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مرشد حمومی

در كودكــی ،كنــار همــون فرشــته زيبايــی كــه درونمــون داريم

و همــه بهــش توجــه دارن ،ديــو پليــدی هــم داريــم كــه هيــچ

كــس دوســت نــداره حرفــش رو بزنــه .عمــر فرشــته معلومــه؛ بــه
انــدازه دندونهــای شــیری .دیــوه کــه قــراره بمونــه.

حــدود ســی ســال پیــش ،در شــهرك كوچکــی کــه زندگــی
میكرديــم ،پيرمــرد خنــزر پنــزر فروشــی زندگــی میکــرد بــه اســم
مرشــد .مرشــد كشــكول و تبرزيــن نداشــت ،ولــی ريـشاش بلنــد بــود
و ســگرمههاش درهــم.
از صبــح تــا شــب جلــوی حمــوم عمومــی شــهرك مینشســت و
ســفيداب و كيســه و ســنگپا میفروخــت .ســيگار هــم داشــت
معمــوال؛ اشــنوی ويــژه.
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فروشــندگی شــغل اصلــی مرشــد نبــود؛ اون از مردهــای شــهرك پــول
ميگرفــت كــه از حمــوم زنونــه مراقبــت كنــه ،در واقــع مواظــب باشــه
كــه مــا پســر بچههــا يکدفعــه ،خــدای نكــرده ،نريــم تــوی حمــوم
اشــتباهی؛ آخــه حمــوم دو تــا در نزديــك بــه هــم داشــت كــه مردهــا
از دســت راســتی میرفتــن داخــل و زنهــا از دســت چپــی .مرشــد
درســت بيــن دو تــا در مینشســت.
مــا بچههــا بــرای اينكــه نيمنگاهــی تــوی حمــوم زنونــه بندازيــم،
پولهامــون رو جمــع میكرديــم و از مرشــد ســيگار میخريديــم.
همیشــه بهــش اســکناس میدادیــم ،چــون حســاب و كتابــش خــوب
نبــود و وقــت میبــرد کــه باقــی پولمــون رو پــس بــده .ســرش رو
مینداخــت پاييــن و كلــی بــا پــول خردهــاش ور میرفــت؛ هميــن
فرصــت كوتــاه بــرای مــا كافــی بــود كــه از الی در نيمهبــاز ســرك
بكشــيم تــو قســمت زنونــه .تقريبــا هيچوقــت هيچــی ديــده نمیشــد.
گاهــی هــم گيــر میفتاديــم ،مرشــد ســرش رو بیهــوا بلنــد میكــرد
و قشــقرق راه مینداخــت .ديگــه يــادش میرفــت باقــی پولمــون رو
پــس بــده ،مــا هــم از تــرس اينكــه بــه بابــا ننههامــون بگــه رفتــه بوديــم
حمــوم زنونــه چشچرونــی ،ســيگار بــه دســت ،میزديــم بــه چــاك.
ســيگارها رو میبرديــم پشــت ريلهــای قطــار چ ـسدود میكرديــم
و بــرای هــم خالــی میبســتيم کــه مرشــد کــه ســرش پاييــن بــود،
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چــه چيزهــا کــه نديديــم .تقريبــا همــه زنهــای شــهرك رو بــدون
اينكــه واقعــا ديــده باشــيم ،لخــت توصيــف میكرديــم؛ لذتــی داشــت
ســيگار كشــيدن و خالــی بســتن.
بچههــای ديگــه رو بیخبــرم کــه االن كجــان و چــی كاره شــدن
ولــی مــن يكــی از دولتــی ســر مرشــد بــود كــه قــوه تخيلــم بــه كار
افتــاد.
از همــون زمــان دنيــا بــرام شــد يــه در نيمهبــاز كــه قــراره اونــورش
بهشــت باشــه ،ولــی هــر چــی ســرك میكشــم و از الش نــگاه
میكنــم چيــزی دســتگيرم نمیشــه.
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ننه شیری

هنرمنــدا ،نویســندهها ،سیاســتمدارا و اینجــور آدمــا،

قوطیهــای خالــیان؛ بســتهبندیهای زیبــا دور چیزهــای
بــیارزش.

معمولیتریــن آدمــا ،پیچیدهتریــن قصههــا رو دارن .مــن

بهتریــن هدایــا رو از دل بدترکیبتریــن بســتهبندیها بیــرون

کشــیدم.

کودکــی مــن در یــه شــهرک کوچیــک کارمندی گذشــت؛ شــهرکی
پــای ریــل قطــار در ســی و پنــج کیلومتــری شــهر اصفهــان .اون اطراف
دوتــا روســتای ب ـیآب و علــف داشــتیم؛ یکــی ســگزی یــا ســجزی
و اون یکــی مزرعــه شــور .بعدهــا هیچوقــت روســتاهایی بیخیــر و
برکتتــر از اون دو روســتا و روســتاییهایی بیمعرفتتــر از مــردم
اون دو روســتا ندیــدم.
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بیشترشــون ســالک داشــتن؛ بــه خاطــر نبــودن دکتــر و بهداشــت
و درمــان .اگــه جــرات میکردیــم و از مــزارع شبدرشــون -تنهــا
چیــزی کــه میکاشــتن -رد میشــدیم ،کتــک نخــورده بــه خونــه
برنمیگشــتیم.
بــه بچههاشــون یــاد داده بــودن هــر کجــا مــا رو دیــدن ،بزنــن .رحــم
و مــروت هــم نداشــتن؛ بــا زنجیــر مـیزدن .هنــوز هــم نمیدونــم چــرا
همــه پســرهای روســتای ســگزی زنجیــر داشــتن.
بــرای اونهــا مــا غریبههایــی بودیــم کــه قــرار نبــود هرگــز آشــنا بشــیم.
مــا بچههــای شــهرک ،اونهــا را نمیزدیــم؛ نــه زورمــون میرســید
و نــه میلــش رو داشــتیم .بزرگتریــن تفریــح مــا دوچرخهســواری و
فوتبــال بــود .اگــه هــم میــون خودمــون دعــوا میکردیــم ،بیزنجیــر
بــود و کمخطــر.
بیشــتر دعواهــا تــو «جــاده آســفالتی» درمیگرفــت؛ جــادهای ســه
کیلومتــری کــه بــرای راحتــی کارمندهــا از انتهــای شــهرک بــه
جــاده ترانزیــت ناییــن کشــیده شــده بــود .در اون زمــان ،ایــن تنهــا
جــاده آســفالت شــهرک بــود؛ دو طرفــش چنــد ردیــف درخــت
ســنجد کاشــته بــودن و تنهــا محوطــه سرســبز اون اطــراف بــه حســاب
میاومــد .روســتاها هیــچ جــاده آســفالتی نداشــتن و از دالیــل نفــرت
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روســتاییها از مــا همیــن جــاده بــود.
دوچرخــه ســواری در جــاده آســفالتی حــال مـیداد و گــرد و خــاک
کویــر لــوت کمتــر در حلقمــون میرفــت .ولــی اگــه زیــاد جلــو
میرفتیــم و بــه جــاده ترانزیــت نزدیــک میشــدیم خطرنــاک میشــد؛
چــون معمــوال بچههــای روســتا -اونهــا حــق ورود بــه شــهرک رو
نداشــتن -در اون ســر جــاده مشــغول چیــدن ســنجد بــودن و حداقــل
پونصــد متــر آخــر رو متعلــق بــه خودشــون میدونســتن.
تقریبــا هیــچ مــراودهای میــون مــردم شــهرک بــا روســتاییها وجــود
نداشــت .اتوبــوس شــهرک روزی چنــد نوبــت کارمندهــا رو از
جلــوی خونههاشــون ســوار میکــرد و بــه شــهر اصفهــان میبــرد و
برمیگردونــد و نیــازی بــه تهیــه هیچچیــز از اون روســتاها نبــود .هــر
چنــد کــه اون روســتاییها مــازادی هــم بــرای فــروش نداشــتن.
امــا ایــن عــدم مــراوده صــد در صــد نبــود؛ جــز معــدود روســتاییهایی
کــه در شــهرک مــا کار میکــردن -معمــوال کارگــر روزمــزد
راهآهــن بــودن امــا تــک و تــوک هــم کارمنــد رســمی میونشــون پیــدا
میشــد -پیرزنــی هــم بــود بــه نــام «ننــه شــیری» کــه بــرای مــا و چندتــا
خونــواده دیگــه از ســگزی شــیر م ـیآورد.
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بیچــاره کــور بــود .صبــح بــه صبــح ،کورمــال کورمــال شــیر گاوش
رو میدوشــید ،تــو کــوزه میریخــت و ســوار االغــش میشــد و
میاومــد .االغ راهبلــد بــود .صــاف میاومــد در خونــه مــا ،صبــر
میکــرد تــا ننــه شــیری شــیر مــا رو بــده و دوبــاره ســوارش شــه .بعــد
اونــو میبــرد در خونههــای دیگــه.
اگــه مشــتری بــه مشــتریاش اضافــه میشــد ،روزهــای اول بایــد بیــرون
خونــه مینشســت -کــه البتــه کار همــه زنهــای شــهرک همیــن بــود؛
چــون تفریحــی نداشــتند -و ننــه شــیری را صــدا مـیزد تــا االغــش را
بــه ســمت صــدا برونــه و االغ کمکــم یــاد بگیــره کــه در اون خونــه
هــم بــره .شــیر تــوی کــوزه کــه تمــوم میشــد ،االغ میفهمیــد و
صاحبــش رو برمیگردونــد بــه روســتا.
هیچکــس چیــز زیــادی دربــاره ننــه شــیری نمیدونســت و ســعی هــم
نمیکــرد کــه بفهمــه .اونهــا کــه اهــل ســگزی بــودن و در شــهرک
مــا کار میکــردن ،میگفتــن« :زن بیچارهایــه .بــا اینکــه نــازا بــود
ولــی شــوهرش ولــش نکــرد تــا مــرد .یــه بــرادر هــم داشــت کــه رفــت
چ کــس و کار دیگ ـهای نــداره .اگــه
زیــر چــرخ تریلــی .بیچــاره هی ـ 
ایــن االغ و دو تــا گاو رو هــم بــراش باقــی نذاشــته بــودن تــا االن از
گرســنگی مــرده بــود».
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خونــه مــا همیشــه ســر خریــدن شــیر از ننــه شــیری دعــوا راه میفتــاد.
پــدرم میگفــت کثیفــه .بــو مــیده .کــوره؛ نمیبینــه تــو شــیرش
تاپالــه افتــاده ،بچههــا مریــض میشــن ،مســموم میشــن ،هــزار جــور
مــرض میگیــرن .ولــی مــادرم زیــر بــار نمیرفــت و نــه فقــط شــیرش
رو میخریــد بلکــه بعضــی وقتهــا کــه مــا بیــرون مشــغول بــازی
بودیــم و حواســمون نبــود ،ننــه شــیری را میبــرد حمــوم و از ســر تــا
پــا میشســت.
معمــوال حمــوم بــو میگرفــت و بابــا هــم کــه عــادت داشــت ،تــا از
ســر کار میاومــد دوش بگیــره ،میفهمیــد و دوبــاره دعــوا میشــد.
مــا بچــه بودیــم و طــرف پــدر را میگرفتیــم .چــون خیــال میکردیــم
کــه افــت داره از یــه پیــرزن کــور و مریض ســوار بــر االغ شــیر خریدن
در حالــی کــه میشــه رفــت شــهر و شــیر تمیــز و پاســتوریزه خریــد .اما
گــوش مــادر بــه حــرف هیچکــدوم از مــا بدهــکار نبــود و میگفــت
کــه خــدا روزی ایــن زن را ســپرده دســت مــا ،حــق نداریــم ناامیــدش
کنیم .
مــادرم یکبــار کــه فامیــل پــر افــاده پــدرم ،عمــو ،زن عمــو و مــادر
بــزرگ از تهــران اومــده بــودن خونــه مــا اشــتباه کــرد و جلــوی
چشمشــون از ننــه شــیری شــیر خریــد .مــادر بزرگــم عصبانــی شــد و
کلــی ســر و صــدا راه انداخــت .عصــر هــم کــه پــدر آمــد بالفاصلــه
18
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گــزارش داد:
«بــاورم نمیشــه کــه زنــت اینقــدر بیفکــره ،آخــه تــوی ایــن
خرابشــده کــه هــر کــی هــزار جــور مــرض داره آدم شــیر غیــر
پاســتوریزه میخــوره! همینــه کــه یــه دختــرت فلجــه -یکــی از
دو خواهــرم فلــج بــود و دوازده ســالگی مــرد -و اون دو تــا طفــل
معصــوم دیگــه هــم صبــح تــا شــب مریــض میشــن و هــی ســرخک و
مخملــک و آبلهمرغــون میگیــرن .هــر بالیــی ســرتون بیــاد حقتونــه.
خــود کــرده را تدبیــر نیســت!»
ایــن حرفهــا رو کنــار باغچــه بــه پــدرم میگفــت ،طــوری کــه
مــادرم نشــنوه .امــا پــدر کمطاقتــم کــه خیــال میکــرد جلــوی
فامیلــش کــم آورده و خیــال میکنــن کــه مــا دهاتــی شــدیم ،صــاف
رفــت تــوی آشــپزخانه و ســیلی محکمــی بــه مــادرم زد و گفــت:
«از ایــن بــه بعــد شــیر خریــدن از ننــه شــیری قدغنــه ،میفهمــی؟ اگــه
یــه بــار دیگــه ،فقــط یکــه بــار دیگــه ایــن پیــرزن بوگنــدوی کــور رو
بیــاری تــوی ایــن خونــه یــا ازش شــیر بخــری ،هــر چــی دیــدی از
چشــم خــودت دیــدی!»
مــادرم برخــاف همیشــه کــه تــو جــواب دادن کــم نمـیآورد ،هیــچ
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حرفــی نــزد و مــا خیــال کردیــم کــه ماجــرای ننــه شــیری دیگــه تمــوم
شــد .امــا دو روز بعــد وقتــی کــه معمــوال ننــه شــیری میاومــد ،طــوری
کــه مهمونهــا متوجــه نشــن کمــی پــول بــه مــن داد و گفــت« :پســرم،
قربونــت بــرم ،بیــرون در بشــین ،از دور کــه ننــه شــیری رو دیــدی بــرو
ایــن پــول رو بهــش بــده و بگــو مــا ایــن هفتــه شــیر الزم نداریــم .ایــن
پــول هفتــه دیگـهاس کــه یــادت نــره برامــون شــیر بیــاری».
 مامــان تــو بــازم میخــوای ازش شــیر بخــری؟! یــادت رفــت کــهبابــا چــی کار کــرد؟
 تــو نگــران نبــاش پســرم ،ایــن حرفهــا کــه اینــا میزنــن حــرفمفتــه ،مــن همیشــه شــیر رو میجوشــونم؛ مـیذارم ســه بــار کــف کنــه
و بیــاد بــاال تــا همــه میکروبــاش از بیــن بــره ،مگــه ندیــدی خــودت؟
ایــن عادتــش بــود همیشــه شــیر رو میجوشــوند .بــاالی ســر قابلمــه
منتظــر میشــد تــا شــیر کــف کنــه ،بعــد شــعله رو پاییــن مـیداد و تــا
کــف میاومــد پاییــن ،دوبــاره شــعله را بــاال مـیداد و ســه بــار تکــرار
میکــرد.
قصــه ننــه شــیری چنــد ســالی ادامــه داشــت و کمکــم بــرای پــدرم
هــم عــادی شــد و دیگــر ســعی نکــرد کــه دلیــل همــه بدبختیهــا و
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گرفتاریهایــی کــه برایــش پیــش میاومــد رو در شــیر ننــه شــیری
جس ـتوجو کنــه .تــا اینکــه از یــه روزی دیگــر ننــه شــیری نیومــد.
چنــد هفتـهای شــد کــه از او خبــری نبــود .قبــا هــم پیــش اومــده بــود
کــه یــه روز مریــض باشــه و نیــاد ولی نیومدنــش در اون مــدت طوالنی
نگرانکننــده بــود ،طــوری کــه حتــی پــدرم هــم متوجــه شــد  -بیشــتر
بــرای اینکــه صبحهــا شــیر نداشــتیم  -و گفــت« :چــرا شــیر نداریــم؟
ننــه شــیری مریــض شــده؟»
مــادرم بــا اطمینــان عجیبــی جــواب داد« :نــه ،مریــض نشــده ،مــرده .از
امــروز وقتــی مـیری شــهر خریــد کنــی شــیر هــم بخــر».
پــدرم جــا خــورد و بــا اون حالــت همیشــه شــکاک پرســید« :کــی
بهــت گفتــه کــه مــرده؟ تــو از کجــا میدونــی؟»
مــادرم بــا پوزخنــد تلخــی جــواب داد« :چــون دفعــه آخــری کــه اومد،
گفــت ،شــوهر و بــرادرم برگشــتن پیشــم! جفتشــونام غیرتـیان شــاید
دیگــه نتونــم براتــون شــیر بیــارم!»
اون شــب پــدرم خوابــش نبــرد و ســر صبــح رفــت دهــات ســگزی کــه
پرسوجــو کنــه .گفتــن کــه خبــری از ننــه شــیری نــدارن ،کــور بــوده،
راه گــم کــرده و خــدا میدونــه کــه از کجــا ســر درآورده ،شــاید
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هــم تــو بیابــون ســقط شــده ،یــا از تشــنگی مــرده یــا کــه مــار زدهاش
یــا کــه گــرگ خــوردهاش ،یــا کــه ...بــرای هیچکــس اونقــدر مهــم
نبــود کــه پیگیــری کنــه.
چنــد مــاه بعــد یــه بــار دیگــه اونــو دیــدم؛ بــا دوچرخــه از جــاده
آســفالتی میگذشــتم ،اون همونطــور کــه همیشــه کــج روی
االغــش مینشســت ،کــج نشســته بــود و ســعی میکــرد کــه از
شــاخههای پاییــن کــه بــه دســتش نزدیکتــر بــودن ،ســنجد بچینــه
ولــی بچههــای روســتا چیــزی روی اون شــاخهها باقــی نذاشــته بــودن.
خواســتم کمکــش کنــم ،امــا ترســیدم کــه روح باشــه ،ســریعتر رکاب
زدم و برگشــتم خونــه.
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جنازه

زندگــی گودالــی عميقــه كــه بــا رنــج و زحمــت از ديــوارهاش
بــاال مـیری تــا بــه دهانــه روشــنش برســی؛ امــا دهانـهای در كار

نيــس .تــو مــدام فريــب نــوری رو میخــوری کــه از چــراغ
پيهســوز نفــر قبلــی باقیــه.

اولیــن بــار کــه جنــازه دیــدم هشــت یــا نــه ســالم بــود؛ خونههــای مــا
پــای ریــل قطــار بــود و یکــی از کارمندهــا خودکشــی کــرده بــود.
اول صبحــی ،بــه جــای اینکــه مثــل باقــی صبحهــا صبحونــه بخــوره و
از در جلــوی خونــه بــره بیــرون بــه ســمت اداره ،صبحونــه نخــورده از
در پشــتی رفتــه بــود بیــرون و نشســته بــود پــای ریلهــا.
یکــی از همســایهها کــه دیــدش ،تعجــب کــرد ولــی بــه روی خــودش
نیــاورد؛ فضــول کــه نبود.
23

علیرضا میراسداهلل

سقط جنین

ســاعتی یــه قطــار از اونجــا میگذشــت .نشســت تــا نوبــت قطــاری
بشــه کــه اون ســاعت میگذشــت .از دور کــه ســر و کلــه غولآســاش
پیــدا شــد بــه آرامــی بلنــد شــد ،آخریــن نفــس عمیق زندگیشــو کشــید
و خودشــو پــرت کــرد روی ریلهــا.
...
همــه اهالــی شــهرک پــای ریلهــا جمــع شــده بــودن؛ بــا چهرههــای
وحشــتزده ســر تکــون مــیدادن و پچپــچ میکــردن .شــهرک
کوچیــک مــا در اون ایــام پلیــس نداشــت؛ یــه اســتوار بــود کــه از
دهــات اطــراف اومــده بــود و اســمش اســتوار حمومــی بــود.
بیچــاره تــاش میکــرد کــه جمعیــت رو از صحنــه دور کنــه و اجــازه
نــده کــه مــا بچههــا بــه تکهپارههــای جســد نزدیــک بشــیم ،ولــی
قــدش کوتــاه بــود و کســی ازش حســاب نمیبــرد .زنــگ زده بــود
کــه از شــهر بیــان کمــک ،ولــی طــول میکشــید تــا برســن .مــا بچههــا
همــون دور و بــر میپلکیدیــم و بــه اخطــار کســی توجــه نمیکردیــم.
کمــی کــه گذشــت مــردم یــه پارچــه بــزرگ آوردن و چنــد نفــر از
ریشســفیدهای شــهرک در حالــی کــه زیــر لــب ذکــر میگفتــن
و قــل هــو اهلل میخونــدن تیکههــای پیــدا شــده رو تــو اون پارچــه
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پیچیــدن.
ما از هر فرصتی استفاده میکردیم و به جنازه نزدیک میشدیم.
شــنیدیم کــه یکــی از پیرمردهــا بــه یکــی دیگــه گفــت« :انگشــتاش
نیســت!» ایــن جملــه در ذهــن مــا بچههــا مونــد« :انگشــتاش نیســت!»
ســاعتی بعــد ،باالخــره پلیسهــای دیگــه رســیدن و همــه رو از صحنــه
دور کــردن .از فــردای اون روز زندگــی بــه روال عــادی برگشــت ولی
مــا در هــر فرصتــی کــه گیــر میآوردیــم ،میرفتیــم پــای ریلهــا و
دنبــال انگش ـتهای گمشــده میگشــتیم.
یــه روز یکــی از بچههــا یــه تیکــه اســتخون پیــدا کــرد ،نشــون مــا داد
و گفــت« :ایناهــاش ،یکــی از انگشتاشــو پیــدا کــردم ،همیــن جــا زیــر
تــراورس افتــاده بــود ».کمــی بعــد وقــت فوتبــال اســتخون رو ازش
دزدیــدم و بــردم خونــه بــه مــادرم نشــون دادم و هیجــانزده گفتــم:
«مامــان! مامــان! ایــن انگوشتشــه کــه پیــدا نمیشــد!»
مــادرم عصبانــی شــد .رفــت و بــا مدیــر مدرســه ماجــرا رو درمیــون
گذاشــت .فــردای اون روز جلســه اولیــا و معلمــان تشــکیل شــد و
ســاعتها مشــورت کــردن کــه چــه کنــن مــا بچههــا نریــم پــای
ریلهــا...
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روز بعــد از اون روز ،ســر صــف ،مــن و دو نفــر دیگــه رو صــدا کــردن
و آوردن جلــوی صــف؛ مدیــر بــا یــه ترکــه انــار اومــد و کــف دســت
هــر کدوممــون پنــج ضربــه زد و بــا عصبانیــت گفــت« :اگــه یــه بــار
دیگــه بریــن پــای ریلهــا و دنبــال انگشــت مــرده بگردیــن پوســتتونو
میکنــم تولهســگها! فهمیدیــن؟!»
ایــن تنهــا راهحلــی بــود کــه بــه ذهــن اون همــه آدم عاقــل و بالــغ
رســیده بــود ...بیچارههــای مریــض! از اون روز بــه بعــد ،مــا بچههــا
بــاز هــم رفتیــم پــای ریلهــا و بــاز هــم دنبــال انگشــتها گشــتیم
ولــی چیزهایــی رو کــه پیــدا کردیــم از هــم ندزدیدیــم وبــه کســی
نشــون ندادیــم.
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آقا ناصر مرد خوبی بود

 بابا پول میدی بریم مداد بخریم؟ آره عمو زودباش پول بده ،الزم داریم ،زود باش!تــازه میخواســتم بــرم کالس دوم ابتدایــی کــه جنــگ شــد .یادمــه
خونــه عمــوم بودیــم و میخواســتم بــا پســر عمــوم ،مرتضــی ،بــرم
ســر کوچــه مــداد رنگــی بخــرم .عمــوم از در دستشــویی اومــده بــود
بیــرون کــه یق ـهاش رو گرفتیــم.
عمــوم بــه جــای پــول دادن سگرمههاشــو کشــید تــو هــم ،انگشتشــو
رو بــه مــا گرفــت و گفــت« :شــما دو تــا تولهســگ الزم نکــرده بریــن
مــداد بخریــن!»
 چرا مگه چی میشه؟ خطرناکــه .جنــگ شــده .ممکنــه هواپیماهــای عراقــی بیــان و شــهر27
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رو بمبــارون کنــن.
 یعنی همین االن که ما مداد الزم داریم میان؟! بلــه ممکنــه کــه همیــن االن بیــان و مغــازه آقــا ناصــر لوازمالتحریــرفــروش رو بمبــارون کنــن.
 خب ما فرار میکنیم. آخــه کوچولوهــا شــما از جنــگ چــی میدونیــن؟ تــا بیایــن بجنبیــندخلتــون اومده.
 خب شاید مغازه آقا ناصر رو اول از همه بمبارون نکنن. چرا میکنن .برین توی اتاقتون بازی کنین ،برین.مــن و پســر عمــوم برگشــتیم تــوی اتــاق و بــا هم کلــی راجع بــه جنگ
حــرف زدیــم .حــرف زدن راجــع بــه جنــگ خیلــی هیجانانگیــز بــود
ولــی هــر چــی فکــر کردیــم نفهمیدیــم کــه چــرا عراقیهــا بــا آقــا
ناصــر دشــمنی دارن؛ آدم خوبــی بــود کــه کلــی هــم تخفیــف مـیداد.
حوصلهمــون کــه از فکــر کــردن ســر رفــت دوبــاره تصمیــم گرفتیــم
شــیطونی کنیــم.
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 میای بریم روی پشت بوم بمبارون رو از باال تماشا کنیم؟ آره بریم ،خیلی خوبه.عمــوم ســرگرم تماشــای تلویزیــون بــود .یواشــکی از الی در رفتیــم
بیــرون .از پلههــا بــاال رفتیــم و بــه پشــت بــوم رســیدیم.
 من میگم از اون طرف میان. نه از این ور میان. از اون ور میان. نه بیچاره! از این ور میان. بیچاره خودتی! بیچاره باباته! ا به بابای من فحش نده ،میزنم توی دهنتها!کلــی بــا هــم کتــک کاری کردیــم -و مــن بیشــتر کتــک خــوردم
چــون اون بزرگتــر بــود -ولــی هواپیماهــا نیومــدن کــه بفهمیــم کــی
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راســت میگــه ...آخــرش حوصلهمــون ســر رفــت و برگشــتیم پاییــن.
عمــوم هنــوز داشــت تلویزیــون تماشــا میکــرد.
 حیف شد نرفتیم مداد بخریم. آره هواپیماها هم که نیومدن بمبارون کنن. اگه رفته بودیم تا االن دویده بودیم و برگشته بودیم. آره من که خیلی تند میدوم. من میگم عمو میخواست بهمون پول نده. یعنی میگی بابای من گداس؟! آره فکر کنم. بابای خودت گداس! بابای خودته! میزنمتها!دوبــاره بــا هــم کت ـککاری کردیــم -و مــن بــاز هــم بیشــتر کتــک
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خــوردم چــون اون بزرگتــر بــود -و وقتــی حســابی خســته شــدیم،
صــدای زنعمــوم از آشــپزخونه اومــد کــه داد مـیزد« :بچههــا شــلوغ
نکنیــن ،بیایــن هندونــه بخوریــن ».هندونــه خوبــی بــود مخصوصــا بعــد
از اون همــه جنــگ و کتـککاری کلــی بهمــون چســبید.
جنــگ هشــت ســال ادامــه پیــدا کــرد و دشــمن هیچوقــت مغــازه آقــا
ناصــر رو بمبــارون نکــرد تــا آقــا ناصــر پیــر شــد و مــرد .مغــازهاش هــم
شــد خشکشــویی .پســر عمــوم رفــت آلمــان و منــم همیــن شــدم کــه
االن هســتم.
امــروز بعــد از گذشــت ســی ســال یهــو ســر کار وقــت ناهــار ،بــه یــاد
ایــن قصــه افتــادم و متوجــه شــدم کــه هنــوز هــم اعتقــاد دارم عمــوم
گــدا بــود و جنــگ رو بهونــه کــرده بــود کــه بــه مــا پــول نــده .کاش
پســر عمــوم اینجــا بــود تــا بــا هــم کتـککاری میکردیــم چــون ایــن
بــار میزدمــش ،آخــه حــاال دیگــه اون از مــن پیرتــره.
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ییالق در بهشت

ده ســاله بــودم ،شــاید هــم یــازده ســاله یــا همیــن حــدود ...مهمــون
عمــوم بودیــم و بعــد از شــام داشــتیم انــار میخوردیــم ،عمــوم که آدم
مومنــی بــود بهــم گفــت« :اگــه بتونــی یــه انــار رو طــوری بخــوری کــه
حتــی یــه دونـهاش هــم روی زمیــن نیفتــه ،مســتقیم مـیری بهشــت».
یــه صنــدوق انــار تــوی آشــپزخونه بــود .مرتــب میرفتــم انــار
مــیآوردم و میخــوردم ولــی نمیتونســتم حتــی یــه دونــهاش رو
هــم ننــدازم زمیــن تــا اینکــه فکــری بــه ذهنــم رســید :کوچیکتریــن
انــار ممکــن رو کــه انــدازه یــه گــردو بــود پیــدا کــردم و طــوری
خوردمــش کــه حتــی یــه دونــهاش هــم روی زمیــن نیفتــاد.
 حاال میرم بهشت عمو جون؟ بیبــرو برگــرد عزیــزم ،از همیــن االن جــات تــوی بهشــت مشــخصشد .
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چنــد روز بعــد بــا تیرکمــون ســنگی ســر مجیــد ،پســر همســایه ،رو
شکســتم .مامانــم داد و هــوار میکــرد« :آبــروی منــو بــردی ...آخــه
ایــن بچ ـهاس کــه مــن دارم یــا تخمجنــه ...خدایــا چــه غلطــی بکنــم
از دســت ایــن بچــه»...
بابــام خوشــبختانه خونــه نبــود ،گفتــه بــود ماموریــت اداریــه ولــی
همهمــون میدونســتیم کــه رفتــه عرقخــوری و خانمبــازی .بــه
جــاش مــادر بزرگــم ،طوبــی ،خونهمــون بــود ...دســت منــو گرفــت و
گفــت:
«عزیــزم ،اگــه بــه مــردم آزار برســونی خــدا ازت نمیگــذره و
میبــردت جهنمهــا»...
 نه مادر جون خدا منو میبره بهشت. نــه عزیــزم خــدا کســی کــه ســر مــردم رو میشــکونه و مــادرش روایــن جــوری کالفــه میکنــه میبــره جهنــم.
 ولــی منــو میبــره بهشــت ،اونــم یکراســت ،بیبــرو برگــرد ...شــکنکن مــادر جــون...
ایــن رو کــه گفتــم ،مــادر بزرگــم هــم مثــه مامانــم از کــوره در رفــت
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و بــا صــدای بلنــد گفــت« :آخــه چــرا خــدا بایــد تخمجنــی مثــه تــو
رو ببــره بهشــت ...کــی اینــو بهــت گفتــه؟»
 عمــو ممــد گفــت کــه صــاف مــیرم بهشــت چــون یــه انــار روکامــل خــوردم و یــه دونـهاش هــم زمیــن نیفتــاد .عمــو ممــد کــه دروغ
نمیگــه ،میگــه؟»
مــادر بزرگــم هــر چــی فکــر کــرد نتونســت جوابــم رو بــده ولــی
مامانــم یــه پسگردنــی محکــم بهــم زد و گفــت« :عمــوت غلــط
کــرد بــا تــو ...اگــه ایــن جــوری بــود هــر کــی یــه انــار میخــورد
بعــدش میرفــت آدم میکشــت!»
بــا اینکــه منطــق حــرف مامانــم رو درک میکــردم ولــی چــون
میدونســتم کــه عمــوم آدم دروغگویــی نیســت و حرفــش حــرف
حســابه ،بــه خرابــکاری و شــیطنت ادامــه دادم و بــا خیــال راحــت
کارهــای بــد زیــادی کــردم کــه بابــت هرکدومــش میشــد یــه
راســت رفــت جهنــم.
...
البتــه تازگیهــا بــا خــودم فکــر میکنــم نکنــه تبصــره داشــته باشــه
و بگــن بــه خاطــر انــاری کــه خــوردی ،دو هفتــه ییــاق در بهشــت،
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بعــدش دو هــزار ســال تــه جهنــم!
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قیر

محمــد حســن و محمــد حســین هشــت ســاله بــودن .دوقلوهــای ســبزه
کــه مــو نداشــتن .یعنــی کچلشــون کــرده بــودن .مــن نُــه ســالم بــود و
کلــی مــو داشــتم.
 تو چرا اینقدر مو داری؟ چون موهام بلنده. پس چرا مال ما کوتاس؟ چون کچلتون کردن. چه جوری میتونیم موهامونو مثه تو بلند کنیم؟دو تــا بــرادر دلشــون میخواســت موهاشــون مثــه مــن بلنــد باشــه.
یــه خــورده نگاهشــون کــردم و فکــر بکــری بــه ذهنــم رســید :مــن
میتونــم موهاتــون رو همیــن االن بلنــد کنــم.
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 چه جوری؟ ...چه جوری؟ دنبالم بیاین توی گاراج ما.تــوی گاراج خونــه یــه ســطل پــر از قیــر داشــتیم کــه از قیرگونــی
ســقف اضافــه اومــده بــود و همونجــا ،کنــج گاراج ،مونــده بــود.
تابســتون گرمــی بــود و قیــر تــوی ســطل ،حســابی وارفتــه بــود و شــل
بــود .بــا یــه تیکــه چــوب همــش زدم و گفتــم« :اگــه میخواییــن
موهاتــون مثــه مــن بلنــد بشــه بایــد بذاریــن بــه ســرتون قیــر بمالــم».
محمــد حســن و محمــد حســین نگاهــی بــه همدیگــه انداختــن و بعــد
از چنــد لحظــه مکــث یکیشــون اومــد جلــوی مــن زانــو زد تــا چوبــی
رو کــه زده بــودم تــوی ســطل قیــر بمالــم بــه کلـهاش.
همــه ســر کچلــش رو تــا پشــت گــردن بــا قیــر پوشــوندم .بعــد نوبــت
اون یکــی شــد کــه کلـهاش بــا قیــر ســیاه بشــه.
 به به! چه موهای بلند سیاهی دارین. راس میگی؟ آره راس میگم .حاال بریم توپ بازی.37
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 آخ جون! باشه بریم.چند دقیقه بعد زیر اون آفتاب سوزان شرایط تغییر کرد.
 سرم سنگین شده. آخ! داره میره توی چشمم. آی گوشم! ...پر قیر شده. قیر رفته توی لباسم.قیــر طــوری روی کلــه دوقلوهــا ذوب شــد کــه دیگــه صورتشــون
درســت دیــده نمیشــد .بــدو بــدو رفتــن خونهشــون و مــن هــم
برگشــتم تــوی خونــه خودمــون و از تــوی یخچــال یــه ســیب بــزرگ
و یــه خیــار برداشــتم ،رفتــم تــوی اتــاق و شــروع کــردم بــه گاز زدن:
«قــرچ ...قــرچ ...قــرچ»
 بچـ ه جــون مگــه نمیبینــی بابــات خوابیــده! اون جــوری بــا صــدایبلنــد ســیب گاز نــزن!
 چی کار کنم پس؟! سیب رو لیس بزنم؟!38
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 نه برو توی اتاق خودت بخور. نمیخوام ،اتاق خودم گرمه ،کولر نداره. خب حاال یواش گاز بزن سیبتو. نمیتونم ،دندونام صدا میدن ،دست خودم که نیست.بابــام از حــرف زدن مــن و مامانــم بیــدار شــد و داد زد« :میذاریــن
تــوی ایــن گرمــا دو دیقــه چشــممون رو بذاریــم رو هــم یــا نــه؟!»
 قرچ ...قرچ ...قرچ ال اله اال اهلل ،این چه طرز سیب خوردنه آخه؟! چه جوری بخورم خب؟ مال همه صدا میده. گاز کوچیک بزن .یواش بخور! ولــش کــن طاهــره ،ســرم درد میکنــه بــذار کوفــت کنــه تمــومبشــه.
ســیب رو تمــوم کــردم و اومــدم بــه خیــار گاز بزنــم کــه یکــی بــا
39

علیرضا میراسداهلل

سقط جنین

مشــت کوبیــد بــه در :گــروپ ...گــروپ ...گــروپ! مامــان دوقلوهــا
بــود .دســت محمــد حســن تــوی یــه دســتش و دســت محمــد حســین
تــوی اون یکــی دســتش .هــر دو از ســر تــا پــا نفتــی بــودن و از زور
ســوزش چشــم گریــه میکــردن.
مــادره بــا لهجــه یــزدی چنــان جیغجیغــی پشــت خونــه راه انداخــت
کــه همــه همســایهها از چــرت ظهرگاهــی پریــدن و اومــدن تماشــا.
 آب زدم پــاک نشــد .تایــد زدم پــاک نشــد .نفــت زدم پــاک نشــد.بچههــام دارن کــور میشــن .چــه خاکــی بــه ســرم کنــم .ایــن چــه
تولهســگیه تربیــت کردیــن .قیــر مالیــده ســر بچههــای مــن .ببیــن بــه
چــه روز در اومــدن .خــدا ازتــون نگــذره بــا این بچــه تربیــت کردنتون.
چــه خاکــی بــه ســرم کنــم .باباشــون ماموریتــه اگــه کــور شــن کــی
جــواب م ـیده .نفــت رفتــه تــوی چشاشــون.
 چی شده آخه .علیرضا چی کار کرده؟ از اون شازده که تربیت کردین بپرسین!مامانــم وقتــی فهمیــد چــی شــده مثــه زنــای تــوی فیلــم ژاپنیهــا یــه
بنــد دوال و راســت شــد و از مــادر دوقلوهــا عذرخواهــی کــرد.
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مــن کــه از عذرخواهــی مامانــم عصبانــی شــده بــودم در حالــی کــه بــه
خیــار گاز مـیزدم ،رفتــم جلــوی در و بــا دهــن پــر گفتــم« :خودشــون
خواســتن موهاشــون بلنــد بشــه بــه مــا چــه مربــوط کــه اومدیــن
آبرومــون رو میبریــن».
مامانــم برگشــت و چنــان زد تــوی دهنــم کــه هــر چــی جویــده بــودم
از دهنــم ریخــت بیــرون .دوزاریــم افتــاد کــه اوضــاع بدجــوری خرابه.
دویــدم بــه ســمت اتاقــم کــه طبــق عــادت ،نصــف روز خودمــو زندانی
کنــم تــا آبهــا از آســیاب بیفتــه .ولــی بابــام دم در یقـهام رو گرفــت.
بیــدار شــده بــود و داشــت از تــوی هــال ماوقــع رو دنبــال میکــرد.
 کجا تولهسگ؟ ولم کن! ولم کن! نه پسرم کارت دارم االن.میدونســتم کــه میخــواد پوســتمو بکنــه بــرای همیــن ســعی کــردم
کــه از دســتش فــرار کنــم ولــی ثمــری نداشــت .محکــم نگهــم داشــت
تــا مــادرم موفــق شــد مــادر دوقلوهــا رو ســاکت کنــه و برگــرده تــو.
 ایــن چــه کاری بــود کــه تــو کــردی آخــه بچــه؟ بزنــم تــو اون41
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ســرت؟
 کاری نکردم که مامان ،فقط موهاشونو بلند کردم. خفه شو ،وراج! مو رو کوتاه میکنن ،بلند نمیکنن. مــن کــه بلنــد کــردم خیلــی هــم خــوب شــد .اگــه تــوی آفتــابنمیرفتــن ایــن جــوری نمیشــد.
بابــام حوصلــهاش از حرفهــای مــن و مامانــم ســر رفــت و پــس
گردنــم رو عیــن بچــه گربــه گرفــت و بــرد تــو دستشــویی.
 اوی ،چی کار میکنی ،ولم کن! ولت میکنم ،ده دیقه دیگه. االن ولم کن ،گنده بک! نه پسرم ده دیقه دیگه ولت میکنم. خودشون خواستن موهاشون رو بلند کنم. من به موی اون دوتا تولهسگ کاری ندارم.42
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 چیــه پــس ،چــون ســیب رو محکــم گاز زدم میخــوای کتکــمبزنــی؟!
 آره ،که یاد بگیری سر ظهر مردمآزاری نکنی. مــن هیــچکاری نکــردم ،ســیبه ســفت بــود؛ میخواســتی ســیبســفت نخــری.
 حاال یاد میگیری چه جوری سیب سفت رو آروم بخوری. نامرد! خودتی! تویی! خودتی! تویی!منــو نشــوند کــف دستشــویی و قیچــی رو برداشــت و شــروع کــرد بــه
زدن موهــام .وقتــی حســابی کوتــاه شــد ،صابــون بــه ســرم مالیــد و بــا
تیــغ ریــش تراشــی طــاس طاســم کــرد .مثــه ابــر بهــار گریــه میکــردم
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ولــی نمیتونســتم از زیــر اون دســتای ســنگین فــرار کنــم .هــر بــار
کــه ســعی کــردم فــرار کنــم ،یــه جــای ســرم بریــد .دســت آخــر
مــن مونــدم و یــه کلــه طــاس خونــی .کارش کــه تمــوم شــد تیــغ رو
انداخــت تــو دستشــویی و منــو همونجــا ول کــرد.
با هق هق گفتم« :بازم سیبو محکم گاز میزنم».
 منم هر روز سرتو با تیغ میتراشم.از زور گریــه همــون جــا پــای دستشــویی خوابــم بــرد .وقتــی بیــدار
شــدم تــوی اتاقــم بــودم .یکــی از کــف دستشــویی جمعــم کــرده بــود.
پاشــدم و رفتــم جلــوی آیینــه .از دیــدن ســر طاســم وحشــت کــردم.
اصــا بهــم نمیاومــد .همــون لحظــه آرزو کــردم کــه همــه موهــای
بابــام بریــزه و طــاس طــاس بشــه .تــو ســه یــا چهــار ســال ایــن اتفــاق
افتــاد و بابــام بهکلــی طــاس شــد .هــر چنــد خــودش هیچوقــت قبــول
نکــرد کــه اســیر نفریــن مــن شــده ولــی مــن هنــوزم معتقــدم کــه اگــه
بــه خاطــر ســر و صــدای گاز زدن اون ســیب گنــده موهــای منــو بــا
تیــغ نتراشــیده بــود ،هیچوقــت در ســن پاییــن اون جــوری طــاس
نمیشــد.

44

علیرضا میراسداهلل

سقط جنین

شالق

روبـهرو تــرس نــداره .مــن از پشــت ســر وحشــت دارم .گذشــته

بــا همــه تابوتهایــی کــه ســاختی و قبرهایــی کــه کنــدی ،بــا
همــه چیزهایــی کــه خــاک کــردی و فاتحـهاش رو خونــدی از

پشــت ســر میــاد و روی ســرت خــراب میشــه .مــن سالهاســت

کــه از وحشــت گذشــته ،پــدال گاز زندگــی رو تــا تــه فشــار
دادم و پــام رو برنمـیدارم.

اولیــن بــار کــه شــاق خــوردن یــه مــرد رو دیــدم ده ســالم بــود.
یــه مــردی کــه دوســتش داشــتم ...یــه پیرمــرد ...کســی کــه مثــل
پدربزرگــم بــود .بــا اون ســنش فلوکــس قراضــه بابامــو تــوی یــه صبــح
بارونــی هــل مـیداد کــه روشــن بشــه؛ ایــن تصویــر هیچوقــت از یــادم
نم ـیره.
بابــام خانمبــاز بــود ،از زن یکــی از همــکاراش خوشــش میاومــد
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ولــی پیرمــرده زرنگتــر بــود و بــه بابــام رودســت زد ...بــا زنــه ریخــت
رو هــم و میرفــت دیدنــش.
زنــه یــه جــوری بــود ...شوهرشــو دوســت نداشــت؛ یــه مــرد گنــده
ریشــو کــه راننــده قطــار بــود و دائــم میرفــت ســفر.
پیرمــرده بــا زنــه ریخــت رو هــم ...بابــام حســودیش شــد و دخلشــون
رو آورد؛ چــون کارمنــد مخابــرات راهآهــن بــود میتونســت تلفــن
هــر کــی رو کــه میخواســت تــوی شــهرک کنتــرل کنــه ...معمــوال
از ایــن کارا نمیکــرد ولــی پیرمــرده بدجــوری ســوزونده بــودش و
میخواســت تالفــی کنــه ...ردشــو گرفــت و فهمیــد کــه چــه وقــت
م ـیره خونــه زنــه .زنــگ زد پلیــس و خبــر داد...
ســالهای اول دهــه شــصت بــود و ماهیــت ســپاه و کمیتــه بــرای مــا
کــه تــوی شــهرکمون دور از دنیــا زندگــی میکردیــم زیــاد روشــن
نبــود ...اینکــه بعــدش بابــام هیچوقــت خودشــو نبخشــید و هــر بالیــی
کــه ســرش اومــد رو از آه پیرمــرده دونســت ،بمانــد ...پلیسهــا بــا
چنــد تــا ماشــین اومــدن و انــگار کــه بخــوان یــه بانــد تبهــکار رو
بگیــرن از در و دیــوار ریختــن تــو خونــه زنــه و جفتشــون رو دســتگیر
کــردن .بیچارههــا داشــتن تــوی آشــپزخونه چایــی میخــوردن و
گــپ مــیزدن ولــی ایــن تــوی کــت پلیــس نمیرفــت.
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دادگاه بالفاصلــه تشــکیل شــد و قاضــی بــرای هرکدومشــون پنجــاه
ضربــه شــاق بریــد؛ زن رو تــوی گونــی میکــردن و مــیزدن ،نــه
در مــکان عمومــی .ولــی مــرد رو همونجــا وســط خیابــون م ـیزدن.
دو ســه روز بعــد قــرار شــد کــه حــد شــرعی پیرمــرده ،یعنــی همــون
پنجــاه ضربــه ،اجــرا بشــه ...بــا ماشــین آوردنــش وســط شــهرک
پیرهنــش رو در آوردن و خوابوندنــش روی آســفالت داغ.
یــه زیرپیرهــن ســفید تنــش بــود ...چشماشــو بســته بــود و تــا آخریــن
ضربــه بــاز نکــرد ...اونکــه قــرار بــود بزنــه یــه جــوون ریشــویی بــود
کــه بــه زور بیســت ســالش میشــد .یــه قــرآن گذاشــت زیــر بغلــش
کــه بــه احترامــش محکمتــر از حــد نزنــه.
یــک ...دو ...ســه ...جمعیــت شــروع بــه شــمردن کــرد ...بعضیهــا
ولــی وحشــتکرده بــودن و نمیشــمردن.
بابــام ســاکت بــود و نــگاه میکــرد ،ضربــه دهــم یــا یازدهــم متوجــه
مــن شــد« :بــرو خونــه اینجــا واینســا!»
همــه بچههــای دیگــه هــم بــودن و هیچکــی نمیگفــت کــه بــرن.
از بابــام فاصلــه گرفتــم .جمعیــت رو دور زدم و از یــه جــای دیگــه
دوبــاره وارد حلقــه شــدم.
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بیست ...بیست و یک ...بیست و دو...
کمــر پیرمــرده مثــل زمینــی شــده بــود کــه تراکتــور ازش رد شــده
باشــه ...زیرپیرهنــش تــوی گوشــت تنــش فــرو رفتــه بــود و دیگــه
ســفیدیش دیــده نمیشــد.
پنجــاه تــا ضربــه کــه تمــوم شــد ،یکــی بلنــد صلــوات فرســتاد ...دو
نفــر زیــر بغلــش رو گرفتــن و انداختنــش تــوی ماشــین پلیــس ...یکــی
دو نفــر هــم ماشــین رو دنبــال کــردن و بــه پیرمــرد نیمهجــون فحــش
دادن و تــف کــردن...؛ کاســههای داغتــر از آش .ماشــین کــه دور
شــد ،هیجــان مــردم خوابیــد و دوتــا دوتــا و ســهتا ســهتا پراکنــده
شــدن.
بابامــو دیگــه نمیدیــدم ...حتمــا زودتــر رفتــه بــود ...همینطــور کــه
بــه ســمت خونــه میرفتــم پســربچه دوازده ســیزده ســالهای اومــد
ســمتم و تــف کــرد بهــم ...پیرمــرده عمــوش بــود ...بــا چشــای خیــس
اشــک نگاهــم کــرد و گفــت:
 همهش تقصیر بابای تو بود! همهش تقصیر بابای تو بود!بعدهــا چنــد بــار ازش کتــک خــوردم ولــی هیچوقــت بــه کســی
نگفتــم ...شــاید خیــال میکــردم کــه حقمــه.
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وسواس

ســالهای اول دهــه شــصت بــود .مــن هنــوز مدرســه ابتدایــی میرفتــم.
کالس اول و دوم ابتدایــی معلممــون زن بــود ولــی از کالس ســوم
ســاختار مدرســه بهکلــی عــوض شــد و دیگــه نــه معلــم زن داشــتیم
و نــه همکالســی دختــر؛ یــه عــده مــرد قلچمــاق ســبیل کلفــت از
اصفهــان اومــدن و شــدن معلمهــای مــا.
مدیرمــون هــم کــه خانــم ناظــری بــود و لباسهــای رنــگ و وارنــگ
میپوشــید عــوض شــد و یــه نفــر بــه اســم آقــای مظاهــری کــه اورکت
تنــش میکــرد و ریــش حناییرنــگ داشــت بــه جــاش اومــد.
از همــون ســال هــم ســاعت کالسهامــون بــه جــای یه ســانس (هشــت
تــا یــک) شــد دو تــا ســانس (هشــت تــا یــازده و یــک تــا ســه) کــه
وســطش بایــد همهمــون تــوی حیــاط مدرســه جمــع میشــدیم و
نمــاز جماعــت میخوندیــم.
روزهــای اول ســال بــه اونایــی کــه نمــاز خونــدن بلــد نبــودن ،فرصــت
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دادن کــه از خونوادههاشــون یــاد بگیــرن .مدیــر ریــش حنایــی جــدول
درســت کــرده بــود و دونــه دونهمــون رو میبــرد تــوی دفتــرش و
امتحــان میگرفــت .بایــد جلــوش وضــو میگرفتیــم و نمــاز ظهــر و
عصــر میخوندیــم .وقتــی همــه امتحــان دادن و قبــول شــدن آقــای
مدیــر بــرای راهــروی دراز مدرســه موکــت ســفارش داد و بســاط
نمــاز جماعــت راه انداخــت.
یکــی میشــد پیشنمــاز و بقیــه تــوی دو تــا صــف وامیســتادیم و نمــاز
میخوندیــم .ولــی خــودش بــا بچههــا نمــاز نمیخونــد؛ یــه چــوب
بلنــد کلفــت دســتش میگرفــت و پشــت ســر صــف راه میرفــت.
اگــه کســی بــه موقــع و همــراه صــف دوال و راســت نمیشــد،
همونجــا ســر نمــاز بــا چــوب مـیزدش و میگفــت :رکــوع ،رکــوع
احمــق! بعــد از نمــاز هــم ،نمازخــون خاطــی رو میبــرد تــوی دفتــرش
کــه روی یــه لنگــه پــا وایســته و ادب بشــه.
بعضــی بچههــا یــاد نمیگرفتــن و مرتــب چــوب میخــوردن
ولــی مــن فقــط یــه بــار چــوب خــوردم ،اونــم وقتــی بــود کــه موقــع
ســجده برخــاف دســتور مدیــر ریشحنایــی بــه جــای اینکــه نــوک
پنجههــای پامــو روی زمیــن بــذارم بــا خیــال راحــت تمــام رویــه پــام
رو گذاشــته بــودم روی زمیــن و کــف پــام رو بــه هــوا بــود .مرتیکــه
نامــرد چنــان بــا چــوب کوبیــد کــف پــام کــه وســط نمــاز داد زدم آخ!
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 خفه شو! نمازت باطل شد.از تــرس خفــه شــدم و بــا همــون پایــی کــه تیــر میکشــید از ســجده
بلنــد شــدم و باقــی نمــاز رو دردکشــان ادامــه دادم تــا تمــوم شــد.
اهلل اکبر! اهلل اکبر! اهلل اکبر! خمینی رهبر!
مرگ بر ضد والیت فقیه! مرگ بر!...
ایــن شــعارها رو هــم یادمــون داده بــود و اگــه بــا صــدای بلنــد عربــده
نمیزدیــم عصبانــی میشــد و تنبیــه میکــرد.
اون روز وقتــی کــه شــعار بعــد از نمــاز تمــوم شــد داد زد« :تــو ...تــو
کــه بلــد نیســتی ســجده بــری ،بیــا جلــوی صــف ببینــم».
با ترس و لرز رفتم جلو و گفتم ببخشید آقا مظاهری.
 خــدا خیلــی دقیقــه ،وقتــی دســتور داده بــا نــوک پنجــه پــا ســجدهبــری بایــد بــا نــوک پنجــه بــری نــه کــف پــا نــه روی پــا .فهمیــدی؟»
 بلــه آقــا مظاهــری ،فهمیــدم خــدا خیلــی دقیقــه و بایــد حواســموجمــع کنــم.
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 آفریــن ،حــاال وایســا رو بــه روی صــف از نــو نمــاز عصــرت روبخــون .چــون وســطش حــرف زدی باطــل شــد.
بیچــاره بچههــای دیگــه ،مثــه احمقهــا در ســکوت مــن رو تماشــا
کــردن تــا نمــازم تمــوم شــد و مدیــر ریشحنایــی اجــازه داد کــه
بریــم ســر کالس.
دوســتام میگفتــن شــانس آوردی کــه نبــردت دفتــر مجبــورت کنــه
پــای دیــوار روی یــه پــات وایســی .بعضــی وقتهــا یــادش مـیره کــه
آزادت کنــه و خــودش مـیره بیــرون .بعــد تــا ســاعت ســه کــه زنــگ
بخــوره همــون جــوری میمونــی.
اون شــب خیلــی فکــر کــردم کــه چــرا خــدا اینقــدر دقیقــه و ایــن
همــه دقــت بــه چــه دردش میخــوره ،ولــی مغــزم کوچیــک بــود و بــه
جایــی قــد نمـیداد .آخــرش فکــر کــردم حتمــا مثــه زن همســایهمون،
خانــم احــدی ،وســواس داره .آخــه اونــم خیلــی بــه همــه چیــز دقــت
میکــرد؛ اگــه حتــی یــه دونــه برنــج کــف اتــاق افتــاده بــود دوبــاره از
نــو همــه جــا رو جــارو میکــرد.
از فــرداش پنجههامــو درســت میذاشــتم روی زمیــن کــه چــوب
نخــورم ،ولــی نمیدونــم چــرا هــر جــا کــه پــا م ـیداد از زیــر وضــو
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گرفتــن در میرفتــم و خیلــی وقتهــا بــدون اینکــه کلمــات عربــی
ســورههای نمــاز رو بــا بقیــه تکــرار کنــم الکــی وز وز میکــردم.
انــگار از همــون بچگــی افتــادم رو دنــده لجبــازی بــا خــدا و هنــوز هــم
کــه هنــوزه روی همون دنــدهام.
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بیشرف دروغگو

زندگــی یــه تلــه بزرگــه کــه روی زمیــن پهــن شــده .تــا وقتــی

ســرت پایینــه و بــه دونههــای کوچیــک نــوک میزنــی ،کاری

بــه کارت نــداره امــا بــه محــض اینکــه هــوس کنــی بپــری،
بندهــا بــه پــات گــره میخــورن و هــر چــی بــال بــال بزنــی بــه

جایــی نمیرســی.

فــک و فامیــل مــن ،عمــو و عمــه و خالــه و دایــی ،تــا میشســتن دور
هــم پــز بچههاشــون رو م ـیدادن .ننــه ،بابــای منــم کــم نم ـیآوردن
و هــر جــا میشســتن پــا بــه پــای دیگــرون از بچههاشــون تعریــف
میکــردن .بهخصــوص از درس و مشــق مــن میگفتــن و از راضــی
بــودن معلمهــا از هــوش و اســتعدادم.
هیچوقــت هــم نمیگفتــن کــه ماهــی یکــی دو بــار احضــار میشــن
مدرســه ،چــون پسرشــون یــا کلــه همکالسـیاش رو با ســنگ شکســته
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یــا بــه مدیــر و ناظــم فحــش داده؛ نمــرات خــوب درســی جبــران همــه
چیــز رو میکــرد جــز یکــی ،اونــم ایــن بــود :از خونــه عم ـهام پــول
دزدیدم!
اون موقــع تــازه ســیزده ســالم شــده بــود و جــز دوچرخــه ســواری و
فوتبــال کلــی کتــاب میخونــدم .نمیدونــم چــرا ولــع کتابخونــی
داشــتم ،اصــا شــبیه بچــه کتابخونهــا نبــودم .ولــی هــر چــی بیشــتر
میخونــدم حــرص و طمعــم بــرای خونــدن کتابهــای دیگــه بیشــتر
میشــد .کســی هــم نبــود کــه بهــم بگــه بــرو کتابخونــه ،تــازه کــدوم
کتابخونــه تــوی دهــه شــصت کتابهــای دلخــواه منــو داشــت؟!
بــا پــول توجیبــی روزی ده تومــن نمیتونســتم کتابهایــی رو کــه
میخواســتم بخــرم و همیشــه حسرتشــون رو داشــتم .تــا اینکــه یــه روز
کــه خونــه عم ـهام میخواســتم یــه مجلــه از بــاالی کمــد بــردارم یــه
چپــه اســکناس دیــدم .زیــادی دم دســت بــود و بــه نظــر بیصاحــب
و بیحســاب کتــاب میاومــد .یــه مقــدارش رو برداشــتم و باهــاش
کلــی کتــاب خریــدم؛ کتابهــای کمیــاب ایــرج پزشــکزاد و صــادق
هدایــت و جمالــزاده .اون موقــع هنــوز نســخههای تکثیــر شــده
ایــن کتابهــا گوشــه و کنــار هــر خیابــون نبــود و بــرای بــه دســت
آوردنشــون بایــد بــا انــواع و اقســام داللهــای کتــاب روبــهروی
کتابفروشــیهای انقــاب چکوچونــه مــیزدم .بعضــی از داللهــا
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بچهبــاز بــودن و ســعی میکــردن بــه بهانههــای مختلــف مشــتری
کمســن و سالشــون رو دســتمالی کنــن .یکیشــون بــود کــه نزدیــک
نشــر مرواریــد کنــار بانــک مینشســت .هــر وقــت میرفتــم ســراغش
و میپرســیدم فــان کتــاب رو داری ،گل از گلــش میشــکفت،
دستشــو مینداخــت رو شــونهام و میگفــت« :بچــه تــو ایــن کتابــا رو
از کجــا میشناســی؟»
 دستت رو بنداز ،برو کتابو بیار بابا! نمیگی کی بهت یاد داده این کتابا رو بخونی؟ تو کتابو بیار پولشو بگیر ،چیکار به این کاراش داری. االن که ندارم صد تومن بده فردا برات میارم. پنجاه تومن بیشتر نمیدم. پنجاه تومن نمیشه. من بیشتر ندارم. بیــا بشــین بغــل دســت مــن یــه ده دقیقــه بــا هــم حــرف بزنیــم ،شــایدپنجــاه تومــن هــم شــد.
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تــا میگفــت بیــا بشــین اینجــا ،راهمــو میکشــیدم و میرفتــم .یــارو
از پشــت ســرم داد مــیزد« :فــردا بــرات میــارم ولــی هشــتاد تومــن
کمتــر نمیشــهها!»
خالصــه ،پــول دزدیــدم کــه هــر چــی کتــاب میخــوام رو یکجــا
بخــرم و بــا بچهبازهــا دم بــه ســاعت کلکل نکنــم .ولــی بــه آخــر و
عاقبتــش فکــر نکــردم و وقتــی کــه بیشــتر پــول رو خــرج کــرده بــودم،
لــو رفتــم.
پولــی کــه دزدیــده بــودم زیــاد بــود و عمــه هــم اهــل حســاب و کتاب.
فــوری فهمیــد کــه کار منــه .چــون بچههــای خــودش دانشــجوی
پزشــکی بــودن و بــه قــدری مــودب و مرتــب رفتــار میکــردن کــه
امــکان نداشــت کار اونــا باشــه.
کتابهــا رو تــوی کمــدم مخفــی کــرده بــودم کــه دونهدونــه رو
کنــم و لــو نــرم .ولــی فکــر یــه جــاش رو نکــرده بــودم؛ اون موقــع
تــازه اســکناس دویســت تومنــی بــه بــازار اومــده بــود و تــه جیــب
مــن ســه تــا از دویســت تومنیهــا ،خــرج نشــده باقــی مونــده بــود.
دویســت تومنیهایــی کــه وقتــی مامانــم بــه توصیــه عمــهام رفــت
جیبامــو گشــت ،کشــف شــدن.
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اولــش کلــی بــاال و پاییــن پریــدم و عربــده کشــیدم کــه دروغــه و
تهمــت میزنــن ولــی بــا ســیلی بابــام نشســتم ســر جــام و ســعی کــردم
یــه قص ـهای چیــزی ســر هــم کنــم.
 بچــه جــون مــن خــودم تــا امــروز دویســت تومنــی ندیــدم ،تــو ازکجــا آوردی؟
 پساندازمه ...پسانداز کرده بودم ،ورش داشتین. آخــه بــا روزی ده تومــن چــه جــوری میشــه ســه تــا دویســتتومنــی داشــت؟
 سه ماهه دارم جمع میکنم. دروغ نگــو بیشــرف! ده تومنیهــا چــه جــوری شــدن دویســتتومنــی؟
 یکــی از دوســتام پــول خــرد میخواســت بهــش دادم بــه جــاشدویســت تومنــی گرفتــم.
 کدوم دوستت؟ یکی از دوستای مدرسهام.58
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 اسمش چیه؟ مهدی کریمی. پاشو بریم در خونهاش. خونهاش رو بلد نیستم. پس کجا دیدیش ،االن که تابستونه مدرسه بستهاس؟ توی خیابون دیدمش ،چهار راه عزیمپور. یعنــی تــو تــوی خیابــون دوســتت رو دیــدی ،اونــم ازت ششــصدتومــن پــول خــرد خواســت ،بهــش دادی و ســه تــا دویســت تومنــی
جــاش گرفتــی ،آره؟
 آره دیگه ،مگه چیه ،پول خرد کردن که جرم نیست. تولهســگ حرومــزاده بزنــم لهــت کنــم؟! ششــصد تومــن نبــوده وســه هــزار تومــن بــوده؛ باقیــش هــم شــده ایــن کتابهــا.
رفــت ســر کمــدم و درش رو بــاز کــرد و کتابهــا رو ریخــت بیــرون.
قفلــش رو از قبــل شــیکونده بــود .خفــه شــدم ،دیگــه راه فرار نداشــتم،
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بابــام خــودش اهــل کتــاب بــود وهرچنــد کــه کتــاب قصــه نمیخونــد
ولــی از قیمتهــا خبــر داشــت.
 اینا رو با پول دزدی خریدی نه.جواب ندادم.
شــروع کــرد بــه خونــدن عنــوان کتابهــا :دارالمجانیــن ،حاجیآقــا،
ســه قطــره خــون ،حــاج ممــد جعفــر در پاریــس.
بــه ایــن عنــوان کــه رســید یهــو ترکیــد« :آخــه ایــن کتــاب بــه چــه درد
تــو میخــوره؟»
ایــن رو گفــت و کتــاب حــاج ممــد جعفــر در پاریــس رو کــه جــزو
نایابتریــن کتابهــای اون دوره بــود و بــا کلــی تخفیــف ،یــه نســخه
درب و داغونــش رو ،چهارصــد تومــن خریــده بــودم ،پــاره کــرد.
تــا ایــن کار رو کــرد ،دویــدم بــه ســمتش و ســعی کــردم کتابــو نجات
بــدم .بــه جــای اینکــه فکــر آخــر و عاقبــت کار خــودم باشــم ،هنــوز
فکــر کتابــه بــودم ،یــه جــور رفلکــس عصبــی بــود .داد مـیزدم« :ایــن
نــه ،ایــن نــه ،یکــی دیگــه رو پــاره کــن!»
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کتابــو از چنگــش کشــیدم بیــرون و شــروع کــردم بــه صــاف کــردن
صفحههــای پارهشــده و غــر زدن کــه ایــن کتابــو کــی پــاره میکنــه
آخــه ،خــب مــن اشــتباه کــردم ،زورت رو چــرا بــه کتاب میرســونی؟
بابــا خرکیبــازی در میاریهــا...
 مــن خــرم؟ ...مــن خــرم؟ ...آره مــن خــرم بــا تــو کرهخــری کــهپــس انداختــم ...حــاال یــه خــری میبینــی کــه تــا عمــر داری خــر
یــادت نــره؟
چشــمتون روز بــد نبینــه ،کتــک مفصلــی خــوردم کــه ...بعــدش هــم
گوشــم رو گرفــت و گفــت میبرمــت کالنتــری تحویلــت بــدم ،مــن
پســر دزد نمیخــوام.
از خونهمون تا کالنتری میدون ثریا بیست دقیقه پیاده راه بود.
تــوی اون بیســت دقیقــه باهــام الم تــا کام حــرف نــزد ،فقــط چنــد قــدم
مونــده بــه کالنتــری وایســتاد ،تــوی چشــمام زل زد و گفــت« :چــرا؟
مــن چــی بــرات کــم گذاشــتم؟»
کتکخــورده و پفکــرده زل زدم تــوی چشــماش و جــواب دادم:
«تــو کــه داری میبــری تحویلــم بــدی ،مــن دیگــه ســکوت میکنــم
فقــط جلــوی قاضــی حــرف میزنــم».
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بــا همــون ســگرمههای درهــم ســری تکــون داد و گفــت« :نمیخــوای
از تــوی کتابایــی کــه میخونــی بیــای بیــرون؟»
جــواب نــدادم و چنــد ثانیــهای در ســکوت گذشــت تــا دوبــاره بــه
حــرف اومــد و گفــت« :اگــه االن تحویلــت نــدم قــول میــدی کــه
دیگــه هیچوقــت دزدی نکنــی؟»
با سر اشاره کردم که قول میدم.
 برگرد برو خونه ،من مجبورم که برم با عمهات صحبت کنم.اون شــب بابــام بــا عمـهام و بچههــاش صحبــت کــرد .کلــی سرزنشــش
کــردن کــه پــدر خوبــی نیســت و پســرش رو بــد بــار آورده .بعــدش
هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدن کــه چــون حقــوق بابــام ماهــی چهــار ،پنــج
هزارتومــن بیشــتر نیســت ،بــه جــای پــول ،کتابهــا رو بگیــرن .آخــه
آدمهــای اهــل مطالعـهای بــودن و یکــی پیــدا شــده بــود ،کتابهایــی
رو کــه میخواســتن -ولــی وقــت نداشــتن کــه بابتــش بــا بچهبازهــای
دم دانشــگاه چکوچونــه بزنــن -یکجــا براشــون تهیــه کــرده بــود.
روز بعــد وقتــی کــه بابــام کتابهــا رو میبــرد کــه تحویــل بــده ،مــن
گوشــه خونــه چمباتمــه زده بــودم و گریــه میکــردم .مامانــم بهــم
گفــت« :پاشــو جمــع کــن ،بابــات بدبخــت تــوی ایــن یکــی دو روز
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چنــد دفعــه تــا مــرز ســکته رفــت و برگشــت ،اگــه بدونــی عم ـهات
چــه حرفایــی بهــش زده .اگــه بیچــاره بالیــی ســر خــودش نیــاره
شــانس آوردیــم».
خوشــبختانه اون ماجــرا ختــم بــه خیــر شــد و بابــام در اون فرصــت و
بــه اون بهونــه خودکشــی نکــرد کــه عــذاب وجدانــش بمونــه بــرای
مــن .بــه جــاش ســالها بعــد وقتــی کــه بــه درکــی کامــل از خزعبــل
بــودن عالــم هســتی رســید ،در یــه غــروب پاییــزی ب ـی هیــچ بهونــه
قابــل ذکــری خودکشــی کــرد و مــرد.
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بیتا

آدمهــا یــه مشــت کلمـهان و یــه مشــت تصویــر؛ نــه بیشــتر و نــه
کمتــر .همیــن طــوری هــم در خاطــر همدیگــه ثبــت میشــن.

هرچــی زمــان بیشــتر میگــذره ،کلمــات و تصاویــر بیشــتر از
هــم فاصلــه میگیــرن تــا روزی کــه از یــه آدم دو متــر و هشــتاد
ســانتی وراج هیچــی باقــی نمیمونــه جــز کمــی برفــک و کمــی

آوای نامفهــوم.

آخریــن تکهپارههــای بیتــا االن و در ایــن لحظــه الب ـهالی ابرهــای
ذهنــم وول میخــوره و مــن همــه تالشــم رو میکنــم کــه تــا جــای
ممکــن کلمــات و تصاویــرش رو بــه درســتی پیــدا کنــم و بــه هــم
بچســبونم.
قبــل از اینکــه ایــران رو تــرک کنــم و بــرم نیوزیلنــد باهــاش آشــنا
شــدم .خوشــگل بــود و خــل؛ دو صفتــی کــه هــر کــی داشــته باشــه
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منــو ترغیــب میکنــه کــه باهــاش دوســتی کنــم.
پــدر بیتــا میلیــاردر بــود؛ یــه دندونپزشــک هشــتاد ســاله کــه آخــر
عمــری بــه جنــون مبتــا شــده بــود و بــه تخــت زنجیــرش میکــردن.
مــادرش چهــل و پنــج ســاله بــود .زنــی بــا رفتارهــای پیچیــده کــه
تقریبــا هیچوقــت بــه چشــمای کســی کــه باهــاش حــرف مـیزد نــگاه
نمیکــرد.
ســه خواهــر دیگــه بیتــا همــه زیبــا بــودن ولــی مــث خــود بیتــا،
هــر کــدوم یــه جــور خلبــازی داشــتن و نمیشــد فهمیــد کــه تــوی
سرشــون چــی میگــذره.
عمــارت چنــد طبقــهای کــه بیتــا و خونــوادهاش تــوش زندگــی
میکــردن -بــا هــزار متــر بــاغ -تــوی ظفــر بــود .از عجیبتریــن
خونههایــی کــه تــوش پــا گذاشــتم؛ بــه قــدری عتیقهجــات ایــن ور
و اون ورش چیــده بــودن کــه نمیشــد هیچکجــاش راه رفــت .هــر
وقــت کــه میرفتــم پیشــش ،یــاد کتــاب تــن تــن و گنجهــای راکام
ســرخ میفتــادم .هــر چیــزی کــه میدیــدم قدمــت داشــت و قیمــت.
بیتــا ازهمهشــون متنفــر بــود .هــم از اون آت و آشــغالهای عتیقــه
و هــم از خونــوادهاش .بدتریــن چیزهــا رو راجــع بــه نزدیکتریــن
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کســانش میگفــت و کلــی حــرص میخــورد.
«مامانــم بــا وکیلمــون ارتبــاط داره .یــه دفعــه لخــت تــوی بغــل هــم
بــودن کــه مچشــون رو گرفتــم؛ خواهــر بزرگــم ســینههاش کوچیکــه،
بــه مــن و اون یکــی خواهــرم حســودی میکنــه؛ بابــام رو تــا از
زنجیــر بــاز میکنیــم ،میفتــه دنبالمــون کــه ترتیبمــون رو بــده؛ خواهــر
کوچیکــم حاملــه شــده بــود ،بــا بدبختــی یکــی رو پیــدا کردیــم ســقط
کــرد؛ دکتــر گفتــه بابــام نبایــد چربــی بخــوره ولــی مــن هــر شــب یــه
قالــب کــره مینــدازم تــوی ســوپش کــه زودتــر بمیــره».
مــن از مزخرفاتــی کــه میگفــت خوشــم میاومــد .جــوون بــودم و
نفــوذ بــه زندگــی آدمهــا بــرام جــذاب بــود .هنــوز یــاد نگرفتــه بــودم
کــه فقــط یــه شــاهد ســاده باشــم و هــر جــا کــه خواســتن بکشــنم
وســط ،ســر تکــون بــدم و بــا لبخنــد از کنارشــون بگــذرم.
گاهــی بــا ماشــین میاومــد ســراغم کــه بریــم اســب ســواری .مــن
تــا قبــل از آشــنایی بــا بیتــا چنــد تــا خــر و یکــی دو تــا قاطــر باربــر
دیــده بــودم ولــی افتخــار مالقــات بــا اســب ســوارکاری بــه واســطه
بیتــا بــرام مهیــا شــد.
 من سوار اسبم نمیشم.66
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 چرا؟ نمیتونم سوار اسب بشم. پس چرا اسب داری؟ از اسب خوشم میاد. از چی اسب خوشت میاد؟ از نگاهش .از بدنش .از این همه عضله و پیچ و تاب. از خر خوشت نمیاد؟ احمق نشو .تو نمیفهمی من چی میگم.حــق داشــت .مــن نمیفهمیــدم از چــی حــرف میزنــه .اســب اون
چهــار میلیــون تومــن بــود و حقــوق ماهیانــه بابــای مــن چهــل هــزار
تومــن.
یه روز ساعت شیش صبح با ماشین اومد در خونه ما دنبال من.
 پاشو بریم خونه ما!67
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 چه خبره؟ مامانم اینا همین االن رفتن شمال .من خونه تنهام.کــور از خــدا چــی میخــواد؛ دیگــه دعــوت بهتــر از اون نمیشــد.
پاشــدم باهــاش رفتــم خونهشــون .البتــه تنهــا کــه نبــود .بابــاش هــم
بــود ولــی تــوی طبقــه ســوم بــه زنجیــر.
اون روز بــرای اولیــن و آخریــن بــار بــود کــه تونســتم دور تــا دور
خونــه بیتــا چــرخ بزنــم و بــدون نگرانــی د ِر اتاقهــا رو بــاز کنــم و
ســرک بکشــم ایــن ور اون ور.
همینطــور کــه بــرای خــودم ســوراخ ســنبهها رو میگشــتم نگاهــم
افتــاد بــه طاقچ ـهای کــه روش چنــد تــا ظــرف شیش ـهای بــود .تــوی
یکــی از شیشـهها یــه جنیــن هفــت هشــت ماهــه تــوی الــکل معلــق بود.
دســت بــه کمــر ایســتاده بــودم و برانــدازش میکــردم .نمیدونســتم
واقعیــه یــا نــه.
بیتا اومد پشت سرم و گفت« :اون پیمان جانشین پیمانه».
 چی جانشین چی؟68
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 پیمــان بــرادرم .مامــان مــن همیشــه دلــش میخواســت پســر داشــتهباشــه .بــرای همیــن هــی پشــت ســر هــم حاملــه شــد و هــی مــا دخترهــا
بــه دنیــا اومدیــم .دفعــه پنجــم کــه حاملــه شــد بچـهاش هفــت ماهگــی
ســقط شــد .درش کــه آوردن دیــد پســره .پــول داد بــه پرســتاره جنیــن
رو ننداخــت دور .گذاشــتش تــوی ظــرف الــکل داد دســتش .مامانــم
هــم آوردش اینجــا گذاشــتش روی ایــن طاقچــه و بــه مــا دخترهــا
گفــت« :ایــن برادرتــون پیمانــه ،مبــادا یهدفعــه از شیشــه درش
بیارینهــا .مراقــب باشــین».
مامانــم هــر شــب بــا پیمــان حــرف م ـیزد و کمکــم فرامــوش کــرد
کــه چهــار تــا بچــه دیگــه هــم داره .مــن و خواهــرام همیشــه بــه پیمــان
حســودیمون میشــد تــا اینکــه ده یــازده ســاله شــدم و یــه روز کــه
مامانــم خونــه نبــود از فرصــت اســتفاده کــردم و بــا یکــی از خواهــرام
شیشــه رو برداشــتیم و بردیــم تــوی بــاغ .درش رو بــاز کردیــم و پیمــان
رو از شیشــه کشــیدیم بیــرون .بیچــاره اون تــو حســابی پوســیده بــود.
تــا درش آوردیــم از هــم وارفــت و دســت و پــاش جــدا شــد .مــا هــم
همونجــا زیــر درخــت چالــش کردیــم .مامانــم کــه برگشــت اون
قــدر کتکمــون زد کــه اعتــراف کردیــم .طــوری گریــه میکــرد کــه
انــگار همــون لحظــه بچــهاش رو از دســت داده .بعــدش هــم رفــت
لبــاس سیاهاشــو پوشــید و بــرای خــودش عــزا گرفــت .چنــد هفتـهای
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گریــون و ســرگردون بــود تــا باالخــره یــه فکــر بکــر کــرد؛ رفــت
بــه یکــی تــو یــه بیمارســتان پــول داد و ایــن جنیــن رو ازش خریــد.
وقتــی اومــد خونــه ،مــا دخترهــا رو جمــع کــرد و گفــت پیمــان رو
برگردونــدم .مبــادا دیگــه بهــش دســت بزنیدهــا .بهــش گفتیــم اینکــه
پیمــان نیســت ،معلــوم نیســت کــه کیــه .گفــت خفــه شــین! همیــن کــه
میگــم .ایــن برادرتــون پیمانــه .از اون بــه بعــد پیمــان شــد جانشــین
پیمــان .ولــی مامانــم خــودش هــم میدونســت کــه پیمــان نیســت و
کمتــر میرفــت ســراغش تــا اینکــه کمکــم شــد یــه شــیء تزیینــی
مثــه باقــی ان و گههایــی کــه تــوی ایــن خونــه هســت .مــا هــم دیگــه
بیخیــال شــدیم و ایــن یکــی رو چــال نکردیــم .خالصــه ایــن آقــا
کــه شــما دســت بــه کمــر نگاهــش میکنیــن ،بــرادر قالبــی مــا پیمــان،
جانشــین پیمانــه.
بیتــا اینــو گفــت ،خنــده ریــزی کــرد و بــه مــن زل زد .بعــد چنــد
لحظــه ســکوت گفــت« :بیــا بریــم تــوی اتــاق مامانــم».
 چرا اونجا؟ مگه اتاق خودت چشه؟ تلویزیون اتاق مامانم بزرگه .بریم فیلم ببینیم. چه فیلمی؟70
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 شب روی زمین جیم جارموش گیرم اومده .دیدیش؟ نه.رفتیم توی اتاق مامانش و روی تخت بزرگ و نرم ولو شدیم.
بیتــا فیلــم رو گذاشــت و شــروع کــرد به ترجمــه کردن .انگلیسـیاش
خــوب بــود .ولــی مــن زیــاد بــه جملههــای قصــاری کــه وینونــا رایــدر
میگفــت توجــه نداشــتم ،بیشــتر از اینکــه روی تختــی بــه اون نرمــی
بــا یــه دختــر زیبــا ولــو بــودم لــذت میبــردم .از همــه بهتــر ایــن بــود
کــه میدونســتم حداقــل دو ســه روزی تنهاییــم .ولــی فیلــم هنــوز بــه
اپیــزود دوم نرســیده بــود کــه در اتــاق بــاز شــد و مامــان بیتــا مثــل
اجــل معلــق روی ســرمون خــراب شــد.
مثــل فشــنگ از جــا پریدیــم ولــی مامــان بیتــا بــه جــای اینکــه
دعوامــون کنــه یــا منــو بــا اردنگــی از اتاقــش بنــدازه بیــرون بــا
دســتپاچگی گفــت« :اوا خــدا مرگــم بــده .ببخشــید بچههــا کــه در
رو بــاز کــردم!» ایــن رو گفــت و تنــدی از اتــاق بیــرون رفــت .بیتــا
هــم بالفاصلــه پشــت ســرش از در اتــاق رفــت بیــرون و مــن مونــدم و
تخــت بــزرگ مامــان بیتــا.
نمیدونســتم چــی کار کنــم ،تنهــا چیــزی کــه بــه فکــرم رســید ایــن
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بــود کــه از پنجــره بــرم تــوی بــاغ کــه اگــه کســی خواســت بالیــی
ســرم بیــاره راه فــرار داشــته باشــم .ولــی بیتــا زود برگشــت و از
دیــدن مــن تــوی بــاغ تعجــب کــرد!
 چرا رفتی اونجا پس!؟ میخوام سیگار بکشم. پابرهنه؟!تــازه یــاد کفشــام افتــادم کــه جلــوی در ورودی کنــده بــودم .بیتــا
رفــت و کفشــام رو آورد تــو بــاغ.
 نترس بابا ،مامانم هیچی نگفت. یعنی ناراحت نشد؟ چــرا اخــم کــرده بــود ،ولــی مهــم نیســت؛ ایــن قــدر ازش آتــو دارمکــه نمیتونــه بهــم چیــزی بگــه.
 میخوای من ازش معذرت خواهی کنم؟ نــه بابــا ،زنیکــه دیوانــه روزمونــو خــراب کــرده ازش معــذرت هــم72
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بخواییــم!
 چرا نرفتن شمال ،چیزی شده که برگشتن؟ تونل کندوان بسته بوده .فیلم دیدنمون رو خراب کرد زنیکه. فیلم رو بیخیال دیگه ،من برم خونه. نــه االن نــه ،وایســا یــه پاکــت ســیگار بــا هــم بکشــیم بعــدمیر ســو نمت .
 کل پاکت رو؟ آره همشو .ببینیم کی زودتر خفه میشه.تــوی بــاغ زیــر همــون درخــت قطــوری کــه پیمــان پــاش خــاک بــود
نفــری هفــت هشــت تــا ســیگار کشــیدیم و بعــدش بیتــا در حالــی
کــه دود از چشــماش م ـیزد بیــرون منــو رســوند در خون ـهام.
قبل از اینکه پیادهام کنه پرسید« :تا حاال کوکایین زدی؟»
 نه نزدم .مگه کوکایین توی ایران پیدا میشه؟73
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 آره پیــدا میشــه؛ دنــدون پزشــکای قدیمــی دارن .از بابــای منــم کــهدندونپزشــک عتیقهتــر پیــدا نمیشــه .یــه شیشــه پــر تــوی وســایل
مطبــش پیــدا کــردم .یــه دفعــه بــا هــم میزنیــم.
 باشه میزنیم ،هر وقت که مامانت اینا واقعا رفتن شمال.آخریــن بــار کــه بیتــا رو تــو تهــران دیــدم ،روزهــای آخــر بــود کــه
داشــتم بــار ســفر مـی بســتم و بــه قصــد ناکجــا آبــاد از ایــران مـیزدم
بیــرون .یــه کشــکول قدیمــی از البـهالی عتیقههــای خونــه کــش رفتــه
بــود و میخواســت ببــره بفروشــه .دفعــه اولــش نبــود .نمیفهمیــدم کــه
چــرا اون کار رو میکنــه .گاهــی از مغازههــا هــم دزدی میکــرد؛
چیزهــای کوچیکــی کــه موقــع دزدی ده برابــر قیمتشــون تــو کیفــش
پــول داشــت .عتیقهفروشهــای منوچهــری میشــناختنش و کشــکول
رو راحــت بــه یکیشــون فروختیــم.
بعــدش گفــت کــه میخــواد بــره خونــه اســتاد دانشــگاهش؛ یــه مــرد
حزباللهــی خیکــی بــا ریــش و پشــم فــراوون و زن چــادری روگیــر
و دو تــا بچــه و کلــی ســابقه جبهــه و جنــگ .اســتاد عکاســی دانشــگاه
بــود .یــه دفعــه رفتــم ســر کالســش .اون قــدر شــر و ور گفــت کــه
داشــتم بــاال مـیآوردم .ولــی بیتــا یــه دل نــه صــد دل عاشــقش بــود.
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بعدهــا تــوی نیوزیلنــد بــرام تعریــف کــرد کــه اســتاده دو تــا خونــه
داشــته و بیتــا رو میبــرده اون یکــی خونــه کــه زنــش نفهمــه.
 مگه مومن نبود؟ چرا از اونا که زنش پشت سرش راه میرفت. خب پس چه مادرقحبهای بوده که با تو هم ارتباط داشته. خفــه شــو! ایــن جــوری راجــع بهــش حــرف نــزن؛ مــن خــودمدوســتش داشــتم.
منظــور بیتــا رو از دوســت داشــتن هیچوقــت نفهمیــدم ،خصوصــا
وقتــی جزییــات بیشــتری از ارتباطــش بــا اون اســتاد رو بــرام تعریــف
کــرد .یــه دفعــه کــه روی مــود خــوب بــود نطقــش گل کــرد و گفــت:
«هــر وقــت میرفتــم خونــهاش اول کلــی بــا هــم حــرف میزدیــم،
بعــد کمکــم میرفتیــم تــوی اتــاق خــواب و کنــار هــم میخوابیــدم و
یــواش یــواش تحریکــش میکــردم .بعــد حالــش کــه خــراب میشــد
نمیذاشــتم باهــام کاری بکنــه .بیچــاره هــی التمــاس میکــرد و مــن
طفــره میرفتــم و از دیــدن حــال نــذارش لــذت میبــردم .واقعــا
دوســتش داشــتم .عاشــقش بــودم .تــوی زندگــی صحنـهای زیباتــر از
اشــک ریختــن یــه مــرد بــرای همخوابگــی بــا یــه زن وجــود نــداره.
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مــردی کــه بــا چشــمای گریــون بــه پــای یــه زن افتــاده و داره گدایــی
ســکس میکنــه».
بیتــا خــل نبــود؛ یــه دیوونــه کامــل بــود و همیــن دیوونگــی هــم
باعــث شــد کــه ســر از نیوزیلنــد دربیــاره وگرنــه همیشــه میخواســت
بــره آمریــکا زندگــی کنــه.
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کلهپاچه

مــن تــا حــاال نمــردم کــه بدونــم مــردن ســخته یــا راحــت ولــی

مدتیــه کــه زندگــی میکنــم و میتونــم بگــم کــه زندگــی

کــردن کار راحتــی نیســت.

صبــح زود بــود ،نمیدونــم ســاعت چنــد ...وقتــی مجبــور میشــم
صبــح زود از خونــه بزنــم بیــرون ،بــه قــدری حالــم بــده کــه ســاعت
رو فرامــوش میکنــم...
بــه هــر حــال هــوا تــازه روشــن شــده بــود و تــوی خیابــو ِن معمــوال
شــلوغی مثــل فردوســی ،جــز مــن کســی در رفــت و آمــد نبــود.
میونههــای خیابــون یــه صحنــه غریــب دیــدم :یــه نیســان آبی بــار خالی
کــرده بــود و چنــد تــا کارگــر داشــتن اون بــار رو جابهجــا میکــردن.
بــار نیســان کلــی کلــه گوســفند بــود کــه مثــل یــه تپــه کوچیــک کنــار
یــه مغــازه کلهپاچ ـهای خالــی شــده بــود ...کارگرهــا ،داشــتن کلههــا
77

علیرضا میراسداهلل

سقط جنین

رو از دریچــه کنــار پیــادهرو مینداختــن پاییــن ،توی آشــپزخونه یــا انبار
کلهپاچــه فروشــی ،نمیدونــم فقــط از اون ســوراخ پــرت میکــردن
پاییــن ،اونــم بــه ایــن شــکل کــه یکــی از کارگرهــا بــا چکمـهای کــه
پــاش بــود ،کلههــا رو جــدا میکــرد ،نشــونه میگرفــت و شــوت
میکــرد تــو ســوراخ ،اگــه میرفــت پاییــن ذوق میکــرد و اگــه
نمیرفــت ،رفیقــش کــه بــه ســوراخ نزدیکتــر بــود ،میخندیــد و
بــا یــه بغلپــای تکنیکــی کلــه رو مینداخــت تــو ســوراخ.
صحنــه بهقــدری غیرواقعــی بــود کــه ناخــودآگاه چنــد لحظــه
وایســتادم و تماشاشــون کــردم.
پ تلــپ میخــوردن ایــن ور و اون ور پیــادهرو و فــک
کلههــا تلــ 
و زبــون و چشمشــون جابهجــا میشــد .کارگرهــا هــم کیــف
میکــردن و بــه الیــی زدن و یهپــا دوپــا کــردن بــا کلههــا ادامــه
مــیدادن.
صحنههــای قشــنگی نبــود ،ولــی منحصربــه فــرد بــود ،میتونســتم تــا
آخریــن کلــه همونجــا وايســم و تماشــا کنــم ،حتــی میتونســتم بــه
رمانــی فکــر کنــم کــه قهرمانــش یکــی از ایــن دو کارگــر بــود .ولــی
کار داشــتم و بایــد میرفتــم.
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از کنارشــون گذشــتم و بــه ســمت چهــارراه اســتانبول راه افتــادم...
نبــش چهــارراه ســفارت انگلیســه ،اون طــرف ،ضلــع جنوب ـیاش یــه
عــده آدم تــر و تمیــز ،بعضــی کراواتــی ،پشــت یــه در آهنــی زشــت
باریــک نشســته بــودن.
بعضیهاشــون چــرت مـیزدن منتظــر بــودن کــه در بــاز بشــه و بــرای
گرفتــن ویــزا جلــوی صــف باشــن .احتمــاال همشــون دکتــر و مهنــدس
و تاجــر و وکیــل بــودن؛ آدم معمولــی کــه هــوس ســفر توریســتی بــه
انگلیــس بــه ســرش نمیزنــه .فقــط بــرام جــا نمیفتــاد؛ ایــن آدمهــا کــه
تــوی شــرکت و دفترشــون خــدا رو بنــده نیســتن ،چطــوری عیــن مــرغ
مریــض پشــت در ســفارت انگلیــس چمباتمــه زدن.
از اونجــا هــم رد شــدم و رســیدم بــه خیابــون حافــظ ...با اینکــه خیابون
هنــوز خلــوت بــود ،امــا طبــق عــادت از پلهوایــی بــاال رفتــم .روی پل
دو نفــر خوابیــده بــودن .زیــر هــر کدومشــون یــه مقــوای بــزرگ بــود
و روشــون يــک مالفــه چــرک بدبــو.
نمیدونــم چــرا گفتــم بدبــو ،چــون بــوش بــه دماغــم نرســید ،شــاید
ظاهــر چرکــی مالفههــا ایــن حــس رو بهــم داد کــه بدبــو هــم هســتن.
یکــی از دو نفــر بــا صــدای بلنــد خُ روپــف میکــرد و بهقــدری
راحــت خوابیــده بــود کــه در اون لحظــه بــراش هیــچ فرقــی نمیکــرد
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روی تخــت اتــاق خــواب شــاه تــوی ســعدآباد خوابیــده باشــه یــا روی
همــون تیکــه مقــوا ،بــاالی پــل عابــر.
از پــل پاییــن اومــدم و رفتــم بــه طــرف کوچـهای کــه خونــه خواهــرم
اونجــاس .کار داشــتم ...شــوهر خواهــرم قــرار بــود بــره ســفر و مــن
بایــد صبــح زود میدیدمــش ...یــه ســاعت یــا بیشــتر خونــه خواهــرم
مونــدم ،بــا اونهــا صبحونــه خــوردم و دیگــه آفتــاب حســابی بــاال
اومــده بــود و خیابونهــا شــلوغ شــده بــودن کــه اومــدم بیــرون .اول از
همــه از پــل عابــر بــاال رفتــم ،مقواهــا ســر جــاش بــود ،ولــی خبــری از
دو نفــری کــه خوابیــده بــودن و یکیشــون خُ روپــف میکــرد ،نبــود.
جــز مــن ،آدمهــای دیگ ـهای هــم از روی پــل رد میشــدن و مقواهــا
دائــم لگــد میشــد و رد کفــش عابرهــا روشــون میفتــاد .فکــرش رو
بکــن ،رختخوابــت جایــی باشــه کــه هــر کــور و کچلــی لگدمالــش
بکنــه...
از پــل پاییــن اومــدم .جمهــوری شــلوغترین خیابــون دنیــاس؛ ایــن
همــه موتــوری و دالل و رهگــذر ...جلــوی ســفارت کــه رســیدم،
دکتــر و مهندسهــا از چــرت دراومــده بــودن و دیگــه شــکل مــرغ
مریــض نبــودن ،داشــتن هــارت و پــورت میکــردن و میخواســتن
زودتــر بــرن تــو ســفارت ،ولــی د ِر ســفارت تنــگ بــود و مجبــور
بــودن تــو ســروکله همدیگــه بزنــن ...یــه پیرمــرد سبیلســفید بــا یــه
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زن چروکیــده خیلــی پیــر دعــواش شــده بــود ...و کــم مونــده بــود کــه
بزنــدش.
از کنارشــون رد شــدم و رفتــم تــوی خیابــون فردوســی .بــه کلهپاچــه
فروشــی کــه رســیدم ،عــده زیــادی پشــت میزها نشســته بودن و داشــتن
بــا ولــع کلهپاچــه میخــوردن ...چنــد لحظــه وایســتادم و تــوی مغــازه
رو نــگاه کــردم ،یکــی بــا زنــش اومــده بــود و یکــی بــا بچـهاش ،عــده
بیشــتری هــم مجــرد بــودن.
اونکــه بــا زنــش اومده بــود ،با قاشـقاش چشــم گوســفنده رو درآورده
بــود و بــه زنــش نشــون مــیداد ...یــه چیزهایــی هــم میگفتــن و
میخندیــدن .ولــی چشــم گوســفنده منــو نــگاه میکــرد ...هرچنــد
کــه از زور پختــه شــدن حســابی دمــار از روزگارش دراومــده بــود،
ولــی بــازم نــگاه میکــرد ،مثــل هــر چشــم دیگ ـهای ،راقراق نــگاه
میکــرد ...چــون پلــک نداشــت ،هــر طــرف کــه میرفتــم ،بــازم منــو
نــگاه میکــرد ...اونقــدر نــگاه کــرد تــا باالخــره همــون جــوری زل
زده رفــت تــوی حلــق مــردک...
راهم رو کشیدم و رفتم.
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قاتل پشت در آسانسور خانه ما
ِ

من خیلی خوشحالم از اینکه نصف عمرم رو خوابیدم
چون نصف دیگه رو واقعا حروم کردم.

امــروز صبــح دهــم اســفندماه ســال  ۱۳۸۷مثــل هــر روز دیــر از خــواب
بیــدار شــدم و مثــل هــر روز بــا ســرعت صبحونــه خــوردم ،دوش
گرفتــم ،ســیگارم رو ناتمــوم تــو زیرســیگاری خامــوش کــردم و از در
آپارتمانــم در طبقــه پنجــم خــارج شــدم.
تــو راهپلــه ،لحظ ـهای منتظــر شــدم تــا آسانســور بــاال اومــد و واردش
شــدم .آسانســوری کــه خیلــی کنــد پاییــن مـیره ،اتاقکــش ســبزرنگه
و ســقف کوتاهــش احســاس بــدی بــه مــن مـیده .همیشــه منتظــرم که
ســقوط کنــه ...ولــی بــاز هــم ســقوط نکــرد ...چــراغ طبقــات مختلــف
روشــن و خامــوش شــد و مــن بــه طبقــه همکــف رســیدم.
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در آسانســور رو بــاز کــردم و خواســتم مثــل هــر روز بــا ســرعت بــه
ســمت حیــاط بــرم و بــه خیابــون برســم ،ولــی ناخــودآگاه برگشــتم
و پشــت در آسانســور را نــگاه کــردم .نمیدونــم چــرا ایــن کار رو
کــردم ،اصــا عــادت بــه چنیــن کاری نــدارم ...برگشــتم و پشــت
در رو نــگاه کــردم ،مــردی قدبلنــد ،بــا پیراهــن مشــکی ،تــه ریــش
چنــدروزه و چشــمانی کــه از فــرط غضــب ســرخ شــده بودنــد ،پشــت
در آسانســور وایســتاده بــود .بــاز هــم ناخــودآگاه و طبــق عــادت بــدی
کــه دارم ،یعنــی بــه همــه ،غریبــه و آشــنا ،ســام میکنــم ،بهــش
ســام کــردم.
ســامی کوتــاه ،بریــده و لــرزان .مــرد جوابــم رو نــداد .طبیعــی بــود که
جوابــم رو نــده ،قاتلــی بــا شــمایل اون بــه آدم فزرتــی و بیبروبازویــی
مثــل مــن .خالصــه جوابــم رو نــداد و مــن ازش رو برگردونــدم و بــه
ســمت در خروجــی خونــه رفتــم ولــی هــر قدمــی کــه بــر میداشــتم
منتظــر بــودم کــه ضربـهای از پشــت بــه ســرم بخــوره یــا حداقــل صدام
کنــه و چیــزی بگــه.
همزمــان گــوش بــه زنــگ شــنیدن صــدای در آسانســور هــم بــودم،
ولــی صــدا نیومــد.
وقتــی از در خروجــی خــارج شــدم ،برگشــتم و بــه همــون ســمت
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نــگاه کــردم کــه دوبــاره ببینمــش -شــاید بــه خاطــر میــل غریبــی کــه
بــه دیــدن چیزهــای هولنــاک دارم -ولــی دیگــه اونجــا نبــود.
از پلههــا بــاال رفتــه بــود -د ِر آسانســور مــا گیــر داره و اگــه درســت
نبنــدی ،بــاال نم ـیره -در آسانســور همــون طــور بــاز بــود .بنابرایــن
مــرد قاتــل از پلههــا رفتــه بــود بــاال کــه جنایتــش را انجــام بــده.
همــه مســیر تــا محــل کارم بهــش فکــر کــردم .مــردی کــه نگاهــش
بســیار زشــت بــود و میشــد بــا خیــره شــدن بــه چش ـمهاش فهمیــد
کــه چــی تــوی کلــهاش میگــذره.
نگــران مــادرم بــودم ،ولــی مــادرم در بــه روی غریبههــا بــاز نمیکنــه.
هــی بــه مغــزم فشــار آوردم کــه بفهمــم شــکل کــدوم همســایه اســت.
کمــی شــبیه مــرد تنهــای طبقــه دوم بــود .شــاید بــرادرش باشــه .حتمــا
رفتــه اونــو ببینــه ،ولــی کســی در اون ســاعت بــا اون حالــت عصبانــی و
خشــمگین و بــا اون لبــاس ســیاه و تهریــش کثیــف بــه دیــدن بــرادرش
نمــیره .شــاید یکــی از اعضــای فامیلشــون مــرده بــود و میرفــت
کــه خبــر بــده ...هرچــی ســعی کــردم بــه خــودم بقبولونــم کــه حضــور
اون مــرد غریبــه بــا اون حالــت عجیــب ،پشــت در آسانســور خونــه مــا
طبیعیــه ،نتونســتم.
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اون قــدر نگــران بــودم کــه پیــش از ورود بــه ســاختمون محــل کارم
بــه مــادرم زنــگ زدم .ســرحالتر از همیشــه مشــغول خونــه تکونــی
عیــد بــود .نمیدونســتم چــی بگــم .اگــه میگفتــم مــرد خطرناکــی
رو پشــت در آسانســور دیــدم ،حتمــا نگــران میشــد و میترســید.
خواســتم بپرســم صدایــی از بیــرون خونــه نمیــاد ،همســایهای جیــغ
نمیزنــه ،مشــتی بــه دری کوبیــده نمیشــه ،آتیشســوزی بــه راه
نیفتــاده ...ولــی بــه جــای همــه اینهــا فقــط گفتــم:
 خوبی مامان؟با تعجب گفت:
 آره چطور مگه؟گفتم:
 هیچــی یــادم رفــت ازت خداحافظــی کنــم ،زنــگ زدم کــهخداحافظــی کــرده باشــم.
بیچاره مادرم حسابی نگران شد و گفت:
 تــو کــه خداحافظــی کــردی ،موقــع پوشــیدن کفــش هــم گفتــی کــه85
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شــب دیروقــت برمیگــردی!
ســر کار اصــا ســرحال نبــودم ،همــش منتظــر بــودم تلفنــم زنــگ بزنــه
و مــادرم ماجــرای عجیبــی رو کــه در یکــی از طبقــات رخ داده و
پلیــس مشــغول رســیدگی بهــش شــده بــرام تعریــف کنــه ،ولــی ایــن
اتفــاق نیفتــاد.
قاتــل حرفـهای ،کارش رو بــه آرامــی انجــام داده بــود و بــدون اینکــه
کســی متوجــه بشــه ،از صحنــه گریختــه بــود.
شــب کــه بــه خونــه برگشــتم ،ســعی کــردم رد خــون یــا چیــزی شــبیه
اون پیــدا کنــم ،ولــی نشــد .یعنــی نبــود.
آسانســور ســبزرنگ تمیــز و مرتــب بــود .شــاید خــون تــوی راهپلههــا
جــاری باشــه .مثــل احمقهــا تمــام پنــج طبقــه رو از پلههــا بــاال
رفتــم و پشــت در طبقــه دوم دماغــم رو بــه کار انداختــم کــه ببینــم
بــوی جســدی نمیــاد ...کــه نمیومــد .قاتــل حرفـهای هیــچ اثــری باقــی
نگذاشــته بــود ،کارش رو کــرده بــود و بیســروصدا زده بــود بــه
چــاک.
البته فصل زمستونه ،هرچند زمستون گرم بیخاصیتیه ولی باز
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هــم ،اونقــدر بــد نیســت کــه جســد در یــه نصــف روز بــو بگیــره .فکر
میکنــم طــی یکــی دو روز آینــده گنــدش دربیــاد .یعنــی مطمئنــم،
حــس چنــدم مــن بــد کار نمیکنــه.
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چقدر جسد شما بو میده

بــوی تعفــن ســاختمون رو برداشــته بــود ،بــوی الشمــرده ...یــه جسـ ِد
مونــده ...تــوی طبقــه دوم؛ جایــی کــه مــرد پیــری بــه اســم گورنــگ
زندگــی میکنــه .آقــای گورنــگ مجــرد نیســت ،ولــی فرقــی هــم
بــا مجردهــا نــداره؛ یــه همســر ســفری داره کــه هیچوقــت پی ـشاش
نیــس .هــر موقــع همســایهها میپرســن ،زنــت کجــاس؟ میگــه
ســفره...
یکــی دو ماهــی میشــد کــه نــه از خــودش خبــری بــود ،نــه از
همســرش.
روز واقعــه ،لیــا ،دختــر نوجــوون همســایه طبقــه ســوم ،کــه از
آسانســور میترســه و از پلههــا بــاال مــیره ،در خونــه همــه رو زد
و بــا وحشــت بــه همــه گفــت« :گورنــگ مــرده ...گورنــگ مــرده...
مونــده تــوی آپارتمانــش .جســدش بــو گرفتــه»...
مــن و همســایه پیــر روبهرویــی بــا حیــرت پرســیدیم« :از کجــا
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فهمیــدی؟»
لیــا جــواب داد« :هــر روز بــوی گنــدش بیشــتر میشــه ...یــه خــورده
هــم خــون از الی در خونـهاش زده بیــرون ...احتمــاال همونجــا پشــت
در افتــاده مــرده»...
 بابــام میگــه خــورده زمیــن مــرده ،یــه جایــیاش هــم شکســته وخــون زده بیــرون ...میخوایــم در رو بــاز کنیــم .شــما هــم بیایــن
شــاهد باشــین.
مــن و همســایه روبهرویــی هــم بــه جمــع ســاکنان ســاختمون پیوســتیم
کــه در راهــروی باریــک طبقــه دوم جمــع شــده بــودن و در حالــی کــه
دماغمــون رو گرفتــه بودیــم ،از پشــت ســر جمعیــت ســعی کردیــم
ببینیــم مدیــر ســاختمون کــه همــون بابــای لیــا بــود ،چــه بالیــی س ـ ِر
در میــاره.
همســایه طبقــه اول گفــت کــه صــدای ســرفههای گورنــگ رو
شــب قبــل نشــنیده ،در حالــی کــه ش ـبهای قبلتــر مرتــب صــداش
میومــده .یکــی دیگــه از همســایهها گفــت کــه چراغــش دیشــب تــا
صبــح روشــن بــود ...باقــی همســایهها هــم هــر کــدوم یــه چیــزی
گفتــن کــه نشــون از مــرگ گورنــگ داشــت...
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بابــای لیــا بــا پیــچ گوشــتی و چکــش بــه جــون در افتــاده بــود و یکــی
از لوالهــا رو کنــده بــود و داشــت بــا دومــی ور میرفــت کــه یکهــو
در بــاز شــد و روح گورنــگ بــا لبــاس کامــا ســفید در آســتانه در
ظاهــر شــد.
چنــد تــا از همســایهها غــش کــردن و رنــگ باقــی هــم مثــل گــچ
ســفید شــد.
روح گورنــگ بــا حالتــی عاقــل انــدر ســفیه بــه جماعــت نــگاه کــرد
و بــا نارضایتــی خاصــی کــه از چروکهــای پیشــونیش معلــوم بــود،
گفــت« :چــه خبرتونــه! در خونــه رو چــرا شکســتین؟»
مدیر ساختمون با تته پته گفت« :شما سالمی گورنگ خان؟»
روح گورنــگ کــه البتــه فهمیدیــم هنــوز از تــوی بدنــش در نیومــده و
نبایــد ازش ترســید ،بــا عصبانیــت جــواب داد« :معلومــه کــه ســالمم...
شما چتونه؟»
یکــی از همســایهها بــه خــودش جــرات داد و گفــت« :پــس ایــن
بــوی الشمــرده چیــه از اینجــا میــاد ...جنــازه منــازه تــوی خونــه نگــه
مــیداری؟»
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آقــای گورنــگ کــه تــا اون لحظــه الی در نیمــه بــاز وایســتاده بــود،
در رو کامــل بــاز کــرد و کنــار رفــت .باورنکردنــی بــود! عجیبتریــن
صحنــه تاریــخ آپارتماننشــینی! ده تــا کیســه زبالــه بــزرگ پــر از
آشــغالهای گندیــده و بدبــو پشــت ســر گورنــگ روی هــم تلنبــار
شــده بــود و از زیــر پالســتیکی کــه از همــه بــه در نزدیکتــر بــود،
خونابــه راه افتــاده بــود.
یکــی از همســایهها گفــت« :زنــگ بزنیــن پلیــس بیــاد ...یکــی رو
کشــته کــرده تــوی اون پالســتیکها!»
گورنــگ ســر تکــون داد و بــا خونســردی در اولیــن پالســتیک رو بــاز
کــرد؛ جــز پوســت میــوه و آشــغال و سوســیس و کالبــاس مونــده و
تفالههــای چایــی و تهمونــده مــرغ و کلــ ه ماهــی و ...چیــز دیگــهای
تــوی پالســتیک نبــود.
گورنــگ در طــول یکــی دو ماهــی کــه همســرش ســفر بــود ،حتــی
یکــی از اون کیســههای آشــغال رو هــم نبــرده بــود بیــرون و همــه
روی هــم تلنبــار شــده بــودن .بــوی تعفنــی کــه از داخــل آپارتمــان
گورنــگ میومــد ،اون قــدر زیــاد بــود کــه همســایهها همونجــا
پیشــنهاد کردنــد کــه هــر کــدام یکــی از کیســهها رو ببــرن ســر
کوچــه و هــر کــی یــه کیســه دســتش گرفــت و راه افتــاد ،جــز بابــای
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لیــا کــه مجبــور بــود لــوالی بــاز شــده در رو ببنــده ســر جــاش.
گورنــگ خــودش همونجــا ،در چهارچــوب در وایســتاد و دســت
بــه ســیاه و ســفید نــزد .فقــط وقتــی کــه کار همســایهها تمــوم شــد ،بــا
حالتــی حــق بــه جانــب گفــت« :دفعــه بعــد اول زنــگ بزنیــن ،بعــد بــا
پیچگوشــتی بیفتیــن بــه جــون در خونــه مــردم .همســایهداری رســم و
رســومی داره؛ بریــن یــاد بگیریــن بعــد بیایــن آپارتماننشــینی».
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شکاف سقف

تــو وقتــی کــه بــه خــودت فکــر میکنــی طبعــا بــه خــودت

فکــر میکنــی .ولــی وقتــی بــه مــن فکــر میکنــی ،بــاز هــم بــه

خــودت فکــر میکنــی .حتــی وقتــی بــه گرســنگان آفریقــا و
مشــکالت اتمــی دنیــا و نســل در خطــر نابــودی ببرهــای ســفید
هــم فکــر میکنــی ،بــاز داری بــه خــودت فکــر میکنــی.

چهــار یــا پنــج ســال پیــش بــود ...تــوی دفتــر مجلــه بــا یکــی حرفــم
ت دختــرم جروبحــث کــردم
شــد .بعــدش تــوی کافیشــاپ بــا دوس ـ 
و تــوی خونــه هــم مــادرم هــر چــی بــه دهنــش رســید بهــم گفــت؛
چــون آشــغالها رو بــه موقــع نبــرده بــودم ســر کوچــه.
آخــر شــب همــون روز روی تختــم دراز کشــیدم .بــه تــرک گوشــه
ســقف خیــره شــدم و در حالــی کــه ســیگارم ،بهمــن فســقلی ،انــدازه
اگــزوز تراکتــور دود میکــرد ،بــا خــودم فکــر کــردم کــه شــکافها
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چــه پدیدههــای عجیبــی هســتن .در همــون حــال و هــوا یهــو تلفنــم
زنــگ خــورد.
دوســت زیبایــی بــود کــه هــر چنــد وقــت یــه بــار زنــگ مـیزد و حــال
و احــوال میکــرد .ولــی اون شــب انــگار اونــم یــه چیزیــش شــده
بــود.
 سالم علیرضا. سالم دختر زیبا ،خوبی؟ نه خوب نیستم. چرا؟ زنگ زدم که منو نویسنده کنی. چی؟ منو نویسنده کن همین االن. نمیفهمم چی میگی .منظورت چیه؟94
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 تو که خنگ نبودی .منو نویسنده کن دیگه. واهلل نویسنده «شدنیه»« ،کردنی» نیست .منظورت چیه؟ ا چرنــد نگــو .تــو چــه نویســندهای هســتی کــه نمیتونــی یکــیدیگــه رو نویســنده کنــی؟
 من نمیفهمم چی میگی؟ چــرا میفهمــی .یعنــی بهــم بگــو چــی کار کنــم کــه همیــن االننویســنده بشــم .میخــوام قصــه کوتــاه بنویســم .قصــه بلنــد بنویســم.
کتــاب چــاپ کنــم .نویســنده بشــم دیگــه .خــودت میدونــی .همــون
کارهــا کــه تــو میکنــی .زودبــاش منــو نویســنده کــن .زودبــاش .تــو
میتونــی.
نمیدونــم دوســتم اون شــب چــی مصــرف کــرده بــود .ولــی هــر
چــی کــه بــود جنســش خــوب بــود .یــه خــورده فکــر کــردم و بهــش
گفتــم:
 ببین میخوای همین االن نویسنده بشی؟ آره همین االن در همین لحظه.95
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 همین االن االن؟! آره دیگه .چند بار بگم. خیلــی خــب ،بهــت میگــم بایــد چــی کار بکنــی ولــی تــا آخــرشگــوش کــن .باشــه؟
 باشه بگو. خودکار و کاغذ جلوی دستته؟ آره هست. خیلی خب .دست چپت رو بکن توی شورتت. چی؟ چی کار کنم؟ دست چپت رو بکن توی شورتت و بذار اونجات. یعنی چی ،چه ربطی داره؟ ببین دختر جون مگه نمیخوای نویسنده بشی؟ چرا میخوام بشم ،ولی ربطش رو نمیفهمم.96
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 ربطش رو بهت میگم ،فعال دستتو بذار جایی که گفتم. نمیذارم ،ربطشو بگو. تو نویسنده بشو نیستی .شبت به خیر. ا نه صبر کن .بگو چرا باید دستمو بذارم بعد میذارم. میگم ،ولی اول باید بذاری. خب فرض کن گذاشتم. نه واقعا بذار. ا یعنی چی؟ داری حوصلهام رو سر میبری .دستتو میذاری اونجا یا نه؟ خیلی خب ،گذاشتم. حــاال بــا دســت راســتت خــودکار رو بــردار و راجــع بــه چیــزی کــهزیــر دســت چپتــه پونــزده خــط بنویــس.
 یعنی چی؟97
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 یعنــی توصیــف کــن چــی زیــر دســت چپتــه .پونــزده خــط راجــعبهــش بنویــس.
 ایــن چــه جــور نویســنده کردنیــه؟ مــن یــه خــط هــم نمیتونــمراجــع بهــش بنویســم .اصــا دســتمو در آوردم.
 حتی یه خط هم نمیتونی بنویسی؟ نه خیر ،یه خط هم نمیتونم بنویسم .دستمو در آوردم. حتی یه خط؟ نه خیر نمیتونم. خب ،پس خوب گوش کن ببین چی میگم. بگو. تــو کــه راجــع بــه چیــزی کــه صبــح تــا شــب همراهتــه و بهــش فکــرمیکنــی حتــی یــه خــط هــم نمیتونــی بنویســی ،غلــط میکنــی
میخــوای نویســنده بشــی و راجــع بــه مــن و دیگــرون و اجتمــاع و
سیاســت بنویســی .بــرو یــه کار دیگــه بــرای خــودت دســت و پــا کــن،
وقــت منــم نگیــر.
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گوشــی رو گذاشــتم و بــرای اولیــن بــار در اون روز لبخنــد روی لبــم
نشســت .در حالــی کــه یــه بهمــن فســقلی دیگــه آتیــش میکــردم
دوبــاره بــه شــکاف ســقف خیــره شــدم و بــا خــودم فکــر کــردم واقعــا
کــه پدیدههــای عجیبــی هســتن.
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تخته نرد

افــق تنهــا چیزیــه کــه بیــن همــه بــه تســاوی قســمت شــده .چــون

هرکــس کــه باشــی ،در هرکجــای دنیــا ،بــه همــون انــدازه از

افــق دوری کــه کــس دیگ ـهای در جایــی دیگــه.

اســمش لیــات بــود .دختــر زیبــا و خوشقــد و قــواره اســرائیلی کــه
میتونســت بــا یــه نــگاه ،هــر کســی رو حداقــل یکــی دو هفتــه عاشــق
خــودش بکنــه -حداکثــرش رو نمیدونــم -تــا نگاهــم بــا نگاهــش
تالقــی کــرد ،اون قسـ ِ
ـمت «عمومــی» دلــم رو کــه سالهاســت دســت
بــه دســت
میشــه دادم دســتش .ســاعت یــازده شــب بــود .همــه رفتــه بــودن بــار
مشــروبخوری .جــز مــن کســی در ســالن نشــیمن نبــود .تختــه نــرد
جلــوم بــاز بــود و داشــتم الکــی تــاس میریختــم.
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 شش/بش!اســرائیلیها بــه تختــه نــرد میگــن شــش/بش .بــازی مــورد
عالقهشــونه و همهشــون بلــدن.
 آره شش/بش .بازی میکنی؟ اوهوم ،بازی میکنم. پس بشین!بذار یه چایی بریزم اول ،تو چایی میخوری؟
 آره ،میخورم.وقتــی بــه ســمت آبجوشکــن برقــی گوشــه ســالن رفــت از پشــت
برانــدازش کــردم .حتــی زیباتــر از روبـهرو بود .میدونســتم که شــانس
چندانــی نــدارم ،چــون بــه تجربــه فهمیــده بــودم کــه اســرائیلیها بــا
اینکــه عمومــا خونگــرم و معاشــرتی هســتن ولــی از یــه حــدی بیشــتر
بــه مســلمونها -هرچنــد کافــر و بیایمــون -نزدیــک نمیشــن.
 اسمت چیه؟101
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 لیات .تو رو چی صدا کنم؟ صدا کن شش/بش.خندیــد ،چاییهــا رو گذاشــت روی میــز و گفــت« :معلومــه دیوونهای.
باشــه صــدات میکنــم شــش/بش .تــاس بریز شــش/بش».
 کم شروع میکنه. باشه.دست اول رو باخت.
 خوب بازی میکنی ،اهل ترکیهای؟ نه. کجایی هستی؟ اگه بگم قول میدی پا نشی بری؟ آره قول میدم. ایرانیام.102
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 چه جالب! ایرانی.دست دوم رو من باختم.
 تو هم خیلی خوب بازی میکنی. مــا دوره ســربازی یــاد میگیریــم .تــوی پــادگان از بـیکاری صبــحتــا شــب شــش/بش بــازی میکنیــم ،شــما ایرانیهــا چــی؟ تــوی
ســربازی یــاد میگیریــن؟
 نه ،توی ایران ممنوعه. چه عجیب ،مسلمونا همه بازی میکنن .تو مسلمونی؟ نــه ،مــن بیاعتقــادم .همــه دینهــا یــه جــور هســتن ،پیغمبــرا ازروی دســت هــم کپــی میکــردن .همهشــون هــم فقــط مصیبتــن.
 منم همینطور فکر میکنم ،تاس بریزم؟ بریز!دســت ســوم رو هــم بــرد ،و دســت چهــارم رو بــا جفــت شــیش شــروع
کرد.
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 خوششانسیها! شانس چیز خوبیه. آره ،منم یه خورده دارم. چی کار میکنی ،شغلت چیه؟ نقاشم .نقاشیهای روی دیوار همهش کار منه. همین زنای لخت!؟ آره هرچی که دور و بر میبینی. فروختیشون به این هتل؟ یــه جورایــی آره .بــه جــای پــول اتــاق و غــذا ایــن نقاشــیها رومیکشــم و مــیدم بــه صاحــب هتــل.
 چه زندگی عجیبی! خیلی هم عجیب نیست ،فقط یه خورده ورافتادهاس. این زنای لخت رو از روی مدل کشیدی؟104
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 آره ،گاهی از روی مدل میکشم. جالبه! میخوای تو رو هم بکشم؟ نــه مــن فــردا ،هشــت صبــح بایــد بــرم یــه شــهر دیگــه ،بعــد از بــازیمــیرم بخوابم.
دست چهارم رو هم برد.
 تو چی کار میکنی ،به چی عالقه داری؟ فعــا کــه ســربازیم تــازه تمــوم شــده و فقــط میخــوام یــه مــدتســفر کنــم و از اســرائیل دور باشــم ،ولــی کال کتــاب زیــاد میخونــم
فیلــم هــم میبینــم.
 یه کتاب بگو که از همه بیشتر دوستش داری؟ عقاید یک دلقک هاینریش بل. چه عجیب منم عاشق اون کتابم.105
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 به انگلیسی خوندی؟ نه به فارسی. مــن نمیدونســتم تــوی ایــران هــم ایــن جــور کتابهــا چــاپمیشــه.
 چاپ میشه .همه جور کتابی چاپ میشه.دست بعدی رو من بردم.
 جیــم جارمــوش کارگــردان مــورد عالقــه منــه .بیشــتر فیلماشــو تــویایــران دیدم.
 منم خیلی دوستش دارم .کدوم فیلمشو بیشتر میپسندی؟ دان بای لو بهترینه به خاطر آهنگهای تام ویتس. تام ویتس عشق منه .چه عجیب که تو هم دوستش داری! همه سیدیها شو دارم .برم بیارم گوش کنیم؟ بایــد بــرم بخوابــم ولــی مهــم نیســت ،بــرو بیــار یکــی دو تــا آهنگشــو106
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گــوش کنیم.
 میرم ،ولی دست به مهرهها نزنیها. نه بابا اهل تقلب نیستم.یــه کیــف بــزرگ پــر از سـیدی داشــتم .اون موقــع هنــوز امپیتــری
مــد نشــده بــود .اون کیــف همــه زندگــی مــن بــود و کلــی میارزیــد.
 ببین تقریبا همه آلبومهاش هست. چه عجیب! منم تقریبا همین سیدیها رو توی اسرائیل دارم!یــه دســتگاه پخــش تــوی ســالن بــود .تــام ویتــس گذاشــتیم و ولــوم
صــدا رو کــم کردیــم کــه کســی نصفــه شــب از خــواب نپــره.
 مشروب میخوری؟ چی داری؟ شراب قرمز. آره یه گیالس میخورم.107
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همیشــه بــرای مواقــع ضــروری شــراب کنــار میذاشــتم؛ اون شــب
هــم .یــه بطــری داشــتم .آوردم و خیلــی زود تــه بطــری رو درآوردیــم.
ســاعت از دو گذشــته بــود.
 کجا نقاشی میکنی؟ معموال همینجا. یعنی مدلهات همینجا لخت میشن؟ نه ،وقتی مدل دارم میریم توی اتاق. آهان ،حدس زدم چون اینجا میان و میرن. میخوای ازت یه نقاشی بکشم؟ آره ولی لخت نمیشم. باشه لخت نشو .ولی بریم توی اتاق بکشم. اگه لخت نشم که فرقی نمیکنه کجا بکشی. چرا فرق میکنه ،نور اتاقم بهتره.108
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پاشدیم بساطمون رو جمع کردیم و رفتیم تو اتاق.
 چه اتاق بامزهایه! بوی رنگ روغن میده. آره خب ،پنجاه تا تیوب رنگ روغن باز اینجا ریخته. لباسامو در نمیارمها. باشه در نیار ،فقط یه جا ثابت بشین.رفــت روی تختــم ولــو شــد و پتــو رو قلمبــه کــرد و گذاشــت زیــر
گردنــش ،منــم مشــغول نقاشــی شــدم.
معمــوال بــرای کشــیدن نقاشـیهای کــج و کولـهام به مــدل نیــاز ندارم.
مــدل اســتفاده کردنــم در واقــع یــه جــور کلکــه بــرای دختــر بــازی.
چشــمچرونی و هرزگــی .الکــی نــگاه میکنــم و طــوری وانمــود
میکنــم کــه انــگار مهمــه کــه دختــره چــه ژســتی گرفتــه .فکــر کنــم
پیکاســو هــم همیــن کار رو میکــرد .بــه جــای اینکــه چیــزی رو کــه
میبینــم بکشــم ،یــه دختــر لخــت کشــیدم کــه داره ویلــن میزنــه
البتــه روی تخــت ولــو شــده ،دختــره وســط کار از جــاش بلنــد شــدکــه ببینــه چــی میکشــم و بــا تعجــب گفــت«:ا اینکــه لختــه!»
109

علیرضا میراسداهلل

سقط جنین

 خب من لخت تصورت کردم. بذار ببینم چه جوری تصورم کردی. همین جوری که میبینی. سینههامو شکل گالبی کشیدی. خب این جوری تصور کردم. نه دوست ندارم .سینههای من خیلی خوشگلترن. ببینم. بیا.لباســش رو زد بــاال و متوجــه شــدم کــه راســت میگــه .گالبیهــا
رو بــه ســیب تبدیــل کــردم و راضــی شــد .ولــی بعــد بــه پاییــن تنـهاش
ایــراد گرفــت.
 میخوای کامل لخت بشی؟ نه ،همین طوری ذهنی بهترش کن.110

علیرضا میراسداهلل

سقط جنین

 باشه.یــه خــورده از قطــر پاهــا کــم کــردم و قســمت میانــی رو بــا جزئیــات
بیشــتری کشــیدم.
 توی ایران میتونستی مدل لخت داشته باشی؟ بعضی وقتها ،نه همیشه. البد مدلهات مسلمون نبودن؟ چرا بودن. نمیشه که! چرا نمیشه؟ مسلمونها هم عین همه لخت میشن.چه عجیب! توی ایران میشه رابطه بدون ازدواج داشت؟
 آره ،خیلیها دارن. من چیزای دیگه شنیدم. اشــتباه شــنیدی .دختــرای ایرانــی در آن واحــد پنــج شــیش تــا111
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دوســت پســر دارن.
 مگه میشه؟ حاال که شده. با همهشون ارتباط جنسی دارن؟ بستگی داره ،بعضی وقتا آره .البته پسرها هم همین طورن. ولــی تــوی اســرائیل هــر کــس فقــط یــه دوســت داره و تــا بــا اونهســت بــا کســی دیگــه نیــس؛ مگــه عوضــی باشــه.
ســاعت چهــار صبــح بــود کــه لیــات باالخــره از نتیجــه کار راضــی
شــد و نقاشــی رو تمــوم کــردم.
 فکــر نمیکنــم کــه دیگــه بتونــم بخوابــم ،چــون ممکنــه بــه موقــعبیــدار نشــم.
 میخوای برم دو تا قهوه درست کنم بیارم؟ آره بد فکری نیست.112
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 تو دراز بکش چشمات رو ببند ،من میرم میارم. برام سه تا قاشق شکر بریز ،تلخ دوست ندارم. باشه.دو تــا فنجــون قهــوه درســت کــردم و در حالــی کــه بــه طــرف اتاقــم
برمیگشــتم چشــمم بــه در بــاز توالتــی افتــاد کــه چراغــش روشــن
بــود .آنــا ،دخترزیبــا امــا گوش ـتتلخ ایرلنــدی کــه تــوی هتــل کار
میکــرد و از مــن چنــدان خوشــش نمیومــد در حالــی کــه شــلوارش
پاییــن بــود ،کونبرهنــه روی ســینک دستشــویی دوال شــده بــود و
خوابــش بــرده بــود .میشــد حــدس زد کــه روی توالــت فرنگــی
نشســته بــوده و یکهــو احســاس کــرده کــه داره بــاال میــاره ،بــا همــون
وضعیــت بلنــد شــده و قبــل از بــاال کشــیدن شــلوارش ،ســرش رو روی
ســینک گذاشــته و از زور مســتی خوابــش بــرده .میتونســتم کمکــش
کنــم کــه شلوارشــو بــاال بکشــه و بــره تــوی اتاقــش ولــی نمیدونــم
چــرا کمکــش نکــردم .شــاید یــادم افتــاد کــه سرشــب وقتــی بــا چنــد
تــا از توریســتها میرفــت مشــروبخوری حتــی بــه مــن تعــارف
هــم نکــرد کــه همراهشــون بــرم .جمـع وجــور کــردن آنــا رو گذاشــتم
بــه عهــده نفــر بعــدی کــه از اونجــا رد میشــد و از راهــرو گذشــتم و
بــه اتاقــم رســیدم.
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لیــات روی تخــت دراز کشــیده بــود .وارد اتــاق کــه شــدم ،پاشــد
نشســت.
 میخوای بخوابی ،بخواب .من ساعت هفت بیدارت میکنم. نه خوبم ،شکر ریختی برام؟ آره ریختم.کنارش نشستم و به انگشتای کشیدهاش نگاه کردم.
 تو ساز میزنی لیات؟ نه ،چطور مگه؟ انگشتهای کشیدهای داری ،به درد ساز زدن میخورن. مرسی. راس میگم ،الکی تعریف نمیکنم.بــه انگشــتاش نــگاه کــرد و کمــی تکونشــون داد .بــا همــون انگشـتها
فنجــون قهــوهاش رو برداشــت ،یــه قلــپ خــورد و یکهــو زل زد بــه
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مــن.
 میدونی وقتی رفتی قهوه بیاری به چی فکر کردم؟ به چی فکر کردی؟ بــا خــودم فکــر کــردم کــه چــه دنیــای برعکســیه .بــه مــن تــویســربازی یــاد دادن کــه از تــو بترســم .یــه فرمانــده داشــتیم کــه همیشــه
میگفــت از عــرب و ایرانــی فاصلــه بگیریــد و بهمــون یــاد مـیداد کــه
چطــوری از شــما نفــرت داشــته باشــیم .مــن بــا توجــه بــه آموختههــام
بایــد از تــو بترســم و متنفــر باشــم .ولــی درســت برعکســه ،ازت کــه
نمیترســم هیــچ ،دوســتت هــم دارم.
 بوســیدمش .اونــم مــن رو بوســید .لبهــاش داغ بــود و بــوی قهــوهمـیداد...
اون چنــد ســاعت هــم طــی شــد .لیــات رفــت و دیگــه هیچوقــت
ندیدمــش ولــی جملههــای آخــرش تــوی ذهنــم مونــد .بعدهــا هروقت
کــه بــا اســرائیلیهای دیگــه روبــهرو میشــدم ازشــون میپرســیدم،
آیــا درســته کــه در ســربازی بهشــون میگــن از مــا متنفــر باشــن؟
بیشترشون تکذیب میکردن ولی معلوم بود که دروغ میگن.
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ازدواج به سبک سامورایی

در دانشــگاه آزاد  -واحــد هنــر ،ســر چهــارراه ولیعصــر مُــد بــود
کــه دانشــجوها جلــوی درجمــع بشــن .معمــوال حراســت دانشــگاه
تذکــر م ـیداد ولــی کســی گــوش نمیکــرد و بــاز همونجــا جمــع
میشــدیم ...یکــی از همــون روزهــا کــه همــه جلــوی در وایســتاده
بــودن و مــن هــم مثــل بقیــه ،نهــال و دوســتش ،ارمغــان ،دو تــا از
همکالســیهامون ،کــه بیشــتر از باقــی دخترهــای دانشــگاه بــه
خودشــون میرســیدن و هواخــواه زیــاد داشــتن ،از تاکســی پیــاده
شــدن؛ از یــه پیــکان کرمرنــگ کــه راننــدهاش یــه پیرمــرد سبیلســفید
چــاق بــود .نهــال و ارمغــان در حالــی از اون ماشــین پیــاده شــدن کــه از
تــه دل میخندیــدن و ســر پــا بنــد نمیشــدن.
یــادم نیســت کــه همونجــا جلــوی در بــرام تعریــف کــردن چــه
اتفاقــی افتــاده یــا بعــد .بــه هــر حــال ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه
ســر پیچشــمرون منتظــر تاکســی بــودن کــه یــه پســر مزاحمــی بــا یــه
رنــوی فرانســه میــاد جلوشــون ترمــز میکنــه و هــی اصــرار کــه ســوار
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بشــن .ایــن دو تــا هــم بهــش بــد و بیــراه میگــن و ســوار نمیشــن،
ولــی پســره دســت بــردار نبــوده و هــی میومــده جلوتــر و خواهــش
میکــرده کــه ســوار بشــن .خالصــه حســابی روی اعصابشــون بــوده
کــه پیرمــرد چــاق ســبیلو بــا پیکانــش از راه میرســه و دخترهــا فــرار
میکنــن و میچپــن تــوی پیکانــه.
جوونــه هــم مـیره پــی کارش ...راننــده تــوی آینــه نگاهــی بــه دخترها
مینــدازه و میگــه« :چــرا ســوار اون رنــو نشــدین؟»
نهــال بــا تعجــب جــواب م ـیده« :خُ ــب چــون مزاحــم بــود ،تاکســی
کــه نبــود».
پیرمــرده میخنــده و میگــه« :چــرا ایــن جــور فکــر میکنیــد؟ شــاید
قصــد خیر داشــت».
نهــال کــه از حرفهــای پیرمــرده ســردرنمیاره ،میگــه« :آقــا مــا
پیــاده میشــیم».
پیرمــرد لبخنــدی میزنــه و میگــه« :نتــرس دختــرم ،قصــد بــدی
نــدارم ،بشــین تــا یــه قصــه بــرات تعریــف کنــم».
نهــال و دوســتش بــا شــک و تردیــد ،یــارو رو تــوی آینــه نــگاه
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میکنــن و راننــده شــروع میکنــه بــه گفتــن:
«حــدود چهــل ســال پیــش کــه مــن تــازه شــوفر تاکســی شــده بــودم
و هنــوز از شــوفر بــودن حالــم بــه هــم نمیخــورد؛ چــون ترافیــک
کمتــر بــود و
هــوا بهتــر و مســافرها آدمتــر .یــه روز همینجــا ،دروازه دولــت ،یــه
دختــر کمســن و ســال رو ســوار کــردم .چنــد تــا مســافر دیگــه هــم
زدم و راه افتــادم .تــوی راه مســافرها یکــی یکــی پیــاده میشــدن ،ولــی
دختــر کمســن و ســال ســر جــاش نشســته بــود و تکــون نمیخــورد...
هــر دفعــه کــه میگفتــم خانــم شــما پیــاده نمیشــین ،میپرســید
مســیر
بعدیــت کجاســت ،منــم هــر جایــی رو کــه میگفتــم ،جــواب مـیداد،
خُ ب بریــم!...
یــه خــورده تعجــب کــرده بــودم ،یــه خــورده ترســیده بــودم ،یــه
خــورده هــم فکــر و خیالهــای عجیــب و غریــب بــه ســرم زده بــود.
بــا خــودم میگفتــم نکنــه ککــی بــه کالهــش باشــه؛ ولــی تــوی
آینــه کــه نگاهــش میکــردم ،جــز یــه دختــر بچــه بیگنــاه چیــزی
نمیدیــدم ...مســافرها هــم هــی ســوار میشــدن و پیــاده.
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تــا اینکــه کمکــم غــروب شــد .بهــش گفتــم خانــم مــن میخــوام
بــرم
خونــه ،نن ـهام منتظــره ،دیگــه بایــد پیــاده بشــی .میدونــی کرای ـهات
تــا اینجــا چقــدر شــده؟ همــون لحظــه یکهــو بــه فکــرم رســید نکنــه
دختــره طفلــک پــول نــداره کــه پیــاده نمیشــه ،بــرای همیــن بالفاصلــه
گفتــم اگــه پــول نــداری ،مهــم نیسـتها ،بــرو بــه امــان خــدا .دختــره
بــرای اولیــن بــار دو جملــه حــرف زد و گفــت ،میشــه منــو ببــری
در خونهمــون ...خیالــم راحــت شــد ،پرســیدم خونـهات کجــاس؟ یــه
آدرس نزدیــک همــون دروازه دولــت کــه ســوارش کرده بــودم داد...
دور زدم ســمت دروازه دولــت و رفتــم تــوی کوچــه پــس کوچههــا،
تــا رســیدم در خونـهاش ،دیگــه هــوا تقریبــا تاریــک شــده بــود.
دختــره در ماشــین رو بــاز کــرد ولــی پیــاده نشــد و بــه جــاش بــا صدای
بلنــد داد زد مامــان! مامــان! مامــان! اون موقعهــا آپارتمــان بــه کار
ی زد ،صــداش تــا
نبــود؛ خونههــا حیــاط داشــت و یکــی کــه داد م ـ 
پنجــاه تــا خونــه اون ورترهــم میرســید .دختــره داد مــیزد مامــان!
مامــان! یــه جــوری داد مـیزد کــه مــن از وحشــت قالــب تهــی کــردم،
میخواســتم گازش رو بگیــرم بــرم ،ولــی نمیشــد؛ دختــره هنــوز یــه
پــاش تــوی ماشــین بــود...
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 خانم تورو خدا ،کار دستم نده ،من قصد خیر داشتم. مامان! مامان! مامان!اون قدر مامان ،مامان کرد که همه همسایهها ریختن بیرون؛
مامانــش هــم سردستهشــون .فاتح ـهام رو خونــدم ...مــادره کــه اومــد
جلــو ،دختــره داد زد :مامــان پیــداش کــردم! همینــه! بــه خــدا همینــه!
خودشــه!
مــن از تــرس صندلــیام رو خیــس کــردم .بــا تتهپتــه گفتــم ،خانــم
دروغ میگــه بــه خــدا ،مــن شــوفر تاکس ـیام ...مامانــش لبخنــدی زد
و گفــت ،میدونــم ،دختــرم شــیش ماهــه کــه دنبالــت میگــرده...
حالــم بدتــر شــد ،مگــه چــه غلطــی کــرده بــودم ...همــون طــوری
ترســون و لــرزون بهشــون خیــره شــدم ،تــا مــادره دوبــاره بــه حــرف
اومــد و گفــت :دختــر مــن شــیش مــاه پیــش ســوار تاکســی تــو شــده و
از اون موقــع بــه بعــد روزه گرفتــه ،نــه آب میخــوره ،نــه غــذا .همــه
خواســتگارهاش رو هــم رد میکنــه و میگــه فقــط تــو رو میخــواد...
تــوی ایــن شــیش مــاه هــم همــهش تــوی خیابونهــا میگــرده و
راننــده تاکســیها رو دیــد میزنــه کــه پیــدات کنــه .خــدا بخــواد
باالخــره مثــل اینکــه بــه آرزوش رســیده و پیــدات کــرده...
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بعــد از ایــن توضیــح ،مــادره رو بــه دختــرش کــرد و گفــت« :حــاال
مطمئنــی کــه خودشــه؟»  ...دختــره بــا هیجــان گفــت« :آره خودشــه!
همینــو میخــوام!»
االن چهل ساله که زنمه ،چهار تا بچه داریم ،و هنوز هم عاشق
همدیگهایم».
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کالغ سوخاری

مهــم نیســت کــه بــرای رســیدن بــه خوشــبختی از چنــد تــا پــل
گــذر کــردی؛ همیشــه یکــی دیگــه هســت کــه بایــد از اون هــم

بگــذری.

ســالهای آخــر دهــه شــصت بــود .شــمال رفتــن و گــردش کــردن
بیــن قشــرهای متوســط و پاییــن هــم رواج پیــدا کــرده بــود و خیلیهــا
دربــاره آخــر هفتههاشــون در شــمال حــرف مــیزدن ...دوســتی
داشــتم بــه اســم مهــدی کــه چندســالی از مــن بزرگتــر بــود.
یــه ژیــان لکنتــی داشــت کــه همیشــه موتــورش پاییــن بــود و پیــچ و
مهرههــاش پشــت در خونهشــون تــوی کوچــه پهــن .هیچوقــت
ندیــده بــودم کــه ژیــان حرکــت کنــه .ولــی باالخــره یــه روز مهــدی
ژیــان بــه راه انداخــت و اومــد دنبــال مــن...
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«میای بریم شمال؟»
«با چی؟»
«با همین ماشین دیگه؟»
امــکان نداشــت بــه کــرج هــم برســه ،ولــی مهــدی اصــرار داشــت
کــه تــا شــمال م ـیره و برمیگــرده .ایــن شــد کــه مــن بــه حســین،
پســرداییام ،کــه اونــم مثــل مــن هنــوز شــمال رو ندیــده بــود ،خبــر
دادم و احمــد ،یکــی دیگــه از بســتگان ،هــم اعــام آمادگــی کــرد کــه
در ایــن ســفر تفریحــی بــا مــا همــراه بشــه.
صبح روز بعد چهارتایی توی ژیان آقا مهدی نشسته بودیم و
خوشــحال و خنــدون بــه ســمت شــمال دیدنــی میرفتیــم .مــن و
احمــد از مســیرهایی کــه مــا رو بــه شــمال میرســوند ،اطــاع چندانــی
نداشــتیم و فقــط اسمشــون رو شــنیده بودیــم .آقــا مهــدی گفــت کــه
بهتریــن جــاده ،جــاده چالوســه و میشــه از اون راه بریــم .حســین کــه
عکــس جــاده چالــوس رو تــوی کتابهــا دیــده بــود ،گفــت خیلــی
پیــچ واپیــچ و خطرناکــه و بهتــره کــه از یــه جــاده امنتــر بریــم ،ولــی
مــن و احمــد کــه از کلمــات پیــچ واپیــچ و خطرنــاک خوشــمون
اومــده بــود ،اصــرار کردیــم کــه از همــون راه بریــم...
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تهران تا کرج رو از اتوبان رفتیم و اون قدر سرخوش بودیم که
نفهمیدیــم چطــوری رســیدیم بــه اول جــاده چالــوس .باورنکردنــی
بــود ،خوشــگل و سرســبز .ولــی یــه اشــکال کوچیــک داشــت ،ژیــان
قراضــه آقــا مهــدی بــا ســرعت برابــر پنــج کیلومتــر در ســاعت جلــو
میرفــت و هرچنــد کیلومتــر یــه بارهــم خامــوش میکــرد .هــر
بــار کــه خامــوش میشــد ،میومدیــم پاییــن و نفسهــای عمیــق
میکشــیدیم و ســعی میکردیــم از هــوای کوهســتانی لــذت ببریــم،
ولــی لــذت بــردن از هــوای تــر و تمیــز هــم حــدی داره .بعدازظهــر در
حالــی کــه بیــش از ده ســاعت تــوی راه بودیــم و تابلوهــا نشــون میداد
کــه هنــوز حــدود صــد و پنجــاه کیلومتــر بــه چالــوس مونــده ،کــم
آوردیــم و شــروع کردیــم بــه ُغــر زدن.
مخصوصا اینکه سقف ماشین آقا مهدی سوراخ بود و آسمون
هــم نـم نــم شــروع بــه باریــدن کــرده بــود .تــوی یکــی از ســرباالییها
در حالــی کــه موتــور ژیــان مثــل گاو زائــو مــاق میکشــید ،آقــا
مهــدی گفــت کــه داریــم بــا ســرعت نــود تــا میریــم و خیلــی زود
میرســیم بــه چالــوس...
همون موقع یه نفر با دوچرخه رکابزنان از کنارمون رد شد...
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بــا تعجــب گفتــم« :اگــه مــا نــود تــا ســرعت داریــم ،پــس ایــن بابــا
چنــد تــا
داره میره؟»
آقــا مهــدی بــا اعتمــاد بــه نفــس جــواب داد« :صــد تــا صــد و بیســت
تــا».
همونجــا بــه جــای اینکــه مثــل بچــه آدم دور بزنیــم و برگردیــم
تهــران ،بــه راهمــون ادامــه دادیــم و در حالــی کــه بــارون تبدیــل بــه
ســیل شــده بــود و از ســوراخی کــه بــاالی ســر احمــد بــود میریخــت
روی ســرش ،بــه ســمت چالــوس روندیــم و باالخــره نیمهشــب از
چالــوس گذشــتیم و بــه نوشــهر رســیدیم...
در نوشهر روبهروی یه ساندویچی توقف کردیم و در حالی
که شکممون قار و قور میکرد ،از ماشین خارج شدیم.
قبــل از ورود بــه ســاندویچی ،احمــد گفــت چنــد لحظــه صبــر کنیــن
و تــوی تاریکــی پیرهنــش رو درآورد و چلونــد .بــاور نکردنــی بــود،
بــه انــدازه یــه کتــری آب ازش ریخــت پاییــن.
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بعــد دوبــاره همــون پیرهــن رو پوشــید و بــا هــم وارد ســاندویچی
شــدیم .ســاندویچی هــم جــای غیرمتعارفــی بــود؛ همــه دیسهــای
تــوی یخچالــش خالــی بــودن و فقــط یــه دونــه سوســیس آلمانــی
کــف یخچــال دیــده میشــد .از فروشــنده پرســیدیم« :غــذا نــداری؟»
نگاهــی بــه مــا انداخــت و بــا اعتمــاد بــه نفــس گفــت« :چــرا داریــم.
چــی میخوایــن؟»
خب اینکه سؤال نداشت ،مگه جز اون یه سوسیس میتونستیم
چیز دیگهای بخوایم ...مرد خوبی بود ،طوری سوسیس رو
چهــار قســمت کــرد کــه ســر هیچکدوممــون کاله نرفــت و
خوشــبختانه نــون بــه انــدازه کافــی داشــت ...موقــع حســاب کتــاب
هــم فقــط پــول یــه سوســیس چهارنونــه رو ازمــون گرفــت .وقتــی کــه
ســیر و خوشــحال از ســاندویچی خــارج شــدیم ،تصمیــم گرفتیــم کــه
بریــم هتــل.
مهــدی گفــت کــه قبــا یــه بــار شــمال اومــده و هتــل خوبــی تــوی
نوشــهر پیــدا نمیشــه .بنابرایــن بهتــره بریــم رامســر .مــا اصــا
نمیدونســتیم کــه تــا رامســر چقــدر راهــه ،ولــی بــاز هــم بــه مهــدی
اعتمــاد کردیــم و نصــف شــبی راه افتادیــم بــه ســمت رامســر .بــارون
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هــم همچنــان میباریــد .احمــد گفــت« :یکــی از شــما جاشــو بــا مــن
عــوض کنــه ».ولــی مــن و حســین گفتیــم« :نــه ،تــو کــه خیــس شــدی،
باق ـیاش رو هــم تحمــل کــن تــا برســیم».
بــاز هــم چنــد ســاعتی تــوی راه بودیــم تــا رســیدیم رامســر .مهــدی
حافظــه خوبــی داره و یــه راســت مــا رو بــرد در یــه هتــل کــه دو
تــا شــیر ســنگی داشــت و جــز ماشــینهای گرونقیمــت و خارجــی
هیچــی جلــوش پــارک نبــود.
بیچــاره دربــو ِن هتــل تــا ژیــان رو دیــد کــه پــارک کــرد و چهــار تــا
آدم خیــس و خســته و درب و داغــون ازش دراومــدن ،دوون دوون
اومــد جلــو و گفــت« :جــا نداریــم ...امشــب ظرفیــت تکمیلــه».
مهدی عصبانی شد و داد زد« :پول ما با دیگرون چه فرقی داره؟»
دربــون بیچــاره کــه انــگار اجــازه نداشــت ژیــان بــده ،گفــت« :نــه آقــا
جــا نداریــم ،اصــا یــه جــا هــم نداریــم».
هرچــی بدوبیــراه بــه دهنمــون اومــد بــارش کردیــم و دوبــاره ســوار
ماشــین شــدیم ،قبــل از دور شــدن ،مهــدی ســرش رو از ماشــین کــرد
بیــرون و گفــت حــاال اتــاق چنــد بــود اگــه داشــتین؟
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«وقتی داریم ،پنج هزار تومنه».
اینــو کــه گفــت ،مــن و حســین از خنــده غــش کردیــم ،آخــه دم
ســاندویچی
کیــف پوالمــون رو کــه نیــگا کــرده بودیــم ،هــر کــدوم چهارصــد،
پونصــد تومــن بیشــتر نداشــتیم .مهــدی و احمــد هــم وضعشــون از مــا
بهتــر نبــود و اگــه همــه پولهامــون رو هــم میذاشــتیم روی هــم،
پنــج هــزار تومــن نمیشــد.
بــه جــای اون هتــل گــرون قیمــت رفتیــم تــوی شــهر گشــتیم یــه
مســافرخونه پیــدا کردیــم کــه نظیــرش تــوی خرابههــای بعــد از
جنــگ افغانســتان هــم پیــدا نمیشــه .اســمش مســافرخانه نازیهــا
بــود .نمیدونــم کــه هنــوز هــم هســت یــا خرابــش کــردن .اون موقــع
عیــن ســاختمونای نیمهســاز بــود کــه کارگــرا تــوش میخوابــن.
جلــوی درش یــه مــرد افغــان روی صندلــی چرتــش بــرده بــود.
بیــدارش کردیــم و گفتیــم یــه اتــاق مرتــب میخوایــم .نــگاه عاقــل
انــدر ســفیهی بــه مــا کــرد و بــا کمتریــن کلمــات ممکــن فهمونــد کــه
بایــد از پلههــا بریــم بــاال و هرجــا کــه تخــت خالــی دیدیــم ،روش
بخوابیــم.
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گــوش کردیــم و از پلههــا رفتیــم بــاال .بــرق مــرق در کار نبــود ...آقــا
مهــدی چــراغ قــوه انداخــت و تــوی یــه ســالن بــزرگ کــه بیســت،
ســی تــا تخــت بــود ،چهــار تــا تخــت خالــی پیــدا کــرد و هــر کــدوم
روی یکیــش خوابیدیــم .از زور خســتگی بالفاصلــه خوابمــون بــرد و
فــرداش بــود کــه متوجــه شــدیم تــوی چــه خراب ـهای هســتیم ...همــه
جــا کثیــف بــود و روتختیهــا چنــان زرداب انداختــه بــودن کــه
انــگار فیــل روشــون شاشــیده.
عجیبتــر ایــن بــود کــه احمــد هنــوز خیــس آب بــود؛ نگــو ســقف
مســافرخونه درســت بــاالی ســرش ســوراخ بــوده و تــا صبــح آب
ریختــه بــود روش .بهــش گفتیــم پــس چــرا جــات رو عــوض نکردی؟
جــواب داد ،دیگــه عــادت کــردم.
از در مســافرخونهی نازیهــا زدیــم بیــرون .هیچکــی نبــود کــه بهــش
پــول بدیــم ...آقــا مهــدی ُکلــی گشــت تــا یــه افغــان دیگــه پیــدا کــرد
و بــراش توضیــح داد کــه مــا شــب قبــل مهمــون مســافرخونه شــما
بودیــم و حــاال میخوایــم تســویه حســاب کنیــم .اونــم صــد تومــن از
مهــدی گرفــت و رفــت پــی کارش...
 آقا مهدی اینکه اون نبود!129
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 فــرق نــداره همهشــون پــول رو میبــرن بــرا زن و بچههاشــون ،راهدوری نمـیره.
هنــوز هــم نمیدونــم کــه طــرف واقعــا مــال همــون مســافرخونه بــود
یــا نــه.
دوبــاره ســوار ژیــان شــدیم و یــه راســت رفتیــم لــب دریــا .اردیبهشــت
مــاه بــود و از شــانس مــا ،هــم هــوا بارونــی بــود و هــم دریــا مــوج
داشــت .بنابرایــن کنــار دریــای بــزرگ نشســتیم ،نفسهــای عمیــق
کشــیدیم و بــا حســین حرفهــای شــاعرانه زدیــم ...آقــا مهــدی و
احمــد هــم برامــون غــذا درســت کــردن .یــه گاز پیکنیکــی بــرده
بودیــم کــه روش تــن ماهــی و لوبیــا گــرم کردیــم .البتــه آقــا مهــدی
اصــرار داشــت بریــم چلوماهــی بخوریــم ولــی مــا ترجیــح دادیــم کنار
ســاحل ،توریســتی حــال کنیــم و البتــه از قیمــت چلوماهیهــای شــمال
هــم خبــر نداشــتیم.
بعــد از اینکــه دریــای طوفــانزده و کفکــرده رو حســابی تماشــا
کردیــم ،بــه پیشــنهاد مهــدی بــاز هــم ســوار ژیــان لکنتــی شــدیم و راه
افتادیــم بــه ســمت جنــگل نــور.
مهــدی در تجربـهی قبــل ،جنــگل نــور رو دیــده بــود و اعتقــاد داشــت
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فقــط کســی شــمال رفتــه کــه جنــگل نــور رو هــم دیــده باشــه.
نزدیــک عصــر رســیدیم بــه جنــگل نــور و مهــدی از مســیر عجیــب
و غریبــی وارد جنــگل شــد .خیلــی زود خوردیــم بــه یــه ســرباالیی
تنــد خاکــی کــه البتــه بــه خاطــر بــارون خیــس و ِگلــی بــود .مهــدی
اصــرار داشــت کــه ژیانــش تــا بــاال م ـیره ،ولــی حتــی یــه متــر هــم
جلــو نرفــت .مــن و حســین و احمــد پیــاده شــدیم و مثــل احمقهــا
ژیــان رو ُهــل دادیــم و تــا بــاال بردیــم ...اون بــاال هیچــی نبــود .بــه
هیچجــا هــم راه نداشــت .قبــل از مــا هــم هیچکــس بــا ماشــین تــا
اونجــا نیومــده بــود .اصــا لزومــی نداشــت کــه بیــاد ...فقــط درخــت
بــود و یــه باریکــه راه مالــرو.
در همیــن حیــص و بیــص مهــدی متوجــه شــد کــه شــلنگ بنزیــن
ژیانــش پــاره شــده .آخــه ژیــان مثــل موتورســیکلت شــیلنگ بنزیــن
داره .مهــدی هــول و هراســون شــیلنگ رو درســت کرد .شــانس آورد
کــه یکــی دولیتــری بنزیــن تــه بــاک مونــد و تونســتیم از جنــگل نــور
بــه یــه مســافرخونه نســبتا تــر و تمیزتــر در همــون اطــراف برســیم.
شــب رو تــوی مســافرخونه موندیــم و گل گفتیم و شــنیدیم و از هوای
دلانگیــز شــمال لــذت بردیــم .امــا صبــح کــه خواســتیم هتــل رو ترک
کنیــم ،جلــوی در نگهمــون داشــتن ...گفتــن دزدی کردیــن ...همــه
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وســایلمون رو گشــتن و دســت آخــر معلــوم شــد کــه احمــد مالفــه
روتختــش رو اشــتباهی تــوی ســاکش گذاشــته.
ِ
گذشــت هتــل میخواســت
چشــمتون روز بــد نبینــه ،صاحــب بی
احمــد رو تحویــل پلیــس بــده و خدمتــکاری کــه اتــاق رو مرتــب
کــرده بــود و فهمیــده بــود کــه روتختــی ناپدیــد شــده ،بــدون وقفــه
و بــا لهجــه غلیــظ شــمالی میگفــت :دزدن ،بایــد بدیمشــون دســت
پلیــس ...هفتــه پیــش هــم ســه تــا رو متکایــی دزدیــده شــده ،شــاید
دوســتای همینــا باشــن...
 به خدا ما دزد رو متکاییها رو نمیشناسیم. چرا میشناسن ،شکل همینها بودن.بــا بدبختــی از دســت اون جماعــت مهموننــواز خــاص شــدیم و
بــدون اونکــه تلفــات بدیــم ،دوبــاره چپیدیــم تــوی ژیــان آقــا مهــدی و
راه افتادیــم بــه ســمت نوشــهر .هرکــی جــای مــا بــود ،از همــون راهــی
کــه اومــده بــود برمیگشــت ،ولــی آقــا مهــدی پیشــنهاد داد کــه بــرای
برگشــت از راه رشــت بریــم و منجیــل رو هــم ببینیــم ،چــون هرکــس
ایــن منطقــه رو ندیــده ،اصــا نمیتونــه بگــه کــه شــمال رفتــه.
تــوی الهیجــان تهمونــده پولمــون رو کلوچــه و مربــا خریدیــم و راه
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افتادیــم بــه ســمت جــاده رشــت .اول جــاده ،یــه آدم خردمنــدی بــه مــا
گفــت« :بچههــا بــا ایــن ماشــین نریــن تــوی جادههــا ...میگــن بــرف
هــم اومــده ،بنــز و بـیامواش تــوی راه مونــدن».
خُ ــب آقــا مهــدی بــه حــرف اون مــرد خردمنــد گــوش نکــرد و مــا
هــم بــه تبعیــت از اون ،خوشــحال و خنــدون ســرجامون نشســتیم و
وارد جــاده شــدیم ...چشــمتون روز بــد نبینــه ،بــادی تــوی جــاده
میاومــد کــه خیــال کردیــم هــر لحظــه ممکنــه ماشــین رو بلنــد کنــه
و بــا خــودش ببــره.
نزدیــک منجیــل شــدت بــاد چنــان زیــاد شــد کــه ســقف ماشــین رو
یــه تیکــه کنــد و بُــرد ...آقــا مهــدی ترمــز کــرد و احمــد و حســین
تــوی جــاده دنبــال ســقف دویــدن .ســقف رو آوردن بــا طنــاب از
ســه طــرف بســتیم ،بــرای طــرف چهــارم کــه بــاالی ســر احمــد بــود،
طنــاب پیــدا نکردیــم و باقــی راه احمــد بــا دســتش گوشــه ســقف رو
نگــه داشــت...
خالصــه دوبــاره راه افتادیــم .حــاال دیگــه بــارون هــر چهارتامــون رو
خیــس میکــرد ،ولــی احمــد بــاز هــم بیشــتر از بقیــه خیــس میشــد...
بــه جــاش جلــوی پــای مــن چنــد تــا ظــرف مربــا بــود کــه نمیدونــم
چــرا یکیــش برگشــته بــود و درش بــاز شــده بــود و ریختــه بــود تــوی
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کفشــام .پاهــام بــه کفــش چســبیده بــود و چنــان لــزج شــده بــود کــه
حالــم از خــودم بــه هــم میخــورد .هــوا هــم بــه قــدری ســرد بــود
کــه مثــل ســگ میلرزیدیــم .احمــد و حســین طاقــت نیــاوردن و
پیکنیکــی رو همــون عقــب روشــن کــردن و دستهاشــون رو
گرفتــن روش .البتــه احمــد بیچــاره همــش مجبــور بــود دس ـتهاش
رو یکــی یکــی گــرم کنــه کــه ســقف در نَــره.
چنــد دقیقــه بعــد هم زیراندازی که داشــتیم رو کشــیدن روی سرشــون
کــه حــرارت پیکنیکــی از ســقف نــره بیــرون و انــرژی حــروم نشــه؛
مــن حســرت میخــوردم کــه چــرا جلــو نشســتم ...امــا آقــا مهــدی
هنــوز پُــز مـیداد کــه ژیانــش داره خــوب مـیره .مخصوصــا وقتــی یه
بنــز خــراب شــده رو کنــار جــاده دیــد ،اعتمــاد بــه نفســش باالتــر رفت
و پــاش رو روی گاز بیشــتر فشــار داد کــه البتــه بــرای ژیــان فرقــی
نکــرد و بــه همــون ســرعت پنــج کیلومتــر در ســاعت ادامــه داد...
ســاعت ســه یــا چهــار صبــح بــود کــه رســیدیم تهــران .بــه قــدری
خســته و گرســنه بودیــم کــه بــا دیــدن یــه ســاندویچی کــه بــه طــرز
معجــزهواری در اون ســاعت بــاز بــود ،بالفاصلــه توقــف کردیــم و بــه
ســمت اغذیهفروشــی هجــوم بردیــم  -داخــل ســاندویچی در حالــی
کــه همــه خیــس و کثیــف بودیــم و مرباهــای تــوی کفــش مــن چــرق
چــرق میکــرد -متوجــه شــدیم کــه پــول چندانــی نداریــم و اگــه
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آقــا مهــدی بــه دادمــون نرســیده بــود و دویســت تومنــی کــه بــرای
خرجهــای ضــروری ماشــین کنــار گذاشــته بــود رو رو نکــرده بــود،
بایــد دســت از پــا درازتــر برمـی گشــتیم ...کــه البتــه ای کاش نکــرده
بــود ...چــون بــا اون دویســت تومــن یــه مــرغ ســوخاری ،کــه تنهــا
مــرغ ســوخاری باقــی مونــده تــوی فِــر بــود ،رو ســفارش داد.
مطمئنــم کــه کالغ بــود ،اونــم نــه کالغ تــازه ،کالغــی کــه حداقــل دو
مــاه از شــکارش گذشــته بــود و چنــد هفتــه هــم بیــرون یخچــال مونــده
بــود ...بــه قــدری بدمــزه بــود کــه حتــی در اون شــرایط گرســنگی
مفــرط هــم بــه ســختی از گلومــون پاییــن رفــت .وقتــی پرنــده رو بــا
بدبختــی قــورت دادیــم و تمــوم کردیــم ،تــازه متوجــه شــدیم کــه
اســتخونهاش عیــن ترکــه درخــت ،خاکســتری متمایــل بــه ســبزه و
بــا فشــار کــم خــرد میشــه...
فــرداش همــه مســموم شــدیم و چنــد روزی اســهال و اســتفراغ
داشــتیم ...تــا دو ســه هفتــه بعــد هیچکدوممــون دربــاره ســفر حرفــی
نمیزدیــم .ولــی باالخــره یــه روز مهــدی ســکوت رو شکســت و
وقتــی کــه هــر چهارتامــون جمــع بودیــم ،گفــت« :میایــن دوبــاره بــا
ژیــان بریــم شــمال ،حــال اون یــارو هتلــداره رو بگیریــم؟»
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خروس و غول قوری

خــروس آزاداندیشــی بــود کــه دلــش میخواســت همــه مرغهــای
عالــم رو از شــر مزرعهدارهــای ســنگدل و بیرحــم آزاد کنــه.
خــروس آزاداندیــش کــه از ایــن بــه بعــد اســمش رو مـیذارم بابــک،
از صبــح تــا شــب تــوی گــوش مرغهــا میخونــد کــه زندگــی تــوی
قفــس آخــر و عاقبــت نــداره و ایــن آب و دو ِن مجانی ،فقــط از این رو
براشــون مهیــا شــده کــه چــاق و چلهتــر بشــن و الی پلــو خوشــمزهتر.
بابـ ِ
ـک بیچــاره هرچــی مرغهــا رو آگاه میکــرد و بــه اونهــا هشــدار
مــیداد ،بــه نتیجــه نمیرســید و هیچکــدوم از مرغهــا جــرات
نمیکــردن کــه مزرعــه رو تــرک کنــن و بــرن پــیِ یــه ســرزمین آزاد
بگــردن و آینــده خودشــون و جوجههاشــون رو عــوض کنــن.
ایــن شــد کــه خونــش بــه جــوش اومــد و گفــت« :بــه جهنــم ،بــذار
همشــون بشــن کــی اف ســی و چیکــن برگــر ،مــن مـیرم کــه آینــده
خــودم رو بســازم».
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بابــک اون شــب نقشــه دقیقــی کشــید و نزدیــک صبــح ،کــه ســگ
نگهبــان چرتــش بــرده بــود و گربــه فضــول هــم تــوی بغــل دختــر
صاحبخونــه لمیــده بــود ،دورخیــز جانانـهای کــرد و از روی نردههــا
پریــد اون طــرف و دووندوون از مزرعــه گریخــت.
بابــک اون قــدر تنــد دویــد کــه بــا بــاال اومــدن خورشــید ،مســافت
بعیــدی رو پیمــوده بــود و دیگــه دســت هیچکــس بهــش نمیرســید.
بــا اینکــه خوشــحال و ســبکبال بــود ،ولــی نزدیــک ظهــر کــه شــد ،قار
و قــور شــکمش راه افتــاد و گرســنگی امانــش رو بریــد .تــوی بیابون از
طرفــی بــه طرفــی میرفــت و بــه همــه جــا نــوک مـیزد ،ولــی چیــزی
بــرای خــوردن پیــدا نمیکــرد .یکــی دو بــار دنبــال مارمولکهــا کــرد
کــه نتونســت شکارشــون کنــه و یــه بــار هــم یــه ملــخ مــرده پیــدا کــرد
کــه از مرگــش چنــد روزی گذشــته بــود و حســابی بــو گرفتــه بــود و
قابــل خــوردن نبــود.
در همیــن حیــص و بیــص چشــمش بــه یــه قــوری قدیمــی افتــاد .بابک
کــه تــوی مزرعــه بــار اومــده بــود و قــوری و ایــن جــور چیزهــا دور و
بــرش زیــاد بــود ،اولــش توجهــی نکــرد و از کنــار قــوری گذشــت،
امــا چنــد قــدم کــه دور شــد ،صدایــی از درون وجــود خــودش شــنید
کــه میگفــت برگــرد و اون قــوری رو بــا بالهــات تمیــز کــن!
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بابــک برگشــت و ســه بــار بالــش رو بــه قــوری کشــید ،ناگهــان
آســمون ابــری شــد ،رعــد و بــرق زد و از لولــه قــوری دودی بیــرون
اومــد و شــکل یــه غــول شــد و ایســتاد روبــهروی بابــک.
بابــک از وحشــت زبونــش بنــد اومــد و بــا صــدای ضعیفــی کــه بــه
زور شــنیده میشــد گفــت ،قوقولــی قوقــو ،یعنــی یاللعجــب.
غــول کــه تــوی قــوری ،حســابی خــاک گرفتــه بــود ،خــودش رو
تکونــد .ســرفهای کــرد و گفــت« :ســرورم ســه تــا آرزو کــن .مــن
فرشــت ه بخــت و نجــات تــوام».
بابک که باورش نمیشد چنین شانسی آورده و اونچه که توی
کتابهــا خونــده حــاال روبـهروش ســبز شــده و میتونــه مثــل قهرمــان
قصههــا بــه مــراد دلــش برســه ...یهــو یــادش افتــاد کــه دلــش از زور
گرســنگی درد گرفتــه و بهتریــن کاری کــه میتونــه بکنــه ،اینــه کــه
بــا آرزوی اولــش از غــول بخــواد کــه بــراش دونــه و آب مهیــا کنــه.
امــا قبــل از اینکــه آرزوشــو بگــه ،یــاد مرغهــای بیچــارهای افتــاد
کــه تــوی مزرعــه اســیر مزرعهدارهــای بیرحــم و ســنگدل بــودن
باالخــره یــه خــروس انقالبــی بــود و نمیتونســت یــه شــبه همــه چیــزرو فرامــوش کنــه -گرســنگی رو بــرای لحظـهای فرامــوش کــرد و بــه
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غــول گفــت:
«ای غول مهربان ،همه مرغهای عالم رو آزاد کن».
غــول دور خــودش چرخیــد ،فوتــی کــرد و گفــت« :ســرورم همــه
مرغهــای عالــم آزاد شــدن».
بابــک فریــادی از شــادی کشــید و خواســت آرزوی دومــش رو کــه
همــون آب و دونــه بــود بگــه کــه یکهــو یــادش افتــاد مرغهــای بیچاره
هیــچ وســیله دفاعــی نــدارن و آزادی اونهــا فقــط جشــن و ســرور
گرگهــا و شــغالها رو بــه همــراه داره .بــه همیــن دلیــل رو کــرد بــه
غــول و گفــت« :ای غــول مهربــون ،آرزوی دوم مــن اینــه کــه همــه
مرغهــای آزاد شــده عالــم رو بــه قویتریــن و درندهتریــن پرنــدگان
دنیــا تبدیــل کنــی و بــه اونهــا بالهــای بزرگــی بــدی کــه بتونــن
حتــی عقابهــا رو هــم شــکار کنــن ».غــول گفــت بــه چشــم و دور
خــودش چرخیــد و فوتــی کــرد و گفــت« :ســرورم همــه مرغهــای
عالــم رو تبدیــل بــه خونآشــام کــردم».
بابــک از خوشــحالی از جــا پریــد و دو ســه تــا قوقولــی قوقــوی جانانــه
کــرد کــه معنیــش میشــد« :دیگــه دنیــا گلســتان شــد ،دیگــه دنیــا
گلســتان شــد».
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غــول ســرفهای کــرد و گفــت« :ســرورم آرزوی ســومت رو زودتــر
بکنــی ممنــون میشــم .االن ســه چهــار هــزار ســاله کــه بــه خونــه ســر
نــزدم و اینجــا تــوی قــوری بــودم .خانــم و بچههــا منتظــرن ،دیگــه
کمکــم نگــران میشــن».
بابــک گفــت« :بلــه بلــه ،البتــه ،اگــه ممکنــه یــه کــوه دونــه و یــه
دریاچــه آب بــه مــن بــده کــه تــا آخــر عمــرم همیــن جــا خــوش و
خــرم زندگــی کنــم و از اینکــه تونســتم مرغهــای عالــم رو آزاد کنــم
و بــه اصطــاح فرنگیهــا بــه لیبراســیون برســونم ،لــذت ببــرم».
غــول بــاز هــم دور خــودش چرخیــد ،فوتــی کــرد و بالفاصلــه
دریاچ ـهای پــرآب و کوهــی از دونــه در مقابــل خــروس ســبز شــد.
بــه محــض بــرآورده شــدن آرزوی ســوم ،غــول ناپدیــد شــد و قــوری
شکســت و تبدیــل بــه خــاک شــد.
بابک هم خوش و خندون مشغول دونه خوردن و بشکن زدن با
انگشــتهای پــاش شــد .در همیــن احــوال دســتهای از مرغهــای
آزادشــده کــه در ارتفــاع زیــادی از ســطح زمیــن در پــرواز بــودن،
چشمشــون بــه خروســی افتــاد کــه کنــار یــه کــوه دونــه مشــغول نــوک
زدن و شــادی کردنــه.
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بــه هــم نــگاه کــردن و یکیشــون گفــت« :دوســتان عزیــزم ،اون موجود
عجیــب و غریــب چــی میتونــه باشــه؟»
مرغ بغلدستی جواب داد« :شکل ماست ،ولی از ما نیست».
مــرغ دسـ ِ
ـت چپــی کــه کمــی عقبتــر ازاون دو تــا در پــرواز بــود،
گفــت« :بــه نظــرم یــه شــغاله کــه رفتــه تــو پوسـ ِ
ـت خــروس».
مــرغ دیگــری از تــه صــف فریــاد کشــید« :هرچــی کــه هســت ،دشــمن
ماســت ،وگرنــه نمیتونســت یــه دریاچــه آب و یــه کــوه دونــه دم
دســتش داشــته باشــه ،حتمــا بــا مزرعهدارهــا تبانــی کــرده کــه بــه
اینجــا رســیده».
حــرف مــرغ آخــر بــه نظــر همــه درســت اومــد و در یــه لحظــه
دســتهجمعی بــه ســمت بابــک حملــه بــردن و قبــل از اینکــه بابــک
بیچــاره بتونــه ســرش رو از روی دونههــا بلنــد کنــه و از خــودش
دفاعــی بکنــه یــا حرفــی بزنــه ،تیکــه پــارهاش کــردن.

نتیجــه اخالقــی بــه ســبک جیمــز تربــر :موقــع آرزو کــردن از شــور
انقالبــی بپرهیزیــد!
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دو سر یه میز

تــو تجربــه خــودت رو میکنــی و مــن تجربــه خــودم رو .مهــم
نیســت کــه ایــن تجربیــات چقــدر بــه هــم شــبیه هســتن؛ تجربــه
تــو بــه درد مــن نمیخــوره و تجربــه مــن بــه درد تــو.

اول بــوی عــرق تنــش رســید و بعــد خــودش؛ مــرد قــد بلنــدی کــه
پوســت آفتابســوختهای داشــت .پیرهــن مشــکی پوشــیده بــود و از
دندونهــاش فقــط دو تــا باقــی مونــده بــود؛ دو تــا دنــدون زرد کــه بــا
فاصلــه از هــم روی فــک باالیــی جــا مونــده بــودن.
بیــرون یــه کافــه لهســتانی روی یکــی از دو صندلــی یــه میــز کوچیــک
نشســته بــودم و فکــرم هــزار جــا بــود .بــدون اینکــه اجــازه بگیــره،
نشســت روی صندلــی خالــی اونور میــز و گفــت« :ســیگار رو بایــد
نشســته پیچیــد ،وگرنــه کــج و کولــه میشــه».
بــا ایــن جملــه شــروع کــرد و بعــد از تــوی کول ـهاش پاکــت تنباکــو
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رو در آورد و شــروع بــه پیچیــدن ســیگار کــرد .تنــش بــه قــدری بــوی
عــرق مـیداد کــه مجبــور شــدم ســرم رو تــا جــای ممکــن عقــب ببرم.
اصــا حوصلــه معاشــرت نداشــتم .خســته بــودم و میخواســتم تنهــا
باشــم .تــوی ذهنــم کلمــات رو ســبک ســنگین میکــردم کــه بــا یــه
جملهبنــدی درســت ،طــوری کــه ناراحــت نشــه بهــش بگــم کــه بــره
ســر یــه میــز دیگــه ســیگارش رو بکشــه ،ولــی نگفتــم .معموال یــه جور
احســاس شــرمزدگی دارم نســبت بــه ولگردهــا و کارتــن خوابهــا.
احســاس میکنــم کــه اگــه اون بــو مــیده ،دندونهــاش خرابــه و
پــول نــداره کــه قهــوه بخــوره ،تقصیــر منــم هســت.
وقتــی بــه کاغــذ تــف مـیزد کــه خیســش کنــه و بپیچــه ،نگاهــم کــرد
و بــا لبخنــد گفــت« :قبــا روزی شــصت تــا ســیگار میکشــیدم ،حــاال
چــون میخــوام تــرک کنــم از ایــن پیچیهــا میکشــم».
مثــل احمقهــا اولیــن جملـهای کــه بــه ذهنــم رســید رو پرتــاب کــردم
بــه ســمتش« :اشــکال ایــن پیچیهــا اینــه کــه انگشــتای آدم رو زرد
میکنــه».
لبخند معنی داری زد.
تــوی دلــم بــه خــودم فحــش دادم ،آخــه اینــم شــد جــواب! اونــم بــه
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آدمــی کــه دو تا دنــدون باقــی موندهاش ،رنــگ گلهــای آفتابگردون
نقاش ـیهای ون گوگــن.
فــرق آدمــای عاقــل بــا آدمــای مثــل مــن اینــه کــه عاقلهــا هیچوقــت
اولیــن جمل ـهای کــه بــه ذهنشــون میــاد رو بــه زبــون نمیــارن .ســعی
کــردم بــا یــه لبخنــد مهربــون جبــران کنــم .ســیگارش رو کــه پیچیــد،
دو ســه بــار بــا پشــت ناخــن شــصتش زد کــه تنباکــو الی کاغــذ
تهنشــین بشــه بعــد پرســید« :اهــل کجایــی؟»
«ایرانیم».
ســری بــه عالمــت تعجــب تکــون داد و گفــت :عــراق جــای قشــنگیه،
بــودم اونجــا.
«نه ،عراق نه ،منظورم ایرانه».
«آهان ایران ،اونجا هم خوبه ،اونجا هم بودم».
زیــر لــب گفتــم ارواح عم ـهات ،اگــه بدونــی ایــران و عــراق اصــا
کجــای نقشــه جغرافــی هســتن ،ولــی بــه جــای اینکــه ســعی کنــم
مچــش رو بگیــرم لبخنــد زدم و پرســیدم« :چــه خوب ،دوســت داشــتی
ایــران رو؟»
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«آره دوســت دارم .کال خاورمیانــه رو دوســت دارم .لیبــی و تونــس و
مراکــش ،همــه اونجاهــا بــودم».
«ولی این کشورها که توی خاورمیانه نیستن!»
«مهــم نیســت ،فرهنــگ همهشــون یکیــه .فرهنــگ مهمــه .عربســتان
هــم بــودم ،اونجــا رو هــم دوســت داشــتم».
ســیگار پیچیــده شــدهاش رو الی انگشــتاش جابهجــا کــرد .متوجــه
شــدم کــه فنــدک نــداره .فندکــم رو روشــن کــردم و بــردم جلــو کــه
ســیگارش رو آتیــش کنــه .واقعــا بــو مــیداد .مطمئنــم کــه هفتههــا
حمــوم نکــرده بــود .اولیــن پــک رو کــه بــه ســیگار زد دوبــاره بــه
حــرف اومــد و پرســید« :اینجــا پناهنــده هســتی؟»
«نه پناهنده نیستم ،کار میکنم».
«توی همین کافه کار میکنی؟»
«نه ،خبرنگارم ،برای تلویزیون کار میکنم».
«پــس همکاریــم! منــم یــه مــدت خبرنــگار تلویزیــون بــودم تــوی
نیویــورک».
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بــاز خواســتم بگــم ارواح عم ـهات ،ولــی نگفتــم .بــه جــاش ازش رو
برگردونــدم ،دور و بــر رو نــگاه کــردم و خــودم رو بیتفــاوت نشــون
دادم .ولــی از رو نرفــت و ادامــه داد« :نیویــورک شــهر خوبیــه ،مــن
زندگــی خوبــی اونجــا داشــتم».
طــوری نگاهــم میکــرد کــه انــگار منتظــر بــود پــا بــه پــاش بــرم و
ســکوت نکنــم ،پرســیدم« :اگــه نیویــورک خــوب بــود ،پــس چــرا
اومــدی لنــدن؟»
«مــن زیــاد ســفر میکنــم ،همیــن روزهــا هــم مـیرم ســنگاپور ،تــو تــا
حاال ســنگاپور بــودی؟»
جــواب ســوال مــن نبــود ولــی خــب توقــع هــم نداشــتم کــه جــواب
بــده و از ریــز مشــکالت کار خبرنــگاری در آمریــکا بــرام حــرف
بزنــه ،بهــش گفتــم« :آره ســنگاپور بــودم .بــه نظــرم اصــا جــای خوبی
نیســت».
«یعنــی میگــی کــه بیخــودی پولهامــو خــرج نکنــم و نــرم
ســنگاپور؟»
پــول! مطمئــن بــودم کــه اگــه همــه جیبهــاش بــه عــاوه همــه
ســوراخ ســنبههای کولـهاش رو بگــردی ،یــه پنــی هــم ازش در نمیــاد.
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بــا خنــده جــواب دادم« :نــه پولهــات رو اونجــا خــرج نکــن ،بــرو یــه
جایــی مثــه هنــد و چیــن و نپــال».
«اینجاهــا همــه رو تازگــی بــودم ،ژاپــن و روســیه هــم رفتــم .فقــط
ســنگاپور نبــودم ،اونــم کــه میگــی نــرم دیگــه».
عجــب رویــی داشــت ،آخــه یــه چیــزی بگــو بگنجــه .تــو کــه فقــط
خــدا میدونــه چنــد هفتــه اســت حمــوم نرفتــی ،چــه جــوری همیــن
تازگــی از همــه اون کشــورها برگشــتی .دیگــه جــواب نــدادم ولــی
از رو نرفــت و ادامــه داد« :ناپــل رو اصــا دوســت نــدارم؛ مردمــش
خیلــی بــد رفتــار میکــن ...ولــی اســپانیا رو دوســت دارم ،غذاهاشــون
خیلــی خوشــمزهاس .شــاید بــه جــای ســنگاپور بــرم اســپانیا .ولــی نــه،
اســپانیا زیــاد رفتــم ،ســالی ســه چهــار بــار م ـیرم ،میخــوام بــرم یــه
جــای جدیــد»...
در همیــن لحظــه صاحــب کافــه اومــد بیــرون و تــا چشــمش بــه ایــن
بابــا افتــاد ،زد روی شــونهاش و بــا دســت اشــاره کــرد کــه بــرو ...برو...
آخریــن پــک رو بــه ســیگار دســتپیچاش زد ،کول ـهاش رو برداشــت،
بــا اشــاره ســر از مــن خداحافظــی کــرد و رفــت .بــوی تنــد عــرق تنــش
کــه تــا آخریــن لحظــه بهــش عــادت نکــردم رو هــم بــا خــودش بــرد.
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دور کــه شــد لبخنــد زدم ،ســر تکــون دادم و بــرای بــار چنــدم بــه
خــودم گفتــم ،جــون نن ـهاش ،اگــه همــه اون کشــورها رو رفتــه باشــه
و تــوی نیویــورک خبرنــگار بــوده باشــه.
ولــی اینبــار بالفاصلــه احســاس کــردم چــه حــرف مفتــی زدم! تــوی
ایــن دنیــای بیرحــم اگــه دو صباحــی چــرخ اقبــال بــر مــراد مــن
نگــرده چــه اتفاقــی میفتــه؟ میتونــم بــه راحتــی بــه جــای اون مــرد
بیدنــدون بوینــاک ،اون طــرف میــز بشــینم و بــرای کســی کــه این ور
نشســته از ســفرهایی کــه بــه آســیا و اروپــا و اقیانوســیه داشــتم تعریــف
کنــم و بگــم کــه خبرنــگار بــودم و نقــاش و عــکاس و نویســنده...
نیوزیلنــد زندگــی کــردم و کــره و تایلنــد و کامبــوج رو دیــدم و...
و ...در حالــی کــه مخاطبــم بــا پوزخنــد نگاهــم میکنــه و زیــر لــب
میگــه:
ارواح عمهات ،پفیوز خالیبند!
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اگــه خالــق بهشــت ،هنرمنــد بــا اســتعدادیه ،خالــق جهنــم ،قطعــا

نابغــهای بیهمتــاس.

 کی باهات این کار رو کرده؟دختر بچه نگاهش رو به زمین دوخته بود و حرف نمیزد.
 اگه نگی کی باهات این کار رو کرده نمیتونم کمکت کنم.دخترک ساکت بود.
 فکر میکنی خودت تنهایی میتونی از پساش بر بیای؟باز هم حرفی نزد.
 مــن فقــط میخــوام کمکــت کنــم ،بــه هیچکــس هــم هیچــی149
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نمیگــم ولــی بایــد بهــم اعتمــاد کنــی ،میفهمــی؟
دختــرک ســرش رو بلنــد کــرد ،و بــا چش ـمهایی کــه مثــل دو تیلــه
بــراق بــود بــه شــهرزاد زل زد .یکبــار بهــش اعتمــاد کــرده بــود
و انــگار میخواســت مطمئــن بشــه کــه میشــه بــازم بــه ایــن آدم
اعتمــاد کــرد.
با تردید گفت:
 محسن ...برادرم محسن.رنــگ از رخ شــهرزاد پریــد .در اون یکــی دو ســالی کــه مشــاور
مــدارس پاییــن شــهر تهــران بــود بــه دختــر بچههایــی کمــک کــرده
بــود کــه انــواع و اقســام مشــکالت روحــی و روانــی داشــتند .ولــی
ایــن یکــی بــا همــه فــرق میکــرد؛ در دل کوچیکــش یــه راز بــزرگ
داشــت؛ رازی کــه دیگــه بیشــتر از اون نمیتونســت پنهونــش کنــه.
رازی کــه داشــت شــکل میگرفــت و دســت و پــا در میــاورد.
دختــرک بیچــاره ،یکــی دو ماهــی بــود کــه ســکوت کــرده بــود
و بــا هیچکــس حــرف نمــیزد .نــه درس جــواب مــیداد و نــه بــا
همکالســیهاش بــازی میکــرد .معلمهــای دیگــه ،از شــیوههای
رایــج ،جــواب نگرفتــه بــودن و فقــط شــهرزاد بــود کــه موفــق شــد از
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زیــر زبــون دختــرک بکشــه کــه دردش چیــه؛ دختــرک از بــرادرش
حاملــه شــده بــود.
 نترس عزیزم من کمکت میکنم ،قول میدم.فــردای اون روز شــهرزاد رفــت خونــه دختــرک کــه بــا مــادرش
صحبــت کنــه .یــه جایــی اطــراف محلــه شــوش بــه اســم انبــار گنــدم.
آدرس رو بــه ســختی پیــدا کــرد .در زد و منتظــر شــد .بــا خــودش
خــدا خــدا میکــرد کــه بــرادره در رو بــاز نکنــه ،کــه خوشــبختانه
نکــرد.
زنــی کــه در رو بــاز کــرد در یــک کلمــه -هــر چنــد کــه یــک کلمــه
کمــه -خســته بــود .خســته از همــه چیــز ،حتــی خســته از بــاز کــردن
در ســاختمون.
 سالم من شهرزادم ،معلم دخترتون. سالم. باید باهاتون صحبت کنم. چی شده بازم با بچهها دعوا کرده میخواین بیرونش کنین؟151
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 نــه ...نــه ...قضیــه خیلــی جدیــه ،جلــوی در نمیشــه گفــت .اجــازههســت کــه بیــام داخــل؟
زن بــا بیمیلــی راه رو بــاز کــرد و شــهرزاد از مقابلــش گذشــت و
داخــل شــد .داخــل جایــی کــه داخــل و بیــرون نداشــت؛ یــه ســوله
بیپنجــره فــرش شــده بــود ،بــا دو تــا پشــتی یــه طــرف و چنــد تــا
تشــک روی هــم چیــده شــده ،کنــج دیــوار .یــه اجــاق گاز و یکــی دو
قابلمــه و چنــد بشــقاب هــم همــون کنــار.
زن خســته حوصلــه تعــارف نداشــت ،نــه چــای ،نــه میــوه و نه شــیرینی،
تــا در رو بســت ،گفت:
چی کار کرده؟شــهرزاد نگاهــش رو از در و دیــوار ســوله برداشــت و به چهــره پژمرده
زن خیــره شــد .معلــوم بــود کــه ســن چندانــی نــداره ولــی تکیــده و
رنــگ و رو رفتــه بــود .چشــمهاش بــا دختــرش مــو نمــیزد ،فقــط
مــال ایــن ،برعکــس دختــرش ،مثــل تیلــه بــرق نم ـیزد.
 شما چند تا بچه دارین خانم؟ به جز دخترم یه پسر هجده ساله هم دارم.152
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 اسمش محسنه ،نه؟ آره ...محسن ولی االن خونه نیست ،سر کاره. چی کار میکنه؟ نمیدونم ،صبح میره شب میاد. درس نمیخونه؟ نه ...چند ساله که مدرسه نمیره دیگه. چی کار میکنه روزها؟ مگه تو معلم دخترم نیستی ،چرا سراغ پسرم رو میگیری؟شهرزاد به چهره شکاک و درهم زن نگاه کرد و گفت:
 دخترتون حاملهاس؛ از برادرش.زن حرفی نزد.
میدونم سخته که باور کنین ولی بچه مال پسرتونه.
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زن کماکان ساکت موند.
ســکوت زن خســته ،بــه نظــر شــهرزاد طبیعــی بــود .بــه همیــن دلیــل
نفــس حبــس شــدهاش رو بــا صــدا بیــرون داد و بــه اطــراف نــگاه
کــرد ،تــا بــه زن بدبخــت وقــت داده باشــه کــه از اون شــوک بــزرگ
بیــرون بیــاد.
دیوارهــای ترکخــورده و زردشــده از زردآب بارونــی کــه احتمــاال
از ســقف بــه پاییــن نشــت میکــرد ...پارچــه بلنــدی کــه از درگاهــی
توالــت بــه جــای در آویــزون بــود ...کمــد چوبــی قدیمــی در همــون
باریکــه راه ورودی .خبــری از آشــپزخونه و حمــام نبــود و بــه نظــر
نمیرســید کــه اون ســوله اتــاق دیگهایــی داشــته باشــه.
 شما با پسر و دخترتون همه توی همین اتاق میخوابین؟زن به حرف اومد و گفت:
 آره همینجا میخوابیم .باباشون هم هست. یعنی چهار تایی کنار هم میخوابین؟ جا که نداریم ،مجبوریم.154
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بــر خــاف تصــور شــهرزاد اثــری از شــوک در چهــره و گفتــار زن
دیــده نمیشــد و ظاهــرا نفهمیــده بــود کــه چــه اتفاقــی افتاده .بــه همین
خاطــر شــهرزاد دوبــاره رفــت ســر اصــل مطلــب و بــا تاکیــد بیشــتری
گفــت - :دخترتــون حاملــه شــده ،میدونــم کــه بــاور نمیکنیــن کار
پســرتون باشــه ولــی مــن تقریبــا مطمئــن هســتم و واقعیــت اینــه کــه...
زن حرف شهرزاد رو قطع کرد و گفت:
 خــودم بــه پســرم گفتــم کــه باهــاش بخوابــه! بابــاش هــم باهــاشمیخوابــه! اینجــا تــوی ایــن محــل خیلیهــا ایــدز دارن نمیخــوام
شــوهر و پســرم آلــوده بشــن .ایــن دختــر هــم کــه هســت ،مــال
خودمونــم هســت ،میدونیــم کــه پاکــه ،چــرا نکنــن کــه بعــدش بــرن
بــا ناشــناسها بخوابــن ،مریــض بشــن.
شــهرزاد خیلــی خــودش رو کنتــرل کــرد کــه بــاال نیــاره و غــش نکنــه.
اون خونــه واقعــا جــای غــش کــردن نبــود .دیگــه بــا زن خســته حــرف
نــزد و از ســوله خــارج شــد.
چنــد روزی حالــش خــوب نبــود و بــا کســی حــرف نمــیزد ولــی
بعــد گشــت و یکــی رو پیــدا کــرد کــه ســقط میکــرد .دختــرک
رو بــرد پیشــش و بــه خــرج خــودش بچــه رو از شــر اون رازی کــه
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دیگــه چنــدان هــم راز نبــود خــاص کــرد .دســت آخــر هــم نشســت
و فکــر کــرد کــه واقعــا چــه کمکــی میتونــه بــه اون بچــه بکنــه و
چــون بــه هیــچ نتیجــه درســتی نرســید وقتــی کــه بــرای آخریــن بــار
رفــت بهــش ســر بزنــه -بــه اتفــاق یکــی از دوسـتهای پســرش ،جــز
بــار اول هیچوقــت جــرات نکــرد تنهــا بــره تــوی اون ســوله -دو تــا
بســته هدیــه بــا خــودش بــرد .تــوی اولــی یــه عروســک زیبــا گذاشــت
و تــوی دومــی دویســت تــا کانــدوم .عروســک رو داد بــه دختــرک
کــه حالــش بهتــر شــده بــود و لبخنــد بــه لــب داشــت و کاندومهــا رو
داد بــه مــادره.
 الاقل مراقبت کنین که بچه بیچاره به این روز نیفته.اون شــب پــدر خونــواده -تکیــده و چــرک و چــروک -کنــار دیــوار
ســوله بــه پشــتیها تکیــه داده بــود و ســعی میکــرد نگاهــش بــا نــگاه
شــهرزاد تالقــی نکنــه ،ولــی از محســن هنــوز خبــری نبــود.
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لبخند

 یادت نره به گلدونها آب بدی! عجله کردی یادم رفت. نه عزیزم ،نگران نباش تا برگردم خونه آبشون میدم. یه روز در میون باید آب بدی ،میدونی که؟ میدم ،ایندفعه یادم میمونه.زن از مــرد جــدا شــد و بــا چمــدون چرخــدار کوچیکــی کــه تحویــل
بــار نــداده بــود قــرر قــرر کنــان بــه اون طــرف دیــوار شیشـهای رفــت.
از کنتــرل گذرنامــه کــه گذشــت ،بــرای مــرد کــه هنــوز کنــار شیشــه
وایســتاده بــود دســتی تکــون داد و اشــاره کــرد کــه بــره .مــرد رفــت.
یه ساعت تا پرواز هواپیما باقی مونده بود .نشست روی صندلی.
اولیــن بــار نبــود کــه تنهــا ســفر میکــرد و اولیــن بــار هــم نبــود کــه
موقــع ســفر دلشــوره داشــت.
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نگــران تنهایــی شــوهرش بــود ،نگــران خون ـهاش ،نگــران گلدونهــا.
همیشــه وقتــی از ســفر برمیگشــت گلهــا پژمــرده بــودن و شــوهرش
از بدغذایــی الغــر شــده بــود .تــه دلــش آرزو میکــرد کــه کاش
خونــوادهاش تهــران زندگــی میکــردن و اون چنــد هفتــه در ســال رو
هــم از خونــهاش دور نمیمونــد.
یه ساعت گذشت و خبری از پرواز نشد .هواپیما تاخیر داشت.
دختــر کوچیکــی بــا یــه ســیب ســبز گاز زده از مــادرش جــدا شــد و
بــه ســمت زن اومــد .رو بــه روی اون وایســاد و تــو چشــماش خیــره
شــد .زن احســاس کــرد کــه وقتــش رســیده بــا شــوهرش جدیتــر
صحبــت کنــه؛ پنــج ســال از ازدواجشــون میگذشــت و مــرد هنــوز
نگــران بــود کــه بــا اومــدن بچــه ،جــاده عشقشــون پردسـتانداز شــه.
دختــر گاز دیگـهای بــه ســیب زد و زن دلــش خواســت کــه اونــو بغــل
کنــه ولــی نکــرد تــا مــادر دختــرک اومــد دســتش رو گرفــت ،بــرد و
دوبــاره روی صندلــی کنــار خــودش نشــوند.
زن چمدونــش رو گشــت کــه گوشــی موبایلــش رو پیــدا کنــه و بــه
شــوهرش بگــه کــه هــم هواپیمــا تاخیــر داره و هــم دلــش میخــواد
بچـهدار شــه ،ولــی گوشــی تــو چمــدون نبــود .یــادش اومــد کــه موقــع
بیــرون اومــدن از خونــه بســکه عجلــه کرد گوشــی رو روی جاکفشــی
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جــا گذاشــت.
یه ساعت دیگه هم گذشت و خبری از پرواز نشد.
صــدای اعتــراض بعضــی از مســافرها فضــای ســالن رو پــر کــرده بــود.
یکــی میگفــت ،شــرایط هوایــی خــوب نیســت ،فــوران آتشفشــان
ایســلند باعــث بســته شــدن فرودگاههــای اروپــا شــده .یکــی هــم
جوابــش رو مــیداد کــه هواپیماهــای ایرانــی همیشــه تاخیــر دارن
و ایــن حرفهــا بهونــه اســت .باالخــره بعــد از ســه ســاعت انتظــار
معلــوم شــد کــه اولــی خبــر رو درســت شــنیده و بــه خاطــر بســته بــودن
فــرودگاه مقصــد ،پــرواز انجــام نمیشــه.
بــا اعــام ایــن خبــر زن هــم مثــل بقیــه مســافرها ،فــرودگاه رو تــرک
کــرد و تاکســی گرفــت بــه ســمت خانــه .ســاعت یــازده شــب بــود
کــه رســید.
تــو آسانســور بــا خــودش فکــر کــرد کــه پیــش از هــر کار بایــد بــه
خواهــرش تــو هلنــد زنــگ بزنــه و خبــر بــده کــه پــرواز انجــام نشــده
و منتظــرش نباشــه.
از آسانســور کــه خــارج شــد ،پشــت در آپارتمــان ،دوبــاره همــون
دلهــره عجیبــی کــه عصــر گریبونــش رو گرفتــه بــود اومــد ســراغش.
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کلیــدش رو بــه آرومــی تــو قفــل چرخونــد و در رو بــاز کــرد.
نورآبــی کمرنگــی از اتــاق خــواب میتابیــد و چــراغ ســالن بــزرگ
خونــه خامــوش بــود .کمــی در ســالن مکــث کــرد ،نمیدونســت
چــرا ولــی احســاس میکــرد کــه در اون لحظــه نبایــد اونجــا باشــه.
آروم و پاورچیــن جلــو رفــت و از الی در نیمهبــاز اتــاق نگاهــی بــه
داخــل انداخــت .زنــی لخــت روی تختخــواب او لمیــده بــود .پتــو رو
نصفهنیمــه دور خــودش پیچیــده بــود و بــه نظــر خــواب میرســید.
پشـتاش بــه ســمت در بــود و صــدای دوش آب هــم از حمــام اتــاق
خــواب میاومــد .شــوهرش زیــر دوش بــود.
در رو بــه آرومــی بــاز کــرد و خــودش را بــه بــاالی ســر زن لخــت
رســاند .اون رو میشــناخت؛ ازهمکارهــای شــوهرش بــود .همــون
لحظــه تصمیمــش رو گرفــت .بــا یــه دســت بــه آرومــی تکونــش داد
کــه چرتــش بپــره و بــا دســت دیگــه اشــاره کــرد کــه ســاکت بمانــه.
 هیسسس ،فقط برو ،برو.زن لخــت ،بهــتزده از تخــت بیــرون اومــد و در کمتریــن زمــان
ممکــن لباسهــاش رو جمــع کــرد و از اتــاق خــارج شــد.
وقتــی صــدای در خروجــی هــم اومــد و زن مطمئــن شــد کــه زن دیگه
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خونــه را تــرک کــرده ،نــور آبــی کمرنــگ رو کمرنگتــر کــرد.
لباسهایــش رو در آورد ،لخــت روی تخــت دراز کشــید ،پشــت
کــرد بــه در حمــوم و منتظــر شــد.
مــرد زیــردوش آواز میخونــد ،زن مدتهــا بــود کــه آواز شــوهرش
رو نشــنیده بــود .هــر کلمــه کــه از دهــن مــرد خــارج میشــد مثــل
میخــی بــر پیشــونی زن فــرو میرفــت ولــی مقاومــت میکــرد.
باالخــره شستوشــو تمــوم شــد .مــرد تنــش رو خشــک کــرد و از
حمــوم بیــرون آمــد.
 خوابی عزیزم؟ ...خوابی؟زن جــواب نــداد .مــرد در همــون نــور کمرنــگ ،اســپری زیــر بغلــش
رو از میــان عطــر و ادکلنهــای روی میــز اتــاق پیــدا کــرد ،زد و در
حالــی کــه ترانــه دیگــهای رو بــه آرومــی زمزمــه میکــرد ،گوشــه
پتــو رو بلنــد کــرد و خــودش رو کنــار زن جــا داد.
زن حرکتــی نکــرد .هنــوز پشــتش بــه مــرد بــود و تمــاس چندانــی بــا
اون نداشــت .مــرد کمــی خــودش را جــا بــه جــا کــرد ،از پشــت بــه
زن چســبید ،دســت بــرد دور بدنــش و ســینههایش را فشــرد .زن در
ایــن لحظــه چرخیــد و در حالــی کــه نــور آبــی ،مســتقیم بــه صورتــش
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میتابیــد بــا لبخنــد ترســناکی کــه مثــل هــال کشــیده ،از یــه بناگــوش
تــا بناگــوش دیگــه رفتــه بــود و زهــره دل هــر کســی رو میترکونــد،
گفــت :گلدونهــا رو آب دادی؟
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سگجون

دنیــا تماشــاخونهاس و مــا بازیگــران روی صحنهایــم .امــا
کارگــردان مــرده ،یــا جایــی زیــر درختــی خوابــش بــرده .در
نتیجــه ،نمایــش مــا شــله زرد بنفشــی شــده کــه بــوی ســیر ترشــی

مــیده.

«آقــای قاضــی ،خــدا شــاهده کــه شــوهر مــن مــرد زندگــی نبــود .نــه
اهــل زن و زندگــی ،نــه اهــل خــدا و پیغمبــر .هــر شــب مســت میومــد
خونــه .عربــده میکشــید و همســایهها رو ناراحــت میکــرد .جــای
مشــتش بــه در و دیــوار خونــه هســت ،بریــن بــه چشــم خودتــون ببینین.
یــه دفعــه چنــان بــا مشــت زد تــوی شیشــه و خودشــو خونــی مالــی
کــرد کــه مجبــور شــدم نصــف شــبی زنــگ بزنــم آمبوالنــس بیــاد.
اگــه بگــم صــد دفعــه کمــه ،هــزار بــار وســط گل قالــی بــاال آورد کــه
آخــرش انداختــم دور ،موکــت جــاش خریــدم .خــدا کــه اون بــاالس
خــودش میدونــه ،ده دفعــه ســر نمــاز بــودم کــه اومــد چــادرم رو از
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ســرم کشــید و کتکــم زد .شــکاک بــود ،الکــی بهونــه میگرفــت و
میگفــت کــه مــن بــا ایــن و اون ارتبــاط دارم .نــه اینکــه خــودش
ایــن کاره بــود ،بــاور نمیکــرد پالــون زنــش کــج نباشــه و اهــل نمــاز
و دعــا باشــه .آقــای قاضــی مــن گوشــه مســجد بــزرگ شــدم ،خــب
طاقــت نم ـیآوردم بــا آدم بیدیــن و ایمــون یــه عمــر ســر کنــم».
قاضــی ،اظهــارات متهــم رو قطــع کــرد و گفــت« :بــرو ســر اصــل
مطلــب ،از روز واقعــه بگــو!»
«چشــم آقــای قاضــی ،اون روز شــوهرم ظهــر از خونــه رفــت .شــب
قبلــش تــا خرخــره عــرق خــورده بــود ،موقعــی کــه از در میرفــت
بیــرون هنــوز تلوتلــو میخــورد .البتــه مــن ســر نمــاز بــودم ولــی متوجــه
شــدم کــه حالــش خــوب نیســت .معلــوم بــود کــه داره مـیره کــه با یه
زن هرجایــی جفــت بشــه یــا بــا رفیقــاش بــاز عــرق بخــوره و تریــاک
بکشــه وگرنــه بــا اون حالــی کــه داشــت خونــه میمونــد .میدونســتم
کــه شــب هــم همــون جــوری برمیگــرده و شــروع میکنــه بــه آزار
دادن مــن .ولــی ایــن بــار کــور خونــده بــود .یــه دفعــه بــرای همیشــه
تصمیمــم رو گرفتــم؛ نمــازم کــه تمــوم شــد ،پاشــدم رفتــم ســر خیابون
گوشــت خریــدم و اومــدم آبگوشــت بــار گذاشــتم .یــه دســتی هــم بــه
ســر و روی خونــه کشــیدم و منتظــر شــدم کــه برگــرده.
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شــب کــه برگشــت بــازم مســت بــود و نرســیده دعــوا راه انداخــت
کــه چــرا پــرده اتــاق رو نکشــیدی ،از بیــرون دیــد داره .ولــی مــن
توجــه نکــردم و بــه جــاش بــا مهربونــی ازش خواهــش کــردم کــه
بیــاد تــوی آشــپزخونه غــذا بخوریــم .ســفره رو هــم همونجــا روی
فــرش نــازک کــف آشــپزخونه پهــن کــردم .وقتــی نشســت و جاگیــر
شــد قابلمــه آبگوشــت رو از روی گاز برداشــتم و رفتــم بــاالی ســرش.
پشــتش بــه مــن بــود ،نمیدیــد .از فرصــت اســتفاده کــردم و قابلمــه رو
یکجــا خالــی کــردم روی ســرش .یــه عربــدهای کشــید آقــای قاضــی
کــه نگــو ولــی بــه دومــی نرســید چــون حمیــد از انبــاری پریــد بیــرون
و بــا گوش ـتکوب کوبیــد تــوی دهنــش.
قاضــی حــرف متهــم رو قطــع کــرد و بــا چهــره درهــم پرســید« :صبــر
کــن ببینــم ،حمیــد کیــه؟ از کجــا یهــو اومــد؟»
«حمیــد دیگــه ،دوســت پســرم آقــای قاضــی ،آخــه شــوهرم که شــوهر
نبــود اصــا آداب زناشــویی رو نمیدونســت .باالخــره یــه قوانینــی
هســت ،یــه دســتوری داره ،خــدا پیغمبــری هــر زن دیگ ـهای گرفتــه
بــود همــون ســال اول ولــش کــرده بــود .مــن بــودم که تونســتم شــیش
ســال تحملــش کنــم .آقــای قاضــی ،شــما خودتــون اهــل کتــاب و
دعــا هســتن میدونیــن کــه هــر کاری یــه آدابــی داره .شــوهر مــن
عیــن گوســفند میفتــاد روی مــن و انــگار نــه انــگار کــه منــم آدمــم.
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دو دقیقــه کارش رو میکــرد و پــس میفتــاد ،دهنــش هــم کــه همیشــه
بــوی عــرق م ـیداد .شــوهرم اصــا زنداری بلــد نبــود»...
«ولــش کــن ،حمیــد رو بگــو؟ اون کــی اومــد؟ کــی از نقشــه تــو
خبــردار شــد؟»
«نقشــه رو کــه از یــه ســال پیــش بــا هــم کشــیده بودیــم ولــی عملــی
نمیکردیــم .تــا اون روز کــه بهــش زنــگ زدم و گفتــم بیــا تکلیــف
رو یکســره کنیــم .حمیــد خیلــی مــن رو دوســت داشــت ،میگفــت
حیفــه کــه گیــر ایــن آدم افتــادی ،دلــش میخواســت هــر جــوری
شــده کمکــم کنــه کــه از اون زندگــی نجــات پیــدا کنــم .آخــه از
خونــواده درســتی بــود ،برعکــس شــوهرم کــه اصــا معلــوم نبــود بابــا
ننـهاش کــی بــودن و کجــا بــار اومــده بــود .حمیــد آدم حســابی بــود،
خیلــی هــم بــه خــودش میرســید .بــرای منــم زیــاد کادو میخریــد.
تــوی بــازار کار میکــرد .ولــی مــن هیچوقــت باهــاش نرفتــم بــازار
چــون شــوهرم هــم همــون دور و بــر کار میکــرد».
«خــب ،گفتــی کــه حمیــد بــا گوشـتکوب زد تــوی دهــن شــوهرت،
بعــد چی شــد؟»
«بعــدش ،بــا گوشـتکوب ...آهــان ،زد دیگــه .از غروبــش رفتــه بــود
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تــوی انبــاری بغل آشــپزخونه قایم شــده بود .آبگوشــت رو کــه ریختم
روی سرشــوهرم پریــد بیــرون گوش ـتکوب رو برداشــت و همچــی
ســریع زد تــوی دهنــش کــه نگــو .منــم قالــی رو پیچیــدم دورش کــه
صــداش خفــه بشــه .خــدا شــاهده حمیــد بیچــاره مجبــور شــد پونصــد
بــار ،هــزار بــار ،بــا گوش ـتکوب بکوبــه بهــش کــه صــداش کامــل
بیفتــه و همســایهها نیــان ســروقتمون .مگــه میمــرد ،عیــن ســگ جــون
داشــت .خــدا باهامــون بــود ،شــانس آوردیــم ،صداشــو کســی نشــنید.
ایــن همســایه بغلیمــون یــه پســر خــل و دیوونــه داره همـهش موســیقی
خارجــی ،از اینــا کــه عربــده میکشــن گــوش م ـیده .اون شــب هــم
صداشــو خیلــی بلنــد کــرده بــود .همســایهها چنــد بــار از دســتش
شــکایت کــرده بــودن ولــی بــه خرجــش نمیرفــت .یــه بــار همیــن
شــوهر مرحــوم خــودم ســیلی زد زیــر گوشــش ،یــه قشــقرقی شــد کــه
نگــو .لبــاس پوشــیدنش هــم بــه آدم نمیرفــت»...
«پســر همســایه رو ولــش کــن .تــو قابلمــه رو خالــی کــردی روی ســر
شــوهرت و حمیــد هــم بــا گوشــتکوب زدش تــا صــداش افتــاد،
بعــدش چــی شــد؟»
«هیچــی دیگــه آقــای قاضــی همــون الی فــرش مــرد .وقتــی کــه
اومدیــم فــرش رو بــاز کنیــم نمیشــد .بســکه ایــن حمیــد زور داره
یــه جــوری زده بــودش کــه فرشــه رفتــه بــود تــوی تنــش .بــه حضــرت
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عبــاس اگــه دروغ بگــم آقــای قاضــی ،انگار سوســک الی دســتمال له
کــرده باشــی .بعــدش کــه فــرش رو از دورش بــاز کردیــم خیلــی دلــم
ســوخت؛ آخــه فرشــه جهیزی ـهام بــود .حمیــد گفــت بایــد ببریمــش
بیــرون یــه جایــی گــم و گــورش کنیــم .ولــی نمیشــد .ماشــین کــه
نداشــتیم آقــای قاضــی ،بایــد خــوردش میکردیــم دیگــه .ایــن شــد
کــه شــروع کردیــم بــه بریدنــش .هــر جــاش رو کــه بــا چاقــو میشــد
بریــد ،بریدیــم ،اســتخوناش رو گذاشــتیم ،تــا صبــح کــه همســایهها از
صــداش شــک نکنــن ،بــا ســاطور خــورد کردیــم .خیلــی کار ســختی
بــود آقــای قاضــی .آخــه شــوهرم بــه قــول معــروف اســتخون درشــت
بــود .ایــن ســاطورمون هــم کنــده دســتهاش هــی در میــاد .صــد دفعــه
بهــش گفتــه بــودم یــه دســت وســایل آشــپزخونه نــو بگیریــم گــوش
نمیکــرد .بــه خــدا آقــای قاضــی اگــه شــما بگــی یــه دفعــه بــرای
خونــه چیــزی میخریــد مـیآورد ،نمـیآورد .اون دســتای گنــدهاش
رو میکــرد تــوی جیبــش ،دراز دراز از در خونــه میرفــت بیــرون،
شــب هــم همــون شــکلی بــر میگشــت».
«خیلی خب ،با ساطور خوردش کردین بعدش چی شد؟»«بعــد هیچــی دیگــه آقــای قاضــی ،ریختیمــش تــوی چنــد تــا کیســه
زبالــه ســیاه ،گذاشــتیم ســر کوچــه تــا آشــغالی ببــره کــه نشــد دیگــه،
گربههــا کار دســتمون دادن و کیس ـهها رو پــاره کــردن .بــه حضــرت
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عبــاس دولــت بایــد یــه فکــری بــرای ایــن گربههــای ولگــرد تهــران
بکنــه ،آشــغالی دو دقیقــه دیــر میکنــه ،دخــل هــر چــی کیســه زبالــه
اســت رو میــارن و شــهر رو بــه گنــد میکشــن آقــای قاضــی».
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یه قصه قدیمی غیر ایرانی

یکــی بــود یکــی نبــود .یــه مــرد آســمونجل بــود کــه هیچــی نداشــت.
کارش گدایــی بــود .در خونههــا رو مــیزد و نــون خشــک و آب
و دوغ و شــیر و لبــاس کهنــه طلــب میکــرد .شــبها هــم تــوی
خرابههــای بیــرون شــهر میخوابیــد .یــه روز کــه از شــهر خیلــی دور
شــده بــود و تــوی بیابونهــا الکــی ول میگشــت ،نگاهــش افتــاد
بــه یــه قــوری کهنــه .بــرش داشــت و ســه بــار روش دســت کشــید
کــه یکهــو آســمون غرمبیــد و دودی ســفید و گنــد از ســوراخ تنــگ
قــوری بــا فشــار زیــاد زد بیــرون و تبدیــل شــد بــه یــه غــول بیشــاخ
و دم.
مــرد گــدا چــون گــدا بــود و چیــزی بــرای از دســت دادن نداشــت،
اصــا نترســید و همونجــا وایســتاد و نــگاه کــرد تــا غــول از حالــت
ســیال بــه انجمــاد رســید و بــا اعتمــاد بــه نفــس خاصــی کــه در همــه
غولهــا -اونــا کــه تــا حــاال دیــدم -هســت ،گفــت« :ســرورم یــه آرزو
داری ،بکــن تــا بــرآورده کنــم».
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مــرد گــدا ابــروی چپــش رو بــاال انداخــت و گفــت« :غولهــای همــه
قصههــا ســه تــا آرزوی نجاتدهندهشــون رو بــرآورده میکنــن،
چطــور بــه مــن کــه رســید ،شــد یکــی؟»
غــول ســرفهای کــرد و جــواب داد« :ســرورم اون قصههــا مــال قدیمــه
کــه غولهــا هــزار و یــه گرفتــاری نداشــتن و تــا ســوت مــیزدی
حاضــر میشــدن ،االن دیگــه ایــن خبرهــا نیســت ،ضمــن اینکــه
خیلیهــا تــوی ایــن دنیــا میــان و م ـیرن بــدون اینکــه هیچکــدوم از
آرزوهاشــون بــرآورده بشــه ،بــاز تــو ایــن شــانس رو داری کــه الاقــل
بــه یکــی از آرزوهــات برســی .زود بــاش آرزو کــن میخــوام بــرم
دوســت و رفقــا رو ببینــم ،خیلــی وقتــه ازشــون بیخبــرم».
مــرد گــدا بــا خــودش فکــر کــرد کاش کــه پولــدار بــود ،کاش کلــی
زن زیبــا دور و بــرش بــود ،کاش معــروف بــود ،کاش خوشقیافــه
بــود ،کاش کشــتی داشــت ،کاش ...هــر چــی فکــر میکــرد چیزهــای
بیشــتری بــه ذهنــش میرســید کــه میخواســت بــه دستشــون بیــاره،
ولــی آخــه چــه طــوری میتونســت بــا اون یــه دونــه آرزو بــه همــه
چیــز برســه .همینطــور بــا خــودش کلنجــار میرفــت و چیزهــای
مختلفــی رو تصــور میکــرد کــه حسرتشــون رو داشــت؛ یکهــو فکــر
بکــری بــه ســرش زد .بــا خــودش گفــت ،فقــط آدمهــای باهــوش
هســتن کــه همــه چیــز دارن .بهتــره از غــول بخــوام کــه باهوشــم کنــه،
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فقــط ایــن جــوری بــه همــه چیــز میرســم.
«هی غول ،من رو باهوش کن!»
غــول گفــت بهچشــم و دور خــودش چرخــی زد و یــه فــوت محکــم
بــه مــرد گــدا کــرد« :ســرورم تــو االن باهــوش شــدی».
مــرد گــدا احســاس خوبــی کــرد .انــگار کــه همــه قفلهــای عالــم
رو بــراش بــاز کــرده باشــن ،میدونســت کــه چطــوری بایــد پــولدار
بشــه ،چطــوری بایــد بــا زنهــا حــرف بزنــه و جــذاب جلــوه کنــه،
چطــوریبایــد معــروف بشــه ،محبــوب بشــه ...احســاس بینظیــری
بــود کــه قبــا هیچوقــت تجربـهاش نکــرده بــود بــه همیــن دلیــل روبــه
غــول کــرد و گفــت« :هــی غــول ،مــن رو باهوشتــر کــن!»
غــول کــه مشــغول جمعوجــور کــردن رخــت و لباســش از تــوی
قــوری بــود بــه مــرد گــدا چپچــپ نــگاه کــرد و گفــت« :یــه آرزو
داشــتی کــه کــردی ،دیگــه بــرو پــی کارت!»
مــرد گــدا اخماشــو کشــید توهــم و گفــت« :مــن کــه نگفتــه بــودم
چقــدر باهوشــم کــن ،االن هــم کــه آرزوی دیگ ـهای نــدارم ،فقــط
میگــم همیــن هوشــی رو کــه بهــم دادی ،بیشــتر کــن».
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غــول از ســر بیمیلــی یــه نیمچــرخ دیگــه زد و یــه نصــف فــوت
دیگــه بــه مــرد گــدا کــرد.
شــگفتانگیز بــود ،مــرد گــدا احســاس کــرد کــه بــاالی قلــه معرفــت
و عرفــان ایســتاده .بــا خــودش فکــر میکــرد پــول بــه چــه درد
میخــوره ،زنهــای زیــاد میخــواد چــی کار ،شــهرت کیلــو چنــده،
خوشــبختی در چیزهایــی کوچیکــه کــه اصــا نمیبینیمشــون ...مــرد
گــدا چنــان ذوقزدهی ایــن احســاس جدیــد بــود و باهــاش حــال
میکــرد کــه دوبــاره بــه غــول نــگاه کــرد و داد زد« :هــی غــول! غــول!
مــن رو باهوشتــر کــن!»
غــول کــه دیگــه داشــت بنــد کفشهاشــو میبســت کــه بــره پــی
کارش ،نــگاه خشــمناکی بــه مــرد انداخــت و گفــت« :ای بابــا ایــن
جــوری کــه نمیشــه ،یــه آرزو داشــتی ،بــرآورده شــد دیگــه ،بکــش
بیــرون از مــا».
مــرد گــدا بــه التمــاس افتــاد ...غــول مهربــون خواهــش میکنــم ،تــو
رو جــون هــر کــی دوســت داری مــن رو باهوشتــر کــن ،مــن آرزوی
دیگ ـهای نــدارم ،همــون آرزوی اولمــه ،فقــط هوشــم رو بــازم بیشــتر
کــن.
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«نمی شه».
«تو رو خدا!»
«نمیشه».
«تو رو خدا!»
غــول چنــد لحظــه بــه چش ـمهای ملتمــس مــرد خیــره شــد و بعــدش
گفــت« :باشــه باهوشتــرت میکنــم ولــی مســئولیتش بــا خــودت
هــا!»
«باشه مسئولیتش با خودم ،باهوشترم کن ،باهوشترم کن».
غــول چمدونــش رو برداشــت و قبــل از رفتــن ،بــرای آخریــن بــار دور
خــودش چرخیــد ،یــه فــوت محکــم بــه مــرد گــدا کــرد و بالفاصلــه
ناپدیــد شــد.
ایــن بــار مــرد گــدا دچــار احساســی ناشــناخته شــد و چنــد دقیقــه طول
کشــید کــه فهمیــد چــه اتفاقــی بــراش افتــاده .اون بــه یــه زن تبدیــل
شــده بــود.
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درباره هنر زمان ما

مگــس خردمنــدی کــه در زندگــی گه زیــاد خــورده بــود و کولهباری
از تجربــه داشــت در بســتر بیمــاری افتــاده بــود و بــا مــرگ دســت و
پنجــه نــرم میکــرد.
از اونجــا کــه مگــس معروفــی بــود و شــهرت زیــادی در جوامــع
مگســی داشــت ،هــزاران مگــس و مگســچه دور و بــرش جمــع بــودن
و بــراش اشــک میریختــن.
مگــس خردمنــد تهمونــده نیرویــی کــه در بــدن تحلیلرفت ـهاش باقــی
بــود رو جمــع کــرد ،بــه جماعــت مغمــوم نگاهــی انداخــت و وز وز
کنــان گفــت:
خرچســونهای اســت
« ...دوســتان و فرزنــدان مــن ،مــرگ حــق اســت.
ُ
کــه در خانــه هــر مگســی میخوابــد .از مــرگ مــن غــم بــه دلتــان
راه ندهیــد و مثــل همیشــه پرانــرژی و فعــال بــه گــه خوردنتــان ادامــه
دهیــد .مــن هــم امیــدوارم کــه روحــم بــا ارواح خرمگســان بهشــتی
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قریــن شــود و نزدیــک آنهــا ،کنــار نهرهــای بهشــتی بــر تپههــای گــه
بنشــینم».
مگسهــا و مگســچهها اشــک میریختــن و بالهــای تــوری
مانندشــون رو بــا ســر و صــدای بیشــتری بــه ســر و کلــه خودشــون
مـیزدن .یکــی از مگسهــای نــاالن لحظـهای دســت از زاری کشــید
و فریــاد زد« :ای پیــر خردمنــد ،هــر وز وز تــو ُدر و گوهــری اســت کــه
بایــد آن را بــه گــه زرد نوشــت و بــه دیــوار آویخــت ،بــه مــا پنــدی
بــده کــه تاکنــون نــدادی».
همــه ســاکت شــدند .مگــس خردمنــد بــه ســختی تکانــی خــورد،
نگاهــی بــه مگــس پرسشــگر انداخــت و جــواب داد:
«فرزنــدم ،غــام عبــاس -اســم اون مگســه بــود کــه ســوال کــرد -در
ایــن دنیــا هــر گهــی را بایــد خــورد و هــر گهــی را نبایــد خــورد ،ولــی
تــا هــر گهــی را نخــوری نمیفهمــی کــه کــدام گــه را بایــد بخــوری و
کــدام گــه را نبایــد بخــوری .ایــن روزهــا مگسهــای جــوان به شــدت
درگیــر علــوم شــفاهی -مباحــث تئوریــک -شــدهاند .بعضیهــا درباره
اینکــه کــدام گــه را بخورنــد و کــدام گــه را نخورنــد صبــح تــا شــب
وز وز میکننــد و آخــر ســر هــم دســت خالــی از ایــن دنیــا میرونــد.
بعضیهــا هــم فقــط بــا کتــاب و مقالــه و پایاننامــه دانشــگاهی بــه
176

علیرضا میراسداهلل

سقط جنین

شــهرت میرســند بیآنکــه در عمــل گــه چندانــی خــورده باشــند.
توصیــه مــن ،نــه فقــط بــه تــو غــام عبــاس جــان ،بلکــه بــه همــه شــما
عزیــزان ایــن اســت کــه تــا میتوانیــد گــه بخوریــد کــه گــه خــوردن
بهتــر از گــه نخــوردن و وز وز کــردن اســت».
مگــس خردمنــد بعــد از ایــن وز وز ،نفــس آخــر را کشــید ،پــس افتــاد
و مــرد.
از اون بــه بعــد ،بعضــی از مگسهــا بــراش مرثیــه ســرودن ،بعضیهــا
بــراش آهنــگ ســاختن ،غــام عبــاس کتــاب قطــوری دربــارهاش
نوشــت و اونایــی هــم کــه هنــر چندانــی نداشــتن ،عکســش رو بــه
جــای عکــس خودشــون در پروفایــل فیسبوکشــون گذاشــتن.
روحش شاد و وز وزش باقی باد!
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