه چــه
خانمــم گــرم م 
بهتــر ولــی ســالم بودنــش از همهچــی مهمتــر اســت .شــاید اگــر زودتــر بــه فکــرش
ً
افتــاده بودیــم اصــا دنبــال ایــن غلطهــا نمیرفتــم و االن اینجــا در خدمــت شــما
نبــودم .تــوی فکــرم اســت کــه ا گــر جایــی قبــول کــرد ایــن خطخطیهــا را هــم چــاپ
کنــم .آشــنا زیــاد دارم .دلــم میخواهــد ّ
حداقــل فــردا کــه پســرم بــزرگ شــد ببینــد
بابایــش هــم یــک غلطــی در زندگـیاش کــرده اســت .وگرنــه ا گــر بــه خــودم باشــد که
یــک عمــر اســت مینویســم و پــاره میکنــم.
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م ـیروم ســراغ کتابخان ـهی بابــا .نــه «انســان تکســاحتی» را حوصلــه دارم
بخوانــم نــه «ســور بــز» را .نــه «فراتــر از شــب اکنونیــان» چشــمم را میگیــرد نــه
ً
«چش ـمهایش» ...انــگار شــوق خوانــدن در مــن مــرده اســت .انــگار قبــا در مــن
یکــرده کــه یــک شــب بــی هیــچ ّ
مقدمــه چمدانــش را بســته اســت
کســی زندگــی م 
و گفتــه :خداحافــظ...
«حافــظ» را برمـیدارم و چشـمهایم شــروع میکنــد بــه دویــدن« :از کــران تــا بــه
کــران لشــکر ظلــم اســت ولــی /از ازل تــا بــه ابــد فرصــت درویشــان اســت »...کتــاب
را میبنــدمّ .نیــت میکنــم و دوبــاره بــازش میکنــم« :در نظربــازی مــا بیخبــران
حیراننــد /مــن چنینــم کــه نمــودم دگــر ایشــان داننــد»...
پرتــم میکنــد بــه ســالهایی دور .آنوقتهــا کــه بابــا دســتم را میگرفــت و
یبــرد محافــل شــعرخوانی خصوصیشــان .اســتاد ایــزدی آمــد و لپــم را نیشــگون
م 
گرفــت .بعــد پرســید« :زینبخانــوم شــما شــعر نمیگیــن؟» یــک لحظــه خجالــت
کشــیدم .چــرا مــن شــعر نمیگفتــم؟ چــرا بابــا بــه مــن شــعر گفتــن را یــاد نــداده بــود؟
چــرا همــه بلدنــد شــعر بگوینــد جــز مــن؟ قایــم شــدم پشــت بابــا و زیــر لــب گفتــم :نــه!
صــدای تلویزیــون میآیــد .بابــا دارد اخبــار ســاعت ده «بیبیســی» را نــگاه
ً
میکنــد .بــا مــن قهــر کــرده اســت .نبایــد ســرش داد مـیزدم .اصــا مگــر چــه میشــود
کــه حســین را هــم بیاورنــد شــمال؟! مگــر اینهمــه کــه ندیدمــش آرام شــدم؟! مگــر
ّ
ایــن عــذاب لعنتــی ّ
حتــی تــوی خــواب از کلـهام بیــرون رفــت؟ عکســش را کــه بابــا
نشــان داد یــک لحظــه قلبــم ایســتاد .شــده اســت پوســت و اســتخوان .چــه کار
کردهانــد بــا تــو حســین؟! چــه کار کــردهام بــا تــو حســین؟!
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ولــی مگــر بابــا ،مامــان را فرامــوش نکــرد؟ مگــر برنگشــت ســر زندگـیاش .چــرا
ً
حســین نتوانــد؟ چــرا از ّاول شــروع نکنــد؟ چــرا بــا مــن بدبخــت شــود؟ اصــا بــرود بــا
همــان دختــره کــه عکسشــان را نشــانم دادنــد عروســی کنــد .برونــد یــک گوشـهی
ایــران زندگــی کننــد و ّ
بچــه بیاورنــد و خوشــبخت بشــوند .مگــر مــن جلویشــان را
گرفتـهام؟ مگــر صــد بــار نگفتــه بــود میخواهــد ولــم کنــد؟ مگــر نمیخواســت یــک
نفــس راحــت بکشــد؟
دفتــرم را برم ـیدارم .چنــد روز اســت شــعر ننوشــتهام؟ چنــد مــاه اســت شــعر
ننوشــتهام؟ چــرا نمیتوانــم فکــرم را جمــع کنــم؟ فنجــان قهــوه را بــه ســمت
یســوزم .حواســم نبــود بگــذارم ســرد شــود .زل میزنــم بــه
یبــرم .م 
لبهایــم م 
عکــس مامــان بــاالی کتابخانــه .جــوری لبخنــد میزنــد کــه انــگار قــرار نبــوده
هیچوقــت بمیــرد .آدمهــا بــا همیــن لبخندهــا همدیگــر را گــول میزننــد .بعــد خیلی
راحــت میمیرنــد .از دســتش عصبان ـیام .ترجیــح داد بــه جــای آنکــه اینهمــه
ســال بــا گریــه و عذابوجــدان بخوابــد ،کوتــاه نیایــد و بمیــرد .مامــان خیلــی
خودخــواه بــود .آدمهــای خودخــواه غلــط میکننــد ّ
بچــه بیاورنــد .پــس مــن چــه؟
پــس ســهم مــن چــه؟
صــدای نرگــس از داخــل هــال میآیــد .میخواهــد بابــا را راضــی کنــد کــه بــا مــن
آشــتی کنــد .کاش بتوانــد راض ـیاش کنــد .کاش برایــش پرتقــال پوســت بگیــرد و
پرههایــش را بگــذارد دهــن بابــا و بگویــدّ :
«بچـهس دیگــه! تــو هــم درکــش کــن .برو
تــوی اتاقــش بوســش کــن و باهــاش آشــتی کــن .جــون نرگــس »...بعــد یــک پــرهی
دیگــر بگــذارد دهــن بابــا و بگویــد« :جــون نرگــس »...صــدای بابــا بلنــد میشــود.
ً
ً
داغ کــرده اســت .حتمــا «بیبیســی» هــم داشــته خبــر بــدی مـیداده اســت .حتمــا
خیلــی از دســت مــن عصبانــی اســت کــه پرههــای پرتقــال هــم دیگــر اثــر نمیکننــد.
بــه ســمت کتابخانــه مـیروم .کتــاب آخر حســین را برمـیدارم .بــازش میکنم.
نوشــته :بــه پــدر هم ـهی مهربانیهــا ...بعــد شــروع میکنــم بــرای بــار چنــدم
خوانــدن و خوانــدن ...بعــد کمکــم اشــک آنقــدر جلــوی چش ـمهایم را میگیــرد
کــه نمیتوانــم بخوانــم .موبایــل را برمـیدارم و شــمارهاش را میگیــرم .یــک زنــگ،
دو زنــگ ،ســه زنــگ ...گوشــی را برم ـیدارد و در حالــی کــه صدایــش میلــرزد
میگویــد« :ســام»...
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« :ســام داداش .اینجــا چــه کار میکنــی؟! خوبــی؟ چــرا تلفــن جــواب نمـیدی
بیمعرفــت؟ مــردم از نگرانــی».
یشــم .خیلــی روزای بــدی داشــتم.
 «خیلــی بهتــرم .یعنــی دارم خــوب م روحــی و جســمی کــم آورده بــودم .نمیخواســتم تــو رو هــم قاطــی بدبختیــای
خــودم بکنــم».
« :آره کتــی گفتــه بــود بهتــری .ولــی میدونــی چقــدر بهــت اساماس و زنــگ
زدم؟!»
 «کسی خونهس؟»« :آره .میشناســیش .نیوشــا .همــون دختــره کــه میاومــد کافــه .مهندســی
شــیمی میخونــد .یادتــه؟ بیــا تــوو .بیــا تــوو کــه هــوا خیلــی ســرد شــده».
 «نه! میخوام تنها صحبت کنیم .لباستو بپوش بریم قدم بزنیم».« :باشه .ولی نیوشا خودیهها .این ساک چیه؟»
 «اوه خــوب شــد گفتــی .اینــو بــذار خونــه .ایــن کلیــدم واســه قفلشــه .حــاالیگــم ماجراشــو».
بهــت م 
« :باشه پس من االن میام»...
م ـیرود تــوی خانــه .چنــد کلم ـهای بــا نیوشــا حــرف میزنــد .شــلوار لــی و
یگــذارد داخــل کمــدش .کلیــد را میگــذارد
کاپشــنش را تــن میکنــد .ســاک را م 
یگــردد.
تــوی جیبــش و برم 
« :خب بریم .چی شده؟ ماجرا چیه؟»
« -من دارم میرم مجتبی»...
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« :کجا به سالمتی؟»
 «نمیدونــم ...هــر جــا بشــه .دیــروز دوبــاره احضــارم کــردن .کــم آوردم.یخــوام ی هکــم آرامــش پیــدا کنــم واســه دوبــاره نوشــتن».
م 
« :حسین به من راستشو بگو .میخوای از ایران بری؟»
ً
 «آره ولــی هیچکــس نمیدونــه .پشــت تلفــن هــم چیــزی نگــو .احتمــاالیشــه».
تلفنــم کنتــرل م 
« :مگه نمیگفتی سر این دادگاهه ممنو عالخروجت کردن؟»
 «آره میخوام قاچاقی برم».دســتش را میکنــد الی موهــای بلنــدش .ســکوت کــرده و نمیدانــد چــه
ً
بگویــد .عصبــی قــدم میزنــد و دور خــودش میچرخــد .کامــا مســتأصل اســت.
« :خطرناک نیست؟»
کتــر نیســت .مــن کــه دیگــه چیــزی واســه از
 «از موندنــم کــه خطرنا دســت دادن نــدارم .آدمــی کــه چیــزی واســه از دســت دادن نــداره از همهچــی
خطرنا کتــره!»
ّ
حســین را بغــل میکنــد و روی شــانهاش گریــه میکنــد .نمیتوانــد هــق و
هقــش را کنتــرل کنــد .حســین بغــض کــرده و بــا دســت شــانههایش را نــوازش
میکنــد.
« :آخه نامرد! من بدون تو چه کار کنم؟»
 «تــو هــم بایــد بزنــی بیــرون .ایــن مملکــت جــای مونــدن نیســت ...مــنخیلــی دیــر فهمیــدم».
ّ
« :تا کجا میبردت؟ طرف مطمئنه؟ کسی رو اونور داری ساپورتت کنه؟»
 ّ«مهمــه مجتبــی؟ مــن کــه واســه خوشــبختی نمـیرم .مــن فقــط دارم مـیرم
ً
کــه زنــده بمونــم .بقیـهش واقعــا واسـهم مهــم نیســت»...
بیقرار است .سیگاری درمیآورد و آتش میزند .دستش میلرزد...
 «به منم یه سیگار میدی؟»« :چی؟! تو که سیگاری نبودی حسین!»
 «خب آدم همیشه از یه جایی شروع میکنه!»« :حسین تو رو خدا مواظب خودت باش»...
ً
 «خــدا؟ کــدوم خــدا؟ هــه ...واقعــا فکــر میکنــی خلــق اینهمــه افتضــاح بــهخــدا احتیــاج داره؟ از تــو بعیــده مجتبــی از ایــن حرفــا»...
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« :چهت شده حسین؟! انگار نمیشناسمت .داری منو میترسونی».
 «نــه چیــزی نیســت .فقــط از رؤیــا اومــدم بیــرون .چشــامو وا کــردم .تــازه دارمایــن زندگــی نکبتــی رو میشناســم».
بــه ســمت پــارک کوچکــی در حاشــیهی خیابــان میرونــد .روی نیمکتــی ســبز
مینشــینند .مجتبــی دس ـتهایش را تــوی جیبــش بــرده و میلــرزد.
 «راســتی داشــت یــادم میرفــت .اون ســاک تنهــا چیزاییــه کــه تــوی ایــنمملکــت واسـهم مهــم بــودن .منظــورم چیزاییــه کــه تــوی ســاک جــا میشــدن»...
حســین خنــدهای عصبــی میکنــد .بعــد دوبــاره جـ ّـدی میشــود و ادامــه
مید هــد.
 «مــن نمیتونــم هیــچ چیــز ســنگینی بــا خــودم ببــرم .میخــوام ایــن ســاکپیــش تــو باشــه .وقتــی یــه روز رســیدم یــه جــای امنــی و مونــدگار شــدم ،میخــوام
ی هجــوری بــه دســتم برســونیش».
ً
« :باشــه حتمــا .ولــی آخــه زندگــی مــن رو کــه میدونــی .کاش بــه یــه آدم
نتــر میســپردی».
قابلاطمینا 
 «تنهــا دوســتی کــه دارم ،تنهــا آدم قابلاطمینانــی کــه میشناســم تویــی .بــههیچکــس جــز تــو هــم نگفتــم کــه دارم مـیرم»...
یجــود .بلنــد میشــود و جلــوی
مجتبــی رعشــه گرفتــه اســت .لبــش را م 
نیمکــت قــدم میزنــد و دوبــاره مینشــیند .حرفــش را مــزه مــزه میکنــد و دوبــاره
میخــورد.
« :ولــی مــن قابلاطمینــان نیســتم .مــن یــه آشــغالم حســین! مــن رفیــق خوبــی
نیســتم .مــن الیــق اعتماد نیســتم»...
 «واســه چــی ایــن حرفــا رو میزنــی؟ تــو بهتریــن رفیــق منــی .تــو تنهــابرادرمــی»...
ّ
تیکه کثافتم .من ّ
حتــی ارزش
« :نــه! نیســتم ...نیســتم ...نیســتم ...مــن یــه
نــدارم کــه تــف تــوی صورتم بنــدازی».
 «ببیــن ا گــه ایــن کسشــعرا رو ســر ماجــرای اون شــبی میگــی کــه زینــب اومــدهیخــوام بگــم واســه مــن ماههاســت تمــوم شــده .واســهم مهــم
بــود خون ـهت م 
نیســت .بفهــم»...
مجتبــی به ـتزده نــگاه میکنــد .حســین از روی نیمکــت بلنــد میشــود و
شــروع بــه راه رفتــن میکنــد.
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« :ببیــن مســأله فقــط اومــدن کتــی خون ـهی مــن و پنهــانکاری مــن نیســت.
ببیــن مــن و کتــی»...
 «بــس کــن! مــن هم هچــی رو میدونــم .بــا جزئیــات ...زینــب همــون دو روزیگــم اذیــت نشــدمّ .امــا
یگــم از دســتت دلخــور نبــودم .نم 
بعــدش بهــم گفــت .نم 
بــاور کــن ایــن ماجــرا واسـهم خیلــی وقتــه تمــوم شــده .بعــد زنــدان زینــب ،اینقــدر
هم هچــی شــبیه کابــوس بــوده کــه بدتریــن روزا و ّاتفاقــای قبلــش بــه نظــر شــیرین
میــاد!»
« :چهجور میتونی ببخشی؟»
 «چــرا فکــر میکنــی تنهــا آدم دنیــا کــه اشــتباه کــرده و میکنــه تویــی؟ مــن اگــهتــو رو نبخشــم چ هجــور میتونــم خــودم رو بــا اینهمــه اشــتباهی کــه تــوی زندگیــم
مرتکــب شــدم ببخشــم؟ تــو رفیــق منــی ...ا گــه گوشــت منــم بخــوری اســتخونمو
دور نمیریــزی ...خیلــی چیــزا هســت کــه تــو نمیدونــی ...کــه هیچکــس تــوی
دنیــا نمیدونــه ...شــاید هیچوقــت ننویسمشــون چــون ّ
حتــی از بــه خاطــر
آوردنشــون هــم میترســم»...
همدیگــر را بغــل میکننــد .حســین چیزهایــی را آهســته در گــوش مجتبــی
میگویــد و مجتبــی هــم آهســته در گــوش حســین حرفهایــی را زمزمــه میکنــد.
ســایههای لرزانشــان روی هــم افتــاده و انــگار ســایهی یــک نفــر اســت .پشـهها ُدور
تنهــا چــراغ داخــل پــارک میچرخنــد .بــاد ســردی مـیوزد و برگهــای زرد درختــان را
تــکان میدهــد .از دورهــا تنهــا صــدای زوزهی ســگی بــه گــوش میرســد.
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76
روبرویــم نشســته و بــا موهایــش ور مـیرود .گاهــی نگاهی زیرچشــمی به شــکم
برآمــدهام میکنــد و بعــد ســرش را پاییــن میانــدازد .شــربت نعنایــم را ســر میکشــم
ً
و میگویــم« :پــس حســین شــمارهی منــو بــه شــما داد؟ فکــر کنــم ازتــون قبــا یــه
چیزایــی بهــم گفتــه بــود .انتشــارات «میعــاد صبــح» دیگــه؟»
در حالــی کــه چای ـیاش را مزمــزه میکنــد میگویــد« :بلــه .البتــه در واقــع
مــال عمومــه .مــن خــودم اونجــا فقــط گاهــی م ـیرم واســه کمــک .ولــی خــب بــا
حســینآقا همونجــا آشــنا شــدم».
یــادم میآیــد کــه حســین دربــارهی نوشــتهها و اســتعدادش چیزهایــی
بهــم گفتــه بــودّ .امــا همهچیــز در ســرم قــر و قاطــی اســت و خــوب یــادم نمیآیــد.
نگاهــش کــه میکنــم حــس میکنــم چقــدر ســعی کــرده شــبیه حســین بشــود.
همــان تهریــش ،همــان دســتبند ســبز ،همــان موهــای ی ـکوری پریشــان و ّ
حتــی
ِ
همــان کــت و شــلوارّ ...امــا خــام و پــر از هیجــان اســت .شــاید حســین هــم در جوانی
ّ
لوگشــاد کــه کل صورتــش را پــر میکــرده
نجــوری بــوده .بــا همیــن لبخنــد گ 
همی 
اســت.
زل میزنــد تــوی چش ـمهایم .جــوری کــه انــگار خیلــی چیزهــا را میدانــد .از
چش ـمهایش میترســم .میگویــم« :ببخشــید مــن ی هکــم عجلــه دارم .االناســت
یشــه .ا گــه اون پیغامتــون رو
کــه همســرم برگــرده خونــه و ا گــه مــن نباشــم شــاکی م 
یشــم».
بفرماییــن مــن دیگــه مرخــص م 
ّ
دســت و پایــش را گــم میکنــد .انــگار میخواســته ســاعتها مقدمهچینــی
کنــد« :خــب راستشــو بخوایــن حســینآقا کتــاب آخــرش رو کــه مجـ ّـوز نگرفتــه بــود
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ًّ
کل عــوض کــرده».
نگاهــی بــه میــز بغلــی میکنــم کــه دختــر و پســری مشــغول نــوازش همدیگرنــد.
یشــود و دلتنگــی وجــودم را پــر میکنــد .میگویــم« :آره
تــوی دلــم چیــزی خالــی م 
بهــم گفتــه بــود .همــون وقتــی کــه ایــران بود داشــت بازنویســیش میکــرد .یادمه».
دوبــاره نگاهــی بــه شــکمم کــه زیــر مانتــو قایمــش کــردهام میکنــد و بــا همــان
لوگشــاد میگویــد« :آره خودشــه .خبــر خــوب اینــه کــه بــا هــر دردســری
لبخنــد گ 
بــوده اونجــا باالخــره تمومــش کــرده .میخواســت ســورپرایز باشــه .واســه مــن
فرســتادش کــه ّاولیــن نسخ هشــو پرینــت بگیــرم و دســتی ّ
صحافــی کنــم و تقدیــم
کنــم بــه شــما».
کهــو میایســتد .از خوشــحالی میخواهــم جیــغ بکشــم .ســرم گیــج
قلبــم ی 
ً
م ـیرود« :تمومــش کــرد؟ واقعــا؟! یعنــی قــراره چاپــش کنیــن دیگــه؟»
ّ
قیاف ـهاش در هــم م ـیرود« :وال فکــر نمیکنــم حــاال کــه از ایــران رفتــن دیگــه
ً
چجــوره بشــه مجـ ّـوز گرفــت .مخصوصــا بــا ایــن پایانبنــدی جدیــد کتــابّ .امــا
هی 
ّ
خــب راستشــو بخوایــن مــن و چنــد تــا از بچههــا یــه برنامههایــی ریختیــم .پیــش
خودمــون باشــه هــا .قــراره یــه نشــر زیرزمینــی راه بندازیــم .کتابــا رو هــم میرســونیم
بــه آدمــای قابلاعتمــاد .یــه تعدادشــو هــم میدیــم بــا واســطه بــه دستفروشــای
انقــاب».
دس ـتهایش را بــا هیجــان تــکان میدهــد و بلنــد بلنــد حــرف میزنــد.
ً
میزهــای بغلــی برمیگردنــد و نگاهــش میکننــد ّامــا اصــا حواســش نیســت.
یخــوای منــم کمکتــون
تــوی چش ـمهایش نــگاه میکنــم و لبخنــد میزنــم« :م 
کنــم؟ شــوهر مــن بــا خیلــی از هنرمنــدای قدیمــی در ارتباطــه .شــاید بشــه یهعالمــه
از کتابایــی کــه تــوی ایــن ســاال مجـ ّـوز نگرفتــن رو ازشــون بگیــرم و چــاپ کنیــم.
میتونــم تــوی تایــپ و ویراســتاری هــم کمکتــون کنــم».
دسـتهایش را بــه هــم میکوبــد و میگویــد« :عالیــه عاطفهخانــوم .ببخشــید
یشــه بــه اســم کوچیــک صداتــون کنــم دیگــه؟»
م 
خندهام میگیرد« :آره پس چی»...
بــه اطــراف نــگاه میکنــد و بــا خــودش بلنــد بلنــد حــرف میزنــد« :کاش حســین
و کتــی هــم اینجــا بــودن .چارتایــی یــه نشــر زیرزمینــی میزدیــم و میترکوندیــم.
عاطفــه خانــوم فکــر میکنیــن بشــه یــه روز برگــردن؟»
چنــد ثانی ـهای نگاهــش میکنــم .قطــرات آخــر شــربتم را ســر میکشــم.
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شــیرینیاش تــوی ذوقــم میزنــد .دکم ـهی پاییــن مانتویــم را کــه بــاز شــده
میبنــدم و دســتی بــه شــکمم میکشــم .بعــد زیــر لــب میگویــم« :نمیدونــم...
ً
واقعــا نمیدونــم»...
یشــود و آرام میپرســد« :پــس
یشــوم .بلنــد م 
بعــد کتــاب را برمـیدارم و بلنــد م 
میتونــم واســه کتابــا مزاحمتون بشــم؟»
دستم را دراز میکنم« :آره فقط صبحا زنگ بزن».
ً
دســتم را محکــم فشــار میدهــد و میگویــد« :حتمــا .خداحافــظ .مرســی کــه
اومدیــن».
بــا لبخنــد نگاهــش میکنــم و میگویــم« :مرســی از تــو کــه ایــن هدیــهی
عزیــز رو آمــاده کــردی و واس ـهم آوردی .دل تــوی دلــم نیســت کــه برســم خونــه و
بخونمــش .بــه امیــد دیــدار»...
بــا قدمهــای تنــد بــه ســمت خیابــان مـیروم .ســنگینی شــکمم ّ
اذیتــم میکنــد
و نفســم بــه ســختی بــاال میآیــد .جلــوی یــک تاکســی را میگیــرم و دربســت میکنم
تــا خانــه .روی صندلــی عقــب ولــو میشــوم .کتــاب را بغــل میکنــم و چش ـمهایم
را میبنــدم.
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یشــود .زینــب دارد بــه ســمت مــرز مـیدود کــه او را میبیننــد
حســین از مــرز رد م 
و ایســت میدهنــد .زینــب بــه دویــدن ادامــه میدهــد .حســین داد میکشــد:
بایســت ...صدایــش تــوی کــوه میپیچــد و تکــرار میشــود ...زینــب بــه دویــدن
ادامــه میدهــد .ســربازها شــروع بــه تیرانــدازی میکننــد .تیــر بــه پــای زینــب
یخــورد و بــه زمیــن میافتــد .جیــغ میکشــد و گریــه میکنــد .تیــر بعــدی را بــه
م 
شــانهاش میزننــد .تمــام تنــش خونــی اســت و جیــغ میکشــد .حســین دوبــاره بــه
یگــردد .ســربازها او را بــه رگبــار میبندنــد .کنــار زینــب روی زمیــن
ای ـنور مــرز برم 
میافتــد .زینــب دیوان ـهوار جیــغ میکشــد...
یپــرم .ســاعت را نــگاه میکنــم .چهــار و نیــم صبــح اســت .نرگــس
از خــواب م 
ً
یشــود .احتمــاال تــوی خــواب جیــغ کشــیدهام .شــانههایم را میمالــد
هــم بیــدار م 
و میگویــد« :مرتضیجــان نگــران نبــاش .هیچچــی نمیشــه ...مــن بــا قاچاقبــره
حــرف زدم .کارش همینــه .روزی صــد نفــرو رد میکنــه اونور».
یشــود و از اتــاق بیــرون م ـیرود .چنــد لحظــه بعــد بــا یــک لیــوان آب
بلنــد م 
چچــی نبــاش .آخــرش کار دســت خــودت
یگــردد« :بخــور عزیــزم .نگــران هی 
برم 
ّ
میدیــا ...بچــه کــه نیســتن .زینــب هــم کــه ماشــاهلل اینهمــه ســاله کوهنــوردی
میکنــه و از مــن و تــو حواســش جم عتــره».
بــه عکــس زینــب روی دیــوار نــگاه میکنــم .بــا لبخنــد و شــیطنت بــه مــن نــگاه
میکنــد .یــاد روزی میافتــم کــه در بیمارســتان او را گذاشــتند تــوی بغلــم .همــان
ّاولیــن بــار کــه چش ـمهای درشــتش را بــاز کــرد و بــه مــن نــگاه کــرد ...نرگــس را
یگــزم فایــده نــدارد .باالخــره گریــهام میگیــرد و
بغــل میکنــم و هرچــه لبــم را م 
یشــوم .بغلــم میکنــد و بــا صدایــی کــه از دوردس ـتها میآیــد
در آغوشــش رهــا م 
میگویــد« :مرتضــی ...مرتضــی»...
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ســاکتند و هیــچ حرفــی نمیزننــد .بــه ّاولیــن ایســت بازرســی کــه میرســیم
یشــود .نگاهــش میکنــم و لبخنــد میزنــم .برمیگــردد و بــا
حســین عصبــی م 
ّ
لبخنــد دســتی بــه شــانهام میزنــد امــا هنــوز دلواپــس و عصبــی اســت .از تــوی آینــه
کتــی را نــگاه میکنــم .نگاهــم میکنــد و دســت تــکان میدهــد .خنــدهام میگیــرد.
ســرباز کارت ماشــین و گواهینامــه را میگیــرد .نگاهــی بــه حســین و کتــی
میانــدازد .کارتهــا را کمــی نــگاه میکنــد و پــس میدهــد و بــا اشــاره میگویــد
کــه بــرو .حرکــت میکنیــم .حســین نفــس بلنــدی از ســینه بیــرون میدهــد .کتــی
بشــقابی پــر از میــو ه را جلــو مـیآورد و تعــارف میکنــد .یــک قــاچ ســیب برمـیدارم و
ً
چچــی نمیخــورم .حالــم اصــا
یگــذارم .حســین میگویــد« :مــن هی 
تــوی دهانــم م 
خــوب نیســت».
یبــرد .نمیدانــم چطــور جــو را
کتــی چیــزی نمیگویــد و بشــقاب را عقــب م 
عــوض کنــم .رو میکنــم بــه حســین و میگویــم« :ولــی خوبــه بعــد ّمدتهــا یــه ســفر
دوتایــی میریــن!»
ّ
کتــی از عقــب میگویــد« :ایــن مــدت همدیگــه رو هــم ندیدیــم چــه برســه بــه
مســافرت .دلــت خوشــه هــا محمــود».
حسین زیر لب میگوید« :تو نخواستی»...
یشــود و بــه صندلــی تکیــه میدهــد .ضبــط را روشــن
کتــی دوبــاره ســاکت م 
میکنــم .میزنــم جلــو تــا آهنــگ مــورد عالق ـهی حســین بیایــد:
«یه شب مهتاب /ماه میاد توو خواب /منو میبره /کوچه به کوچه»...
بــه حســین نــگاه میکنــم .چش ـمهایش را بســته اســت .انــگار دارد هزارهــا
فتــر در سـ ّـیارهای ناشــناخته قــدم میزنــد.
کیلومتــر آنطر 
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میگویــم« :مامــان! اون دوســتم بــود کــه شــهرک غــرب زندگــی میکــرد یــه کار
خــوب واسـهم پیــدا کــرده میخــوام از شــنبه بــرم ســر کار».
در حالی که دارد سریال میبیند میگوید« :باشه برو اشکال نداره».
م ـیروم کنــارش مینشــینم« :مامــان! تــو کــه ایــن قسمتشــو دیشــب دیــدی
یخــوام باهــات حــرف بزنــم».
م 
در حالــی کــه زل زده اســت بــه تلویزیــون میگویــد« :یعنــی مــن االن ایــن رو
ببینــم تــو نمیتونــی حــرف بزنــی؟! جلــوی دهنتــو کــه نگرفتــم .مــن دیشــب
یکــرد».
اینجاشــو درســت ندیــدم .طاهرهخانــوم زنــگ زده بــود یــه ســاعت ور ور م 
چنــد تــا زن دارنــد ســر یــک مــرد بــا هــم جیــغ و داد میکننــد .آخــر ســر ،یکیشــان
یشــود و تبلیغــات شــروع
میکوبــد در گــوش یکــی دیگــر! یکدفعــه ســریال قطــع م 
یشــود.
م 
یگــردد ســمت مــن و بــا ناراحتــی میگویــد« :خــب حــاال بگــو ببینــم چتــه.
برم 
گفتــی بــرم ســر کار منــم گفتــم بــرو بــه ســامت خیلــی هــم خــوب!»
 «خــب مامــان ا گــه بشــه میخــوام بــا دوســتم خونــه بگیــرم و بعضــی شــبابمونــم تهــران».
« :چشمم روشن! اینجا چیت کمه که میخوای از پیش من بری؟!»
چچــی کــم نیســت الحمــدهلل .همهچــی هــم خوبــه.
 «مامانــی اینجــا هی فقــط شــبا ســختمه بخــوام برگــردم کــرج و صبــح دوبــاره بــرم تهــران .تــازه آخــر شــبا
خطرنــاک هــم هســت».
چچــی تــوو زندگیــت کــم
« :یــه عمــری بــا بدبختــی بزرگــت کــردم .نذاشــتم هی 
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باشــه و آب تــوو دلــت تکــون بخــوره .هــم واسـهت پــدر بــودم هــم مــادر .حــاال کــه
یخــوام ثمــرهی اوالدمــو ببینــم خانــوم میخــواد پــا شــه بــره جــدا زندگــی کنــه؟!»
م 
 «مامانجــان! مــن کــه آخــر هفتههــا میــام خونــه .هیچوقتــم نگفتــم کــمگذاشــتی .ا گــه ناراحــت بــودم میرفتــم پیــش بابــا زندگــی میکــردم .فقــط بحــث
نجــوری جفتمــون بــا همیــم».
مســافته .اون دوســتمم تنهاســت .ای 
ّ
« :اونهمــه موقعیــت خــوب ازدواجــو از دســت دادم گفتــم واســه بچــهم
ناپــدری نیــاد .ایــن دســت نمــک نــداره .اصــن مــن از کجــا بدونــم ایــن دختــره...
اســمش چــی بــود؟»...
 «دالرام!»« :آره! ایــن دختــره دالرام چهجــور آدمیــه .از کجــا معلــوم فاســد نباشــه .معتــاد
نباشــه .پســر نیــاره خونــه».
ً
ًّ
 «مامــان ّاوال تــو کــه همیشــه میگفتــی از بابــا جــدا شــدی چــون کل از مــردابــدت میــاد و عروســیتونم بــه زور آقاجــون بــوده ،چــرا ســر مــن ّمنتشــو م ـیذاری؟!
ً
ً
ّدومــا دال خیلــی دختــر خوبیــه .تــو اصــا خــودت هــم بــا مــن بیــا ببینــش اگــه دیــدی
معتــاده یــا پســربازه یــا هــر چــی ...چشــم! مــن نمـیرم!»
ّ
« :آره کــه از بابــای خیکیــت و تمــوم ایــن مــردای آشــغال بــدم مییــاد .ولــی
الاقــل ســایهی یــه مــرد کــه بــاالی ســرمون بــود .الاقــل خرجمــون رو م ـیداد کــه
مجبــور نشــم بــرم صبــح تــا شــب واســه قالــب کــردن یــه تــاپ یــا شــلوارک بــه مــردم،
ســر پــا بایســتم و فــک بزنــم!»
بغلــش میکنــم و میگویــم« :حــاال مــن بــرم ســر کار ،خودمــم کمکــت میکنــم.
ّ
کلــی زندگیمــون از ایــن رو بــه اون رو میشــه و»...
یگــردد ســمت تلویزیــون و حرفــم را قطــع میکنــد« :باشــه مریمجــان.
برم 
ً
یشــه .حــاال میــام دوســتتو میبینــم و بعــدا راجــع بهــش حــرف
داره شــروع م 
میزنیــم»...
زنهــا هنــوز تــوی تلویزیــون مشــغول دعــوا هســتند .بلنــد میشــوم و بــه اتاقــم
یگــذارم و روی تختــم ،زیــر پوســتر «ســامانتا
م ـیروم .هدفــون را تــوی گوشــم م 
یشــوم.
فاکــس» ولــو م 
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80
یگــذارد روی بازویــم .مالفــه را میکشــد رویــش و میگویــد« :اگــه
ســرش را م 
ّ
بچــه مــال تــو نباشــه چــی حســین؟»
یبــرم الی موهایــش و نوازشــش میکنــم« :فکــر میکنــی بــرام
دســتم را م 
ّ
مهمــه؟»
ً
روی پهلــو میچرخــد و بــا عصبانیــت میگویــد« :یعنــی تــو واقعــا واســهت
مهــم نیســت کــه ّ
بچ ـهی تــو باشــه یــا نــه؟! گاهــی حــس میکنــم دوســم نــداری
حســین ...گاهــی فکــر میکنــم فقــط دلــت واســه مــن ســوخته»...
یگــی؟ مــن ایــن ّ
بچــه مــال هــر
ت وپــرت م 
مینشــینم روی تخــت« :چــرا چر 
ّ
کــی کــه باشــه دوســش دارم .ا گــه ّ
بچـهی منــم نباشــه بچـهی تــو کــه هســت! مگــه
مــن میتونــم کســی کــه نصــف کروموزومــاش مــال توئــه ،نــه مــاه تــوی تــن قشــنگ
تــو زندگــی کــرده ،وقتــی تــوی شــکمت بــوده لگداشــو حــس کــردم و بــراش ّ
قصــه
گفتــم دوســت نداشــته باشــم؟!»
دســتم را میگیــرد و بــه ســمت خــودش میکشــد« :عصبــی نشــو دیگــه .داریــم
حــرف میزنیــم ...خــب مــن اگــه حرفامــو بــه تــو نگــم بــه کــی بگــم؟! امیــر کــه از
وقتــی آزاد شــده اصــن بــا مــن حــرف نمیزنــه .همـهش تــوی خودشــه .ایــن ّ
بچـهی
شـ ّـر جنابعالــی هــم کــه نــه مـیذاره بخوابــم ،نــه بــرم بیــرون ...بــه امــام هشــتم چــار
ّ
تــا پلــه رو بــاال و پاییــن مـیرم بــه نفسنفــس میافتــم».
یگــذارم روی شــکمش و بــا خنــده میگویــم« :آخــه ایــن پسـرکوچولو
دســتم را م 
کــه هنــوز وزنــی نــداره .تنبلیــت رو ننــداز گــردن ایــن بند هخــدا .تــازه تــو کــه میگفتــی
بچــه مــال کیــه ،هــر وقــت اذیتــت میکنــه میشــه ّ
هنــوز مطمئــن نیســتی ّ
بچـهی
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من دیگــه؟!»
بــا مشــت میزنــد تــوی بازویــم و بــا شــیطنت میگویــد« :بــاور کــن بهخدایــی
ّ
ـود خودتــه! مــث خــودت لــوس و مغــرور .یادتــه چــه ویــاری اوایــل
بچ ـهی خـ ِ
یشــد .تــازه مــن هــر جــور روزا رو
یخــورد حالــم بــد م 
داشــتم؟ بــوی غــذا بهــم م 
ًّ
ّ
ّ
حســاب میکنــم مــال توئــه .مگــر اینکــه کل ســونوگرافی ســن بچــه رو اشــتباه گفتــه
باشــه».
ســرش را میگیــرم روی ســینهام« :خیلــی دلــم تنــگ میشــه بــرات ...بــرای
تــو ،بــرای پســرم ،بــرای ایــن خونــه ،بــرای همهچــی»...
زل میزنــد تــوی چش ـمهایم و میگویــد« :تــو فراموشــم میکنــی مگــه نــه؟!
خــودت همیشــه میگفتــی دیوونـهی زینبــی .اون روز کــه آشــتی کردیــن دلــم هـ ّـری
ریخــت .گفتــم دیگــه نمیــای پیشــمّ .امــا االن کــه داری مـیری حس میکنــم دارم
واســه همیشــه از دســت میدمــت».
یبــرم کنــار گوشــش و آرام زمزمــه میکنــم« :مــن نمیدونــم دارم از
لبــم را م 
ّ
ایــن حکومــت فــرار میکنــم یــا از تــو .نمیدونــم میتونــم دوری رو تحمــل کنــم
یــا نــه .نمیدونــم قــراره بــاز بــا زینــب مــث ســگ و گربــه بــه جــون هــم بیفتیــم یــا
یشــه .اصــن نمیدونــم زنــده میرســم اونور یــا
هم هچــی بعــد رفتــن خــوب م 
نــه ...تنهــا چیــزی کــه میدونــم اینــه کــه دوســت داشــتن نــه وابســتهی لمــس
تنــه نــه محتــاج دیــدار .تنهــا چیــزی کــه میدونــم اینــه کــه تــوی تمــام کتابــا ،تــوی
تمــام فیلمــا ،تــوی هــر جایــی کــه بــوی ادبیــات و هنــر رو بــده میتونــی پیــدام کنــی.
میتونــم پیــدات کنــم .یــه کلمــه ،یــه تصویــر از هــزاران کیلومتــر اونورتــر میتونــه
مــا رو بــه هــم وصــل کنــه ،یکیمــون کنــه ...تــو منــو تــوی ایــن کتابــا و کلمههــا
پیــدا کــردی .چ هجــور میتونــی تــا وقتــی ایــن کلمههــا نفــس میکشــن گمــم کنــی؟
چ هجــور میتونــم گمــت کنــم؟»
بغلــم میکنــد و زیــر گریــه میزنــد .دســتمالکاغذی را برمیدارم و اشـکهایش
یشــوند .دســتمالکاغذی را تــا
را پــاک میکنــم .صورتــش و دســتمال ،ســیاه م 
یگــذارم روی پیرهنــم .لبهایــم را میبوســد .میگویــم« :اســم
میکنــم و م 
پســرمونو آخــر قــرار شــد چــی بــذاری؟»
وسط گریه ،خندهاش میگیرد« :حسین!»
ســرش را تــوی دسـتهایم میگیــرم« :دیوونــه! مگــه امیــر مـیذاره؟! قــرار نشــد
تابلوبــازی دربیاری»...
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یگــذارد روی دس ـتهایم و انگش ـتهایم را نــوازش میکنــد:
دســتش را م 
«وقتایــی کــه تنهاییــم کــه میتونــم حســین صــداش کنــم .مگــه نــه؟! مــن فکــر
میکنــم یــه روز کــه بــزرگ بشــه میتونــم بهــش حقیقتــو بگــم .اونوقــت دوتایــی
میایــم و هــر جــای دنیــا کــه باشــی پیــدات میکنیــم .مگــه نــه؟!»
یخــورد و آرام پاییــن میآیــد .لبهایــش
قطــرهی اشــکی از چش ـمهایم ســر م 
را جلــو م ـیآورد و اش ـکهایم را میبوســد .بعــد لبهایــم را مــی بوســد .تنــم داغ
یشــویم ...چشــمهایم بســته
یشــود .محکــم بغلــش میکنــم و آرام یکــی م 
م 
میشــوند...
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81
یشــود .دالرام و مریــم را میبینــد کــه بــا شــال
نیوشــا از بیــن قبرهــا آهســته رد م 
ّ
جمعیــت ایســتادهاند .دالرام گریــه میکنــد و مریــم ســعی دارد آرامــش
ســیاه ،وســط
کنــد .خانــوادهی مجتبــی هــم آمدهانــد .پــدرش کــراوات زده و ســعی میکنــد بــه
ّ
خــودش مســلط باشــدّ .امــا مادر و خواهرش جیغ میکشــند و روی زمیــن افتادهاند.
ّ
ّ
جمعیــت دویســت نفــر هــم نمیشــود.
طرفدارهایــش هــم آمدهانــد ّامــا کل
ّ
دختــری خرمــا تعارفــش میکنــد .نیوشــا تشــکر میکنــد و برم ـیدارد .حمــد و
ّ
قــل هواللهــی میخوانــد و خرمــا را در دهانــش میگــذارد .گوش ـهی دنجــی پیــدا
میکنــد و مینشــیند .چش ـمهای اش ـکآلودش را پــاک میکنــد .موبایلــش را از
جیبــش درم ـیآورد و ویدئویــی را پلــی میکنــد .صــدای مجتبــی میآیــد کــه:
«عشــق مــا جنــون روحــه /بایــد از تــن بگــذرم /مرگــه کــه منــو میخونــه /بایــد
از مــن بگــذرم /قـ ّـد دنیــا بغــض و گریــه /تــوی ســینهی منــه /بغلــم کــن کــه دیگــه/
وقــت خــوب رفتنــه ...نیوشــا! نیوشــا! چــرا گریــه میکنــی؟ مگــه خــودت نگفتــی
بخــون»...
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82
نرگــس دفتــری جلدصورتــی را درآورده و ســعی میکنــد شــعر بنویســد.
یبــرد .انــگار هرچــه تــاش میکنــد
خــودکارش را تــکان میدهــد و بــه دهــان م 
یشــود و بــرای خــودش چایــی میریــزد.
چیــزی بــه ذهنــش نمیرســد .بلنــد م 
قنــد را تــوی دهانــش میگــذارد و چــای را داغداغ میخــورد .چنــد کلمــه مینویســد
و دوبــاره خــط میزنــد .کالفــه اســت .دفتــر را میبنــدد و از جایــش پــا میشــود و
در هــال قــدم میزنــد .دوبــاره مینشــیند و دفتــر را برم ـیدارد و بــاز میکنــد .چنــد
کلم ـهای مینویســد .بعــد قیاف ـهاش دوبــاره در هــم م ـیرود و خــط میزنــد.
بــوی ســوختن غــذا از داخــل آشــپزخانه میآیــد ...یــک لحظــه نیمخیــز
یشــود و خــودش را روی
یشــود کــه بــه ســمت آشــپزخانه بــدود .بعــد بیخیــال م 
م 
مبــل رهــا میکنــد .چنــد کلم ـهای مینویســد .کمــی فکــر میکنــد ...بعــد لبخنــد
میزنــد و شــروع میکنــد بــه نوشــتن.
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83
دالرام جلــوی آینــه نشســته ّامــا هیــچ کاری نمیکنــد .صــدای زنــگ تلفــن
یگــذارد و خیــره بــه آینــه اســت .تلفــن دوبــاره شــروع بــه زنــگ
میآیــد .محــل نم 
زدن میکنــد .بــه ســمت تلفــن م ـیرود و گوشــی را برم ـیدارد .آشــنایی دور اســت
ّ
کــه خبــر مــرگ پــدرش را میدهــد .صورتــش به ـتزده و بیحرکــت اســت .تشــکر
میکنــد و گوشــی را قطــع میکنــد.
یگــردد و جلــوی آینــه مینشــیند .خـ ّـط لــب قهــوهای را دور
آرام دوبــاره برم 
لبهــای گوشــتالودش میکشــد .بعــد رژ پررنــگ قرمــزی میزنــد .شــروع میکنــد
ّ
بــه خـ ّـط چشــم کشــیدن .چنــد بــار خــراب میکنــد و پــاک میکنــد .باالخــره موفــق
یشــود .آرام و بــا طمأنینــه شــروع میکنــد بــه ریمــل زدن .صورتــش هیــچ حرکــت و
م 
ّ
حســی نــدارد .موچیــن را برمـیدارد و موهــای کمرنــگ پشــت لبــش را میکنــد .بعــد
مـیرود ســراغ ابروهایــشّ .
حتــی بــر اثــر درد ،عضــات صورتــش لحظـهای منقبــض
یشــوند .کــرم را برم ـیدارد و میمالــد بــه صــورت و گردنــش .آرام میمالــد.
نم 
چش ـمهایش بــدون پلــک زدن بــه آینــه خیــره شــدهاند.
یشــود و ســراغ تلفــن م ـیرود .شــمارهی امیــر را میگیــرد و بــا او حــرف
بلنــد م 
میزنــد .مانتــو و روســریاش را میپوشــد .خــودش را یــک بــار دیگــر در آینــه برانــداز
میکنــد و از خانــه خــارج میشــود.
یشــود .از گوشــهی هــال،
یشــود .بــا کفــش وارد خانــه م 
در دوبــاره بــاز م 
چتــرش را برم ـیدارد و دوبــاره بیــرون مــیرود.
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ّ
یگــردد .صــدای ســنج و طبــل از
جمعیــت دنبــال آشــنا م 
محمــود الب ـهالی
ّ
همهجــا بــه گــوش میرســد .جمعیــت شــعار میدهنــد و جلــو میرونــد .شــروع
میکنــد بــه شــعار دادن .بــوی دود فضــا را پــر کــرده اســت .از جایــی صــدای
نوحهخوانــی میآیــد .دســتبند ســبزش را از جیبــش درم ـیآورد و میبنــدد.
کصــدا فریــاد میکشــند .موبایلــش را درم ـیآورد و فیلــم میگیــرد .بعــد
مــردم ی 
موبایــل را جلــوی خــودش میگیــرد و رو بــه دوربیــن حــرف میزنــد .صــدای تیــر
ّ
جمعیــت
یســوزد .همــه فــرار میکننــد .بــه دنبــال
میآیــد و چش ـمهایش م 
مـیدود .میرســد بــه خیابانــی فرعــی .اینجــا خبــری نیســت .پســر و دختــری کنــار
خیابــان نشســتهاند .پســر ســعی میکنــد دختــر را بلنــد کنــد .دختــر لنــگ میزنــد.
ً
احتمــاال پایــش را شکســتهاند .محمــود جلــو م ـیرود و کمکشــان میکنــد .دختــر
فتــر میرســانند .پســر زنــگ خان ـهای را
را بلنــد میکننــد و بــه چنــد کوچــه آنطر 
یشــود .بــه او هــم میگوینــد کــه بــاال بیایــد .صــدای تیــر هنــوز
میزنــد و در بــاز م 
از کوچههــای اطــراف میآیــد .م ـیرود بــاال .پیرزنــی داخــل خانــه بــه او لبخنــد
میزنــد .از دوردســت صــدای نوحهخوانــی میآیــد:
«چیزی از راه نماندهست ...چرا برگردیم؟!»...
کسی توی سرش مدام سنج میزند.
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حســین پــای لپتــاپ نشســته اســت و تنــد و تنــد تایــپ میکنــد .اتاقــش پــر
اســت از قوطیهــای خالــی کنســرو و بطریهــای آب و نوشــابه و زیرســیگاریها
و لیوانهــای پــر از ت هســیگار .روی همهچیــز خــاک نشســته اســت .صــدای
زنــگ خانــه میآیــد .انــگار اصـ ًـا ّ
یشــود .کســی کلیــد میانــدازد و وارد
متوجــه نم 
یشــود .زینــب اســت .بــا ّ
تعجــب و عصبانیــت بــه همهجــا نــگاه میکنــد.
خانــه م 
بعــد میآیــد داخــل اتــاق و شــروع بــه داد و بیــداد میکنــد .حســین از جــا میپــرد
و شــوکزده نگاهــش میکنــد .زیــر چش ـمهایش گــود رفتــه و ریشــش بلنــد شــده
اســت .زینــب بــا حیــرت نگاهــش میکنــد .بعــد میآیــد جلــو و بغلــش میکنــد.
حســین کمــاکان چیــزی نمیگویــد .نگاهــش مثــل جنزدههاســت.
زینــب مشـ ّـمایی برم ـیدارد و آشــغالها را تنــد و تنــد در آن میریــزد .بعــد
دســتمالی برم ـیدارد و شــروع میکنــد بــه تمیــز کــردن .پنجــره را بــاز میکنــد کــه
هــوا عــوض شــود .حســین بــی هیــچ کلم ـهای در وســط اتــاق نشســته اســت.
زینــب بــه ســراغ قرصهایــش م ـیرودّ .
حتــی یــک دانــه را هــم نخــورده اســت.
یگــردد تــوی اتــاق ّامــا چیــزی نمیگویــد .پیراهــن مشــکی و شــلوار بوگرفت ـهی
برم 
حســین را درم ـیآورد .حســین مقاومتــی نمیکنــد .کمکــش میکنــد تــا بلنــد شــود.
یشــود و بــی هیــچ کلمـهای بــه ســمت حمــام مـیرود .دوش را بــاز
حســین بلنــد م 
یخــورد روی پوســت نحیفــش .بعــد کمکــم صــدای هقهــق
میکنــد و آب ســرد م 
یشــود .قطــرات اشــک الی قطــرات آب گــم میشــوند و در چــاه
آهســتهاش بلنــد م 
پاییــن میرونــد.
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مریــم داخــل تخــت نشســته اســت و بــا موهــای دختــری غریبــه بــازی میکنــد.
دختــر موهــای مشــکی کوتاهــی دارد و عضالنــی اســت .دختــر مریــم را میبوســد
و شــروع بــه عشــقبازی میکنــد .صــدای موزیــک از تلویزیــون میآیــد .مریــم
چش ـمهایش را بســته و در فکــر فــرو رفتــه اســت .دختــر ســعی میکنــد او را ارضــا
کنــد .مریــم ادای ارضــا شــدن درم ـیآورد و بعــد دختــر را میبوســد .بغــل هــم دراز
میکشــند .زل میزنــد بــه عکــس روی دیــوار .خــودش و دال بــاالی بــرج میــاد.
فکــر میکنــد چقــدر از آن بــاال شــهر و آدمهــا کوچــک بودنــد .دختــر کمکــم خوابــش
میبــرد.
مریــم آرام از داخــل رختخــواب پــا میشــود .تلویزیــون را خامــوش میکنــد .بــه
اتــاق دیگــری م ـیرود .از تــه کمــد ،پیراهــن ســفیدی را درم ـیآورد و بــو میکنــد.
بعــد پیراهــن را میمالــد بــه صــورت و بــدن لختــش .بعــد محکــم پیراهــن را بغــل
یبــرد.
نجــور نشســته خوابــش م 
میکنــد و هما 
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یشــود دیگــر نمیتوانــد رانندگــی کنــد.
مرتضــی از س ـهراه افســریه کــه رد م 
قلبــش تیــر میکشــد .ماشــین را نگــه م ـیدارد .قرصهایــش را درم ـیآورد و یکــی
مکــم آرام میشــود .راه زیــادی تــا گورســتان نمانــده ّامــا
یگــذارد زیــر زبانــش .ک 
را م 
دیگــر تــوان رفتــن نــدارد.
کتابی را درمیآورد و شروع به خواندن میکند:
«ای خوابگــرد شــرق و غــرب! /ای خیانــت شــده! /ای بیحافظــه شــده پــس از
نوبتهــا شــوک برقــی! /ای ناشــتای عشــق! /ای آشــنای مــن در باغهــای بنفــش
جنــون و بوســه!»...
کتــاب را میبنــدد .موبایلــش را درم ـیآورد و عکسهــا را نــگاه
میکنــد :زینــب در ســواحل مدیترانــه ...زینــب کنــار بــرج ایفــل ...زینــب
در حــال اســکی کــردن الی خروارهــا بــرف ...زینــب و حســین داخــل
خانــه روی مبــل .زینــب رو بــه دوربیــن لبخنــد زده و انگشــتهایش را بــه
عالمــت پیــروزی نشــان میدهــد .حســین گوش ـهی مبــل کــز کــرده اســت
و مثل اکثر عکسها چشمهایش بسته افتاده است...
مرتضــی ماشــین را روشــن میکنــد و از ّاولیــن دوربرگــردان بــه ســمت خانــه
برمیگــردد.
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شــاهرخ از خــواب میپــرد .کســی در اتــاق را میکوبــد .بعــد بیآنکــه او جوابــی
داده باشــد در بــا شـ ّـدت بــاز میشــود .پــدرش بلندبلنــد بــا عصبانیــت چیزهایــی
میگویــد .شــاهرخ چش ـمهایش را میمالــد .موبایلــش را نــگاه میکنــد .ســاعت
چهــار و نیــم صبــح اســت .اساماســی هــم از نیلــو رســیده اســت .اساماس را بــا
چش ـمهای نیمهبــاز جــواب میدهــد و ســعی میکنــد از زیــر پتــوی گــرم بیــرون
بیایــد.
کشانکشــان خــودش را بــه دستشــویی میرســاند .روی ســنگ توالــت
مینشــیند .خبــری نیســت .بــاز یبوســتش عــود کــرده اســت .خــودش را میشــوید
یشــوید و آب را تــوی دهانــش غرغــره میکنــد.
یشــود .دس ـتهایش را م 
و بلنــد م 
آب شــور و تلــخ باعــث ّ
تهوعــش میشــود .آســتینها را بــاال میزنــد و شــروع میکنــد
بــه وضــو گرفتــن .یــادش م ـیرود مســح ســر را بکشــد .خــواب و بیــدار خــودش را
بــه اتاقــش میرســاند .اهللاکبــری میگویــد و مشــغول نمــاز میشــود .یکدفعــه
پــدرش در اتــاق را بــاز میکنــد .او را کــه در حــال نمــاز میبینــد لبخنــدی میزنــد و
در را میبنــدد .رکعتهــا را گــم میکنــد .فــرض میکنــد رکعــت دوم بــوده و ســام
میدهــد .بعــد ســریع میپــرد زیــر پتــو .چشـمهایش دارد گــرم خــواب میشــود کــه
صــدای ویبــرهی موبایــل میآیــد .فکــر میکنــد نیلــو اســت .ســریع میپــرد و موبایــل
را برمـیدارد .اساماس پرســتو اســت کــه دلــش تنگ شــده .حوصله ندارد .گوشــی
را میانــدازد کنــار بالــش و دوبــاره میخوابــد.
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امیــر وســایلش را از نگهبــان تحویــل میگیــرد و بــه ســمت در خروجــی مـیرود.
ســربازی در را بــاز میکنــد .یــک لحظــه نــور تــوی چشــمش میزنــد .وارد خیابــان
یگــردد ّامــا پیدایــش نمیکنــد .بــه ســمت
یشــود .چشــمش بــه دنبــال عاطفــه م 
م 
تاکس ـیها م ـیرود .یکدفعــه کســی از دور صدایــش میزنــد .برمیگــردد .رســول
اســت .از دور دســتی تــکان میدهــد و بــه ســمت ماشــین رســول مـیرود.
یشــود عاطفــه را میبینــد کــه ســوار ماشــین اســت .عاطفــه در
نزدیــک کــه م 
ماشــین را بــاز میکنــد و پیــاده میشــود .دلــش میلــرزد .نمیدانــد چــه بگویــد و
چــه کار کنــد .روزهــا و روزهــا بــه ایــن لحظــه فکــر کــرده و هــر بــار بــه بنبســت خورده
اســت .نگاهــش میکنــد .حــس میکنــد در ایــن چنــد مــاه چقــدر عــوض شــده
اســت .بعد ّ
متوجه شــکمش میشــود .رســول چشــمکی میزند .آهســته ســاکش را
یگــذارد ،فریــادی میکشــد و بــه ســمت عاطفــه مـیدود و بغلــش میکنــد.
زمیــن م 
عاطفــه میبوســدش و خوشــامد میگویــد .امیــر گیــج و منــگ روی صندلــی کنــار
راننــده مینشــیند .آفتــاب کمرنــگ پاییــز تــوی صورتــش میزنــد .چش ـمهایش را
میبنــدد و تــا خــود خانــه هیچچیــز نمیگویــد.
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کتــی بــا چنــد دختــر و پســر در یــک کافــه نشســتهاند .آبجــو میخورنــد و
بلندبلنــد میخندنــد .یکــی از پســرها کــه موطالیــی و قدبلنــد اســت صندل ـیاش را
نزدیــک کتــی کشــیده و بــه زبان انگلیســی چیزهایی بــه او میگوید .پیکهایشــان
را بــه هــم میزننــد و  cheersمیگوینــد .پســر دســت کتــی را گرفتــه و ســعی دارد
یشــود و بعــد بوس ـهای طوالنــی از
او را ببوســد .حرفهایــی بینشــان رد و بــدل م 
هــم میگیرنــد .کافــه یــک موزیــک جــاز قدیمــی گذاشــته و کتــی و پســر در حالــی
کــه نشســتهاند بــا آن خودشــان را تــکان میدهنــد .ســرش را روی شــانهی پســر
یگــذارد و در حالــی کــه لبخنــد میزنــد چش ـمهایش را میبنــدد.
م 
یشــود« .کوهــن» شــروع بــه خوانــدن I'm your man
موزیــک بعــدی شــروع م 
یشــود .ســرش را از روی شــانهی پســر بلنــد میکنــد
مکــم عصبــی م 
میکنــد .کتــی ک 
ّ
و بــه جمــع چیــزی میگویــد .پــول آبجویــش را بــه یکــی از بچههــا میدهــد و
میخواهــد ســریع از کافــه بیــرون بــرود .پســر دســتش را میگیــرد و چیــزی بــه او
میگویــد .کتــی دســتش را میکشــد و بــی هیــچ حرفــی بــه ســمت در کافــه مـیرود و
بــا چش ـمهایی قرمــز در خیابــان شــروع بــه دویــدن میکنــد.
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علــی نشســته اســت روبــروی عکــس بتــول و بــا او حــرف میزنــد .بغضــش
گرفتــه اســت .نگاهــی بــه اتــاق محمــود میکنــد کــه برعکــس همیشــه درش بــاز
اســت .تنهایــی ّ
حتــی حوصل ـهی غــذا درســت کــردن هــم نــدارد .چایــی پررنگــی
میریــزد و شــروع میکنــد بــا بیســکویت خــوردن .دهنــش تلــخ میشــود .بیســکویت
نــم کشــیده و کپــک زده اســت .تــف میکنــد تــوی ســطل آشــغال و شیشـهی آب را
ســر میکشــد.
کنــار پنجــره م ـیرود و ســیگاری آتــش میزنــد .بــه ســاعت نگاهــی میکنــد.
ســیگارش را نصفــه دور میانــدازد و مـیدود جلــوی تلویزیــون .اخبــار شــروع شــده
اســت .دارد از پیشــرفت هســتهای ایــران و افزایــش صــادرات حــرف میزنــد.
ّ
ناگهــان بــرق مـیرود .کل خانــه تاریــک میشــود .علــی کورمالکورمــال بــه دنبــال
یگــردد .پیدایــش نمیکنــد .بــه ســمت آشــپزخانه م ـیرود تــا کبریــت
موبایلــش م 
را پیــدا کنــد .در راه پایــش بــه چیــزی گیــر میکنــد و محکــم بــه زمیــن میخــورد.
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مجتبــی بــه نیوشــا نــگاه میکنــد کــه مثــل فرشــتهها تــوی خــواب لبخنــد
میزنــد .مالفــه را میکشــد روی تــن برهن ـهی نیوشــا .بعــد بلنــد میشــود و
لباسهایــش را میپوشــد .گیتــارش را برمــیدارد و روی دوشــش میانــدازد.
کیــف پولــش را بــا یــک نامــه میگــذارد روی میــز و ســوتین نیوشــا را هــم میگــذارد
رویــش کــه زود پیدایــش کنــد .لپتاپــش را روشــن میکنــد .هاردهــا را یکــی یکــی
بــه لپتــاپ وصــل میکنــد و تمــام ّاطالعاتشــان را پــاک میکنــد .تمــام پروژههــا و
کارهــای آمــاده شــده و نشــده و ترانههــا و عکسهــا را از لپتــاپ پــاک میکنــد .رم
موبایلــش را درم ـیآورد و میشــکند .بعــد موبایــل را خامــوش میکنــد و از در ویــا
میزنــد بیــرون.
مــاه تمــام ،دریــا و ســنگها را روشــن کــرده اســت .آهســته آهســته جلــو مـیرود.
اســتخوانهایش از ســرما تیــر میکشــندّ .امــا آهســته جلــو مــیرود تــا آب بــه
شــانههایش برســد .موجهــا هــی تعادلــش را بــه هــم میزننــد .دریــا بدجــور متالطــم
اســت .ســرش را برمیگردانــد و بــه ویــا نــگاه میکنــد .منصــوره و داوود و مهتــاب و
آنــا و کــوروش و داییناصــر و کتــی و نیوشــا و حســین و حســین و حســین از جلــوی
یشــوند .لبخنــدی میزنــد و جلــو م ـیرود...
چشــمش رد م 
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ّ
کلیــد میانــدازم و میآیــم داخــل خانــه .پلههــا دوبــاره بــه نفسنفســم
انداختــه اســت .مانتــو و روســریام را همانجــا داخــل هــال پــرت میکنــم روی
دســتهی مبــل و خــودم را رهــا میکنــم روی یکــی از راحتیهــا .خیلــی گرمــم اســت.
فکــر کنــم کار امیــر اســت کــه از تــرس ســرما خــوردن مــن و ّ
بچــه ،هــی شــوفاژ را زیــاد
میکنــد .پولیــورم را درمـیآورم .دســت میکشــم روی شــکم لختــم .حــس میکنــم
یخــورد .آهســته شــروع میکنــم بــا او حــرف زدن .دوبــاره تــکان میخــورد.
تــکان م 
موبایــل را برم ـیدارم و شــمارهی امیــر را میگیــرم:
«ســام عزیــزم ...قربونــت بــرم ...شــرمنده گلــم مــن بــاز حالــم خــوب نبــود
ً
چچــی نیســت ...بابــا اصــا
نتونســتم چیــزی درســت کنــم ...نــه بهخدایــی هی 
یگــم حالــم خوبــه فقــط یهکــم
حالــم خوبــه ...بلنــد شــی بیــای نــه مــن نــه تــو هــا .م 
خســته بــودم چیــزی درســت نکــردم ...آره ...آره ...دســتت درد نکنــه عزیــزم...
فقــط بــاز قرم هســبزی نگیریــا ...فکــر کنــم واســه لیموعمانیشــه شــایدم لوبیــاش...
آره عشــقم .عجلــه هــم نکــن ...مــن شــاید یــه چرتــی زدم ...فرهادکوچولــو هــم بــه
بابــاش ســام میرســونه .میگــه بــه بابــا بگــو اینقــدر نگــران نباشــه مــن حالــم
خوبــه ...نــه بابــا! االن کلــی مشــت و لگــد زد ...چشــم ...چشــم ...مراقــب خــودت
بــاش عزیــزم .میبینمــت»...
ّ
بــه پوســت کشــیدهی شــکمم نــگاه میکنــم .کاش بچــه کــه دنیــا آمــد شــکمم
مثــل ّاولــش بشــود .امیــر کــه زن چــاق دوســت دارد ّامــا خــودم دیگــر دارد حالــم از
ّ
یخــورد .صورتــم هــم بــاد کــرده اســت .ا گــر حســین اینجــا بــود کلــی
خــودم بــه هــم م 
ّ
یکــرد .دیــروز تــوی فیسبــوک برایــم پیــام گذاشــته بــود امــا اینقــدر
مســخرهام م 
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ســرعت پاییــن بــود کــه فیلترشــکن بــاز نشــد .بایــد یــک ایمیــل جدیــد بــاز کنــم و
تتــر اســت .کتابــش را برم ـیدارم .آرام دســت
آنجــا حــرف بزنیــم .اینجــوری راح 
میکشــم بــه جلــد و صفحاتــش .میترســم از شــروع کردنــش .دلــم میخواهــد قبــل
آنکــه شــروع کنــم بــه خواندنــش ،ســاعتها بــا آن عشــقبازی کنــم .میگذارمــش
ً
ً
روی شــکمم .حســینکوچولوم حتمــا کتــاب بابــا را میشناســد .حتمــا بــوی کلمــات
را تشــخیص میدهــد .ایــن ّ
بچــه هــم مثــل کلمــات پــدرش عصــارهی رنــج و درد
ّ
ً
اســت .حتمــا االن یــک گوش ـهی رحــم ،چش ـمهایش را بســته و دارد بــرای کل
جهــان ّ
یخــورد.
غصــه م 
بایــد زود ایــن فیلترشــکن لعنتــی را راه بینــدازم و بــه حســین مســیج بزنــم و
ّ
بــرای ایــن ســورپرایز فوقالعــادهاش تشــکر کنــم .ولــی نــه! بایــد قبلــش شــروع کنــم
ّ
یکــرد کــه ایــن روزهــا بــه جــای
بــه خوانــدن .ا گــر حســین اینجــا بــود کلــی دعوایــم م 
کتــاب خوانــدن ،هم ـهاش تــوی هپــروت و رؤیــام .حــق دارد! بایــد کمــی خــودم
را جمــع و جــور کنــم .ولــی قبــل از همــه بایــد ایــن کتــاب را بخوانــم .بایــد ببینــم
حســین ســر قولــش مانــده اســت یــا نــه.
گفتــم« :حســینجان! مگــه خــودت نمیگــی دنیــا یــه تــراژدی بزرگــه؟ مگــه
یگــی امیــد دادن بــه مــردم یــه دروغ بزرگــه کــه فقــط کار کالهبردارا و سیاســتمدارا
نم 
و پیامبــراس؟ مگــه خــودت نمیگــی پایــان خــوش فقــط بــه درد فیلمــای هنــدی
یخــوره؟ خــب مــا کــه داریــم تــوو ایــن ســیاهی مطلــق دســت و پــا میزنیــم.
م 
ّ
ا گــه واقعیــت رو بخوایــم کــه مــث قیــر تــوی هم ـهی ســلوالی تنمــون نفــوذ کــرده
و داره لهمــون میکنــه .وقتــی کســی کتــاب میخونــه یــه چیــزی فراتــر از واقعیــت
یخــواد .یــه چیــزی کــه واسـهش ایــن زندگــی لعنتــی رو قابل ّ
تحملتــر کنــه .خــب
م 
ّ
ا گــه تــو نکنــی کــی تــوو دنیــا میتونــه بکنــه؟ کــی قــد تــو رنــج و اندوهــو حــس کــرده
کــه بخــواد بــراش راه فــراری پیــدا کنــه؟ بــه خاطــر پســرت هــم شــده یــه چیــزی
بنویــس کــه راضــی بشــه از غــار پــر از آرامــش خــودش بــه ایــن دنیــای لعنتــی بیــاد».
نگاهــم کــرد و گفــت« :قــول م ـیدم .دوبــاره از ّاول مینویســمش .جــای
قهرمانــا رو عــوض میکنــم .همهچــی رو تغییــر م ـیدم .شــاید تهــش یــه روزن ـهی
کوچولــو واســه امیــد داشــتن باقــی بمونــه .مــا داستاننویســا از همـهی اونایــی کــه
گفتــم دروغگوهــای بهتــری هســتیم! بهــت قــول م ـیدم»...
نقــدر مــرا بوســید کــه لبــم خــون آمــد ...بهــش گفتــم« :بیچــارهم کــردی
بعــد آ 
دیوونــه»...
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چش ـمهایم را میبنــدم .بــه بــوی غمگیــن تنــش فکــر میکنــم .قلبــم شــروع
میکنــد بــه تن ـ د تنــد زدن .چش ـمهایم را بــاز میکنــم .کتابــش را برم ـیدارم .مثــل
کتابــی مقـ ّـدس ،آرام و بــا احتــرام بــاز میکنــم و شــروع بــه خوانــدن میکنــم .از «بــه
نــام خــدا» خبــری نیســت .فقــط اســم کتــاب اســت و اســم و فامیــل حســین و دیگــر
هیــچ! و یــک تقدیمنامــه:
به:
ماریو بارگاس یوسا
کورت ونهگات
تو
و همهی یوزپلنگهایی که با من دویدهاند...
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