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بچههای ایرانشهر

درد مــن تنهایــی نیســت بلکــه زوال ملتــی اســت کــه گدایــی را قناعــت،
بیعرضگــی را صبــر و بــا تبســمی بــر لــب ،تمــام اینهــا را حکمــت
خداونــد میداننــد.
(مهاتما گاندی)
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مقدمه

ســکانس آغازیــن :روز .داخلــی .زهــدان مــادر هشــتم تیــر مــاه -۱۳۶۰
ســاعت  ۱۲ :۲۵ظهــر

مــن« :ری ـهام گفــت بایــد از آب زهــدان خالــی شــود تــا بتوانــد نفســی
تــازه کنــد؛ پــس چرخیــدم و پافشــاری کــردم تــا نفــس تــازه کنــد .مــن
زاده شــدم؛ در بیمارســتان مــادر مشــهد ،بــا ونگونگــی کــه گویــی
میخواســت حرفــی شــاق را بــه گــوش جهــان برســاند .در خیابانهــای
خاکــی بلــوار پیــروزی لولیــدم و در محلــهی رضاشــهر بــزرگ شــدم
بیآنکــه قلبــم بــرای آینــده بزنــد و حرفــی در دلــم بمانــد .در خانـوادهای
کــه هشــت نفــر عضــو ثابــت و صمیمــی داشــت .خانـهای بــا محوریــت
پــدر در حکــم یــک خــان ،رییســی مغــرور امــا بــه شــکل آشــکاری
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مهربــان و احساســاتی .مــن نفــر هفتــم ایــن خان ـواده بــودم .کودکــی را
بــا امیــر داداش و نعیــم (عمــوزادهام) در کوچههــای خاکــی بــه آخــر
رســاندیم و گویــی تنهــا رســالتمان ویرانــی جهــان بــود و بــاال رفتــن از
دی ـوار راســت».

ســکانس دوم :روز .داخلــی  -خارجــی .همهجــا ،هرجــا کــه باشــد .ســال
۱۳۷۶

در میــان دود و خــاک و دبیرســتانی کــه پــر بــود از دود و مخــدر
درس میخوانــدم؛ نــاگاه احســاس کــردم بایــد بــه دنیایــی بگویــم؛
چــرا آمدیــم ،چــرا فتــح کردیــم و چــه میخواهیــم؛ پــس شــروع بــه
تحصیــل ســینما کــردم .منبــری کــه حــرف را بــا فکــر و فکــر را بــا هنــر
میآمیــزد و ســخنی بلندتــر از منبــر را بــه گــوش جهانیانــی میرســاند
کــه اهــل منبــر نیســتند .ســینما درس میخوانــدم و بــه عــزم جــدی
گرفتــن نویســندگی پیــش میرفتــم .پیــش از ایــن بســیار نوشــته بــودم؛
امــا هیچیــک را آنچنــان جــدی نگرفتــه بــودم .داســتانهای زیــادی
نوشــتم کــه همگــی در آتــش ســوختند امــا تصمی ـمام را گرفتــم دیگــر
آنهــا را نســوزانم؛ حتــی اگــر داســتانهایم بخواهنــد جهانــی را بســوزانند.
طرحــی داشــتم بــه نــام »بازیگــر پانتومیــم»؛ طرحــی بــرای فیلمنامـهای،
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یــک اجتماعــی تمامعیــار .طــرح را در جلس ـهای خوانــدم؛ در جلســه،
در ســخن بــاز شــد .طــرح را از ابعــاد فلســفی تحلیــل کردنــد؛ بیــا و
ببیــن؛ درحالیکــه مــن نمیدانســتم فلســفه چیســت! خالصــه از کانــت
پرســیدند تــا فلســفهی تاریــخ هــگل و فلســفه اقتصــادی مارکــس ،مــن
مانــدم و ســکوت ،ســکوتی کــه مــرا بــه خــود آورد .آن زمــان اســتادی
داشــتم بــه نــام حلیمــی ،کارگــردان تئاتــر بــود .تنهــا یــک جملــه گفــت
کــه مــرا عــوض کــرد؛ او گفــت» :بابــت هــر کلمـهای کــه مینویســی
صــد کلمــه بخـوان و هــزاران دقیقــه فکــر کــن ».پــس بــار ســفر بســتم و
بــه جهــان فلســفه ســفر کــردم .شــهر بزرگــی بــود؛ پــر بــود از انســانهای
رنگارنــگ .ســفر کــردم از ســقراط بــه هیــوم ،از هیــوم بــه اســپینوزا و از
اســپینوزا بــه نیچــه ،تــا جاییکــه دیگــر مــن نبــودم؛ همــه بودنــد و مــن
نبــودم .نوشــتنام ســخت شــد .ســخنرانیهایم شــروع شــد؛ در جلســات
مختلــف بــا آدمهــای مختلــف و افــکار متفــاوت و ادیــان و مذاهــب
گوناگــون .جلســاتی کــه کمترینهایــش کارشناســان فقــه و فلســفه
و الهیــات بودنــد .گفتــم ازکثرتگرایــی تــا توحیــد ،از ماتریالیســم تــا
عرفــان و از عرفــان تــا شــریعت .احســاس میکــردم منبــری شــدهام.
در آن فضــای ســالهای  ۷۶تــا  ،۸۰نوشــتههایم همــه واگویههایــی
احساســی بــود کــه در دلــم میگذشــت؛ آن هم در قالب شــعر .ســال ۷۹
تصمیــم بــه چــاپ اولیــن کتابــم گرفتــم ،بــه نــام؛ «راز گریــه در بــاران».
کتــاب را از طریــق یکــی از آشــنایان بــه مرحــوم نــادر ابراهیمــی رســاندم.
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او کتــاب را خوانــد و پیغــام فرســتاد« :در ادبیــات گاهــی آثــاری چــاپ
میشــود کــه بعدهــا جــز لکـهی تاریکــی بــر دامــن خالقــش ،هیچچیــز
دیگــری نداشــته اســت ».همیــن یــک پیغــام کافــی بــود کــه دیگــر آن
کتــاب را چــاپ نکنــم .امــروز وقتــی آن را بازخوانــی میکنــم ،میبینــم
کــه بیــراه نگفتــه بــود .ســال  ۸۰رســید؛ مــن در رشــتهی کارگردانــی
تئاتــر دانشــگاه اصفهــان قبــول شــدم.

سکانس سوم :روز .داخلی  -خارجی .اصفهان

آبــاد اصفهــان ســاکن شــدم .ســکونت در آن
در
ویــا شــهر نجــف ِ
ِ
جامعــه ،خــط فکــری خاصــی برایــم ایجــاد کــرد کــه هنــوز هــم گاه
بــه ســراغم میآیــد .صبحهــا دانشــکده و شــبها مطالعــه و نوشــتن.
امــا زمانیکــه در خلــوت خــود شــعرهایم را میخوانــدم ،احســاس
میکــردم آنچــه بایــد میگفتــم را هنــوز بــه زبــان نیــاوردهام؛ چراکــه
شــعر در آزادتریــن شــکلش اصولــی دارد کــه دســت و پایــم را میبســت.
از طرفــی شــعر عرص ـهی بیــان احساســات اســت و مــن بســیار حــرف
نگفتــه و حادثــهی دیــده بــرای روایــت در ســر داشــتم .پــس تمامــی
اشــعارم را جمــع کــردم؛ دو مجموعــه شــد بــه نامهای»اشــک» و «در
انتظــار صلیــب» .دفترچــهی «اشــک» را در مجموعــهای بــه نــام…
14
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در ســال  ۱۳۸۱چــاپ کــردم امــا دومیــن کتــاب در مرحلــهی مجــوز
متوقــف شــد .از آن بــه بعــد تصمیــم گرفتــم دیگــر شــعری بــرای چــاپ
نفرســتم و فعالیــت در زمینــه داســتان را جدیتــر بگیــرم .شــعرهایم
همــه در پســتوی خانــه مانــد تــا روزی شــاید تصمیــم بــه چــاپ آنهــا
بگیــرم .در ســال  ۱۳۸۴از دانشــکدهی تئاتــر فارغالتحصیــل شــدم .در
همــان ســال تصمیــم بــه چــاپ اولیــن کتــاب داســتانم بــه نــام؛ «ســال
مــردگان« گرفتــم؛ امــا چــاپ ایــن کتــاب نیــز از صدقهســری یــک
شــرکت انتشــاراتی کالهبــردار کــه کارش کالشــی از نویســندگان بــود،
ناموفــق مانــد؛ پولــی را دزدیدنــد ،بدتــر از آن داســتانهایی در ایــن میانــه
مفقــود شــد.

سکانس چهارم :شب .داخلی .تهران سال۱۳۸۴

از دانشــگاه هنــر فارغالتحصیــل شــدم و بــه تهــران مهاجــرت کــردم؛
درحالیکــه بیســتوچهار ســال داشــتم .اثــری چــاپ شــده ،اثــری
متوقــف و اثــری هــم مفقــود شــده بــود .دیگــر هیــچ کاری نمیکــردم؛
بــاد میخــوردم و خــاک جــارو میکــردم .در شــرکت نشــری مشــغول
بــه کار شــدم؛ یــک فعالیــت اقتصــادی صــرف در حــد بخــور و نمیــر.
تــا اینکــه دکتــر محمدامیــن… پیشــنهاد کار بــر روی شــاهنامه را داد؛
15
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آذرمــاه ۱۳۸۶بــود .کاری تجربــی و تحقیقــی .دســتمزدش بیشــتر از
کارش نبــود؛ امــا تحقیقاتــی بــود و فرهنگــی .کار بــر روی شــاهنامه بــه
مــن جــان داد ،غــرور رفتــهام را بازگردانــد .شــاهنامه امیــدوارم کــرد،
ســرفرازم کــرد .دو ســال مشــغول کار بــر روی شــاهنامه بــودم .بهصــورت
میانگیــن پنــج ســاعت کار در روز کــه حاصلــش چهارصــد صفحــه
مطلــب بــود .از ابتــدای کتــاب تــا نبرد رســتم و خاقــان چین .کارم شــده
بــود خانهنشــینی و شــاهنامهخوانی و مطلبنویســی .در دیمــاه  ۸۷دو
کتــاب را آمــاده چــاپ کــردم؛ کتــاب اول شــامل ســی مینیمــال و یــک
داســتان کوتــاه میشــد کــه تعــدادی از آنهــا بازنویســی داســتانهای
مجموعهی»ســال مــردگان» بــود.

سکانس پنجم :شب .داخلی .تهران سال ۱۳۸۸

دو کتابــم در انتشــارات… در انتظــار مجــوز بــود .اصالحیــهای بــرای
کتــاب دومــم آمــد .زمانــی بــود کــه خیابانهــا پــر شــده بــود از رنــگ،
یکــی ســبز بــود و یکــی آبــی و یکــی قرمــز .امــا مــن بــا چهــرهای زرد
در پــی چــاپ کتابــم بــودم و حاصــل آن کتابــی شــد کــه بــا نزدیــک بــه
پنجــاه صفحــه سانســور ،در ســال  ۱۳۹۰بــه چــاپ رســید.
16
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اما…
آنچــه هماکنــون پیــش رو اســت ،میــوهی ایــن طــول راهــی اســت کــه
یــک از هــزارش نقــل شــد .راهــی کــه پــر بــود از چــاه و چالــه و قیچــی،
راهــی کــه بــرای هــر قدمــش بایــد چنــد ســال تــاش میشــد .امیــد
کــه میــوهی بــه بــار نشســته چنــان شــیرین نباشــد کــه مــارا از تلخیهــا
غافــل کنــد.

سکانس پایانی :نامعلوم .نامشخص .ناشناس

مــن ،رضــا ،نویســندهام ،تــا انتهــا نویســنده خواهــم مانــد .راهــی طوالنــی
و تاریــک پیــش رو اســت کــه کوتــاه نخواهــد شــد؛ امــا تــا پایــان راه
خواهــم رفــت؛ حتــی اگــر دســتی بــه یــاری نباشــد .جــز رفتنمــان هیــچ
راهــی نیســت؛ امــا در هــر گام ســخن اســتاد حلیمــی را در یــاد دارم کــه
میگفــت» :بــرای هــر کلمــه کــه مینویســی ،صدهــا کلمــه بخ ـوان و
هــزاران دقیقــه فکــر کــن».
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آرزو

لبانــت را بوســیدم و شـببخیر گفتــم و تــو بــرای همیشــه رفتــی .خــوب
بــ ه خاطــر دارم مــادرت هــم مــا را همینگونــه تنهــا گذاشــت و در
شــبی برفــی رفــت؛ بیآنکــه بدانــد مــا بــرای دیــدن او چقــدر دلتنــگ
میشــویم .بیخبــر ،در آن شــب برفــی بــا شــالی بــه ســفیدی برفــی کــه
از آســمان میآمــد ،رفــت .مــن مانــدم و تــو و یــاد مــادرت کــه تنهایمــان
گذاشــته و رفتــه بــود.
ازآنپــس تــو مــادرم شــدی؛ برایــم الالیــی میخوانــدی و مــرا
میبوســیدی؛ حتــی گاهــی دکتــر میشــدی و مــرا کــه مثــا مریــض
بــودم شــفا مـیدادی ،معاینـهام میکــردی ،برایــم آمپــول و قــرص تجویــز
18
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میکــردی .آمپولــم را مـیزدی و مــن گریــه میکــردم؛ تــو برای ســاکت
شــدنام شــعر پیشــی ملــوس را میخوانــدی ،مــرا نــاز میکــردی .بالــش
کوچکــت را بــا آن پتــوی ســفید کوچــک م ـیآوردی؛ بالشــت را زیــر
ســرم میگذاشــتی و پتــو را روی ســینهام میانداختــی تــا بخوابــم و مــن
هــم میخوابیــدم؛ درحالیکــه دســتان کوچکــت در دســتانم بــود و
مـن بــا تمــام احســاس ،گرمــای دســتانت را لمــس میکــردم .بــه چنــد
ثانیــه نمیکشــید کــه ناخــودآ گاه تــو را بغــل میکــردم و روی ســینهام
درازت میکــردم و آن پتــوی کوچــک را رویات میکشــیدم و تــو
کــه تــا چنــد ثانیــه پیــش مــادر و همســرم بــودی میگفتــی:
«بابایی من چه نازه،
گوشاش چقدر درازه،
میخوره برگ کاهو،
میدوه مثل آهو،
چونکه گوشاش درازه،
هی به خودش مینازه».
19

رضا حریرآبان

بچههای ایرانشهر

ســرت را روی س ـ ـ ی ن هام میگذاشــتی و آن شــعر را میخوانــدی،
بیآنکــه بدانــی پــدرت صورتــش از اشــک ،تــر شــده اســت .دســتانم
را بــا تمــام وجــود بــر روی پش ـتات میکشــیدم و بــدن کوچکــت را
لمــس میکــردم .تــو بــازی میکــردی؛ امــا مــن بــاور داشــتم کــه تــو
همهکــس مــن هســتی؛ مــادرم ،همســرم و دختــرم .بــه دقیقــه نمیکشــید
از گرمــای تنــم خوابــت میگرفــت و چشــمانت روی هــم میرفــت
و دیگــر نمیفهمیــدی کــه مــن تــا نیمههــای شــب در نــور کــمزور
چراغخ ـواب ،چهــرهی معصومــت را نــگاه میکــردم .وقتیکــه خــوب
از دیــد نات لــذت بــردم پشــت میــزم میرفتــم و تــا صبــح کارهــای
عقبمانــدهام را انجــام مــیدادم.
چــه شــبها تــا صبــح گریــه میکــردی و خوابــت نمیبــرد .گاه
مــادرت را میخواســتی و مــن نمیتوانســتم بگویــم مــادرت تنهایمــان
گذاشــته و رفتــه اســت.
چــه ش ـبهایی کــه مریــض میشــدی ،تــو را دکتــر میبــردم و هیهــات
از وقتیکــه برایــت آمپــول تجویــز میشــد ،تــو گریــه میکــردی و مــن
پابهپایــت اشــک میریختــم .تــو بــا صــدای بلنــد فریــاد مـیزدی« :بابــا!
خیلــی درد داشــت ».و مــن بــا صــدای لــرزان و چشــمانی پــر اشــک
میگفتــم« :جــان بابــا! دیگــه تمــوم شــد ».تــو ســرت را روی شــانهام
میگذاشــتی ،مــن هــم آرام نــازت میکــردم تــا ســاکت شــوی؛ هنــوز
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بــه ســاعت نکشــیده درد را فرامــوش میکــردی و بــاز چربزبان ـیات
شــروع میشــد.
همیشــه بالشــت را مــیآوردی و کنــار مــن دراز میکشــیدی .خــوب
بهخاطــر دارم شــبی را کــه پشــت میــز خوابــم بــرده بــود؛ وقتــی از خـواب
بیــدار شــدم تــو را دیــدم کــه بالــش و پتــوی کوچکــت را آورده بــودی
روی میــز کارم و آنجــا درحالیکــه دســتم را دودســتی گرفتــه بــودی
خوابــت بــرده بــود .آن شــب احســاس لــذتکــردم .بــا خــودم گفتــم
تــو دیگــر مــرا تنهــا نمیگــذاری .تــا صبــح بــا لبخنــدی کــه بــر لبانــم
بــود نگاهــت کــردم و در دلــم برایــت دعــا کــردم .احســاس میکــردم
کــه تــو دیگــر مــرا ماننــد مــادرت تنهــا نمیگــذاری.
ماننــد چشــمبرهمزدنی روزگار گذشــت و اتاقــت از مــن جــدا
شــد .دبســتان میرفتــی؛ مــن برایــت امــا میگفتــم و تــو درس
میخوانــدی .معلمــت کــه جــوان بــود ،هــرگاه مــرا میدیــد ،لبخنــد
م ـیزد و میگفــت« :آرزو بــه مــادر نیــاز داره ،شــما هــم بــه همســر».
او نمیدانســت کــه تــو مــادر مــن هســتی و مــن مــادر تــو .نمیدانســت
مــن بــا تــو بــه هیچکــس نیــاز نــدارم.
بــا چــه ســختیای تــو را بــزرگ کــردم .تــو میخواســتی دکتــر شــوی
و مــن وظیفــهی خــودم میدانســتم کــه بــرای دکتــر شــدنات تــاش
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کنــم .بعدهــا خواســتی مهنــدس شــوی؛ مــن بــاز بایــد تــاش میکــردم؛
امــا وقتــی دانشــگاه رفتــی تــا بازیگــر شــوی هی ـچگاه دوســت نداشــتم
تــاش کنــم .صحبتهــای مخفیانـهات بــا تلفــن ،تــا دیروقــت بــه خانــه
نیامــدنات ،تعریــف کردنهایــت از بچههــای دانشــگاه ،همگــی مــرا
آزار مــیداد بیآنکــه بدانــی .آنچــه را کــه هیــچگاه دوســت نداشــتم
اتفــاق افتــاد؛ تــو بــزرگ شــدی ،عاشــق شــدی و تصمیــم گرفتی مــرا تنها
بگــذاری .میخواســتی ازدواج کنــی ،مــن چگونــه میتوانســتم جلــوی
تــو را بگیــرم؛ انــگار تــو بــزرگ شــده بــودی و مــن بچــه مانــده بــودم.
گاهــی بــرای تجویــز آمپــول و ترانـهی پیشــی ملــوس چنــان دلــم ضعــف
میرفــت کــه ماننــد بچههــا میخواســتم زار بزنــم امــا بــه چنــد قطــره
اشــک و دو بــار دلــزدن و آه کشــیدن ،خــودم را ســاکت میکردم .شــب
عروسـیات را خــوب بهخاطــر دارم؛ تــو مــرا بوســیدی ،درحالیکــه پیــر
شــدنام را ندیــده بــودی .گفتــی« :بابــا ،خیلــی دوســتت دارم .بیشــتر از
همیشــه».
تــو رفتــی و مــن فکــر کردم تــو نیز ماننــد مــادرت هیـچگاه برنمیگردی.
امــا اشــتباه کــرده بــودم ،بــه دو ســاعت نکشــیده بــود بــا همســرت بــه
خان ـهام آمــدی .از نــوع راه رفت ـنات دانســتم کــه دختــر کوچــک مــن
حــاال خانمــی شــده اســت؛ امــا باکــی نبــود .همینکــه در کنــار مــن
باشــی و بتوانــم در کنــارت زنــده بــودن را تجربــه کنــم ،برایــم دنیایــی
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بــود.
تــو ،هفتـهی بعــد گونـهام را بوســیدی و رفتــی؛ رفتــی مــاه عســل .مــن
هــم بــا تمــام وجــودم تــو را در آغــوش گرفتــه و بوســیدمات؛ ماننــد آن
زمــان کــه کــودک بــودی .احســاس میکــردم ایــن بــار تــو بــا تمــام
وجــود و احســاس دســتت را بــه پشــتم میکشــی.
تــو گفتــی« :بابــا ،مــن هفتــه دیگــه برمیگــردم ،قــول مـیدم .دلتنگــی
نکنــی ».مــن درحالیکــه ترانــهی پیشــی ملــوس را زیــر لــب نجــوا
میکــردم و در زیــر بــاران اشــک میریختــم بــا تــو وداع کــردم .تــو
بــا همســرت رفتــی ،مــن درانتظــارت مانــدم؛ بیآنکــه بدانــم هفتــه بعــد
بایــد بــرای شناســایی تــو بــه پزشــکی قانونــی بــروم ،لبانــت را ببوســم و بــا
چشــمانی پراشــک بــه تــو شـببخیر بگویــم و تــو بــرای همیشــه بــروی
و کنــار مــادرت بخوابــی .بیآنکــه بفهمــی کــه مــن بیتــو ،بــرای یــک
بــار شــنیدن ترانــهی پیشــی ملــوس و یــک آمپــول تجویزیــهی آرزو،
چقــدر تنهایــم.
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بوی تند تنهایی

امشــب نیــز ماننــد همیشــه آرام وارد اتاقــش شــدم .ماننــد همیشــه
معصومانــه خوابیــده اســت .از همــان زمانهــای دور ،آن زمانیکــه
کودکــی پنــج ســاله بــود و تــازه اتاقــش را از اتاقخواب خودم جــدا کرده
بــودم؛ از وقتــی همســرم مــرده بــود ،هــر روز بیشــتر از روز قبــل نســبت
بــه او احســاس عالقــه میکــردم .امــروز کــه بــه مــرز هجدهســالگی
رســیده اســت و چهــرهاش شــبیه صــورت مــادر مرحومــش شــده اســت،
احســاس میکنــم کــه دیگــر هیچــگاه نمیتوانــم دوریاش را تحمــل
کنــم .هــر شــب وقتــی خ ـواب اســت بــه اتاقخوابــش م ـیروم؛ چنــد
دقیقــه نگاهــش میکنــم و ســپس آرام گونــهاش را میبوســم و از
اطاقــش خــارج میشــوم ،درحالیکــه او همچنــان خــواب اســت.
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تازگــی ،عطــری را کــه مــادرش م ـیزد برایــش خریــدهام .اول کمــی
غرغــر کــرد؛ چراکــه عطــر دیگــر خیلــی قدیمــی شــده بــود؛ امــا وقتــی با
سرســختی و اصــرار مــن روبـهرو شــد دیگــر مقاومــت نکــرد .هــر وقــت
کــه در خانــه اســت آن عطــر را بــه خــودش میزنــد و بــا لباسهــای
مــادرش جلــوی چشــمان مــن مانــور میدهــد؛ مخصوصــا کــه اگــر
آن لحظــه چیــزی بخواهــد و مــن موافقــت نکنــم تــازه دلرباییهایــش
شــروع میشــود.
او هیچــگاه نفهمیــد کــه مــن شــبها گاهــی تــا یک ســاعت کنــار تختش
مینشــینم و بــه او چشــم مـیدوزم .امشــب نیــز ماننــد همیشــه خوابیــده
بــود؛ دســتانش را ســایبان چشــمانش کــرده بــود و ماننــد کودکــی در
زهــدان مــادر مچالــه شــده بــود .پتــو را باالیــش کشــیدم .صورتــم را
جلــو بــردم تــا گون ـهاش را ببوســم کــه بــوی تنــدی بــه دماغــم خــورد.
الی انگشــتانش را بــو کــردم؛ بهشــدت بــوی توتــون م ـیداد .بین ـیام را
نزدیــک دهانــش بــردم ،دهانــش نیــز بــوی دود ســیگار مـیداد .لحظهای
ســرم تــاب خــورد و جهانــی بــر ســرم آوار شــد .خواســتم بیــدارش
کنــم کــه چشــمم ناخــودآ گاه بــه عکــس مــادرش افتــاد کــه مــرا نــگاه
میکــرد .بغــض گلویــم را گرفــت .از کاری کــه میخواســتم انجــام
دهــم پشــیمان شــدم؛ از بوس ـهای کــه میخواســتم بــه گون ـهاش بزنــم.
از کنــارش بلنــد شــدم و مبهــوت بــه اتاقخ ـواب خــودم رفتــم .چــراغ
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را خامــوش کــردم و بــه ســقف چشــم دوختــم .هیـچگاه فکــر ایــن روز
را نکــرده بــودم .خواســتم بــه اتاقــش برگــردم و تمــام اتاقــش را بگــردم
امــا از ایــن کار پشــیمان شــدم .نمیتوانســتم ایــن را قبــول کنــم .اگــر از
اتاقــش ســیگار یــا حتــی چیــز دیگــری پیــدا میکــردم دیگــر هی ـچگاه
نمیشــد کــه دوســتش داشــته باشــم؛ او بــرای مــن تقــدس یــک عشــق
از دســت رفتــه را داشــت .هیچوقــت نتوانســتم ســایهی کــس دیگــری را
روی ســرش ببینــم .حتــی اگــر الزم میشــد تمــام دردهــا و ســختیها را
بــه جــان میخریــدم تــا ســایه کســی را بــاالی ســرش نیــاورم.
در نــور کــمزور چراغخــواب بــه عکــس مــادرش چشــم دوختــم.
چــراغ آبــاژور را خامــوش کــردم و در تاریکــی بــه فکــر فــرو رفتــم .مــن
جوانــیام را بــه پــای او ریختــه بــودم .شــاید بهتــر بــود کــه فــردا اول
وقــت پیــش دکتــر رضاییــان بــروم و دربــاره ایــن مســئله از او کمــک
بخواهــم .او مشــاوری بــود کــه از اولیــن لحظاتــی کــه هــم مــادرش بــودم
و هــم پــدرش ،کمکــم میکــرد و کنــارم بــود .بایــد پیــش او بــروم و بــه
او بگویــم .هنــوز کــه بــه مـواد دیگــری کشــیده نشــده؛ بایــد جلــوی ایــن
جریــان را بگیــرم .بایــد منطقــی و دوســتانه ایــن مشــکل را از بیــن ببــرم.
دکتــر عباســیان ،در جــای خوابــش دراز کشــیده بــود و بــه ایــن مســئله
فکــر میکــرد کــه احســاس کــرد صــدای در اتاقخــواب آرزو بلنــد
شــد .اول خواســت از جایــش بلنــد شــود و در تاریکــی ببینــد کــه او
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چــه میخواهــد بکنــد؛ امــا تــا خواســت بلنــد شــود حــس کــرد صــدای
پــای آرزو را از پشــت در اتاقــش میشــنود؛ بــه دســتهی در خیــره شــد؛
دســتهی در تــکان خــورد و در بــاز شــد؛ در تاریــک روشــنی شــب،
آرزو را در هشــتی در دیــد .آرزو وارد اتــاق شــد؛ دکتــر ناخــودآ گاه
ی هــم گذاشــت .آرزو آمــد و کنــار تختــش نشســت.
چشــمانش را رو 
چــراغ آبــاژور را روشــن و بــه کمنورتریــن حالــت درآورد؛ بهصــورت
پــدرش چشــم دوخــت .دکتــر از میــان پلکهایــش آرزو را میدیــد
کــه دســتهایش را زیــر چانــهاش زده اســت و بــه او نــگاه میکنــد.
آرزو درحالیکــه معصومانــه بــه او نــگاه میکــرد گفــت« :امــروز هــم
نتونســتم بهــت بگــم؛ بابــا مــن تازگــی عاشــق شــدم امــا نمیدونــم چــرا
نمیتونــم ایــن رو بهــت بگــم؛ احســاس میکنــم بهــت خیانــت کــردم.
امشــب خوابــت مثــل هــر شــب معصومانــه نیســت؛ شــاید امــروز مثــل
هــر روز خــودت رو خســته نکــردی! امشــب منــو نبوســیدی و رفتــی ولــی
مــن تــو رو میبوســم».
آرزو آرام ســرش را پاییــن آورد و گونــه پــدر را بوســید؛ چــراغ را خامــوش
کــرد؛ از اطاقخـواب خــارج شــد؛ در را بســت .دکتر عباســیان نتوانســت
چشــمانش را بــاز کنــد؛ امــا قطــره اشــکی کــه روی گونـهاش بــه پاییــن
میســرید را حــس کــرد.
27

رضا حریرآبان

بچههای ایرانشهر

کلید

بــا آخریــن نفسهایــت کــه بــا صــدای خسخــس از ســینهات خــارج
میشــود ،بهزحمــت صدایــم زدی« .آرزو ،دختــرم» کنــار بالینــت
مینشــینم .بــوی بســتر احتضــارت را بــه ریــه میکشــم .چشــمانت
را بــه زور بــاز میکنــی؛ مــرا میبینــی .بغــض گلویــم را میفشــارد.
چشــمم پــر اشــک میشــود؛ اشــک میریــزم .لبخنــد میزنــی؛ لبخنــد
میزنــم .اشــک از گونــهات جــاری میشــود .دســتانت را در دســتم
میگیــرم؛ آرام فشــارش میدهــم؛ بــا آخریــن نیرویــی کــه در تنــت مانده
دســتم را فشــار کوچکــی میدهــی؛ دســتات شــل میشــود؛ ســرت
بــه گوش ـهای میافتــد؛ چشــمانت روی هــم م ـیرود؛ صــدای نفســت
قطــع میشــود و میمیــری .دســتانم را از دســتانت خــارج میکنــم.
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چیــزی را در مشــتم احســاس میکنــم؛ مشــتم را بــاز میکنــم؛ کلیــدی
کوچــک اســت .از اتــاق خــارج میشــوم .هــوای تــازهی بهــاری
پوســت صورتــم را نــوازش میکنــد .گلبــرگ شــکوفههای بهــاری
همچــون فرشــتگان کوچــک بــه ســمت زمیــن ســقوط میکننــد .کلیــد
در مشــتم خیــس میشــود .گون ـهام از اشــک ،تــر شــده اســت .مــادرم
را صــدا میزنــم .مــادرم میآیــد؛ بــا کاسـهی آبــی کــه در دســت دارد.
از کاســه صــدای ام ـواج دریــا را میشــنوم .کاس ـهی آبیرنــگ پــرآب،
گویــی دریایــی اســت .مــادرم ،کاســه و دریــا ،پیــش رویــم میایســتند.
کلیــد را بــه مــادرم میدهــم .کاســهآبــی کــه در دســتش بــود بــه زمیــن
میافتــد؛ کاســه میشــکند؛ رودی عظیــم در خانهمــان بــه جریــان
میافتــد .مــادرم آهــی از تــه قلــب میکشــد .بــر روی ســکوی روی
ای ـوان مینشــیند ،کلیــد را نــگاه میکنــد .هیــچ ابهامــی در چهــرهاش
نیســت؛ راز کلیــد را میدانــد .مــن بــا راز نهفتــه در کلیــد بیگانــهام.
در چشــم مــادرم قطــرهای جــا میگیــرد .دوبــاره آهــی از تــه قلــب
میکشــد .درحالیکــه بــه کلیــد نــگاه میکنــد بــا نفســی کــه از
ســینهاش خــارج میشــود؛ میگویــد« :ســفر خوبــی داشــته باشــی».
مــن بــه کلیــد نــگاه میکنــم .مــادرم بــه رود جــاری بــر روی ایــوان
چشــم دوختــه اســت .او را در آغــوش میگیــرم؛ بــه ســمت مــن رو
میگردانــد .بــه چشــمانم نــگاه میکنــد .اشــک تمامــی گونــهام
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را میپوشــاند .مــادرم لبخنــد میزنــد؛ لبخنــد میزنــم .اشــک
گونههــای مــادرم را میپوشــاند .مــادر کلیــد را دســتم میدهــد .بــا
نگاهــی سرشــار از ابهــام کلیــد را نــگاه میکنــم .مــادرم ه ـوای پــاک
صبحگاهــی روســتا را بــه ری ـهاش میکشــد .نفــس از ری ـهاش خــارج
نمیشــود .درحالیکــه چشــمش بــه دوردســتهای روســتا خیــره
شــده اســت بــا پــدرم همســفر میشــود .بغــض گلــوی مــرا میگیــرد.
کلیــد را نــگاه میکنــم؛ احســاس میکنــم رازی در میــان هســت کــه
مــن نمیدانــم .رود هنــوز هــم جــاری اســت در کنــار تکههــای دریــای
شکســته .در خانــه بــاز میشــود؛ ابراهیــم اســت؛ کارگــر پــدر و مــادرم.
از پلههــای ایــوان بــاال میآیــد .پــس از گذشــتن از پلههــای زیــاد بــه
ایــوان میرســد .مــادر را در باالتریــن نقطــه ایــوان بــا چشــمانی بــاز
میبینــد؛ جامیخــورد .چشــمانم پــر اشــک اســت .چشــمان ابراهیــم
را هــم اشــک میپوشــاند ،آهــی از تــه قلــب میکشــد .آرام مــادرم را
صــدا میزنــد .اشــک چشــمان ابراهیــم ،گون ـهاش را خیــس میکنــد.
ابراهیــم بــه کلیــد نــگاه میکنــد؛ او نیــز راز کلیــد را در نمییابــد .مــن
بــه ابراهیــم ،مــادرم بــه هــر دوی مــا چشمدوختهاســت .ابراهیــم مــرا
میبینــد؛ مــن اش ـکهایم را پــاک میکنــم و لبخنــد میزنــم؛ ابراهیــم
هــم .در دلــم رودی میجوشــد .راز کلیــد را در مییابــم .کلیــدی کــه
میــان مــادرم بــود و پــدرم .کلیــدی و رودی کــه اکنــون میــان مــن و
ابراهیــم اســت.
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بــن الدن وقتــی کشــته شــد کــه دیگــر نــه یــک فــرد ،کــه یــک فکــر
شــده بــود؛ امــا…

… در قاب شیشهی عینک

کودکــی کــه دفتــر و کتــاب پیــش رویــش بــاز اســت بــه صفحــه نورانــی
تلویزیــون چشــم دوختــه .تعجــب اســت و بهتزدگــی .از پشــت
شیشــههای عینــک تهاســتکانیاش میتــوان بهــت و حیــرت را دیــد.
در عدســی عینــک تهاســتکانی عــاوه بــر تعجــب ،بــرج هــم هســت.
دو بــرج شــبیه بــه هــم ،یکــی در چشــم چــپ و آن دیگــری در چشــم
راســت .بــرج هســت و تعجــب ،بــرج هســت و صــدای فریادهــای پــدر
و مــادر .در شیشـهی جعبـهی جادویــی هواپیمایــی هســت کــه بــه ســمت
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برجهــا میآیــد؛ در شیشــهی تهاســتکانی عینــک ،تعجبــی مــرگآور
اســت و برجهایــی کــه متالشــی میشــوند .از شیش ـههای عینــک دود
بلنــد میشــود .در شیشـههای عینــک همــه جــور آدمــی هســت .همگــی
از صفحــهی نورانــی جعبــهی جــادو بــه چشــم هجــرت میکننــد.
مــردی بــا کــت و شــلوار مشــکی و کــراوات قرمــز در یــک شیشــه از
عینــک و مــردی دیگــر بــا ردای بلنــد و ســربند و ریشــی بلندتــر ،بــر
گــردهی اســبی ،در قــاب دیگــر عینــک .هــر دو فرومیریزنــد .برجهــا را
میبینــد ،هــر دو قــداره کشــند .مردهــا را میبینــد؛ یکــی میگویــد:
«دیگــه از دســت کارهــات خســته شــدم .مرتیکــهی معتــاد عملــی».
دیگــری میگویــد« :همینــه کــه هســت .فکــر کــردی اگــه پــای ایــن
بچ ـهی شــیرینعقل رو بــه زندگیــم بــاز کنــی ،میتونــی تــا آخــر عمــر،
خــودت رو بهــم بندکنــی؟ یــه روزی هــر دوتــون رو مـیذارم و مـیرم».
کودکــی کــه دفتــر و کتــاب پیــش رویــش بــاز اســت بــه ســمت اتــاق رو
میگردانــد؛ برجهــا و دودهــا ،مردهــا و همهچیــز از چشــمش خــارج
میشــوند و تنهــا در بســتهی اتاقخــواب پــدر و مــادرش در چشــمانش
جــا میگیــرد .صــدای جعبــهی جــادو بســته اســت و زن ،گوینــدهی
اخبــار ،در کادر ،بــا صــدای بلنــد میگویــد« :چــرا دســت از ســرم
برنمـیداری؟ بــرو هــر گــوری میخـوای بــری کــه الاقــل مــن و پســرم
هــم تکلیفمــون رو بدونیــم».
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کودکــی بــا دفتــر و کتــاب بــاز به شیشــه چشــم مـیدوزد .شیشــه در برابر
شیشــه ،چشــم در برابــر چشــم .در قــاب شیش ـهی عینــک ،ســاختمان
هســت؛ آن هــم دوتــا ،دود هســت و آتــش ،تشــویش هســت و تعجــب،
هــراس هســت و ابهــام .مردمانــی هســتند کــه بــه هــر ســو میدونــد بــا
صــدای ممتــد فریادهــای مــادر کــه در اتــاق کتــک میخــورد .در قــاب
شیش ـهی عینــک ،ســاختمان اســت کــه فــرو میریــزد؛ ســیمان اســت
کــه در ه ـوا میلغــزد؛ صــدای در اتاقخ ـواب اســت کــه بازمیشــود؛ در
قــاب شیشـهی عینــک… .
ضربـهی محکمــی پــس کلـهی پســرک میخــورد و صدایــی میگویــد:
«پس ـرهی طــاقزادهی مونگــول .بــه جــای اینکــه بــه ایــن مزخرفــات
زل بزنــی مشــقات رو بنویــس».
در قــاب شیشـهی عینــک بــاز هواپیمــا بــه ســمت بــرج مـیرود و از قــاب
شیشـهی عینــک خــارج میشــود .رو میگردانــد عینــک بــه ســمت در.
در قــاب شیش ـهی عینــک ،مــادر اســت در گوش ـهی اتــاق کزکــرده بــا
دهــان خونآلــود .در پــس شیش ـهی عینــک ،پــدر اســت بــا لول ـهای در
گوش ـهی لبهایــش ،نخــود تریــاک ،دود و آتــش و ســیمان .ریههــای
پــدر پــر دود اســت .در قــاب شیش ـهی عینــک ،صفح ـهی ســفید دفتــر
هســت و کتابــی کــه در آن نوشــته شــده اســت« :آن مــرد در بــاران
آمــد .آن مــرد بــا اســب در بــاران آمــد ».کاغــذ ســفید از دفتــر مشــق
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کنــده میشــود؛ موشــکی بــه انــدازهی یــک دســت ،موشــکی انــدازهی
یــک فکــر ،موشــکی انــدازهی کاغــذی کــه از دفتــر درآمــد .کودکــی
بــا دفتــر بــاز ،موشــکی کــه رو بــه ســوی مــرد میآیــد؛ صــدای ســوت
موشــک در فضــا میپیچــد و موشــک بــه ســمت مــرد پــرواز میکنــد؛
در شــهری کــه در آن هیــچ فرودگاهــی نیســت؛ در شــهری کویــری
و متــروک ،موشــک بــه ســمت مــرد در پــرواز اســت .صــدای ســوت
موشــک در فضــای خانــه میپیچــد .موشــکی ،آهســته در چشــمان
مــردی مینشــیند و صــدای انفجــاری کــه جهــان را میتکانــد در قــاب
شیش ـهی عینــک … .
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شب اول مرگ

زمانیکــه چشــمانش را بــاز کــرد متوجــه شــد کــه بــاز کــردن یــا نکــردن
چشــمانش هیــچ فرقــی بــه حالــش نمیکنــد .ســیاهی در چشــمانش
ریختــه شــده بــود و کنــار نمیرفــت .احســاس میکــرد چانـهاش کمــی
میخــارد؛ خواســت چان ـهاش را بخارانــد امــا هــر چــه کــرد نتوانســت
دس ـتهایش را بلنــد کنــد یــا پاهایــش را تــکان دهــد .فشــار ســخت و
خفقــانآوری را احســاس میکــرد؛ دهانــش را بــاز کــرد و بــا صــدای
بلنــد بمانــی را صــدا زد امــا صدازدنــش هــم فایــدهای نداشــت .نزدیــک
بــه ســه ســاعت از خــاک کردنــش گذشــته بــود؛ حتمــا اکنــون دیگــر
همــه بــه خانههایشــان رفتهانــد؛ حتــی بمانــی همســرش هــم حتمــا در
خانهشــان نشســته اســت و بیآنکــه بدانــد همســرش در قبــر دوبــاره
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جــان گرفتــه ،در غــم مــرگ او در حــال گریســتن اســت .میخواســت
بلنــد شــود امــا ســرش بــه ســنگ محکمــی کــه دقیقــا روی پیشــانیاش
بــود برخــورد کــرد .هــوا بــه شــدت گــرم بــود و فشــار زیــادی روی
ســینهاش احســاس میکــرد .دس ـتها و پاهایــش حتــی آنقــدر جــای
تــکان خــوردن نداشــتند کــه بتوانــد چنــد میلیمتــر گردهبهگــرده شــود.
هیچچیــز دیــده نمیشــد .گاهــی فقــط صــدای خشخــش خــاک
بــه گــوش میخــورد و بــه واســطه شــنیدن آن خشخــش میفهمیــد
کــه مورچههــا و جانــوران کوچــک دارنــد کفنــش را میجونــد؛ در
آن لحظــه هی ـچکاری نمیتوانســت بکنــد .بیشــترین اضطــراب ممکــن
وجــودش را فــرا گرفتــه بــود .افســوس میخــورد از اینکــه چــرا هیچکــس
نمیدانســته بیمــار ایســت قلبــی تــا بیســتوچهار ســاعت امــکان
بازگشــت دارد .چــرا مــردم روســتا و حتــی بمانــی همســرش ،بــه محــض
دیــدن جنــازهاش او را شســته و صبــح بــه شــب نرســیده او را خــاک
کــرده بودنــد .اندکــی در تاریکــی بــا خــودش حســاب کــرد نزدیــک بــه
نیمســاعت زمــان میبــرد تــا هـوای باقیمانــده در قبــر تمام شــده و او خفه
شــود امــا کــو ســاعتی کــه او بدانــد چقــدر وقــت دارد؟ بــا تمــام وجــود
و توانــی کــه داشــت صدایــش را بیــرون ریخــت و کمــک خواســت امــا
همینکــه فریــاد میکشــید صــدای خشخــش اطرافــش قطــع میشــد؛
بــه راحتــی میتوانســت احســاس کنــد مارمولکــی کنــار کفنــش هســت
کــه بــا شــنیدن صدایــش سراســیمه فــرار میکنــد .بغــض گلویــش را
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فشــرد؛ بــاز بــا صــدای بلنــد بمانــی را صــدا کــرد و شــروع بــه گریســتن
کــرد .زجرآورتریــن لحظــه عمــرش را تجربــه میکــرد .پاهایــش تــکان
نمیخــورد ،حتــی آنقــدر جــا نبــود کــه ســرش را تــکان دهــد؛ حتــی
آنقــدر جــا نبــود تــا ســرش را محکــم بــه ســنگ روی ســرش بکوبــد تــا
زودتــر راحــت شــود؛ همینکــه ســرش را تــکان مـیداد ســختی لحــد را
روی پیشــانیاش احســاس میکــرد .کفنــش را محکــم پیچیــده بودنــد
تــا حــدی کــه نفســش را بــه زور بیــرون مـیداد .هـوا خیلــی گــرم شــده
بــود؛ از تمــام بدنــش عــرق میریخــت .حتــی نمیتوانســت ذرهای
تــکان بــه خــودش بدهــد .خــوب بــه یــاد داشــت وقتــی پــدرش را خــاک
کــرده بودنــد جنــازه را چگونــه در خــاک میگذاشــتند؛ در یــک جــای
تنــگ تنــگ جنــازه را میگنجاندنــد و دقیقــا ممــاس بــه ســرش ســنگی
میگذاشــتند و تمــام ســوراخهای بیــن ســنگ و خــاک را بــا گل یــا
گــچ میپوشــاندند؛ ســپس بــه انــدازه چنــد ســانت روی آن ســنگی کــه
از ســر تــا پایــش را پوشــانده بــود ،ســنگریزه میریختنــد و بعــد چنــد
خــروار خــاک رویاش میریختنــد؛ او اکنــون زیــر ایــن همــه بــار بــود.
ســنگ را آنقــدر نزدیــک بــه ســرش گذاشــته بودنــد کــه حتــی نفــس
کــه میکشــید شــکمش بــه ســنگ میخــورد و نمیتوانســت کامــل
نفــس بکشــد .احســاس کــرد کــف پایــش هــم میخــارد .امــا کفــن را
آنقــدر محکــم پیچیــده بودنــد کــه نمیتوانســت پاهایــش را لحظ ـهای
از هــم جــدا کنــد یــا الاقــل کمــی آنهــا را از زانــو خــم کنــد .مارمولکــی
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کــه کنــار ســرش بــود کمکــم داشــت کفــن را پــاره میکــرد .صــدای
جیغهــای ریــز مارمولکهــا را از کنــار کفنــش میشــنید؛ هیــچ کاری
از دســتش ســاخته نبــود .حتمــا شــانههایش را نیــز تــکان داده بودنــد
و نامــش را گفتــه بودنــد .نــه صــدای شــغال ،نــه گــرگ و نــه حتــی
ســکوت روســتا در دوردســت بــه گــوش نمیرســید .جاییکــه همیشــه
در زمــان کودکــی بــازی میکــرد .امامــزادهی بیــرون ده ،اکنــون تبدیــل
شــده بــود بــه زجرآورتریــن مــکان زندگــیاش .هــوای اطــراف دیگــر
آنقــدر گــرم و خفــه شــده بــود کــه تمــام بدنــش از عــرق خیــس شــده و
کفــن را خیــس کــرده بــود .صــدای نفسهایــش را دیگــر میتوانســت
بشــنود .چشــمانش ســنگین شــده بــود .دوبــاره بــا تمــام وجــود فریــاد
کشــید؛ امــا فریــادش را هیچکــس غیــر از مارمولکــی کــه کنــار کفنــش
بــود نشــنید؛ هیچکــس ،حتــی بمانــی کــه ســر خاکــش نشســته و کــف
دســتش را تکیـهگاه پیشــانیاش کــرده و بــه یــاد همســر از دسـترفتهاش
آرام اشــک میریخــت.
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تردید

برای پریسا
بــه خانــه آمــدی .در خانــه را بــاز میکنــی و وارد میشــوی .نگاهــی بــه
سرتاســر خانــه میانــدازی؛ خانــه از شــدت کثیفــی و درهمریختگــی
حالبههــمزن شــده اســت .در را میبنــدی.
«احمدرضــا تویــی؟» صدایــت میزنــد و تــو بیهیــچ حســی و هیــچ
جوابــی وارد آشــپزخانه میشــوی ،لیـوان آبــی سرمیکشــی .بــا نوشــیدن
آب عــرق تنــت تــازه میشــود .آهــی میکشــی و بــه ســمت اتــاق
م ـیروی.
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«ســام عزیــزم ،خســته نباشــی ».همســرت ایــن را بــه تــو میگویــد،
درحالیکــه روی تخــت دراز کشــیده اســت و ت ـوان حرکتــش نیســت.
دیرزمانــی اســت در دلــش تخمــی را کاشــتهاند؛ بــه او گفتهانــد
بههیچوجــه نبایــد از جایــش تــکان بخــورد چراکــه امکانــش هســت
بچــه کنــده شــود .تــو آن تخمــک بوگنــدو را بچــهات نمیدانــی .او
بــرای تــو تردیــدی اســت میــان بــودن و نبــودن ،شــکی میــان مانــدن و
نمانــدن .بچـهات همچــون نهالــی اســت کــه در دل زمیــن میگذارنــد؛
هــم ریشــه دارد و هــم بیریشــه اســت .هــم میتوانــد درخــت بــاروری
باشــد و هــم تکــه چوبــی کــه تنهــا میتوانــد بــرای دقیقـهای در تنــورهی
زیــر دیگدانــی بســوزد و تقوتــق بترکــد.
«ســام خانومــم ،خســته نباشــی ».یــک لحظه تمــام این افــکار از ذهنت
میگــذرد و پــس از چندثانیــه جوابــش را میدهــی .از محــل کارت
مرخصــی گرفت ـهای .نزدیــک بــه زایمــان اســت .فرزنــد بیریش ـهات دو
مــاه زودتــر میآیــد تــا دو مــاه دیگــر را در دســتگاه ســر کنــد؛ ماننــد
نیلوفــری کــه از محیــط طبیعــی جــدا کنــی و بــه گلخانــهای ببــری؛
جاییکــه هــم محیــط طبیعــی اســت و هــم نیســت ،جاییکــه تردیــدی
اســت میــان جنــگل و گلخانــه .همســرت را در آغــوش میگیــری و
میبوســی .میدانــی ،میدانــی کــه تمــام پشــتش را زخــم پوشــانده؛
هفــت مــاه بیوقفــه دراز کشــیده و حتــی بــرای رفــع قضــای حاجــت از
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جایــش تــکان نخــورده اســت .انــگار فریــزری بــوده اســت در قصابیای
کــه چنــد مــرغ پرکنــده ریقــو را در آن گذاشــتهاند و تنهــا بایــد آنهــا را
نــگاه دارد تــا بــو نگیرنــد.
دوســتش داری؛ همســرت را میگویــم و بهشــدت از آن چنــد دانــه
کرومــوزم ریقــوی بوگنــدو ،بــا آن دم کوچکشــان بیــزاری .در نگاهــت
آنهــا همچــون بچــه قورباغههایــی هســتند کــه ماننــد ســگی ولگــرد در
الی لجــن و پــوک و گنــد رشــد میکننــد و در هنــگام بلــوغ بــه اوج
بیمصرفــی میرســند .اکنــون شــاید آن قورباغههــا عشــقت را از تــو
بدزدنــد و ببرنــد؛ پــس تردیــدی نیســت کــه تــو بــه شــدت از آنهــا متنفــر
باشــی.
همســرت درد دارد؛ تمــام پشــتش ســیاه شــده اســت و بدنــش را زخــم
پوشــانده .بــه او میگویــی« :عزیــزم نگــران نبــاش ،امشــب میریــم
بیمارســتان ،دیگــه همهچــی تمــوم شــد».
او را در آغــوش میگیــری ،از جایــت بــر میخیــزی؛ بــا مــادرت و
مــادرش تمــاس میگیــری ،همگــی میآینــد .همســرت را روی دســت،
همچــون شــاهزادگانی کــه بــر روی دوش حمــل میشــوند ،میبرنــد.
همســرت میخنــدد و تــو را پــدر خطــاب میکنــد و پــدر شــدنات را
تبریــک میگویــد؛ تــو گریــه میکنــی و اشــکهایت را آرام پــاک
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میکنــی .هیچــگاه دوســت نداشــتی بــه ایــن قیمــت پــدر شــوی امــا
همســرت خواســته بــود .شــاهزادهات را روی دســت داخــل ماشــین
میگذارنــد و آژیرکشــان بــه ســمت بیمارســتان میبرنــد .تــو دســتان
همســرت را نــوازش میکنــی.
در آخریــن ســاعات آن روز همســرت میزایــد ،پســری ســرخ و وزغــی
شــکل کــه کاری جــز در خــود لولیــدن و خمیــازه کشــیدن نــدارد؛
تــازه آن هــم پــس از دو ماهــی کــه بایــد در دســتگاه باشــد .حالــش
خوبســت ،همســرت را میگویــم .فقــط چنــد هفتـهای بایــد صبــر کنــد
تــا زخمهــای پشــتش خــوب شــود ،تــا بــاز بشــود ماننــد روز اولــش ،زیبــا
و دلربــا و دلفریــب .تــو بــه آن وزغ ســرخ و بیحرکــت نــگاه میکنــی؛
چشــمهای در دلــت میجوشــد .آهــی میکشــی و تمــام تردیــدت میــان
بــودن و نبــودن ،شـکات میــان مانــدن و نمانــدن از بیــن مـیرود و مــن
زاده میشــوم.
اکنــون مــن از مــرز ســی ســال گذشــتهام و تــو تردیــد نــداری کــه مــن
مانــدهام و هســتم؛ امــا مــن پــس از گذشــت ســی ســال زندگــی و
گذرانــدن شــاهراهها و بیغولههــای تاریــک حقیقــت ،هنــوز تردیــدی
هســتم میــان بــودن یــا نبــودن ،میــان مانــدن یــا رفتــن.
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سزارین

(بــه یــاد فقیرانــی کــه از نــداری همهچیزشــان را میبازنــد
مگر فقرشــان را)
«میدونــی رفیــق ،نــون بیدردســر تــو ایــن کاره ،یــا شــانس نم ـیآری
و درمــیری یــا شــانس مــیآری و میگیــرنات .اگــه شــانس بیــاری
و بگیــرنات مــیری زنــدون .نــون و آب مفــت ،بــدون پــول قســط و
قــرض و اجــاره و قبــض آب و بــرق و گاز .تــازه زنــدون بیفتــی کارم
تــو کارگاههــای زنــدون بهــت مــیدن .امــا اگــه بدشانســی آوردی و
نگرفت ـنات ،یــه پولــی گیــرت م ـیآد کــه تــا ســه مــاه هــم اگــه بیــکار
بــودی بیپولــی نکشــی ».امیــد ایــن را گفــت و نــور چــراغ قــوهاش
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را روی وســایل خانــه انداخــت .خانــه پــر بــود از وســایل شــیک و
ســلطنتی .هنــوز در دلــم وحشــت و تــرس زیــادی بــود ،تمــام بدنــم
میلرزیــد ،بــر بدنــم عــرق ســردی نشســته بــود .امیــد گفــت« :تــو بــرو
اتاقخوابهــای بــاال رو بگــرد».
نــور چراغقــوه را بــه ســمت اتاقهــای بــاال گردانــدم؛ نــور ضعیفــی
از چراغقــوه بــه اتاقهــای بــاال رســید .پلههایــی از وســط ســالن بــه
ســمت اتاقخوابهــا میرفــت؛ بــه سمتشــان رفتــم .ســاعت از ده
شــب هــم گذشــته بــود .در یکــی از اتاقخوابهــا را بــاز کــردم؛
اتاقخــواب بچههــا بــود .بــه امیــد یافتــن چیــزی بــا ارزش شــروع بــه
گشــتن میکنــم .دلــم بــه شــدت خــون بــود؛ همســرم را تــا بــه حــال
حتمــا بــه بیمارســتان رســاندهاند .تــا فــردا بایــد پــول بیمارســتان را جــور
کنــم .دکترهــا گفتنــد نمیتوانــد طبیعــی بزایــد .بــا خــودم گفتــم« :یــا
علــی ،حــاال پــول ســرازین کردنشــو از کــدوم گــوری بیــارم؟»
کشــوها را میگــردم تــا شــاید چیــزی بــا ارزش پیــدا کنــم .تلفنــم زنــگ
میخــورد؛ امیــد اســت از طبقــه پاییــن .گوشــی را ج ـواب میدهــم؛ بــا
صدایــی آرام ،درحالیکــه میخنــدد میگویــد« :اون اتــاق بچههاســت
چیــزی تــوش پیــدا نمیشــه مگــه اینکــه بخــوای شــرت و زیرپــوش
بچههــا رو بــرداری .بــرو تــو بقیــه اتاقهــا ،اصــل مطلــب اونجاســت».
بعــد ادامــه داد« :تــو تــا حرفـهای بشــی منــو پیــر میکنــی .ســریع بــاش
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زیــاد وقــت نداریــم».
بلنــد میشــوم و بــه ســمت اتاقــی دیگــر مــیروم .اتــاق غذاخــوری
طبقــه بــاال .داخــل بوفــه پــر اســت از ظرفــهای کریســتال و قاشــق و
چنگالهــای نقــره ،همــه را داخــل ســاکم میریــزم .الهــه همیشــه
دوســت داشــت یــک ســری ظــرف کریســتال داشــته باشــد .چــه
شــبها کــه تــا انتهــای شــب از ظرفهــای کریســتال میگفــت کــه
پشــت ویتریــن مغازههــا دیــده بــود و چــه روزهــا کــه ســاعتها پشــت
ویتریــن مغازههــا میایســتاد و بــا هــزار امیــد و آرزو بــه وســایل داخــل
آنهــا چشــم میدوخــت؛ تــا شــب بــا امیــد بــه آینــده از آنهــا صحبــت
کنــد؛ آینــدهای کــه هیچــگاه وجــود نداشــت.
یــادش بخیــر ،روزی کــه بــه خان ـهام پــا گذاشــت ،فکرمــان ایــن بــود
کــه میشــود بــا یــک لقمــه نــان خشــک هــم زندگــی کــرد .اولیــن
وســیلهای کــه خریدیــم یــک تابلــو بــود کــه بــه دی ـوار اتاقمــان زدیــم.
آن شــب چقــدر ذوق زدیــم؛ دو نفــری بــه تابلــو چشــم دوختــه بودیــم
و خــدا را شــکر میکردیــم .بــه تابلــو نــگاه میکردیــم و برنامهریــزی
میکردیــم؛ بــا برنامهریزیهایمــان تــا چنــد ســال دیگــر صاحــب
همهچیــز میشــدیم .چقــدر آن ســالها کنــد میگذشــت؛ چنــد
ســالی کــه ماننــد چنــد قــرن گذشــت؛ زندگـیای کــه هــر روزش بدتــر
از دیــروز بــود .تابلویــی کــه رنــگ رویــش رفــت و فرســوده شــد؛
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تابلــوی زندگــی مشــترکمان پــاره شــد و بیــرون خانــه از میــان آشــغالها
ســردرآورد و قــاب چوبـیاش گوشـهی انبــاری افتــاد .امیــد رســیدن بــه
یــک ماشــین بــرای شســتن لباسهــا ،یــک کهنهشــور ،آه از امیــدی
کــه در دلــم مــرد .امــا همســرم هــر روز وقتــی وســط حیــاط ،کنــار
تشــت لباسهــا مینشســت ،امیــد داشــت کــه روزی یــک کهنهشــور
میخریــم و بــا آن زندگــی میکنیــم .هــرگاه مــرا میدیــد ،عاشــقانه
لبخنــد مـیزد؛ عاشــقانه و سرشــار از امیــد .لبخنــد الهــه زیباســت .فقــط
خــدا میدانســت در ایــن چنــد ســال ،چنــد بــار خــودم را نفریــن کــردم
و چنــد بــار از اعمــاق وجــود ،دلــم بــرای همســرم ســوخته اســت.
تلفنــم زنــگ میخــورد .امیــد اســت؛ «داری چــه کار میکنــی؟ باقــی
اتاقهــا مونــده .زود بــاش؛ مــن دارم کمکــم پاییــن رو تمــوم میکنــم».
بــه ســمت اتاقــی دیگــر م ـیروم؛ اتاقخ ـواب اســت .گوش ـیام زنــگ
میخــورد .جــواب میدهــم؛ همســرم اســت از بیمارســتان.
 «سالم عزیزم ،خوبی؟»صدای غرغر امید را از پایین میشنوم.
جواب میدهم« :سالم الهه ،تو چطوری؟»
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جوابــم میدهــد« :عزیــزم منــو دارن میبــرن اتــاق عمــل .احمــد مــن
میترســم تــو رو خــدا دعــام کــن».
میگویــم« :نتــرس عزیــزم ،هیچــی نمیشــه ،زود تمــوم میشــه بیــرون
میآی».
میگوید« :احمد ،کاش االن اینجا بودی ،من میترسم».
گوشــی را از دســتش میگیرنــد و قطــع میکننــد .افســوس میخــورم.
میدانــم کــه متوجــه گرفتگــی صدایــم نشــده اســت .چشــمانم را پــاک
میکنــم .بــه اتاقخ ـواب م ـیروم؛ داخــل کشــوها پــر اســت از طــا و
جواهــرات رنــگ و وارنــگ ،ســریع همــه را داخــل ســاکم میریــزم.
چشــمانم را اشــک میپوشــاند .اتاقخوابــی مرتــب و شــیک ،بــا تخــت
دونفــره و روتختــی قرمزرنــگ و حجل ـهای کــه رویــش کشــیده شــده
اســت .ایــن همــان خانهــی رویاهــای الهــه بــود؛ خانهــای کــه همیشــه
میخواســت .صــدای امیــد را میشــنوم کــه فریــاد میزنــد« :احمــد،
زود بــاش ،صاحبخونــه راه افتــاده داره م ـیآد خونــه».
ســریع کشــویی دیگــر را بــاز میکنــم .در کشــو ،جعبــهای کادوپیــچ
شــده اســت .کادو را بــاز میکنــم؛ جعبـهی جواهــر اســت؛ داخلــش پــر
از جواهــرات رنگارنــگ اســت .از زیــر جعبـهی جواهــرات عکسهایــی
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بیــرون میافتنــد .عکسهــا را برمــیدارم و نــگاه میکنــم؛ نامهــای
در میان ـهی عکسهاســت! نامــه را بــاز میکنــم؛ نوشــته اســت« :الهــه
عزیــزم مــادر شــدنات را تبریــک میگویــم ،همچنیــن پــدر شــدن خودم
را ،بــه تــو قــول داده بــودم بــه محــض تولــد بچهمــان از ایــن کشــور بــرای
همیشــه برویــم .بــا ایــن نامــه خواســتم بــه تــو بگویــم و دوبــاره قســم
بخــورم کــه بــه قولــم عمــل خواهــم کــرد .دوســتت دارم».
نامــه را کنــار میگــذارم و بــه عکسهــا نــگاه میکنــم؛ لبخنــد اله ـهی
مــن هــم زیباســت .عکسهــا را میگــذارم و طالهــا را بــر مــیدارم.
بــه ســمت در خروجــی مـیروم .در آخریــن لحظــات بــه عقــب نگاهــی
میانــدازم؛ خوشــحالم از آنچــه میبینــم .ایــن همــان اتاقخوابــی
اســت کــه همســرم همیشــه میخواســت داشــته باشــد .کیسـهی طالهــا
و ظرفهــا را بــه روی شــانهام میانــدازم و بــا خوشــحالی بــه ســمت
طبقــه پاییــن مـیروم .خوشــحالم کــه بــه ظرفهــای کریســتال و نقــرهای
کــه دوســت داشــت رســیده اســت و خوشــحالم از اینکــه پــول عمــل
ســزارینش را جــور کــردهام.
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صدایی که میماند

در جــای خــود جابهجــا شــدم .جایــم راحــت بــود؛ هیــچ مشــکلی وجود
نداشــت .نگاهــی بــه ســر تــا تــه هواپیمــا انداختــم؛ تمــام صندلیهــا
پــر شــده بــود مگــر چنــد صندلــی دیگــر کــه در حــال پــر شــدن بــود.
یــک دکمــه از بــاالی پیراهنــم بــاز میکنــم؛ هــوای گــرم و طاقــت
فرســایی اســت .موهایــم را بــاز کــرده و بــا دســت تــکان میدهــم تــا
کمــی هـوای ســرد در میانـهاش بنشــیند .از پنجــره هواپیمــا بــه ســاختمان
فــرودگاه نــگاه میکنــم؛ میدانســتم او هنــوز آنجــا ایســتاده و بــه راه
مــن چشــم دوختــه اســت .امــروز پــس از دو ســال کــه بــه نــام همــکار
بــا هــم بودیــم باالخــره انتظارهایــم بــه ثمــر نشســت .در تمــام مــدت
ایــن دو ســال ،عاشــقانه دوســتش داشــتم امــا هیچــگاه بــه زبــان نیــاوردم
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چراکــه دوســت نداشــتم احســاس عشــق را گدایــی کنــم .پس تالشــم را
میکــردم تــا در او ایجــاد عالقــه کنــم .در ایــن دو ســال گاه بــه شــدت
احســاس ناامیــدی میکــردم؛ امــا بــاز بــه خــود هــی م ـیزدم تــا مبــادا
مجبــور باشــم احســاس عشــق را گدایی کنــم؛ تا اینکــه امــروز در آخرین
روز ،وقتــی میخواســتم بــرای گذرانــدن تعطیــات بــه دیــدن خواهرانــم
بــروم ،در راه فــرودگاه بــه مــن ابــراز عالقــه کــرد .هنــوز صدایــش در
گوشــم هســت کــه میگفــت« :مــاری ،بــاور کــن دوســتت دارم؛ فقــط
بــاور کــن».
نامــش ایــای بــود .از مــن خواســت و مــن قــول دادم کــه بــه درخواســت
ازدواج بــا او بعــد از گذشــت تعطیــات جـواب بدهم.
صــدای موتــور هواپیمــا بلنــد شــد .هواپیمــا پــر شــده و درهــای هواپیمــا
در حــال بســته شــدن اســت .دســتم را روی شیشـهی هواپیمــا میکشــم.
از دور میبینــماش؛ پشــت شیشــهی ســاختمان فــرودگاه ایســتاده
اســت .حضــورش را حــس میکنــم .دســتم ر روی شیشــهی هواپیمــا
میکشــم؛ میتوانــم گرمایــش را از پشــت شیش ـهها و ایــن همــه فاصلــه
حــس کنــم .هواپیمــا بــه راه افتــاد .احســاس شــور و شــعف بیحــدی
میکــردم .میدانســتم ایــن بــار بــرای بازگشــت لحظهشــماری خواهــم
کــرد .اگــر دیــر نشــده بــود ،اگــر زودتــر گفتــه بــود ،شــاید ســفرم را لغــو
میکــردم؛ امــا دیــر گفتــه بــود و مــن نتوانســتم ایــن کار را بکنــم.
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ماشــینهای خدمــات فــرودگاه کوچــک شــد؛ کوچــک ،کوچکتــر.
ســاختمان فــرودگاه انــدازه ماشــینها شــد و از ماشــینها کوچکتــر،
تــا اینکــه ســاختمان نیــز محــو شــد .امــا هنــوز ســاختمان فــرودگاه را
میدیــد و ایــای را کــه بــا چشــمان پــر اشــک ،در پشــت شیشــهی
فــرودگاه بــه مســیر حرکــت هواپیمــا چشــم دوختــه اســت .از زمانیکــه
بــه ایــن ســرزمین پاگذاشــته بــود تــا بــه امــروز اینگونــه احســاس شــادی
نکــرده بــود .نزدیــک بــه پنــج ســال میشــد کــه از افغانســتان بــه
ایــن کشــور آمــده بودنــد .در وطــن خــودش هیچوقــت ،هیچکــس
چهرهــاش را از زیــر آن روبنــدهی ضخیــم ندیــده بــود تــا بخواهــد بــه او
دل ببنــدد .آنجــا بایــد همیشــه جهــان را از زیــر آن روبندههــای مشــکی
میدیــد .در ســرزمینی کــه در آن مــادر و پــدرش ســربریده شــده بودنــد،
هیــچ عشــقی ندیــده بــود؛ مگــر عالقـهی مــادرش کــه موهــای بلنــدش
را شــانه میکــرد و قربــان و صدقــهاش میرفــت و آن ترانــهای کــه
مریــم همیشــه عاشــقش بــود را زیــر لــب نجـوا میکــرد .ترانــه ای قدیمــی
کــه شــعرش ایــن بــود:
«من خراب دل خویشم نه خراب کس دیگر
این منم ،اینکه گشودهست به من تیغهی خنجر
دشمنم نیست ،منم ،اینکه تبر میزند از خشم
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تا که از ریشه بیفتم به یکی ضربهی دیگر
تو تن آلودهی هر درد ،چه بیدرد رهایی
من بیدرد ،زدرد تو فتادم توی بستر
آه ای دشمن من! خسته از این جنگ و گریزم
پیر شدم ،خسته شدم ،از من ویران شده بگذر».
آن طــرف کــه بــود حتــی اعتبــاری بــه عالقـهی پــدرش نمـیداد؛ چراکه
عالق ـهاش همیشــه مشــروط بــود بــه هــزاران مســئله .بعــد از آنکــه ســر
پــدر و مــادرش را از تــن جــدا کردنــد آنهــم فقــط بــه جــرم آنکــه بــه
قــول آنهــا َهــزاره بودنــد؛ مریــم و شــش خواهــرش اجبــارا بــا لباس و ســر
و روی پســرانه از مــرز پیشــاور بــه پاکســتان و از آنجــا بــه ایــن ســرزمین
پناهنــده شــده بودنــد .در ایــن ســرزمین هــم کــه همیشــه احســاس غربت
بــود و بیگانگــی .همیشــه انــگار هوایــی را تنفــس میکردنــد کــه متعلــق
بــه دیگــری بــود و چش ـمهایی کــه در آنهــا ،نگاهــی بیگانــه میدیــد.
امــا ایــن بــار یکــی بــه او ابــراز عالقــه کــرده بــود .عالقـهای کــه ماننــد
عالق ـهی مــادرش بیهیــچ طمعــی بــود و هیــچ کلکــی .همــان عشــقی
کــه از چشــمان مــادرش بیــرون میریخــت را در نــگاه ایــای دیــده
بــود؛ در کالمــش و صداقــت دوســت داشــتناش.
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مهماندار دستی به شانه ماری زد و گفت« :ببخشید خانم!»
ماری گفت« :بله ،خواهش میکنم».
مهماندار گفت« :حال شما خوبه؟ احساس ترس میکنید؟»
ماری گفت« :نه همهچیز روبهراهه ،تشکر».
مهمانــدار رفــت و مــاری چشــمانش را روی هــم گذاشــت تــا چهــرهی
ایــای را پیــش چشــم بیــاورد .از وقتــی اینجــا آمــده بــود نامــش را از
مریــم بــه مــاری تغییــر داده بــود .اینجــا احســاس راحتــی میکــرد .یــاد
ایــای ،چهــرهاش را همیشــه گلگــون میکــرد؛ شــاید بــه خاطــر همیــن
بــود کــه مهمانــدار نگــران شــده بــود .ایــای را اولیــن بــار در هشــتی
شــرکت دیــده بــود؛ مدیــر جدیــد شــرکت بــود ،ماننــد تمــام مدیــران،
خوشپــوش و خــوشکالم.
مــاری ،چشــمانش را بســته بــود و ترانهــای کــه مــادرش میخوانــد را بــا
صدایــی آرام و لطیــف نجـوا میکــرد .ناگهــان بــا صــدای فریــاد از فکــر
خــارج شــد .صدایــی را شــنید کــه بلنــد فریــاد میکشــید.
مــاری نــاگاه چشــمانش را گشــود؛ در برابــرش مــردی ســیهچرده و
قدبلنــد را دیــد .درحالیکــه ضامــن بمبــی را در دســت گرفتــه بــود
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فریــاد میکشــید و شــعار مـیداد .پشــت ســرش ســه مــرد دیگــر بودنــد
کــه آنهــا نیــز فریــاد میکشــیدند .مــاری در جایــش میخکــوب شــد؛
ماننــد تمــام مســافران کــه مــات در جایشــان میخکــوب شــده بودنــد
و نمیدانســتند چــه بایــد بکننــد .تنهــا بــا چشــمان بیــرونزده شــاهد
ماجــرا بــود .یکــی از افــراد دیگــر ،بــا چاقویــی در دســت ،کنــار مــرد
ســیهچرده ایســتاده بــود و فریــاد کشــید« :شــما همگــی قربانیــان یــک
گــروه کمــال طلبیــد .جــای تمامــی شــما بهشــت خواهــد بــود».
هیچکــس زبانــش را نمیفهمیــد ،مگــر مــاری کــه زبــان پشــتو ،زبــان
مــادریاش بــود.
مرد فریاد کشید« :هیچکس از جاش بلند نشه».
همگــی بــه ســمت کابیــن خلبــان بــه راه افتادنــد .دو مهمانــدار زن،
جلــو مردهــا را ســد کردنــد .در چشــمبههمزدن هــر دو غرقبهخــون
کــف هواپیمــا افتادنــد .مردهــا وارد کابیــن خلبــان شــدند؛ مگــر یکــی از
آنهــا کــه ضامــن انفجــاری در دســتانش بــود.
مــرد گفــت« :اینجــا کســی هســت کــه بتونــه بــه زبــان مــا صحبــت
کنــه؟»
انگلیســی را بــا لهجــهی بــدی صحبــت میکــرد .مــاری بــه جنــازه
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غرقبهخــون مهمانــداران نــگاه میکــرد و میلرزیــد .یکــی از آنهــا
صلیبــی را در مشــتش داشــت و در حالــت مصلــوب بــه روی زمیــن
افتــاده بــود؛ صلیــب درون دســتش غــرق خــون شــده بــود .مــرد دوبــاره
بــا همــان لهجــه گفــت« :اینجــا کســی هســت کــه بــه زبــان مــا صحبــت
کنــه؟»
مــاری احســاس کــرد کــه هیچکــس حــرف او را نمیفهمــد.
ناخــودآ گاه دســتانش را بــاال بــرد تــا شــاید حــرف دزدهــا را بــه گــوش
مقصــدی برســاند و جــان مســافران را از مــرگ نجــات دهــد .مــرد
ســیهچرده بــاالی ســر مــاری آمــد و بــا زبــان پشــتو گفــت« :اســمت
چیــه؟» جوابــش داد« :مــاری» گفــت« :مــاری؟!» جــواب داد:
«مــاری ،مریــم ،نمیدونــم ».گفــت« :بلنــد شــو بیــا».
مــاری بلنــد شــد و بــا هــم بــه ســمت جلــو هواپیمــا رفتنــد .یکــی از
کابیــن خلبــان بیــرون آمــد و گفــت« :هواپیمــا در اختیــار ماســت».
مــاری از چفــت در ،جنــازه غرقبهخــون خلبــان و کم ـکاش را دیــد.
مــاری در ایــن میــان تنهــا میتوانســت یــک شــاهد باشــد و نمیتوانســت
هی ـچکاری بکنــد .مــرد ضامــن بهدســت بــه همــراه مــاری بــه ســمت
اتــاق مهمانــداران رفتنــد .مهمانــداران هواپیمــا هــم کشــته شــده بودنــد.
مــرد ضامــن بهدســت گوشــی تلفــن هواپیمــا را برداشــت و گوشــی را
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بهدســت مــاری داد و گفــت« :هرچــی بهــت میگــم بــه اون طــرف
خــط میگــی».
مــاری درحالیکــه چشــمانش پــر اشــک بــود و از تــرس دســتانش
میلرزیــد ،ســرش را بــه عالمــت تاییــد تــکان داد؛ پــس مــاری بــه
مــردی کــه آنســوی خــط در بــرج مراقبــت صدایــش را میشــنید گفــت:
«گــوش کنیــد آقــا ،اینــا هواپیمــا رو دزدیــدن و کامــا جــدی هســتن.
کاپیتــان و خدمــه همگــی کشــته شــدن .مــن مــاریام و صحبتهــای
اینــا رو ترجمــه میکنــم .اینجــا همــه از تــرس و وحشــت نمیدونــن
چــکار کنــن».
مــرد گفــت« :بســه ،حــاال بگــو ،مــن احــد هســتم .مــا نماینــدهی جنبش
آزادی مردمایــم .تمــام اینــا کــه اینجــا هســتن قربانیهــای راه آزادی
خواهنــد بــود».
پــس مــاری ترجمــه کــرد ،درحالیکــه هنــوز گوشــی در دســتان مــاری
بــود ،تمــام دزدان بــه داخــل کابیــن خلبــان رفتنــد .در کابیــن خلبــان بــاز
بــود؛ تنهــا ،دری کــه بیــن مســافران بــا کابیــن مهماندارهــا و خلبــان بــود،
بســته شــده بــود .گوشــی در دســتان مــاری خشــک شــده بــود .مــرد آن
طــرف خــط فریــاد میکشــید« :الــو ،حــال شــما خوبــه؟ اونجــا چــه
خبــره؟»
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مــاری درحالیکــه اشــک میریخــت؛ پیــش چشــمانش ســاختمانی را
دیــد کــه بــا ســرعت بــه هواپیمــا نزدیــک میشــد .مــاری نمیدانســت
چــه در ســر آنهــا میگــذرد ،فقــط ســاختمانی را میدیــد کــه هــر لحظــه
بزرگتــر میشــد؛ بــزرگ ،بزرگتــر ،بزرگتــر.
در کابیــن خلبــان پــر بــود از صــدای شــعار و همهم ـهی چهــار مــرد.
پشــت خــط در بــرج مراقبــت مــردی کــه گوشــی را در دســت داشــت
جــز همهمــهی شــعارها و صداهــای چنــد مــرد کــه چیزهایــی را بــه
عربــی فریــاد میزدنــد و ســخن میگفتنــد ،هیچچیــز نمیشــنید.
ناگهــان احســاس کــرد چیــزی در گوشــش پچپــچ میکنــد؛ صــدای
همــان زنــی بــود کــه صحبتهــای احــد را ترجمــه میکــرد؛ دقــت
کــرد؛ در میــان صــدای مــردان عــرب ،زن بــا صــدای آرام گفــت« :هــی
آقــا ،مــن نمیدونــم شــما کــی هســتید امــا هــر کــی هســتید از طــرف
مــن بــه ایــای بگیــد ،مــاری گفــت؛ بــاورت کــرده بــودم ایــای ،بــاور
کــن کــه بــاورت داشــتم امــا افســوس کــه چــه دیــر .بهــش بگیــد مــاری
گفــت؛ ایــای ،منــم تــو رو دوســت دارم ،بــاور کــن».
چشــمان مــرد گوشــی بهدســت پــر اشــک شــد .خیلــی دوســت داشــت
تــا دوبــاره همیــن صــدا را از میــان فریادهــا بشــنود ،امــا تنهــا صــدای
بــوق آزاد تلفــن بــه گوشــش رســید و صــدای رعدآســای انفجــاری کــه
بیــرون از فضــای تلفــن ،تمــام جهــان را لرزانــد.
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آخرین سخن

برای ّ
محمد رحمانیان ،به یاد هدایت
صبــح کــه میرســید ،از خ ـواب کــه بیــدار میشــدم ،در لحظ ـهای کــه
ک صــدا بــه گــوش
چــای شــیرین مینوشــیدم .از خیابانهــا تنهــا یــ 
میرســید؛ آژیــر آمبوالنــس .انــگار در ایــن شــهر تمامــی مــردم در اولیــن
ســاعت صبــح مردنشــان میگرفــت و یــا روســپیان ایــن شــهر همیشــه
در اولیــن ســاعات صبــح بــه یــاد وضــع حمــل میافتادنــد .راســتی اینجــا
شــهر روســپیان اســت؛ روســپیانی زیبــاروی بــا پاهــای کوتــاه و میانههایــی
بلنــد .مــن نیــز یکــی از آن بدکارههــا هســتم ،بــا ایــن تفــاوت کــه کارم
را از صبــح شــروع میکنــم؛ از لحظـهای کــه مــردان یــاد مــرگ و زنــان
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یــاد وضــع حمــل میافتنــد ،مــن تنهــا کســی هســتم کــه در آن لحظــه
بــه یــاد بــاردار شــدن میافتــم .مــن آنکارهام و حرامــزادهی مــن فرزنــد
هــگل اســت .بــار میگیــرم از هــگل و م ـیروم تــا مارکــس و در آنجــا
بــر بــار خویــش میافزایــم و م ـیروم تــا راســل ،بــا آن دمــاغ عقابــی و
صــورت الغــر و موهــای کمپشــت بلنــد ،تــا او بــا غــدهی کوچــک مغزم
بــازی کنــد .امــا مــن چــرا وضــع حمــل نمیکــردم؟! حرامزادههــای مــن
همیشــه نــارس بودنــد و مــن هی ـچگاه مــادر نمیشــدم .دشــتی ســترون
همیشــه در پیــش چشــمان مــن میچرخــد .مــن در خیابــان بــاردار
میشــوم؛ در همهم ـ ه و بلبشــوی پیــادهرو .حتــی مــردان باغیــرت ایــن
شــهر هیــچگاه نمیداننــد و نمیبیننــد کــه مــن در کنــار آنــان مــورد
تجــاوز قــرار میگیــرم .مــن همچــون گلــی تــازه شــکفته هــر لحظــه
بــاردار میشــوم .بچههــای مــن در مغــزم شــکل میگیرنــد؛ همچــون
بچــه کانگوروهایــی کــه در کیسـهی مــادر هســتند؛ آنــان نیــز اگــر متولــد
شــوند بــر دوش مــن میماننــد؛ بــر پشــت مــن ،میدانــم.
حاملههــا بــا درد میزاینــد و مــن ،درد میزایــم؛ درد ،جنیــن کلــهی
مــن اســت و خواهــران هفتگانـهی وجــودم .درد ،فرزنــد مــن اســت کــه
مــن پــدرش را نمیشناســم؛ چراکــه مــن بــدکارهام .یــک روســپی کــه
ُ
در تاریــخ گــذر میکنــد و پــس از گــذر از ســرمایه و تسلســل و ُمثــل
و کشــف و شــهود ،صبحهــا برمیخیــزد ،چــای شــیرین مینوشــد
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و همیشــه بــه صداهایــی کــه از خیابــان بــه گــوش میرســد ،دقــت
میکنــد و همیشــه بهخاطــر دارد کــه فرزنــدش را بایــد بزایــد.
مــادرم نیــز چــون مــن بــود و از تاریــخ بــار گرفــت .مــن و تاریــخ الزم و
ملــزوم واحدهــای کوچــک جبریــم.
آنگاه مــن زاده شــدم ،کــه قابل ـهی قــزاق بــا چــوب بــه فــرق مــادرم
کوبیــد؛ ســرش شــکافت و مــن متولــد شــدم .زمانیکــه دختــرکان
کوچــک همســایه ،گرگــم و گلــه میزنــم ،بــازی میکردنــد ،گــرگ
هــگل بــا ایســمهایش بــه گلــهی مــن زد و از آن لحظــه مــن ایســت
شــدم؛ هــم از مغــز و هــم از زبــان .مــن در پــی فرزنــدش مارکــس بــودم
و او در مــن نفــوذ کــرد.
ُ ُ
صــدای خرخــر همســرم از اتاقخــواب میآیــد .او همچــون همیشــه
نشــئه اســت؛ نشــئهی ملــودی و نــت .او موتســارت اســت منهــای پیانــو و
ســمفونی و خــط حامــل .او خطــوط حامــل را در کلـهی مــن فــرو کــرد
و چــون مــن زاینــده بــودم ،حامــل ،حاملــه شــد و مــن بیشــتر بــار گرفتــم.
همســر مــن تاریخــم اســت و تاریــخ مــن مردمانــم ،مردمانــی کــه پــدرم
هســتند و همســرم .پــدری کــه هویتــم اســت و مردمانــی کــه همــدم
تنهایـیام .همســرم تنهاســت؛ حتــی از مــن نیــز تنهاتــر ،چراکــه مــن او را
دارم امــا او مــرا نــدارد .مــن بــرای او همچــون ســگ موتســارت هســتم.
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کــه تنهــا و تنهــا بایــد جنــازهاش را تشــییع کنــم .او آخریــن موســیقیاش
را در کســر میــزان دو چهــارم ســاخته اســت و در تمــام میزانهــا فقــط
دو ســکوت ســیاه گذاشــته اســت .مــن نوازنــدهی ســمفونی کوچــک
او هســتم و آرشــه ویولونــم را همیشــه بــه روی چوبهــای کهنــه میــز
میکشــم؛ آنقــدر میکشــم کــه تمامــی ســکوتهای ســیاه تمــام
شــوند؛ امــا چــه امیــد باطلــی .همســرم همیشــه آنگونــه اســت کــه
خــودش لــذت ببــرد ،چراکــه میدانــد جامعــه او را آنگونــه میخواهــد
کــه باعــث لــذت اجتمــاع باشــد؛ پــس او در اجتمــاع جایــی نــدارد.
مــن ویــار کــردهام بــه چــای شــیرین ،چــای شــیرین چــه شــیرین اســت
و دهــان تلــخ تاریــخ را هــم ای کاش شــیرین کنــد.
امــروز در دانشــکده فلســفه و ادبیــات ســخنرانی دارم؛ برنام ـهام ایــن را
میگویــد .بایــد حســابی مســواک بزنــم؛ نکنــد بــوی گنــد دهانــم از
بلندگــو بــه محیــط پخــش شــود .ســخنرانی مــن دربــارهی پــدرم اســت؛
دربــارهی تاریــخ .پــدرم همیشــه بــوی گند مـیداد .یــک بار نامــش نادر
میشــد و بــوی گنــد جورابــش عالمگیــر و یــک بــار آغامحمدخــان
میشــد و در پــارک اســتخوانها ،روی اســکلت آدمهــا راه میرفــت
و بــه صبــح وطنــم گنــد م ـیزد و شــب میشــد و دیگــر روز نمیشــد.
پــدرم بــوی گنــد میدهــد و مــن بایــد مس ـواک بزنــم چراکــه حرمــت
خانــه را صاحبخانــه نــگاه مـیدارد.
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ســرم درد میکنــد؛ شــاید وقــت زایمــان باشــد .نمیدانــم ،دیگــر تــاب
درد نــدارم .نــه پــدر ،نــه همســر ،و نــه روحالقــدس .حوصلــه هیچکــس
را نــدارم؛ دیگــر بریــدهام؛ وطــن نمیخواهــم .چــای شــیرین نیــز اگــر
کام مــرا شــیرین میکــرد ،خــوب بــود؛ امــا نکــرد .حوصلـهی دانشــکده
ادبیــات را هــم نــدارم .اجــارهی خانهمــان هــم چنــد مــاه عقــب افتــاده
اســت .کتابــم را ننوشــتهام .هیــچ کاری نکــردهام .چاقوهــا تیــز اســت
و مــن بیحوصلــه .همهچیــز آمــاده اســت؛ همهچیــز .جنیــنام
نمیچرخــد .او نیــز بایــد بــا مــن ســفر کنــد .تنهــا بایــد یــک کار کنــم.
همســرم را بیــدار کنــم و از او بخواهــم برایــم یــک رکوئیــم بنویســد.
چراکــه مــن فاحشــهام و از دامــن آلــودهی خــود بیــزار .رکوئیــم مــن
بایــد سرشــار از نتهــای ســفید باشــد .چراکــه مــن از ســکوت ســیاه
همســرم بیــزارم ،از نــت گــردی کــه همیشــه بــر زبــان خــودم اســت .مــن
مـیروم .همســرم نیــاز بــه یــادآوری مــن نــدارد ،او کارش را خــوب بلــد
اســت.
مــرد بلنــد شــد .خــودکارش را روی کاغــذ گذاشــت .دســتی بــه
ریشهایــش کشــید .ســیگاری گوشــهی لبــش گذاشــت و آتــش زد.
کنــار پنجــرهی کوچــک اتاقخ ـواب ایســتاد و نگاهــی بــه گنجشــکان
کوچــک حیــاط خلــوت خان ـهاش انداخــت .گنجشــکان سرمســت از
هــوای بهــاری نوکبهنــوک یکدیگــر میکوبیدنــد و فریادزنــان بــا
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یکدیگــر معاشــقه میکردنــد .مــرد موهــای بلنــد و ژولیــدهاش را بــا
دســت کمــی مرتــب کــرد .صــدای آمبوالنــس در هــوا پیچیــد و بــر
صــدای تمامــی گنجشــکان غالــب شــد .مــرد پشــت میــزش بازگشــت؛
کاغــذی ســفید برداشــت و بــا خــودکار قرمــز بــر روی آن نوشــت:
«همســر عزیــزم ،مــردم ،رکوئیــم مــرا آنگونــه کــه هســتید ارائــه دهیــد،
مــن رکوئیــم پیچیــدهای نمیخواهــم .چراکــه شــما خــود تلختریــن
مرثیهایــد .همســر عزیــزم ،مــردم ،مــن رفتــم و دل شــما را شکســتم،
همیــن».
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سرزمینی که خانهی پدری است

کنــارم مینشــینی .روی دو زانــو بــر زمیــن .بــه دعــوت مــن جــواب
مثبــت میدهــی .در آغوشــم جــا میگیــری .چشــمانت پــر اشــک
بــود .وقتــی گونــهات ،گونــهام را لمــس کــرد ،آخریــن نفســم را بــه
ری ـهات میکشــی و مــن میمیــرم .مــن مــردم بــا گلول ـهای کــه قلبــم
را شــکافته بــود و تــو مانــدی بــا نارنجکــی کــه هنــوز در مشــتات
بــود .مــن مانــدم بــا چشــمانی گشــاده و تصویــر تــو در قــاب چشــمانم
کــه نارنجکــی در مشــت داشــت و بــه ســمت در خروجــی بانــک
میرفــت .نارنجکــی کــه یــادگار پــدرت بــود از روزگاران دور ،تنهــا
میــراث پــدرت .پــدری کــه هیچــگاه ندیــده بــودی .همیشــه خــودت
بــا گالیــه ایــن را میگفتــی .پــدرت را تنهــا در یــک جــا میتوانســتی
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ببینــی آن هــم تابلویــی بــود کــه بــر ســردر ورودی کوچهتــان خــورده
بــود .ســی ســال میشــد کــه دســت نوازشــی از پــدرت بــه ســرت
کشــیده نشــده بــود؛ یعنــی درســت از اول عمــرت .نــه عکســی و نــه
تصویــری .عکسهــا ســوخته بــود .عکسهــا و مــادرت همگــی
بــا هــم ســوختند؛ مــادرت ،عکسهــا و خانهتــان ،درحالیکــه تــو
قنداقپیــچ وســط حیــاط گریــه میکــردی .تــو در خانــه پیرزنــی کــه
مادربــزرگ صدایــش م ـیزدی بــزرگ شــدی .هنــوزم هــم خــوب بــه
خاطــر دارم روزی را کــه میگفتــی و اشــک میریختــی و تعریــف
میکــردی .در اولیــن روز بلــوغ ،مادربــزرگ خانـهای ســوخته را نشــانت
داد و گفــت« :ایــن خان ـهی پــدری توســت ».هنــوز خرتوپرتهایــی
ســالم بــود .آنهایــی کــه در زیرزمیــن خانــه بــوده اســت .تــو از صمیــم
قلــب آرزوی میکــردی کــه ایــکاش پــدر و مــادرت هــم در زیرزمیــن
خانــه محبــوس میبودنــد .خانــهی پــدریات کــه ســوخت ،مــادرت
نیــز از بیــن رفــت و عکسهــای پــدرت کــه آخریــن تصاویــرش بودنــد.
مــادری کــه آفریــدگارت بــود و پــدری کــه هوی ـتات و خان ـهای کــه
ســرزمینی پــدری اســت .بــه زیرزمیــن خانــه کــه رفتــی پــر بــود از گنجــه
و کمدهــای قدیمــی .همــان نامــی کــه گذاشــته بودنــد کامــا الیقــش
بــود .گنجههــا تنهــا خرتوپــرت در خــودش جــا داده بــود .در میــان
آنهــا تنهــا یــک نارنجــک بــود و تکــه کاغــذی پوســیده و زردرنــگ کــه
بــر آن نوشــته شــده بــود« :دختــر کوچکــم ایــن ســرزمین پــدری از آن
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تــو .از آن خــوب مراقبــت کــن ».وقتــی خانــه را نــگاه میکنــی تنهــا
خاکســتر اســت و ویرانــه و پــر پرنــدگان و کبوترهایــی کــه در آن کشــته
شــدهاند .اشــک میریــزی .زهرخنــدهای میزنــی و میگویــی:
«خــدا بیامرزتــت بابــا؛ یــک خــروار خاکســتر گذاشــتی ».نارنجکــی
کــه در دســت داری را محکــم در مشــت میفشــری .ازآنپــس کاغــذ
قدیمــی کــه دســت نوشــتهی پــدرت بــود را روی نارنجــک چســباندی تا
بــا یکدیگــر یکــی شــوند .نارنجکــی کــه ازآنپــس همیشــه در کیـفات
باقیمانــد و یــک لحظــه از خــودت جــدا ندانســتی .ســالها گذشــت و
در خان ـهای کوچــک بــا مادربزرگــت زندگــی کــردی و قــد کشــیدی.
مــرا در کارگاه تاریــک و نمــور ســفالگری دیــدی و عاشــق همدیگــر
شــدیم .تــو دانشــجوی ســفالگری بــودی و مــن کارگــر ســفالگری بــودم
کــه حــال ،اســتاد تجربــی ســفال شــدهام .مــن حــق تحصیــات عالیــه
نداشــتم .تحصیــات عالیــه از آن تــو بــود و طبقهــی تــو ،نــه مایــی کــه
رو بــه ســمت قبل ـهای دیگــر نمــاز میخواندیــم .از یــک دانشــجو کــه
بــرای تحقیــق و کارآمــوزی علمــی آمــده بــود ،تبدیــل شــدی بــه یــک
دوســت کــه اشــک میریختــی و از تنهایــیات برایــم میگفتــی؛ از
مــادری کــه آفریــدگارت بــود و مــرد ،پــدری کــه هویــتات بــود و
نیســت شــد و ســرزمینی کــه خانهی پــدریات بــود و در آتش ســوخت.
روزی را بــه خاطــر دارم کــه زار گریــه میکــردی و تنهــا میــراث پــدرت
را نشــان دادی .نارنجکــی و کاغــذی کــه هــر دو یکــی شــده بودنــد .از
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تنهاییهــا گفتــی و تابلویــی کــه نــام پــدرت بــه آن حــک شــده بــود.
از پــدرت میگفتــی و خاکــی کــه نمیدانســتی کجاســت ،تــا الاقــل
یــک بــار در کنــار گــورش بنشــینی و گریــه ســازکنی .تــو میگفتــی
و مــن میشــنیدم .تــو اشــک میریختــی و مــن عاشــق میشــدم.
خــوب درکــت میکــردم .تنهــا مــن میتوانســتم درک کنــم کــه اگــر
آفریــدگارت بمیــرد ،هوی ـتات نابــود شــود و خان ـهات دود شــود ،چــه
زجــری را متحمــل خواهــی شــد .مــا عاشــق شــدیم و قــد کشــیدیم .مــا
عاشــق شــدیم و گرمــا را حــس کردیــم .در کنــار هــم بالیدیــم و در کنار
هــم دردهامــان را تقســیم کردیــم .بیخبــر از آنکــه همیشــه مادربزرگــی
هســت کــه جلــو مــا را ســد میکنــد .ســنتی کــه تــو را مطــرود میکنــد
و مــرا ناســزا میگویــد .راســت میگفتــی« :هیچوقــت فکــرش را
نمیکردیــم کــه راه عاشــقیمان را ســد کننــد ».نــه ســنت ،کــه اجتمــاع،
نــه اجتمــاع ،کــه همهچیــز .تــا امــروز کــه خواســتیم برویــم جاییکــه
مــا باشــیم و ناامیــدی ،مــا باشــیم و تنهایــی .چراکــه اینجــا امیــد ،تنهــا
تابلویــی بــود کــه بــر ســر کوچــه نصــب شــده و کسمــان ،پیرزنــی
کــه همهچیــز را از مــا میگرفــت .پــس بــار ســفر بســته بودیــم .امــروز
بانــک آمدیــم تــا تمــام اندوختههایمــان را کــه حاصــل یــک عمــر کار،
یــک عمــر امیــد و ناامیــدی ،یــک عمــر تنهایــی ،یــک عمــر بیکســی
بــود را برداریــم و از اینجــا برویــم؛ برویــم جاییکــه مادربزرگــی نباشــد.
همــه اینهــا را تــو میگفتــی؛ گفتــی مــن طلــب یــک عمــر تنهاییهایــم
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را میخواهــم بازبســتانم .گفتــی کــه از ایــن زمانــه بســیار طلبــکاری.
راســت میگفتــی ،مــا از جهــان طلبکاریــم ،یــک ،عمــر طلــب داشــتیم؛
یــک جوانــی ،یــک مــادر ،یــک پــدر و خان ـهای کــه ســرزمین پــدری
اســت.
چشــم گشــودیم ،اســلحهای در دســتمان بــود و بانکــی کــه تحــت
ســلطهی مــا بــود .در چشــمان تــو شــوق را میدیــدم .تــو مالــک بــودی.
همــه آنهــا کــه مــا را نمیدیدنــد اکنــون تنهــا توجهشــان بــه مــا بــود.
جهانــی کــه مــا را ندیــده بــود اکنــون بــا چشــمانی از تــرس درآمــده
بــه مــا خیــره شــده بــود .چراغهــای ســرخی کــه میچرخیــد؛ چقــدر
کیــف داشــت .مــا نــه پــول میخواســتیم و نــه طمــع داشــتیم؛ مــا تنهــا
توجــه میخواســتیم .میخواســتیم بــودن خودمــان را بــه خودمــان ثابــت
کنیــم .ایــن کار را کردیــم .لحظـهای کــه بــه هــم عاشــقانه نــگاه کردیــم
در فضایــی کــه بــه خودمــان امیدوارمــان کــرد ،گلولـهای از نقطـهای کــه
نمیدانســتیم کجاســت رهــا شــد و گــردهام را شــکافت.
بــه زمیــن میافتــم؛ تــو کنــارم مینشــینی ،دو زانــو ،روی زمیــن و بــه
دعــوت مــن جــواب مثبــت میدهــی .در آغوشــم جــا میگیــری.
چشــمانت پــر اشــک بــود وقتــی گون ـهات ،گون ـهام را لمــس میکــرد.
آخریــن نفســم را بــه ریــهات میکشــی .مــن میمیــرم و تــو در برابــر
چشــمان گشــاده از تعجبــم بــا نارنجکــی کــه در مشــت داری بــه ســمت
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در خروجــی بانــک مـیروی .تــو بــه ســمت نــور مـیروی بــا نارنجکــی
کــه ضامنــش کشــیده شــده و بــه چراغهــای گــردان پوزخنــد میزنــی.
مــن جــز نظــاره کــردنات کاری نمیتوانــم بکنــم .تــو در برابــر چشــمان
بازمانــدهی مــن بــه هـوا پــرت شــدی و بــا صــدای انفجــاری کــه گــوش
جهــان را کــر کــرده در آغــوش مــن افتــادی و در کنــار مــن مــردی .بــا
لبخنــدی کــه بــر لبانــت بــود .لبخنــد بــرای مــادری کــه آفریــدگارت،
پــدری کــه هویــتات ،مــن کــه عشــقات و خانــهای کــه ســرزمین
پــدریات بــود.
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آخرین امید

برای خدایان دوگانهام،
خداوند و مادرم
در تاریکــی و ظلمــت نشســت هام .شــب از نیمــه گذشــته و رو بــه ســمت
صبــح شــروع بــه حرکــت کــرده اســت .ســیگار پیــش چشــمانم را پــر
دود میکنــد .مــادرم در خـواب اســت .نبایــد چراغهــا را روشــن کنــم.
تلفنــم زنــگ میزنــد .روی صفحـهی گوشــی را نــگاه میکنــم؛ نوشــته
تمــاس ناشــناس .میشناسـماش؛ الهــه اســت؛ امــروز عــروس شــد .صدای
گوشــی را میبنــدم .مــادرم در خ ـواب اســت.
70

رضا حریرآبان

بچههای ایرانشهر

 «الو». «سالم ،امروز خیلی منتظرت بودم؛ نیومدی؟!»حوصلــه نداشــتم .نبایــد میفهمیــد؛ اگــر میرفتــم میفهمیــد؛ گاهــی
اشــکها بیخبــر صحبــت میکننــد.
 «االن فرودگاه اومدم .حدس بزن برای چی؟»دیگــر حــرف زدن برایــم ســختتر از آن شــده اســت کــه حدســم را
بــه زبــان بیــاورم .در آینــه روبهرویــم خطــی بــراق بــر صورتــم میبینــم.
ســرم را چنــد بــار آرام بــه دی ـوار میزنــم.
 «عزیــز دلــم مــن رو امــروز ســورپرایز کــرد؛ اولیــن ســورپرایز زندگیــم،بــرام بلیــط خون ـهی خــدا رو گرفتــه؛ تــا دو ســاعت دیگــه هواپیمامــون
پــرواز میکنــه».
صدایــی را از پشــت تلفــن میشــنوم؛ میشناسـماش ،دوســت مشــترکمان،
عزیــز دلــش ،بــه مــن ســام میرســاند.
بــا ذوق ســخن میگوینــد؛ هــم الهــه و هــم ابراهیــم .حالــم کمــی
خــوش میشــود.
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 «االن داریم میریم خونهی خدا ،باورت میشه؟» الهه میگوید.مــن جوابــش میدهــم« :اونجــا رفتــی ســام مــن رو هــم بــه خــدا
برســون .بگــو پارســال دوســت ،امســال آشــنا».
گلازگلــش میشــکفد ،قهقهــه میزنــد ،میخنــدد .نفــس کشــیدنم
ســخت میشــود؛ جلــوی دهانــم را محکــم میگیــرم ،ســرم را آرام بــه
دیــوار میکوبــم.
 «ایــن از اون جمــات قصــار نویســندگیت بودهــا… الــو…  ،الــورضــا… صــدات رو نــدارم… خواســتم فقــط حاللیــت بطلبــم … صدات
نمیــاد… رضــا… تــو صــدام رو داری؟»
دیگر نمیتوانم؛ گوشی را قطع میکنم.
ســیگار دود میشــود .آتشــش چنــان زیــاد شــده کــه بایــد خامــوش
شــود؛ خامــوش میشــود .بــه اتــاق مـیروم .صــدای خسخــس ســینهی
مــادرم عــادی نیســت؛ هــر شــب اینگونــه نبــود .اکســیژن را کمــی بازتــر
میکنــم .خــوب خواهــد شــد .کنــارش دراز میکشــم .نفســی عمیــق،
بویــش را بــه ریــه میکشــم .صبــح کــه برســد بایــد حمــام ببــرماش.
گاهــی وظیفههــا چقــدر ســختاند.
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دیرزمانــی اســت کــه درســم تمــام شــده اســت .او نیــز بــا مــن بــود و بــا
مــن درســش تمــام شــد؛ او کــه اکنــون بــه خان ـهی خــدا م ـیرود .در
چ چیــز دیــده نمیشــود .همهجــا تاریــک
نــور ک ـمزور اتاقخ ـواب هی ـ 
اســت؛ گویــی در دل سنگســیاه هســتم؛ در دل حجراالســود .صــدای
نفســش آرام میشــود ،خیالــم راحــت میشــود .میچرخــم و پشــتم
را بــه مــادرم میکنــم .در آینـهی روبـهرو تنهــا ســفیدی چشــمانم دیــده
میشــود .چقــدر دوســتش داشــتم؛ شــاید همپــای مــادرم ،امــا نتوانســتم
ابــراز کنــم ،نتوانســتم بگویــم؛ کاش میشــد او میفهمیــد؛ از چشــمانم
میفهمیــد؛ امــا نفهمیــد ،رفــت .پــس از چندیــن ســال ،پــس از چندیــن
هــزار ســاعت بــا هــم بــودن؛ دلــم میگیــرد ،نفســم بنــد میآیــد .از مــن
خواســته بــود شــاهد عقدش باشــم؛ شــدم .خواســت میهمان عروسـیاش
باشــم؛ نتوانســتم؛ مگــر انســان چقــدر صبــر دارد؟ نتوانســتم ،چراکــه
وظیفــهام چیــز دیگــری بــود .بــاز هــم صــدای خسخــس از ســینهی
مــادرم میآیــد .بلنــد میشــوم .در نــور ک ـمزور چــراغ گوش ـیام پیــش
مـیروم ،ذرهای دیگــر شــیر اکســیژن را بــاز میکنــم؛ بازمیگــردم و در
جایــم دراز میکشــم .تمــام خانــه بــوی نــا میدهــد؛ بــوی کهنگــی.
 «مامان ،حالت خوبه؟»در نــور کــمزور چــراغ گوشــی ،ســرش را میبینــم کــه بــه نشــانهی
تاییــد بــاال و پاییــن م ـیرود .نفســی عمیــق میکشــم؛ راحــت میشــوم
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و دســتش را در دســتانم مــی گیــرم و روی ســینهام میگــذارم .چشــمانم
را رویهــم میگــذارم.
گنجشــکان ،پشــت پنجــره آواز میخواننــد؛ خیلــی بلنــد ،انــگار عروســی
گرفتهانــد .چشــمانم را بــاز میکنــم؛ گویــی سنگســیاه شکســته
اســت ،تمــام اتــاق را نــور پــر کــرده اســت .چشــمان مــادرم بــاز اســت.
 «صبح به خیر مامان ».من میگویم.مــادرم چیــزی نمیگویــد .چشــمانش بــاز اســت .رنــگ بــر لبــش
نیســت .گوشــیام زنــگ میزنــد؛ روی صفحــهی گوشــی را نــگاه
میکنــم؛ نوشــته تمــاس ناشــناس ،میشناســماش؛ الهــه اســت.
 «الو سالم ».الهه میگوید.مــادرم را نــگاه میکنــم؛ ســاکت اســت ،حرکــت نمیکنــد ،نفــس
نمیکشــد.
 «عزیــزم پشــت خطــی؟ صــدات رو نــدارم!» الهــه بــا صدایــی نگــرانمیگویــد.
 «میشنوم ».جوابش میدهم.74
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بــا صدایــی گرفتــه و گریــان میگویــد« :هواپیمامــون دو ســاعت پیــش
نشســت .االن اومدیــم خونـهی خــدا ،دارم خونـهی خــدا رو میبینــم».
چشمانم را پاک میکنم به مادرم نگاه میکنم.
 «جات خیلی خالیه ،اینجا با ابی دو تایی به یادتیم».نــه؛ دیگــر نفــس نمیکشــد .ســاکت اســت؛ هــم خــودش ،هــم
ســینهاش.
 «راســتی زنــگ زدم بهــت بگــم اگــه االن آرزویــی داری بگو؛ گوشــیرو روی بلندگــو مـیذارم و رو بــه ســمت خــدا میگیــرم».
 «ممنــون کــه بــه فکــر مــن بودیــن .خــدا حالــش چطــوره؟ خــداخوبــه؟»
میخندد .گویی از خنده ریسه میرود.
 «بازم از اون جمالت قصار نویسندگیات گفتیها».خیلی باحالم؛ این را صدای پشت گوشی میگوید و باز میخندد.
 «صدات رو گذاشتم رو بلندگو ،اگه آرزویی داری االن بگو».75
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هیــچچیــز بــه خاطــرم نمیآیــد .بــه مــادرم نــگاه میکنــم؛ آرزویــم
را بگویــم؟ چشــمانش دیگــر برقــی نــدارد؛ نفــس نمیکشــد؛ ســاکت
اســت .اشــک از گونــهام جــاری میشــود .ســرم را روی ســینهاش
میگــذارم تــا مگــر صدایــی بشــنوم؛ نــه تپــش قلبــی هســت ،نــه صــدای
خسخــس ســینهای .آه از آخریــن امیــدی کــه بــرآورده نمیشــود!
ناخــودآ گاه هقهــق گریــه میکنــم و خدایــم را بــه فریــاد ،صــدا
میزنــم؛ خــدا و مــادرم صدایــم را میشــنوند .الهــه هنــوز هــم
میخنــدد.

76

رضا حریرآبان

بچههای ایرانشهر

در قاب تنهایی

 «چقــده تاریکــه! آخــه چــرا اینجــا روشــن نمیشــه؛ االن فکــر کنــم،فکــر کنــم پنــج ســالی بشــه کــه نــور ندیــدم؛ شــایدم بیشــتر ،یــا کمتــر،
آخــه نــوری نیســت کــه بدونــم کــی ه ـوا تاریــک میشــه کــی روشــن،
فقــط از ســروصدای ماشــینها میفهمــم کــه روزه ،صــدای ماشــینها
کــه خوابیــد میفهمــم شــب شــده؛ البتــه گاهــی صــدای در هــم میــاد؛
درهــا بــاز و بســته کــه میشــن ،قلــب مــن هــم از شــدت هیجــان بــاال
پاییــن میــره .بــاز صــدای در قطــع میشــه تــا چنــد وقــت دیگــه کــه بــاز
کســی بیــاد تــوی خونــه .در بــاز شــد ،اومــدن تــو».
صدای یک بچه بود که گفت« :مامان ،بابا پس کی میاد؟»
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زن گفت« :بابا رفته سفر؛ دیگهام نمیاد».
صــدای غژغــژ تخــت بلنــد شــد و صــدای زن کــه گفــت« :مــا از حــاال
بــه بعــد تــوی خونـهی خودمــون میمونیــم و تــو هــم تــوی اتــاق خــودت
میخوابــی؛ تنهــای تنهــا ،خــب؟»
صدای زن برام خیلی آشنا بود.
یــک دفعــه صــدای یــک مــرد از اون اتــاق اومــد کــه گفــت« :خانــوم،
زن ،کجایــی؟ پــس چــرا نمیــای؟»
بچه گفت« :پس این آقاهه کیه؟»
زن گفــت« :ایــن یکــی از دوســتای باباتــه .از امشــب اومــده خونـهی مــا
تــا مــا مجبــور نباشــیم خونـهی آقاجــون بخوابیــم .از حــاال بــه بعــد هــم
بــا مــا زندگــی میکنــه .از حــاال بــه بعــد بایــد بــه ایــن آقــا بگــی بابــا».
بچه گفت« :تا کی؟»
زن گفت« :نمیدونم ،شاید تا آخر عمر».
مرد دوباره فریاد کشید« :بیا».
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زن گفت« :چقدر سوال میکنی پسرم! بخواب دیگه».
صــدای کلیــد بــرق بــه گــوش رســید ،در بســته شــد و صــدای پــای زن
کــه دور شــد؛ صــدای غژغــژ تخــت بلنــد شــد .صــدای کلیــد بــرق.
صــدای پســر رو شــنیدم کــه بــه ســمت مــن اومــد .هیجــان عجیبــی
داشــتم .بهــم رســید .تپــش قلبــم بــه اوج رســید .دســتش رو دراز کــرد،
منــو بلنــد کــرد ،گفــت«ِ :ا بابــا تــو اینجایــی؟! ســام ،چطــوری؟»
اون لحظــه هیچــی نمیتونســتم بگــم فقــط آرزو میکــردم کــه ای
کاش عــکاس بهجــای خنــده ازم خواســته بــود زار زار گریــه کنــم.
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هــوا ســرد اســت؛ خیلــی ســرد .در اتاقــک نگهبانــی ایســتادهام و بــه
اطــراف نــگاه میکنــم .بــا کوچکتریــن صدایــی از جــا میپــرم و
اســلحهام را بــه اطــراف میگردانــم .شــرایط ســختی اســت؛ در اتاقکــی
ی اســت و
کــه چندیــن متــر باالتــر از ســطح زمیــن ،دور تــا دورت خال ـ 
بایــد ماننــد یــک طعمــه دور تــا دور اتاقــک بگردیــم تــا مبــادا کســی از
طــرف دیگــر وارد پــادگان شــود.
یــک هفتــه میشــود کــه آمادهبــاش دادهانــد .سردســته اشــرار مســلح،
نام ـهای فرســتاده و تهدیــد کــرده اســت کــه بــه انبــار مهمــات حملــه
خواهــد کــرد و هرکــس آنجــا باشــد را از بیــن خواهــد بــرد .در ایــن
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شــرایط افســر و ســرباز ،همگــی وظیفــهی نگهبانــی از اســلحهها را
چ چیــز نمیتوانــد هــر اســم را از بیــن ببــرد.
دارنــد .در ایــن شــرایط هی ـ 
شــب بهمــن مــاه ،ابرهــا جلــوی مــاه را گرفتهانــد .تنهــا ســیاهی بــه
چشــم میآیــد .زیــر اتاقکهــای نگهبانــی ،پــر ســرباز اســت امــا مــن
نمیبینماشــان؛ گویــی همــهچیــز در هال ـهای از ابهــام اســت؛ ابهامــی
کشــنده و هــراسآور .در ایــن تاریکــی ،چشــم ،چشــم را نمیبینــد.
افســر مافــوق همیشــه میگفــت در ایــن شــرایط بــه چیزهایــی فکــر
کنیــد کــه دوســتش داریــد .بــه زندگــی فکــر میکنــم ،بــه خــدا ،از تــه
قلــب از خــدا میخواهــم سردســتهی اشــرار مســلح دروغ گفتــه و یــا
حرفــش تهدیــدی توخالــی بــوده باشــد.
ثانیههــا بــه ســختی مــی گذرنــد .پاهایــم یــخ زده اســت .ســرما پوســت
تــن را از هــم مـی ّ
درد .کاله فلــزی بــر روی ســرم ســنگینی میکنــد .از
دورهــا صــدای ان ـواع حیوانــات وحشــی بــه گــوش میرســد .انبارهــای
مهمــات در کمرگاهــی کــوه اســت و مــا چندصــد متــر پایینتــر از کــوه
مشــغول نگهبانــی دادن هســتیم .از کل پــادگان تنهــا چنــد چــراغ ریــز بــه
چشــم میخــورد.
صــدای خشخشــی بــه گوشــم مــی خــورد .اســلحه را محکم در دســت
میگیــرم و بــه ســمت صــدا نشــانه م ـیروم .از تــه قلــب آرزو میکنــم
کــه صــدا توهمــی بیــش نبــوده باشــد .تــاش میکنــم تصویــر همســرم
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را پیــش چشــم بیــاورم امــا نمیتوانــم؛ چنــان هراســی تمــام وجــودم
را گرفتــه اســت کــه همهچیــز را فرامــوش کــردهام حتــی نــام مــادرم
را! تــاش میکنــم تمــام فکــرم را متمرکــز کنــم تــا چهــرهی همســرم
را پیــش نظــر بیــاورم امــا تنهــا تصویــر نــادر پیــش چشــمانم میآیــد؛
دوســت و همخدمت ـیام کــه در همیــن اتاقــک نگهبانــی کشــته شــد.
نیمههــای شــب بــا اســلحهای دوربی ـندار ،گلول ـهای وســط پیشــانیاش
گذاشــته بودنــد و صبــح جنــازهاش را خــودم از ایــن اتاقــک پاییــن
کشــیدم .چنــان دقیــق تیرانــدازی کــرده بودنــد کــه انــگار چند ســانتیمتر
بیشــتر فاصلهاشــان نبــوده اســت .گلولــه ،دقیــق در میان ـهی پیشــانیاش
نشســته بــود .خدابیامــزر از بچههــای همیــن اطــراف بــود .از بچههــای
اطــراف ایرانشــهر .یــادآوری جنــازهاش عرقــی ســرد بــر روی صورتــم
مینشــاند .کاله آهن ـیام را برم ـیدارم امــا از تــرس ،دوبــاره روی ســرم
میگــذارماش .در تاریکــی چنــان دقیــق میزننــد کــه گویــی ســالها
کالس تیرانــدازی رفتهانــد .چنــد وقــت پیشــتر ،ریختــه بودنــد و ســیزده
ســرباز را زنــده زنــده ســر بریــده بودنــد .وقتــی رســیدیم آنهــا رفتــه بودند
و مــا تنهــا توانســتیم جنازههــای بیتــن را پیــدا کنیــم .ســرها را گذاشــته و
تنهــا را بــا خــود بــرده بودنــد .مــن کــه افســر بــودم و مســئول آن ســربازها
مانــده بــودم بایــد چــه چیــزی بــه خانـواده آن ســربازها تحویــل مـیدادم!
ســری بیتنــه؟! بــه آنهــا چــه میگفتیــم؟ میگفتیــم؛ از جوانــی کــه
بــه مــا تحویــل دادی فقــط همیــن مانــده! باقیمانــدهاش را میخواهیــد
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برویــد از دل کویــر پیــدا کنیــد؛ اگــر شــد پاکســتان و افغانســتان را هــم
بگردیــد؛ شــاید آنجــا باقیمانــده را یافتیــد.
چــه بایــد میگفتیــم؟ چگونــه میتوانســتم در چشــمان مــادر نــادر
نــگاه کنــم و بگویــم؛ بیــا ایــن هــم جوانــت .فقــط یــک تکــه ســرب و
مــس در ســرش جامانــده؛ آنهــم هدی ـهی مــن بــه نــادر .هم ـهش مــال
شــما.
اینجــا دیگــر از فلســفه و هنــر و اندیشــه هیــچ خبــری نیســت؛ تنهــا،
هــراس از مــرگ اســت کــه هــر لحظــه بیشــتر در جانــم مینشــیند.هرچه
شــب پیشــتر مــیرود ،ســوز و ســرما بیشــتر میشــود .خیلــی دوســت
داشــتم بدانــم ســاعت چنــد اســت؛ امــا حتــی بســتن ســاعت در ایــن
شــرایط خطرنــاک اســت؛ آنهــا آنقــدر دقیقنــد کــه بــرق چشــمانمان را
در شــب میبیننــد و میزننــد؛ بــرق ســاعت کــه دیگــر جــای خــودش
را دارد .یــک شــب از مرکــز فرماندهــی بــرای بازدیــد آمدنــد .ســرداری
کــه آمــده بــود ،چفی ـهای ســفید دور گردنــش داشــت کــه بــاز نکــرده
بــود؛ در ظــرف کمتــر از پنــج ثانیــه ،دوازده گلولــه در گردنــش نشســت.
تــا دراز کشــیدیم و اســلحه را مســلح کردیــم ،تــا بــه ســمت نــور
اســلحهی تیربارشــان تیرانــدازی کنیــم ،ماشینشــان در تاریکــی مطلــق
بیابــان غیــب شــد و بــا چــراغ خامــوش فــرار کــرد .همگــی احســاس
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کردیــم نمیتوانیــم از جایمــان بلنــد شــویم؛ تنهــا درازکشــیده بودیــم
و بــه ســمتی کــه همــه میدانســتیم دیگــر کســی نیســت تیرانــدازی
میکردیــم .خشــکمان زده بــود .احســاس میکردیــم قیامــت بــا ایــن
ســرعت نمیآیــد و بــا آن ســرعت فــرار نمیکنــد؛ بیابــان و کویــر را
ماننــد کــف دستشــان میشــناختند .بعــد از آن اتفــاق همــه رفتــه بودنــد
مگــر چنــد ســرباز و چنــد افســری کــه وظیفــه داشــتند آنجــا باشــند .هــر
روز صبــح از مرکــز میآمدنــد ،یــک وانــت را پــر از جنــازه میکردنــد
و چنــد دقیقــه بعــد یــک وانــت ســرباز زنــده میآوردنــد و تحویــل مــا
افســران میدادنــد؛ بــه قــول یکــی از افســران ،ماشــین بازیافــت ســرباز
میآیــد.
امشــب شــب آخــر اســت؛ اگــر امشــب حملــه نکننــد تــا چنــد روز
خاطرمــان جمــع میشــود .گاهــی از خــودم میپرســم چــرا اینقــدر
ســنگدالنه بــه ســمت مــا شــلیک میکننــد؟ مگــر مــا چــه کردهایــم؟!
مگــر آنهــا بیمارنــد؟! امــا جوابــی نمییافتــم.
گاهــی روزهــا بــه روســتاهای همیــن اطــراف میرفتــم تــا ببینــم آنهــا کــه
بــه مــا تیرانــدازی میکننــد چــه شــکلی هســتند؟ امــا جــز چنــد انســان
مفلــوک و زجرکشــیده و مهماننــواز کــه مــرا بــرادر و پســرم خطــاب
میکردنــد ،هیــچ نمیدیــدم .بــاورش بــرای مــن دشـوار بــود کــه بپذیــرم
اینهــا مــا را میکشــند .چنــد مــاه پیــش بــه پادگانــی چنــد کیلومتــر
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پایینتــر حملــه کردنــد و همــه را کشــتند و رفتنــد .وقتــی بــازرس آمــد
اعــام کــرد کــه هیــچ ســرقت و دزدی از وســایل نظامــی انجــام نشــده
اســت؛ امــا مــن خــوب میدانســتم کــه تمــام توشــه و ذخیــرهی غذایــی
ســربازها را بردهانــد.
کمکــم بــه صبــح نزدیــک میشــوم .ســرمای صبحگاهــی پوســت تــن
را م ـی ّ
درد .هنــوز ه ـوا تاریــک اســت .صــدای پــای کســی بــه گوشــم
میرســد .هــراس تمــام وجــودم را میگیــرد .اســلحه را از روی شــانهام
برمــیدارم ،مســلح میکنــم ،بــه ســمتی هــدف میگیــرم .از تــرس
پاهایــم سســت شــده اســت .ناخــودآ گاه میگویــم« :جــان مــادرت
کیــه؟» هیــچ صدایــی نمیشــنوم مگــر صــدای ضعیــف خنــدهای.
هیــچ چیــزی نمیبینــم .دســته اســلحه را محکــم در دســت گرفت ـهام.
صــدای پچپچــهای را میشــنوم.عرق ســرد بــر تنــم مینشــیند .دقــت
میکنــم ،هیــچ چیــزی نمیبینــم؛ تنهــا صــدای پچپچــهای را از دل
تاریکــی میشــنوم؛ گویــی دو نفــر بــا هــم صحبــت میکننــد .صدایــم
را بــاال میبــرم« :گفتــم کــی اونجاســت؟» صــدای پچپچــه ســاکت
میشــود .ســیاهی در چشــمانم جاخــوش کــرده اســت .صــدای مســلح
شــدن اســلحهای را میشــنوم؛ تــا بــه خــود بیایــم صــدای رعدآســایی
ســکوت بیابــان را بــه هــم میریــزد.
نــاگاه از جــا میپــرم .ســرم را تــکان میدهــم ،نمیدانــم کــی خوابــم
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بــرده اســت .خــدا را شــکر میکنــم زنــدهام .احســاس میکنــم ایــن
باارزشــترین رویــای زندگ ـیام بــوده اســت کــه باعــث میشــود ا ز ای ـن
بـه بعــد قــدر زندگـیام را بیشــتر بدانــم .بــه آســمان نــگاه میکنــم؛ نــور
آفتــاب از پشــت کــوه بیــرون میآیــد و در آســمان میپیچــد؛ صبــح
شــده اســت .صــدای پایــی را میشــنوم کــه از اتاقــک نگهبانــی بــاال
میآیــد؛ بــه طــرف مــن میآیــد ،ســام نظامــی میدهــد .چهــرهاش
آشناســت ،یکــی از ســربازهای بازیافتــی اســت؛ برگـهای بــه مــن میدهد
و لبخنــدی میزنــد؛ برگــه را میبینــم ،مرخصــی تشــویقی ،آن هــم دو
هفتــه! ایــن دو هفتــه تمــام شــود ،خدمتــم هــم تمــام شــده اســت .بــرای
تســویه حســاب میآیــم و همــه چیــز تمــام میشــود .از فــرط خوشــحالی
صــورت ســرباز را میبوســم .خســتگی و هــراس دیشــب بــه یکبــاره
از تنــم خــارج میشــود .بــه ســمت خوابــگاه افســران مــیدوم؛ تمــام
افســران آنجــا هســتند؛ هــر یــک ،بــا یــک برگـهی مرخصــی ،همگــی دو
هفتــه مرخصــی دارنــد .همــه خوشــحالند و میخندنــد.
تــا ظهــر جمــع کــردن وســایلمان طــول میکشــد .امــروز بــرای اولیــن
بــار در طــول ایــن دو ســالی کــه اینجــا بــودهام ،ماشــین بازیافــت نیامــد.
از پــادگان خــارج میشوم.س ـوار ماشــین میشــوم تــا بــه ســمت مرکــز
شــهر بــروم .در تمــام طــول مســیر بــه بیابــان نــگاه میکنــم؛ بیابانــی کــه
دو ســال ،تمــام ترسهــا ،وحش ـتها و هراسهــا را برایــم آورد .بیابانــی
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کــه در دلــش بــدن تمــام ســربازهای بــی ســر را نــگاه میداشــت .بیابانــی
کــه شــبها هیــچ جایــش دیــده نمیشــد و وحشــیترین نقطــهی
جهــان بــود و روزهــا زیــر نــور آفتــاب بــا کوهــی کــه در دلــش داشــت،
ماننــد نــوزادی معصــوم و بــی گنــاه خوابیــده بــود .خیلــی از شــبها
آن بیابــان را نفریــن کــرده بــودم ،چــه روزهــا کــه بــه ایــن بیابــان نــگاه
کــردم و بــه یــاد ســربازهایم اشــک ریختــم؛ بــه یــاد نــادر و همگــی آنهــا
کــه بــا مــن بودنــد .ســربازی کــه آخریــن روز خدمتــش را میگذرانــد
و در آخریــن روز ،گلولــهای قلبــش را شــکافت؛ ســربازی کــه کشــته
میشــد و تنهــا ســرش میمانــد و نامــهای کــه در حیــن نگهبانــی
بــرای معشــوقهاش مینوشــته اســت .در دو ســالی کــه اینجــا بــودم ،نــه
یــک بــار ،یــک اســلحه از ایــن انبــار مهمــات خــارج شــد و نــه یــک
فشــنگ بــه محتویــات آنجــا اضافــه کردنــد؛ امــا بــه انــدازهی تمــام آن
فشــنگها ،ســرباز کشــته شــد .چــه افســرها کــه از شــدت شــرمندگی
خودشــان نگهبانــی میدادنــد تــا مگــر آنهــا را بکشــند و مجبــور نباشــند
بــه چهــره بازمانــدگان سربازهایشــان نــگاه کننــد .چــه افســرها کــه بــه
آرزویشــان رســیدند.
در افــکار خــودم ســیر میکــردم کــه بــه مرکــز رســیدم .از آنجــا س ـوار
اتوبــوس میشــوم و بــه ســمت شــهرمان بــه راه میافتــم .در تمــام مســیر
راه ،پادگانمــان را نفریــن میکنــم .پادگانــی کــه معــروف بــود بــه
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پــادگان تبعیدیهــا.
بــه شــهرم میرســم .چقــدر دلــم بــرای شــهرمان تنــگ شــده بــود.
احســاس میکنــم کــه دلــم میخواهــد بــا تمــام وجــود همســرم را در
آغــوش بگیــرم .مــادرم را بــا تمــام احســاس ببوســم و بگویــم« :باالخــره
تمــام شــد».
سـوار تاکســی میشــوم ،بــه ســمت خانهمــان راه میافتــم .بــه خیابانمــان
میرســم؛ ماننــد قدیــم اســت ،هیــچ فرقــی نکــرده اســت ،همــه چیــز
ماننــد قبــل اســت .از ســر کوچهمــان دقــت میکنــم؛ پرچــم ســیاهی
را دم در خانــه میبینــم .بــا ســرعت بــه ســمت خانــه م ـیدوم ،ســاکم
از دوشــم بــه زمیــن میافتــد؛ بــی اعتنــا بــه ســاک ،بــه دویدنــم ادامــه
میدهــم .دم در روی پرچــم ســیاه نوشــته اســت:
«شــهادت افســر رشــید و نگاهبــان صدیــق ،آقــای محمدرضــا انظباطیــان
را بــه تمامــی بازماندگانــش تســلیت عــرض میکنیــم .جمعــی از
همخدمتیــان».
جامیخــورم؛ تعجــب تمــام وجــودم را فرامیگیــرد؛ شــاید شــوخی
باشــد! اگــر هــم شــوخی باشــد ،شــوخی احمقانــهای اســت .شــاید
خبــری اشــتباها رســیده باشــد؛ شــاید… .
88

رضا حریرآبان

بچههای ایرانشهر

هــراس تمــام وجــودم را میگیــرد .عــرق ســرد بــر تنــم مینشــیند.
صــدای پــای کســی از پشــت ســر بــه گوشــم میرســد ،برمیگــردم،
هیــچ چیــزی نمیبینــم .صــدای پچپچــهای را میشــنوم .گویــی دو
نفــر بــا هــم صحبــت میکننــد .ســیاهیای در چشــمانم جاخــوش کــرده
اســت .صــدای مســلح شــدن اســلحهای و صــدای رعدآســای گلولـهای.
ای کاش آن صدا رویا میبود.
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امالفساد

هنــوز صــدای هلهلــه وشــادی و بعضــا صــدای تیرهــای هوایــی از خیابان
بــه گــوش میرســید .فتانــه بــر روی تختــش نشســته بــود و بــه صداهــا
گــوش م ـیداد .چنــد ماهــی میشــد کــه شــاه رفتــه بــود؛ انــگار دیگــر
تمــام آن ســختیها ،تالشهــا و تظاهــرات تمــام شــده بــود .فتانــه از
صمیــم قلــب احســاس میکــرد کــه دوره فالکتــش بــه پایــان رســیده
اســت؛ فالکتــی کــه نزدیــک بــه ســه ســال ،گریبانــش را گرفتــه بــود.
بلنــد شــد؛ روب ـهروی آینــه رفــت.
فتانــه از اهالــی یکــی از شهرســتانهای اطــراف مشــهد بــود .بــه تهــران
بــرای کار آمــده بــود .در شــهرش پــس از جــدا شــدن از همســرش
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احســاس میکــرد کــه دیگــر هیــچ جایــی برایــش نمانــده اســت .نــام
همســرش رضــا بــود؛ پســری دائمالخمــر کــه وقتــی مســت میکــرد
و کمربنــد بــه دســت میگرفــت ،دیگــر هیچکــس نمیتوانســت
جلــودارش باشــد .تمامــی اهالــی شــهر کوچکشــان از اعتیــاد رضــا خبــر
داشــتند ،امــا همیشــه فتانــه را مالمــت میکردنــد و بــه زندگــی کــردن
بــا رضــا در زیــر یــک ســقف دعوتــش میکردنــد؛ امــا تحمــل ایــن
جریــان ،وقتــی رضــا شــبانه بــا چاقــو بــه جانــش پریــده بــود تــا شــکمش
را ســفره کنــد ،دیگــر غیرممکــن شــد .کارش بــه دادگاه کشــید و فتانــه
درخواســت جدایــی کــرد؛ دادگاه حکــم طالقــش را صــادر کــرد .فکــر
میکــرد بــا جریــان یافتــن حکــم طالقــش دیگــر آزاد شــده اســت امــا
گویــی تمــام مشــکالتش تــازه شــروع شــده اســت .تمام مــردم شــهر او را
طــرد میکردنــد ،دوســتانش دیگــر پذیرایــش نبودنــد ،حتــی خواهرانــش
از او میترســیدند.
خواهــرش را بــه خاطــر آورد .روزی در حیــاط خانــه گفتــه بــود« :فتانــه
مــن میترســم؛ هــم از تــو ،هــم از شــوهرم ،میفهمــی کــه چــی میگــم».
آن روز فتانــه حتــی نتوانســت خانــهی خواهــرش بــرود و در ســرمای
ســوزناک زمســتان از حیــاط بــه خیابــان برگشــته بــود .آن روز را تــا شــب
در خیابانهــا و خرابههــای اطــراف شــهر گشــت مــیزد و مســتاصل
مانــده بــود کــه کجــا بــرود .نزدیــک بــه یــک هفتــه در خیابانهــای
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شــهر چرخیــد و هیــچ کــس پذیرایــش نبــود ،تــا اینکــه راه تهــران را
پیــش گرفــت.
صــدای هلهلــه وشــادیها و تیرهــای هوایــی هــر لحظــه نزدیکتــر
میشــد .فتانــه از پشــت پــرده رنــگ و رو رفتــه خانـهاش بیــرون را نــگاه
میکــرد .امــروز بعــد از چنــد مــاه خیابانهــا پــر دود نبــود؛ ایــن وقتهــا
همیشــه پــر بــود از دود الســتیک و گازوییــل و بــاروت و گاز اشـکآور.
فتانــه راهــی تهــران شــده بــود .در تهــران هــر چــه گشــته و هــر چــه
جســتجو کــرده بــود ،هیــچ کاری برایــش نبــود .از یــک طــرف هیــچ
شــناختی نســبت بــه شــهر نداشــت و از طــرف دیگــر بیپولــی هــر لحظــه
گریبانــش را بیشــتر از پیــش میگرفــت .هنــوز دو هفتــه از ورودش بــه
تهــران نگذشــته بــود کــه پولهایــش بــه آخــر رســید؛ درحالیکــه هنــوز
هیــچ کاری پیــدا نکــرده بــود .پنــج روز بــه همیــن منـوال ســپری کــرد.
چ چیــز فکــر
ســختی چنــان گریبانــش را گرفتــه بــود کــه دیگــر بــه هی ـ 
نمیکــرد .بــه خــود کــه آمــد از خانــهای در اطــراف میــدان گمــرک
ســردرآورده بــود .همیشــه خــودش را لعنــت میکــرد کــه چــرا پایــش
را بــه ایــن مــکان گذاشــته اســت؛ امــا دیگــر چــارهای نداشــت ،چنــد
مــاه از ورودش بــه شــهر نــو نگذشــته بــود ،کــه شــلوغیها و تظاهــرات
شــروع شــد.هر روز شــلوغی ،هــر روز شــعار و دیوارنوشــته و کاغــذ و
اعالمیــه.
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در جریــان شــلوغیها و صحبتهــا ،موجــی از امیــد بــود؛ امیــد فــرار
از بدبختــی و فالکــت ،فــرار از شــهر نــو و از خودفروشــی .روزهایــی
کــه فتانــه پــا بــه خیابــان میگذاشــت تــا خریــد کنــد ،در خیابانهــای
اطــراف خانـهاش صــدای شــعارها و دیوارنوشــتهها امیــدوارش میکــرد.
احســاس میکــرد کــه دیگــر تمــام ســختیهایش بــه پایــان رســیده
اســت .گاه تصمیــم میگرفــت بــه جمــع شــلوغیها پابگــذارد امــا
حســی غریــب او را عقــب مـیزد .گاه بــه بقالــی ســر کوچــه میرفــت و
چنــد گرمــی آبنبــات میخریــد و در میــان جمعیــت پخــش میکــرد و
گاه کــه پــول بیشــتری همــراه داشــت یــک کیلــو شــکالت میگرفــت و
خوشــحال بــود از اینکــه کام افــراد بیشــتری را شــیرین کــرده اســت .گاه
ش ـبها خــودش را گرانتــر میفروخــت تــا صبــح پــول بیشــتری بــرای
خریــدن آبنبــات و شــکالت داشــته باشــد.
یــک روز کــه از خیابــان بــه خانــه میآمــد یکــی از چریکهــای مبــارز
را دیــد کــه پشــت یــک گاری کــز کــرده و درحالیکــه زخمــی کاری
بــه تــن داشــت ،بــه خــود میلرزیــد .خیابانهــای اطــراف پــر بــود از
مامــور و گشــتی و ژانــدارم .زمــان فکــر کــردن نداشــت؛ در خان ـهاش
را بــاز کــرد ،چریــک زخمــی وارد خانـهاش شــد .پنــج روز چریــک را
تیمــارداری کــرد ،تــا میتوانســت و برایــش مقــدور بــود غذاهــای مقــوی
درســت میکــرد ،کمکــش میکرد.نامــش علــی بــود؛ یــک چریــک
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مبــارز بــا شــلوار مشــکی و اورکــت منــدرس و ریشهــا و موهــای
وز بلنــد .در مــدت آن پنــج روز چندیــن بــار مامورهــای ژاندارمــری
ِ
در خانــهاش را کوفتــه بودنــد .او هــر بــار علــی را گوشــهای مخفــی
میکــرد و بــرای اینکــه ژاندارمهــا بیخیــال گشــتن خانــهاش شــوند،
گاه مجبــور میشــد ســاعتها از آنهــا دلبــری کنــد .چــه زمانهایــی
بــود کــه علــی را محکــم در آغــوش میفشــرد و علــی بــا ولــع تمــام،
بــدن فتانــه را لمــس میکرد.هیــچ گاه نمیدانســت چــرا بایــد اینقــدر
مراقــب آن چریــک باشــد و تمــام نیازهایــش را بــرآورده کنــد؛ شــاید فکر
میکــرد بــا ایــن کار یــک مبــارز زودتــر میتوانــد بــه جبه ـهی مبــارزه
اش بازگــردد .محبــت همســر کــه ندیــده بــود؛ شــاید ایــن از همــان خالء
بیــرون میتراویــد .تــا اینکــه علــی دیگــر حالــش کامــا خــوب شــد و
از خانـهاش رفــت .امــا تــا آن زمــان هــرگاه بــه خاطــر مـیآورد کــه چــه
کمکــی بــه علــی کــرده اســت احســاس غــرور میکــرد.
آن روزهــا دیگــر تمــام شــده بــود .فتانــه روب ـهروی آینــه ایســتاده بــود
و بــا تمــام وجــود احســاس رهایــی میکــرد .دیگــر تمــام بدبختیهــا
تمــام شــده بــود .بــه ســمت چمــدان لباسهایــش رفــت و یــک دســت
لبــاس جدیــد از آن بیــرون آورد و اتــو کشــید و بــر تــن کــرد .بایــد ســریع
حاضــر میشــد و بــه جمــع مــردم میپیوســت .احســاس میکــرد
زمانــی رســیده اســت کــه در میــان مــردم باشــد و ماننــد بقیــه شــادی
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کنــد و بخنــدد .بــه لباسهایــش عطــر زد و ســرخاب و ســفیدآب کــرد.
خوشــحال و شــاد ،درحالیکــه ســر از پــا نمیشــناخت ،چــادرش را
ســرش انداخــت و بــه ســمت حیــاط دویــد؛ درحیــاط را بــاز کــرد و
بــه ســمت خیابــان شــروع بــه دویــدن کــرد .از ســر کوچ ـهاش خیابــان
را میدیــد کــه مــردم بــه شــادی و پایکوبــی و هلهلــه مشــغول بودنــد.
فتانــه لحظ ـهای بــه شــلوغی خیــره شــد؛ فــردی را دیــد کــه بــه نظــرش
آشــنا میآمــد؛ پســر نیــز فتانــه را دیــد ،خــودش بــود؛ علــی بــود .فتانــه
لبخنــدی بــه روی لبانــش نشســت ،بــرای علــی دســت تــکان داد،
خوشــحال بــه ســمت جمعیــت شــروع بــه دویــدن کرد.علــی از میــان
جمعیــت فریــاد کشــید« :خودشــه ،اوناهــاش ،اون رو ببینیــن اون مظهــر
فســاده ،بگیریــدش .اونــا تــوی جمــع مــا میخـوان بیــان .اینــا میخـوان
جمــع مــا رو آلــوده کنــن ».فتانــه جــا خــورد! ســر جایــش میخکــوب
شــد .ایــن همــان علــی بــود کــه در میــان جمعیــت بــه او بــد و بیــراه
میگفــت و فریــاد میکشــید؟! جمعیــت از فریادهــای علــی نگاهشــان
را بــه ســمت فتانــه بازگرداندنــد .فتانــه بــا تعجــب بــه جمــع نــگاه میکرد
و علــی بــا تمــام وجــود فریــاد م ـیزد« :امالفســاد ،امالفســاد ».انــگار
دیگــر نــای تــکان خــوردن برایــش نمانــده بــود .خنــده بــر روی لبــان
فتانــه ماســید .جمعیــت بــا فریــاد و هلهلــه بــه ســمت فتانــه حملــهور
شــدند .فتانــه خشــکش زده بــود و بــا نگاهــی متعجــب بــه جمعی چشــم
دوختــه بــود کــه بــه ســمتش میآمدنــد .جمعیــت بــه او حملـهور شــدند
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فتانــه را زمیــن انداختنــد و درحالیکــه همگــی اللهاکبــر میگفتنــد و
بــا صــدای بلنــد میگفتنــد« :فاحشــه ،فاحشــه ،مهــرهی اســتکباره ».بــا
لگــد بــه گــرده و ســر و صــورت فتانــه ضربــه میزدنــد .فتانــه حیــران
و مبهــوت تنهــا دســتانش را دور ســرش گرفتــه بــود و چشــمانش را
محکــم رویهــم فشــار م ـیداد .لحظ ـهای چشــمانش را بــاز کــرد و در
میــان جمعیــت علــی را دیــد؛ درحالیکــه فریــاد میکشــید بــا لگــد
و چــوب بــه ســر و روی فتانــه م ـیزد .فتانــه از شــدت تــرس خــودش
را خیــس کــرده بــود و میــان خــون و کثافــت غوط ـهور بــود .جمعیــت
فریــاد میکشــیدند« :عامــل اســتکباره ،فاحشــه ،امالفســاد کثیــف».
و مشــت و لگــد بــود کــه بــر گــردهاش مینشســت .فتانــه احســاس
کــرد کــه دلــش بــرای رضــا ،شــوهر معتــاد و دائمالخمــرش ،بــرای تمــام
آن کســانی کــه شــبانه میآمدنــد و بــه او پــول میدادنــد و تــا صبــح
کنــارش میخوابیدنــد ،بــرای تمــام آن فالکتهــا و ســختیها تنــگ
شــده اســت.
لباسهــای فتانــه بــر تنــش تکهپــاره شــده بــود ،در خــون و شاشــش
غلــت میخــورد .از میــان جمعیــت کســی گفــت« :بریــد کنــار ،بریــد
کنــار ،بذاریــن بــه ایــن امالفســاد درســی بدیــم کــه اســتکبار جهانــی
درس بگیــره».
فتانــه از میــان دســتانش نگاهــی بــه جمعیــت انداخــت .مــردی کــه ســر
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و شــکل و لباســش ماننــد علــی بــود درحالیکــه یــک بیســتلیتری
نفــت بــه دســت داشــت بــه ســمتش میآمــد .فتانــه احســاس میکــرد
هیــچ پیشبینــیای نمیتوانــد بکنــد ،هیــچ چیــزی را نمیتوانســت
متصــور شــود .مــات و مبهــوت و بیحــال بــه جمــع نــگاه میکــرد.
چشــمانش را بــه زور بــاز نگــه داشــته بــود .مــرد در پیــت نفــت را بــاز
کــرد و بــه روی فتانــه ریخــت .فتانــه در میــان جمــع بــاز علــی را دیــد.
بــوی تنــد نفــت از بــدن بــه دماغــش میخــورد .بــا آخریــن توانــی کــه
بــه تــن داشــت از میــان جمعیــت علــی را یافــت؛ چشــمان علــی کاســه
خــون شــده بــود و از ســر و صورتــش عــرق میریخــت و گوشـهی لبــش
را کفــی ســفید پوشــانده بــود؛ ایــن چهــره فتانــه را بــه یــاد س ـگهایی
کــه از بیمــاری هــاری رنــج میبردنــد ،میانداخــت .بــه روی علــی
لبخنــدی زد .ســریدن قطــره اشــکی را روی گون ـهاش احســاس کــرد و
از حــال رفــت.
آن روز از صبــح تــا عصــر در میــدان شــهیاد ،کــه بعدهــا نامــش میــدان
آزادی شــد ،جنــازه ای کــه ســر تــا پــا ســوخته شــده بــود را دور میــدان
میچرخاندنــد و جمعیــت فریــاد مــرگ بــر اســتکبار را ســر میدادنــد.
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آخرین انتقام ناکام

آخریــن قفــل را میبنــدم ،تلقتلــق ،قفــل جامیافتــد و در جایــش
محکــم میشــود .بــه خاطــر مــیآورم آن قفلــی را کــه زینــب بــه
پنجرههــای آن ســقاخانه بســت و بــا چشــمانی پــر اشــک گفــت« :ای
صاحــب ســقاخونه ،تــو رو بــه لبــای تشــنهی علیاصغــر قســمت مـیدم
کــه گشــنگی علــی منــو تمــوم کنــی ».ســپس نگاهــی بــه علیاصغــر
ک تــر بــود ،دســتی بــه
انداختــه بــود و درحالیکــه گونههایــش از اش ـ 
صورتــش کشــید و گفــت« :آمیــن».
آن زمــان دو ســال تمــام از بیــکاری مــن میگذشــت .از ذهــن مــن هنــوز
پــاک نشــده بــود کــه مــرا چگونــه از کار بیــرون انداختــه بودنــد .هیــچ
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کــس نــه بــه مهارتــم کار داشــت و نــه بــه رشــته تحصیلـیام .همــه فقــط
ایــن را میدانســتند کــه مــن بــا دســتان بســته نمــاز میخوانــم و آنهــا
بــا دســتان بــاز .نمــاز خوانــدن بــا دســتان بســته و یــک ســری افــکاری
کــه نمیدانســتم چــه تفاوتــی بــا دیگــر افــکار دارد ،آنچنــان زندگــی مــرا
احاطــه کــرده بــود کــه بایــد همســرم ســر گرســنه زمیــن میگذاشــت.
همســرم زینــب نیــز چــون یــک نفر را کــه با دســت بســته نمــاز میخواند
خواســته اســت ،بایــد از طــرف خانـواده طــرد میشــد .پــدر و مــادرم هــم
زمانهــای دوری بــود کــه از یــک طنــاب آویــزان شــده بودنــد .مــن
نمیدانــم چــرا آنهــا را بــا دســتان بســته آویــزان کردنــد ،خودشــان هــم
هیــچ وقــت نفهمیدنــد .آن زمــان مــن در پاکســتان درس میخوانــدم.
روزی کــه بازگشــتم گفتنــد« :پــدر و مــادرت را اینجــا کاشــتیم».
خــان طایفــه همیشــه میگفــت« :از خاکــی کــه پــدر و مــادرت را
کاشــتیم درختــی خواهــد روییــد کــه میــوهاش هــزاران مــرد همچــون
پــدرت و هــزاران شــیرزن چــون مــادرت خواهنــد بــود».
ســالها گذشــت .خانقلیخــان ،بــزرگ طایفــه ،مــرد .او را نیــز در
همــان بیابــان ،کنــار پــدر و مــادرم خــاک کردنــد تــا شــاید واقعــا درختی
ســبز شــود؛ امــا هیــچ درختــی در نیامــد تــا میــوهاش ،مــرا و زینــب را
ســیر کنــد.
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همیشــه مــادرم را بــا نــام شــیرزن صــدا میزدنــد؛ امــا مــادرم از جنــس
تمــام مــادران جهــان بــود .تمــام اینهــا پــس از مــرگ آنهــا گفتــه میشــد؛
درحالیکــه مــن میدانســتم آنهــا هیــچ کاری نکردنــد .آنهــا تنهــا
قربانــی یــک جنــگ میــان دســتهای بــاز و دســتهای بســته شــده
بودنــد.
در خانــهی کوچکــی بــا زینــب زندگــی میکردیــم؛ آن را هــم کــه
از دســت دادیــم .هــر کاری را شــروع میکــردم بــه دو مــاه نکشــیده
اخراجــم میکردنــد .خــرج خانــه را چگونــه مـیدادم؟ بــه ناچــار شــروع
بــه کارگــری کــردم .ســر یــک ســاختمان کار میکــردم کــه یــک روز
از روی داربســت افتــادم و پایــم شکســت و چــون پولــی نداشــتم تــا بــه
بیمارســتان بدهــم ،پارچـهای را محکــم دور پایــم بســتم؛ اســتخوان پایــم
کــج جــوش خــورد؛ ازآن پــس دیگــر کارگــری هــم نمیتوانســتم بکنــم.
در همیــن گیــرودار بودیــم کــه علیاصغــر بــه دنیــا آمــد .قوزباالقــوز،
حــاال خــرج ایــن بچــه را چگونــه بایــد بدهــم؟
 «عثمان ،کارت تموم نشد؟!»لحظهای از فکر درآمد.
 «چرا ،تموم شد».100
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 «پولهایــی رو کــه قــول داده بــودم رســوندم بــه همــون جاییکــهبــا زنــت زندگــی میکــردی؛ همــون جاییکــه گفتــه بــودم ،مخفــی
کــردم .زنــت نبــود کــه بهــش تحویــل بــدم».
 «محمد ،تو مطمئنی ،کاری که میکنیم درسته؟» «عثمــان تــو شــک داری؟ هیــچ وقــت یــادت نــره همینــا بــودن کــهپــدر و مــادرای مــا رو کشــتن».
 «میدونــم؛ امــا امــروز نهــم مــاه محرمالحــرام ،تــو ســنت رســول هــمایــن مــاه… ».
 «برای جهاد ،همه ماهها ،ماه خداست .آماده شو».محمد از اتاق خارج شد.
بــا آمــدن علیاصغــر ،زینــب ب ـه شــدت افســرده شــد .شــیرش خشــک
شــد .کودکمــان هــر روز ضعیفتــر میشــد .دکتــری گفــت بــا همیــن
وضــع پیــش بــرود فلــج میشــود.
محمــد برایــم صحبــت از آرمــان میکنــد؛ درحالیکــه فرزنــدم گرســنه
اســت .او صحبــت از جهــاد میکنــد؛ درحالیکــه جهــاد مــن شــکم
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گرســنه زینــب اســت و علیاصغــر .از آن پــس زینب هر روز به ســقاخانه
میرفــت و دعــا میخوانــد ،قفــل میبســت و مــن از دور نگاهــش
میکــردم .آخریــن بــار دیــروز رفتیــم؛ درحالیکــه ســه روز تمــام غــذا
نخــورده بودیــم ،زینــب از خــدا تنهــا یــک قــرص نــان میخواســت .آن
لحظــه برایــم آنقــدر ســنگین بــود کــه تصمیــم گرفتــم خواســتهی گــروه
را بپذیــرم .گروهــی کــه هرگــز نمیشناختماشــان .چنــد روزی میشــد
کــه بــه مــن ایــن پیشــنهاد را داده بودنــد ،امــا مــن قبــول نکــرده بــودم.
آنهــا پــول زیــادی بــه مــن میدادنــد؛ آنقــدر کــه علیاصغــر فلــج نشــود
و زینــب خانـهای بخــرد و تــا آخــر عمــر بیدردســر زندگــی کنــد .آنهــا
گفتنــد مســتمری هــم بــه زینــب میدهنــد؛ تــا آخــر عمــر ،مــن هــم
پذیرفتــم.
در اتــاق دوبــاره کوبیــده شــد؛ محمــد وارد اتــاق شــد .عثمــان در آینــه
روب ـهرو نگاهــی بــه خــودش انداخــت ،از کمــر بــه باالیــش پــر بــود از
نارنجــک و م ـواد منفجــره ،ضامــن تمــام نارنجکهــا بــا یــک نــخ بــه
پاییــن آویــزان شــده بــود؛ هــرگاه آن نــخ را میکشــید ،کل ضامنهــا
یکجــا بیــرون میآمــد .پیراهــن گشــادی بــه تــن کــرد .محمــد گفــت:
«بریــم؟»
در طــول راه محمــد از تمــام آنهایــی میگفــت کــه در آن مجلــس
هســتند.از اینکــه آنهــا چــه شــرکهایی میورزنــد و کشــتن آنهــا از هــر
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حــال واجبتــر.
در میانــهی راه تــو از جهــاد میگویــی و مــن بــه شــکم گرســنه
علیاصغــر میاندیشــم و ســینهی خشــکیدهی زینــب .بــه فلــج شــدن
پســرم فکــر میکنــم؛ بــه اینکــه مــا چقــدر بدبختیــم.
بــه مســجد رســیدیم .نــه روز از محــرم میگذشــت .از مســجد صــدای
ســینهزنی میآمــد و زنجیــر .بایــد وارد مســجد میشــدم .بــه صحــن
حیــاط مســجد رســیده بــودم؛ صحــن حیــاط پــر بــود از زنــان و مردانــی
کــه ســیاه پوشــیده بودنــد .روز از نیمــه گذشــته بــود .دیــگ غذایــی
وســط حیــاط گذاشــته بودنــد؛ چنــان دیــگ بزرگــی بــود کــه بیــش از
ســیصد نفــر را میتوانســت ســیر کنــد.
نــاگاه یــاد زینــب افتــادم و علیاصغــر ،دلــم تنــگ شــد بــرای زینــب،
دوســت داشــتم بــرای آخریــن بــار در آغــوش بگیــرماش ،ببوس ـماش،
نــازش کنــم .بــه ســمت دیــگ رفتــم؛ چنــد متــر تــا دیــگ بیشــتر نمانــده
بــود کــه دســتم را بــه نخــی کــه از زیــر پیراهنــم آویــزان بــود بنــد کــردم.
بــه دیــگ نزدیــک میشــد .چشــمانش پــر از اشــک بــود؛ بغــض
گلویــش را گرفتــه بــود؛ فریــاد میکشــید؛ علیاصغــر ،زینــب ،مظلــوم
زینــب میگفــت و بــه ســمت دیــگ میرفــت .نخــی کــه از زیــر
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پیراهنــش آویــزان بــود را کشــید؛ حلقــه تمــام ضامنهــا از زیــر پیراهنــش
بیــرون ریخــت .در میــان جمعیــت زن جوانــی را دیــد؛ زن درحالیکــه
پســربچه نیمهجانــی را روی دســتانش گرفتــه بــود بــه ســمت دیــگ
میدویــد .چشــمان عثمــان و زن لحظ ـهای بــه هــم دوختــه شــد .نــوزاد
بــا ســری آویــزان و روبانــی ســبز کــه دور پیشــانیاش بــود ،ناامیــد و
مســتاصل نــگاه میکــرد .لبخنــد شــادی لبــان زن را پرکــرد و بــه دیــگ
اشــاره کــرد؛ امــا زمــان دیگــر آنقــدر تنــگ شــده بــود کــه دیگــر نتواننــد
بــه دیــگ نــگاه کننــد؛ نــه عثمــان ،نــه زینــب و نــه علیاصغــر.
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صفر

پــس از پانــزده ســال انتظــار ،باالخــره دیــدماش؛ درحالیکــه چشــمانم
پــر اشــک بــود و بغــض گلویــم را بــه شــدت میفشــرد .دیگــر هیــچ
چیــز از قــد و قامتــش نمانــده بــود .تمــام اندامــش آب و موهایــش
کامــا ســفید شــده بــود .همیشــه آنقــدر دوســتش داشــتم کــه بــه
ایــن شــکل تصــورش نمیکــردم؛ امــا اکنــون ،نــه حرفــی م ـیزد و نــه
تکانــی میخــورد .بــر روی یــک ویلچــر افتــاده بــود ماننــد یــک تکــه
گوشــت بیجــان ،روی پــای مــردی بیگانــه آمــده بــود .وقتــی دیــدماش
ناخــودآ گاه چشــمانم پــر اشــک شــد؛ نامــش را صــدا زدم؛ همانطــور
کــه ســرش روی تکیـهگاه ویلچــرش افتــاده بــود ،نگاهــش را بــه ســمت
مــن برگردانــد؛ مــرا دیــد؛ چهــرهاش از شــرم قرمــز شــد.
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پانــزده ســال پیــش کــه دیــده بــودماش؛ پــر بــود از فکــر و آرمــان و آرزو.
از تمــام آن آرمانهــا و مدینههــای فاضلــه ،تنهــا یــک تکــه گوشــت
مانــده بــود؛ بیحــال افتــاده بــر روی ویلچــر.
ن بــار کــه دیــدماش پانــزده ســال پیــش بــود؛ زمانــی بــود کــه
آخریــ 
مــرا و پــدرم کــه عمویــش بــود ،خودفروختــه میخوانــد و بــا اینکــه
همدیگــر را از کودکــی میخواســتیم ،مــرا قربانــی آرمانهایــش کــرد.
درحالیکــه او رفتــه از آرمانهایــش دفــاع کنــد مــا هــم از کشــورمان
رفتیــم.
هنــوز هــم در چشــمانش میشــد عشــق را دیــد .هنــوز ماننــد آن روزهــا
کــه رفتیــم ،پــر از بــرق اســت و عشــق ،امــا دیگــر آن بــرق بــه تنــش
هیــچ انــرژیای نمیدهــد .امــروز وقتــی در فــرودگاه دیــدماش ،قلبــم از
جــا کنــده شــد .بــه ســمتش رفتــم ،صدایــش زدم؛ چشــمان تــرش را بــه
ســمت مــن برگردانــد؛ خــم شــدم و بوســیدماش؛ اش ـکهایی کــه بــر
روی گونههایمــان بــود درهــم آمیختنــد.
گفتم« :چطوری پهلوون؟»
چیــزی گفــت کــه بیشــتر شــبیه یــک خسخــس معمولــی بــود .گفتــم:
«چــی میگــی؟»
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گوشــم را نزدیــک دهانــش بــردم؛ بــا صدایــی نامفهــوم خواســت چیــزی
بگو ید .
مــردی کــه بــا او بــود بــا لحــن تنــدی گفــت« :حــرف نــزن ،میخـوای
همــون حنجــرهای کــه داری از بیــن بــره؟»
حــرف زدن را برایــش مطلقــا ممنــوع کــرده بودنــد .دلم برایش ســوخت؛
دیگــر حتــی حــق حــرف زدن نداشــت .در چشــمانش میخوانــدم کــه
حرفهــای زیــادی بــرای گفتــن دارد؛ شــاید بــرای همیــن حــرف زدن
را برایــش ممنــوع کــرده بودنــد .چشــمانش را دوبــاره اشــک پــر کــرد.
دســتهی ویلچــرش را از دســت مــرد گرفتــم تــا لحظـهای روی پــای مــن
حرکــت کنــد .مــرد همچنــان شانهبهشــانهی مــن میآمــد.
همیشــه بــه او میگفتــم« :جنــگ رودخان ـهای روان اســت و انســانها
بــه مثابــه یــک ریــگ ،هیــچ ریگــی نمیتوانــد جریــان رود را عــوض
کنــد .جوانــیات را فــدای آرمانهــای توســع ه طلبانــه نکــن؛ جنــگ
سیاســتهای خــاص خــودش را دارد».
امــا او همیشــه بــه مــن میخندیــد ،مــرا بــه ســخره میگرفــت.
نمیخواســتم دیگــر اذیتــش کنــم .در چشــمانش میدیــدم کــه دیگــر
هیــچ آرمــان و آرزویــی برایــش نمانــده بــود و از تمــام آن افــکار و
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آرمانهــا ،تنهــا یــک ویلچــر برایــش مانــده بــود و مــردی کــه حــرف
زدناش را ممنــوع میکــرد و یــک مشــت مــوی ســفید کــه هرگــز بــرای
یــک ج ـوان س ـیوپنج ســاله طبیعــی نبــود .لحظ ـهای منتظــر ماندیــم تــا
ک بــار دیگــر
بارهایــم برســد .دســتم را روی گون ـهاش گذاشــتم تــا ی ـ 
گرمــای صورتــش را لمــس کنــم؛ گونههایــش هنــوز از اشــک تــر بــود.
چشــمانش را تمیــز کــردم ،خــم شــدم تــا دوبــاره ببوســماش ،مــردی
کــه بــا او آمــده بــود کنــارم ایســتاد و در میــان ازدحــام مســافرانی کــه
میآمدنــد محــو شــد .گونههایــش را داشــتم میبوســیدم کــه احســاس
کــردم بــا همــان صــدای خسخــس ســینهاش چیــزی گفــت؛ بــاورم
نمیشــد ،لحظــهای نگاهــش کــردم؛ چشــمانش پراشــک شــد و
گون ـهاش را دوبــاره پوشــاند .چشــمانم از فــرط تعجــب داشــت بیــرون
میآمــد؛ گفتــم شــاید اشــتباه کــردهام دوبــاره خــم شــدم و گون ـهاش
را دوبــاره بوســیدم ،او دوبــاره حــرف زد ،اول شــک کــردم امــا وقتــی
ن بــار بوســیدماش مطمئــن شــدم او بــا همــان خسخــس
بــرای ســومی 
ســینهاش گفــت« :هنــوز دوســتت دارم».
بــا چشــمانی متعجــب نگاهــش میکــردم کــه بلندتــر گفــت« :بــاورم
کــن .فقــط همیــن ،بــاورم کــن».
نفــس راحتــی کشــید .لبخنــدی از روی راحتــی و آســایش بــر لبــش
نشســت .انــگار تمــام آنچــه در دلــش بــود را بــر زبــان آورده بــود .مــردی
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کــه کنــارم ایســتاده بــود صدایــش را شــنید و بــا صدایــی لــرزان گفــت:
«بســه دیگــه بایــد بریــم آسایشــگاه ،وقتــت تمــوم شــد».
ویلچــر را از دســتانم کنــد و در برابــر چشــمان گشــاده از تعجبــم بــه
ســمت در خروجــی فــرودگاه بــرد.
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شب بارانی یک متهم به قتل

هنــوز از راهپلههــای ســاختمان دو طبقــه و قدیمــی آقــای رنــه بــاک
صــدای تقوتــق اثاثکشــی میآمــد و کمکــم داشــت اعصــاب رنــه
را بههــم میریخــت .دو ســاعتی میشــد کــه ایــن ســروصدا بــه گــوش
میرســید .مســتاجر جدیــد رنــه ،زن جوانــی بــود کــه تنهــا زندگــی
میکــرد و همســرش را از دســت داده بــود .رنــه از شــدت عصبانیــت،
چهــرهاش ماننــد زغــال گداختــه ســرخ شــده بــود و بــا خــود غــر مـیزد.
ن طــرف بــه آ ن طــرف قــدم م ـیزد .بــا عصبانیــت
گیــج و گــم از ای ـ 
پیپــش را از جیبــش بیــرون کشــید ،روی صندلــی راحتــی ،روبــهروی
بخــاری نشســت و پیپــش را آتــش زد؛ بــا شــدت تمــام بــه آن پــک
م ـیزد؛ دود پیــپ پــس از چرخشــی در ســبیلها و ریشهــای ســیاه و
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بلنــدش ،بــا نســیمی کــه از حرکــت صندلــی راحتــی بلنــد میشــد ،از
ریشــش بیــرون میرفــت .او هــر روز در ایــن ســاعت طبــق برنام ـهاش،
بایــد کتــاب میخوانــد؛ ولــی در ایــن ســروصدا تمرکــز بــرای لحظ ـهای
کتــاب خوانــدن میســر نبــود .فکــر دربــارهی مســتاجر جدیــد عصبانیــت
رنــه را دوچنــدان میکــرد.
رنــه تــا حــد مــرگ از زنــان متنفــر بــود و همیــن بــود کــه در آســتانهی
چهلوهشــت ســالگی هنــوز ازدواج نکــرده بــود .هنــوز خیانتــی را کــه
بیستوهشــت ســال پیــش بــه او شــده بــود بــه یــاد داشــت .رنــه او را تــا
حــد جنــون دوســت داشــت و دختــر نیــز در ظاهــر بــه او ابــراز عالقــه
میکــرد؛ ولــی هنگامیکــه رنــه بــرای چنــد هفتــه بــه مســافرتی کاری
رفــت ،او بــا مــردی دیگــر کــه صاحــب کارخانـهای در یکی از شــهرهای
بــزرگ صنعتــی بــود ،ازدواج کــرد و تمــام عشــقی را کــه بــه رنــه ابــراز
کــرده بــود از یــاد بــرد؛ حتــی یــک روز در پــارک شــهر ،هنگامیکــه رنــه
جلــوی دختــر را گرفــت تــا بــا او صحبــت کنــد ،دختــر ماننــد بیگانــگان
بــه او پشــت کــرد و از کنــارش بــا بیاعتنایــی گذشــت .بعــد از آن ،رنــه
از کار اســتعفا داد و خانـهای را کــه در شــهر داشــت ،فروخــت؛ بــه ایــن
شــهر کوچــک آمــد و ایــن ســاختمان دو طبقــه را گرفــت تــا با اجــارهای
کــه از طبق ـهی بــاالی خانــه میگیــرد ،امرارمعــاش کنــد.
ازآن پــس کــه حــدود بیستوهشــت ســال میگذشــت ،قســم خــورده
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بــود کــه بــا هیــچ زنــی ارتبــاط نداشــته باشــد .او بــه زنــان فقــط بـه عنـوان
اســبابی بــرای ارضــاء غریــزهی جنســی مردهــا نــگاه میکــرد و بــرای
همیــن هیــچگاه گوشــت و تخممــرغ و مشــروب نمیخــورد و فقــط
بــا میوههــا و ســبزیجات خــودش را ســیر نگــه میداشــت تــا مبــادا
شــهوت بــر او غلبــه کنــد و نیازمنــد زنــی شــود .ایــن امــر باعــث شــده
بــود رنــه ماننــد چــوب خشــک شــود .او چهــرهای الغــر ،رنگپریــده
و زرد داشــت و از نظــر جنســی کامــا نات ـوان شــده بــود و هیــچ میلــی
بــه بــرآوردن کام خــود نداشــت .خیلــی کــم از خانــه بیــرون میرفــت؛
فقــط بــرای خریــد روزانــه و یــا خریــد کتــاب .بیشــتر در خانـهی تاریک
خــود کتــاب میخوانــد .عالقــهی زیــادی بــه کتابهــای پلیســی و
ترســناک داشــت و از آن میــان ،عاشــق داســتان فرانکشــتاین بــود .ایــن
اواخــر بیپولــی امانــش را بریــده بــود .چنــد ماهــی بــود کــه مســتأجر
قبلــیاش کــه نویســندهی جوانــی بــود ،خانــه را تــرک کــرده بــود و
چ کــس بهعن ـوان مســتاجر ایــن خانــه را انتخــاب نکــرده
ازآن پــس هی ـ 
بــود؛ چــون کســی نمیآمــد در ایــن خانـهای کــه بیشــتر بــه النــه ســگ
میمانســت زندگــی کنــد .ایــن زن اولیــن کســی بــود کــه پــس از چنــد
مــاه بــرای زندگــی در اینجــا ابــراز رضایــت کــرده و ایــن چیــزی بــود کــه
فکــر رنــه را بــه خــود مشــغول میکــرد .چــرا او ایــن خانــه را انتخــاب
کــرده؟ خانـهای دور از شــهر در محلـهای فقیرنشــین؛ مخصوصــا اینکــه
پاییــز امســال ،بســیار ســردبــود و طبقـهی بــاال بــا آتــش ضعیــف بخــاری
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دی ـواری هــم گــرم نمیشــد .س ـوالهای زیــادی از فکــر رنــه راج ـ ع بــه
ایــن زن میگذشــت و بــا خــود میگفــت« :نکنــه یــه زن روســپیه و
اومــده اینجــا…  ،البتــه کــه نــه ،نــه غیرممکنــه؛ اون شــوهرش بــه تازگــی
مــرده و هنــوز هفتــهی دوم مــرگ همســرش هــم تمــوم نشــده .نکنــه
همســرش رو خــودش کشــته و حــاال واســه راه گــم کــردن پلیــس ،اومده
اینجــا کــه مثــا ،اون خونــه هــر اتاقــش بــوی همســرم رو م ـیده و مــن
نمیتونســتم تحمــل کنــم؛ یــا حتمــا شــوهرش رو کشــته و حــاال عــذاب
وجــدان گرفتــه و بــه اینجــا اومــده تــا…  ،نــه ،نــه زنهــا اصــا وجــدان
نــدارن کــه بخ ـوان دچــار عــذاب بشــن ولــی یــه چیــزی هســت ،اونــم
اینکــه شــاید خــودش شــوهرش رو کشــته ،آره حتمــا همینطــوره ،کار،
کار خودشــه».
رنــه سراســیمه بلنــد شــد ،پیپــش را درحالیکــه هنــوز در حــال ســوختن
بــود بــه گوش ـهای پــرت کــرد و بــا ســرعت بــه ســمت پنجــره دویــد،
پنجــره را بــاز کــرد؛ اثاثکشــی تمــام شــده بــود و آن زن داشــت بــه
کارگــران باربــری ،پــول م ـیداد .تــرس تمــام وجــود رنــه را دربرگرفتــه
بــود .زن درحالیکــه پــول باربرهــا را داده بــود متوجـه ســایهی رنــه روی
زمیــن شــد ،برگشــت و نگاهــی بــه او انداخــت؛ چشــمانش از پشــت
تــوری ســفیدی کــه روی صورتــش کشــیده شــده بــود ،بــرق م ـیزد.
رنــه وحشــتزده ،پنجــره را بســت و هراســان دویــد و پشــت میــزش
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پنهــان شــد .دیگــر کار از کار گذشــته بــود؛ کارگرهــا رفتــه بودنــد و
رنــه نمیتوانســت بــه زن بگویــد کــه در ایــن خانــه راهــش نمیدهــد.
صــدای پــا از راهپلههــا بلنــد شــد؛ زن مســتاجر ،طبقـهی بــاال میرفــت؛
بــه طبقـهی بــاال رســید ،در را بــاز کــرد ،داخــل خانــه شــد ،در را بســت.
از طبقــه بــاال صــدای تقوتــق اثاثیــه میآمــد و بعــد از آن صــدای چــرخ
چاقــو تیزکــن .حــدود ده دقیقــه صــدای چاقــو تیــز کــردن از بــاال بــه
گــوش میرســید .قلــب رنــه از شــدت تپــش داشــت از ســینهاش بیــرون
میپریــد .صــدای در طبق ـهی بــاال آمــد؛ در بــاز شــد ،در بســته شــد.
صــدای پــا از راهپلههــا شــنیده میشــد؛ زن بــه ســمت پاییــن میآمــد؛
پشــت در خانــهی رنــه ایســتاد؛ ناگهــان صــدای در بلنــد شــد؛ زن
داشــت بــه در خانـهی رنــه میکوبیــد .رنــگ از روی رنــه پریــده بــود.
وحش ـتزده بــه گوش ـهای از اتاقــش پنــاه بــرد؛ نمیدانســت چــه کنــد؛
شــاید زن میخواســت او را هــم بکشــد .رنــه سراســیمه بلنــد شــد و بــه
طــرف در رفــت همینکــه خواســت در را بــاز کنــد دوبــاره صــدای
تقوتــق در بلنــد شــد .جرئــت نکــرد در را بــاز کنــد؛ خــم شــد و از
ســوراخ قفــل در نــگاه کــرد ،در دســت زن ســبدی بــود کــه در آن یــک
قمقمــه کــه شــاید زهــر بــود ،یــک تیــغ ریشتراشــی و اســپری کــه حتمــا
اســپری بیهوشــی بــود ،دیــده میشــد .بــا خــود گفــت« :آره ،حتمــا
ایــن زن میخ ـواد مــن رو بکشــه ،ولــی بــرای چــی؟! مــن کــه بــه اون
َ
کاری نــدارم! اونکــه هنــوز مــن رو ندیــده و تــازه…  ،اه چــه فکرهــای
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بیخــودی میکنــی رنــه ،زنــا همهشــون مالیخولیــان و دیوونــه ،کــدوم
زن مالیخولیــا نبــوده کــه ایــن دومیــش باشــه .بهتــره چراغهــا رو خامــوش
کنــم و خــودم رو بــه خ ـواب بزنــم .آره ایــن بهتریــن کاره».
رنــه هراســان بلنــد شــد و تمــام چراغهــا را خامــوش کــرد و پشــت
در گــوش ایســتاد؛ صــدای پــا بلنــد شــد ،زن بــه ســمت در رفــت و از
ســاختمان رفــت بیــرون .رنــه بلنــد شــد ،پشــت پنجــره رفــت ،بــا نــگاه
زن را تعقیــب کــرد .زن مســتاجر بــا لبــاس ســفید بلنــد درحالیکــه
کالهــش را ســفت بــه ســرش گرفتــه بــود ،بــه ســمتی رفــت و در مــه
غلیظــی ناپدیــد شــد .رنــه نفــس راحتــی کشــید و رفــت روی صندلــی
راحتــیاش نشســت و آرامآرام بــر خــودش مســلط شــد .ســرش را بــه
تکی ـهگاه صندلــی تکیــه داد و آرامآرام چرتــش بــرد؛ تــا اینکــه ناگهــان
بــا صــدای بــاز شــدن در از خــواب پریــد ،ســاعتش را نــگاه کــرد،
ســه ســاعت از رفتــن زن گذشــته بــود .ســریع بــه ســمت در دویــد و
چشــمانش را روی قفــل در گذاشــت؛ زن از کنــار در خانــه رنــه رد شــد،
اندکــی پشــت در ایســتاد ،گویــی بــاز میخواســت در خانــهی رنــه را
بزنــد امــا پشــیمان شــد و بــه راه خــود ادامــه داد و بــه طبقــه بــاال رفــت.
رنــه در جایــش چرخیــد و درحالیکــه بــه در تکیــه داده بــود همانجــا
نشســت و بــا خــود گفــت« :آه ،خــدای مــن ،ریشتــراش زن خونــی
َ
بــود! خدایــا ایــن آدم کیــه؟! اصــا اون آدمــه؟ اه ایــن چــه سـوالیه؟! خب
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نــه کــه انســان نیســت اون یــه زنــه ،یــه حیوونــه دوپــا .ولــی آخــه اون از
جــون مــردم چــی میخ ـواد .خدایــا یعنــی اون کســی رو کشــته؟!»
نیــم ســاعتی گذشــت و رنــه منتظــر بــود تــا صدایــی کــه از طبقــه بــاال
میآمــد ،بخوابــد؛ چنــد دقیقــه نگذشــته بــود کــه صداهــا خوابیــد و
دیگــر هیــچ صدایــی جــز چکچــک آب ضعیفــی کــه از شــیر آب
دستشــویی خان ـهی رنــه میآمــد ،بــه گــوش نمیرســید .شــتابان رفــت
پشــتی در را انداخــت و بــا خیــال راحــت در جایــش دراز کشــید تــا
بخوابــد؛ ولــی آن شــب دائمــا کابــوس میدیــد؛ میدیــد کــه آن زن
ســپیدپوش بــا چاقــو بــه او حملــه میکنــد ،تــا او را بکشــد.
صبــح رنــه بــا صــدای ضعیــف آژیــر ماشــین پلیــس از خ ـواب پریــد.
بلنــد شــد ،پنجــره را بــاز کــرد .مــرد واکسـیای کــه همیشــه روبـهروی
خانــهاش مینشســت را دیــد و گفــت« :هــی واکســی ،چــه خبــره؟!
ایــن صــدای آژیــر ماشــین پلیــس واســه چیــه؟»
مــرد واکســی گفــت« :چیــزی نیســت ،دیشــب چنــد کوچــه پایینتــر،
پاکوتــاه رو کــه میشــناختیاش؟ ســرش رو از تنــش جــدا کــردن.
کارآ گاهــا میگــن بــه احتمــال زیــاد کار ،کار یــه زنــه ،چــون چنــد
تیکــه نــخ از یــه لبــاس زنانــه روی قفــل در پیــدا کــردن».
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دنیــا در پیــش چشــمان رنــه تیــر ه و تــار شــد .دیگــر داشــت مطمئــن
میشــد کــه زن ســفیدپوش ،مســتاجر جدیــد ،یــک قاتــل اســت رنــه بــا
خــودش گفــت« :ولــی آخــه چــرا؟! اون بدبخــت کــه بــه کســی آزار
نمیرســوند؟»
ک و تنهــا زندگــی
پاکوتــاه پیرمــردی بــود کــه چنــد کوچــه پایینتــر ،تـ 
میکــرد؛ پاکوتــاه اســمی بــود کــه مغازهدارهــای ایــن اطــراف بـه خاطــر
قــد کوتاهــی کــه داشــت ،برایــش انتخــاب کــرده بودنــد .پاکوتــاه هــم
ماننــد رنــه از زنهــا متنفــر بــود .چندیــن و چنــد ســال میشــد کــه زنــش
بــه او خیانــت کــرده بــود و بــا مــردی دیگــر از خانــه فــرار کــرده و
باعــث شــده بــود کــه او تــا آخــر عمــر کــه هفتادوســه ســال داشــت بــا
هیــچ زنــی ارتبــاط برقــرار نکنــد.
رنــه بــا خــود گفــت« :خــدای مــن ،نکنــه بــه ســراغ مــردای تنهــا مـیره
و اونــا رو… ».
صــدای در بلنــد شــد ،کســی بــه در میکوبیــد .رنــه از فکــر بیــرون آمــد
و سراســیمه بیــرون را نــگاه کــرد ،مــرد واکســی ســرجایش نبــود ،رنــه
خیالــش راحــت شــد و بــا خــودش فکــر کــرد« :حتمــا بــاز مــرد واکســی
بــرای نوشــیدن قهــوه اومــده اینجــا».
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ســپس بــا صــدای بلنــد گفــت« :اومــدم ،اومــدم ».رنــه بــه ســمت در
رفــت ،پشــتی در را بــاز کــرد و در را گشــود؛ در بــه روی پاشــنه چرخیــد
و زن مســتاجر بــا آن لبــاس ســفید و تــوری روی صورتــش ،روبهرویــش
ظاهــر شــد .یــک لحظــه وحشــت تمــام وجــود رنــه را دربرگرفت؛ دســت
و پایــش شــروع بــه لرزیــدن کــرد و بــه زور خــودش را بــه روی پــا نگــه
میداشــت ،زبانــش بنــد آمــده بــود و نمیتوانســت یــک کلمــه حــرف
بزند .
زن ســفیدپوش گفــت« :ســام آقــای رنــه ،مثــل اینکــه منتظــر کســی
بودیــن و مــن مزاحمتــون شــدم؟»
رنــه ســاکت مانــده و درحالیکــه رنــگ بــه رویــش نمانــده بــود ،ســری
بــه عالمــت تاکیــد تــکان داد ،ولــی چیــزی نمیتوانســت بگویــد .زن
یوچهار ســالمه».
ســفیدپوش ادامــه داد« :راســتی مــن لیــزا هســتم و سـ 
رنــه چیــزی نگفــت و هراســان چشــم در چش ـمهای لیــزا دوختــه بــود
و خــودش را آمــاده کــرده بــود کــه اگــر زن بــه او حملــه کــرد فــورا از
خــودش دفــاع کنــد.
لیزا ادامه داد« :مثل اینکه شما تنها زندگی میکنین ،آره؟»
رنــه ســرش را تکانــی داد و گفــت« :آره ،یعنــی نــه ،یعنــی مــن تنهــا
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نیســتم و گاهــی اوقــات دوســتام همگــی بــه خونـهی مــن میــان و بیشــتر
شــبها خونــهام مهمونیــه و تنهــا نیســتم».
لیــزا گفــت« :آه ،خــدای مــن چــه بــد .پــس مــن هیچوقــت نمیتونــم…
؛ یعنــی همیشــه شــما میهمــان مرد داریــن؟! یعنی شــما… ».
سپس لبخندی زد و گفت« :راستی ،تعارف نمیکنین بیام تو؟!»
قلــب رنــه داشــت از ســینهاش بیــرون میپریــد و مثــل موتــور تراکتــور
در ســینهاش گرگــر میکــرد .لحظ ـهای خــودش را جمعوجــور کــرد و
گفــت« :البتــه ،بــا کمــال میــل .امــا ،امــا…  ،آهــا ،شــرمندم ،آخــه خونه
اونقــدر ریخـت و پاشــه کــه خجالــت میکشــم شــما رو دعــوت کنــم.
قــول م ـیدم خونــه رو مرتــب کــردم دعوتتــون کنــم بــه یــه نوشــیدنی و
گپــی دوســتانه ،خــب چطــوره؟»
رنــه درحالیکــه چهــرهاش ســرخ شــده بــود لبخنــدی زورکــی زد .لیــزا
کــه گویــی از تــرس رنــه باخبــر شــده بــود گفــت« :آقــای رنــه ،شــما
مثــل اینکــه از چیــزی…  ،اتفاقــی افتــاده؟!»
رنــه خــودش را جمعوجــور کــرد و گفــت« :آره ،آره ،راســتش رو
بخوایــن عجلــه دارم ،میخــوام بــرم دستشــویی».
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لیــزا کمــی چهــرهاش را درهــم کشــید ،لبخنــدی زد و گفــت« :چــه
جالــب ،خــب پــس مزاحمتــون نمیشــم ،بفرماییــن ســریع بریــن بــه
کارتــون برســین ،فعــا خدانگهــدار».
رنــه بــدون اینکــه جـواب خداحافظــی او را بدهــد در را محکــم بــه هــم
زد کــه مطمئــن شــود در بــا ضربـهی اول بســته شــده اســت .پشــتی در را
انداخــت .همانجــا درحالیکــه بــه در تکیــه داده بــود نشســت .صــدای
پــای لیــزا میآمــد کــه بــه طبقــهی بــاال مــیرود .رنــه درحالیکــه از
شــدت هــراس از مــرگ ،اشــک در چشــمانش حلقــه زده بــود بــا خــود
گفــت« :آره ،دیگــه مطمئــن شــدم کار خودشــه وگرنــه بــرای چــی وقتی
بهــش گفتــم هــر شــب بــرام مهمــون میــاد اینقــده ناراحــت شــد؟» رنــه
بلنــد شــد و بــا غضــب دســتش را بــه آســمان مشــت کــرد و طوریکــه
لیــزا صدایــش را از طبقــه بــاال نشــنود شــروع بــه شــکایت علیــه خــدا
کــرد و درحالیکــه دندانهایــش را بــه هــم فشــرد گفــت« :آخــه
خــدای مــن ایــن چــه جنســیت پســتی بــود کــه آفریــدی؟ اصــا همیــن
زن یعنــی چــی؟ بــرای چــی آفریدیــش؟ بــه هیــچ دردی نمیخــوره ،نــه
احساســاتی داره ،نــه حتــی کارایــی داره .یعنــی نمیشــد انســان هــم
مثــل… چــه میدونــم ،گلهــا و گیاهــان تولیدمثــل میکــرد؟ یــا اصــا 
تخــم انســان روی زمیــن میریخــت و فقــط مــرد از زمیــن ســبز میشــد،
اونوقــت نیــازی هــم بــه آفرینــش زن نبــود کــه حــاال از بینشــون ایــن
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جنایتــکارا و خیانتــکارا و اســمش چــی بــود؟… همــون همســر پاکوتــاه
کــه ایــن حیــوون دوپــا کشــتتاش ،دربیــان .یــا اقــا آفریــدیاش،
یهخــرده احساســات در وجــودش میذاشــتی».
رنــه ناگهــان بــه خــودش آمــد و گفــت« :ایــن زن قاتــل حتمــا امشــب
قصــد کشــتن مــن رو داره ،خدایــا کمکــم کــن».
رنــه از پنجــرهی رو بــه خیابــان ،مــرد واکســی را دیــد ،شــتابان بــه ســمت
پنجــره دویــد و گفــت« :هــی ایــزاک ،بیــا اینجــا ».ایــزاک بلنــد شــد،
کفشــی را کــه در دســتش کــرده بــود تــا واکــس بزنــد کنــار گذاشــت
و بــه ســمت پنجــره آمــد؛ رنــه گفــت« :چنــد دقیقــه پیــش ســرکارت
نبــودی؟!»
ایــزاک گفــت« :آره ،رفتــم کافــه یــه قهــوه بخــورم .اونجــا هــم صحبــت
از قتــل پاکوتــاه بــود .دیگــه کارآ گاهــا مطمئــن شــدن کار ،کار یــه زن
جوونــه».
اضطــراب رفتــه ،دوبــاره ســر تــا پــای رنــه را در برگرفــت و گفــت« :ببین
ایــزاک ،ازت میخ ـوام امشــب رو بیایــی پیــش مــن یــه قهــوهای باهــم
بخوریــم ،شــب رو هــم اینجــا بمونــی ،خــب؟ اصــا شــاید تــا یــه ســال
باهــم زندگــی کنیــم ،بــدون اینکــه اجــاره بــدی ،خوبــه؟»
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ایــزاک تعجــب کــرد چراکــه در ایــن همــه مــدت که رنــه را میشــناخت
هیــچگاه او را بــه خانــهاش دعــوت نکــرده و نمیخواســت کســی
تنهای ـیاش را بهــم بزنــد.
مرد واکسی با تعجب گفت« :مطمئنی ،داری راست میگی؟!»
رنــه گفــت« :آره از حــاال بــه بعــد تــا چنــد وقتــی بــا هــم زندگــی
میکنیــم » .
مــرد واکســی گفــت« :خیلــه خــب ،حــاال کــه تــو میخــوای باشــه؛
راســتش زیــر ســقف خوابیــدن بهتــر از زیــر پــل خوابیدنــه».
رنــه گفــت« :خیلــه خــب ،پــس امشــب منتظرتــم ،وقــت غــروب اینجــا
بــاش ،خــب؟»
مــرد واکســی گفــت« :وقــت غــروب قــول نمـیدم ،آخــه چندتــا کفــش
هســت کــه وقــت غــروب بایــد ببــرم بــدم بــه صاحباشــون ،امــا بعــد از
اون باشــه .خــب حــاال اجــازه مـیدی بــرم ســرکارم؟! آخــه خیلــی ســرم
شــلوغه».
رنــه بــدون اینکــه چیــزی بگویــد ،ســری تــکان داد ،پنجــره را بســت.
بــادی بــه غبغــب انداخــت و ســینهاش را جلــو کشــید و جلــوی بخــاری
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دیــواری ،روی صندلــی راحتــیاش نشســت و کمکــم خوابــش بــرد.
وقتــی از خـواب بیــدار شــد هـوا دیگــر تاریــک شــده بــود .رنــه عــادت
داشــت بیشــتر ،روزهــا بخوابــد و شـبها تــا صبــح کتــاب بخوانــد .بلنــد
شــد و مشــغول مرتــب کــردن خانــه شــد .در همیــن هنــگام صــدای در
بلنــد شــد .رنــه خوشــحال شــد و فریــاد زد« :ایــزاک ،االن در رو بــاز
میکنــم؛ آخــه نمیخـوام بــا خونـهی نامرتبــم روبـهرو بشــی ،یـ ه لحظــه
صبــر کــن ».رنــه چنــد کتابــی را کــه کــف خانــه افتــاده بــود برداشــت و
در کتابخانــه گذاشــت و فریــاد زد« :خیلــه خــب دوســت مــن ،اومدم».
بــا شــادی تمــام ،در را بــاز کــرد .لیــزا را در برابــرش دیــد؛ یــک لحظــه
نفســش پــس رفــت امــا ســریع خــودش را جمعوجــور کــرد و گفــت:
«بفرماییــن ،کاری داشــتین؟»
لیــزا درحالیکــه هنــوز تــوری بــر روی صورتــش بــود ،ســرش را پاییــن
انداخــت و بــا شــرمندگی گفــت« :ببخشــین آقــای رنــه ،مثــل اینکــه بــاز
بیموقــع مزاحمتــون شــدم؟»
رنــه گفــت« :اشــکالی نــداره ،مثــل اینکــه دیگــه کمکــم بایــد بــه ایــن
رفتــار شــما عــادت کنــم .خــب حــاال چــی میخوایــن؟»
لیــزا گفــت« :راســتش رو بخوایــن دیشــب هــم اومــدم امــا مثــل اینکــه
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خونــه نبودیــن .راســتش میخواســتم مــن رو بــا ماشــینتون جایــی
برســونین و اگــه زحمتــی نیســت برگردونی ـنام .آخــه میدونیــن راهــش
خیلــی دوره و اگــه بــاز بخــوام مثــل دیشــب پیــاده بــرم خیلــی طــول
میکشــه و حتمــا دیــر میشــه ،واســه همیــن میخواســتم… ».
رنــه حوصلــهاش ســر رفــت و بــا بیحوصلگــی ،درحالیکــه هنــوز
کمــی پایــش میلرزیــد حرفــش را قطــع کــرد و گفــت« :خــب ،حــاال
کجــا میخوایــن بریــن؟»
لیــزا یــک لحظــه شــادی تمــام وجــودش را گرفــت ،ســریع ســرش را بــاال
آورد و گفــت« :میخـوام بــرم قبرســتون کلیســای ســرکیس».
یــک لحظــه تمــام بــدن رنــه ســرد و اســتخوانهایش سســت شــد
درحالیکــه صدایــش میلرزیــد گفــت« :قبرســتون؟!»
لیــزا گفــت« :ممنــون میشــم اگــه مــن رو اونجــا ببریــن ،مطمئنــم کــه
تقاضــای مــن رو رد نمیکنیــن ،آخــه شــما هــم مثــل هرییــت مهربــون
هســتین».
رنه گفت« :هرییت؟!»
لیــزا گفــت« :آره ،همســرم رو میگــم ،اونــم مثــل شــما کمحــرف و
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مهربونــه».
دیگــر گوشهــای رنــه هیــچ چیــز نمیشــنید و فقــط چشــمهایش
بــه بــرق چشــمان لیــزا بــود کــه از پشــت تــوری خودنمایــی میکــرد
و میدرخشــید .تمــام بدنــش از شــدت اضطــراب بیحــال شــده بــود.
رنــه بــا خــودش گفــت« :آی خــدای مــن ایــن زن مــن رو مثــل…  ،حتما
میخــواد منــم مثــل هرییــت…  ،نــه حتــی فکــرش هــم دیوونهکننــده
اســت ایــن زن بــرای چــی… ؟ اصــا چــرا یهجــوری صحبــت میکــرد
کــه انــگار هرییــت زنــده اســت؟! نکنــه… ؛ نــه مطمئنــم کــه اون مــرده.
پــدر مقــدس خــودش ،یــه روز قبــل از اومــدن ایــن زن دربــاره مــرگ
همســرش باهــم صحبــت کــرد و ازم خواســت کــه بــه ایــن زن ســرپناه
بــدم ولــی آخــه…  ،اصــا چــرا ایــن زن لبــاس ســیاه نپوشــیده؟ بایــد،
بایــد ســردربیارم ،بایــد بفهمــم چــرا ایــن زن ســیاه نپوشــیده .نکنــه
همســرش زنــده اســت؟ آره حتمــا زنــده اســت و اون تابوتــی کــه تــوی
خــاک کــردن حتمــا خالــی بــوده یــا تــوش پــر ســنگ بــوده آره حتمــا
همینطــوره».
بــا صــدای لیــزا ،رنــه بــه خــود آمــد« :آقــای رنــه ،حواســتون کجاســت؟
نکنــه تقاضــای مــن رو قبــول نکنیــن؟»
رنــه خــودش را جمعوجــور کــرد و درحالیکــه وجــودش پــر بــود از
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کنجــکاوی و س ـوالهایی کــه میخواســت جوابشــان را بدانــد گفــت:
«البتــه ،بــا کمــال میــل ،مگــه میشــه تقاضــای خانــم محترمــی مثــل شــما
رو رد کــرد؟ یــه لحظــه صبــر کنیــد مــن کتــم رو بپوشــم».
رنــه ســریع بــه خانــه رفــت و کــت ســیاه و بارانــی ســفیدش را برداشــت
و از خانــه خــارج شــد .از خانـهی رنــه تــا قبرســتان ســرکیس بــا ماشــین و
در روزهــای آفتابــی پنــج دقیقــه بیشــتر راه نبــود .در تمــام طــول راه رنــه،
بــه مقصــد زن فکــر میکــرد و اینکــه او ،ایــن موقــع شــب در گورســتان
بــا ایــن وســائل کــه شــامل ریشتــراش ،اســپری و یــک قمقمــه آب
بــود ،چــکار دارد .دیگــر شــکش بــه لیــزا داشــت فراتــر از یــک قاتــل
میرفــت .گاه از آینــه نگاهــی بــه عقــب میانداخــت؛ چشــمان لیــزا
در تاریکــی شــب از پشــت تــوری صورتــش ماننــد چشــم گربــه بــرق
مـیزد .ســکوت و ظلمــت و مــه تمــام راه را گرفتــه بــود .هیـچ جانداری
در راه بــه چشــم نمیخــورد .کلیســای ســرکیس در خــارج شــهر چهــار
کیلومتــر دورتــر از مــزارع و اصطبــل خصوصــی ســرمایهداران آن اطــراف
بــود و بــا ســاخته شــدن کلیســای پطــروس ،ایــن کلیســا تقریبــا بیمصرف
و متــروک شــده بــود و کســی بــه آن کلیســا نمیرفــت.
رنــه مجبــور بــود آهســته حرکــت کنــد؛ چراکــه هرلحظــه ممکــن بــود
س ـگهای ولگــرد و یــا حیوانــات مــوذی کــه بــه مــزارع گنــدم یــورش
میبردنــد ،جلــوی ماشــین بیاینــد .پــس از پانــزده دقیقــهی ســخت
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بــرای رنــه ،بــه گورســتان رســیدند .گورســتان تاریــک تاریــک بــود
و از اعماقــش صــدای جغدهــا و گورکنهــا بــه گــوش میرســید.
تمــام انــدام رنــه از شــدت تــرس میلرزیــد .محکــم بــه فرمــان ماشــین
چســبیده بــود .ناگهــان صــدای لیــزا ،کــه رنــه از شــدت تــرس ،حضــور
او را فرامــوش کــرده بــود ،بلنــد شــد کــه گفــت« :خــب آقــای رنــه،
شــما میتونیــن اینجــا بمونیــن؟ مــن تــا یــه ســاعت دیگــه میــام».
رنــه درحالیکــه فکــش قفــل شــده بــود ،بیاختیــار ســری بــه عالمــت
تاکیــد تــکان داد .لیــزا از ماشــین پیــاده شــد و در تاریکی و مه گورســتان
محــو شــد .رنــه درحالیکــه چراغهــای ماشــین را روشــن نــگاه داشــته
بــود ،دائمــا بــه اطــراف نــگاه میکــرد کــه مبــادا شــبهی بــه او حملــه
کنــد .او در داســتانی خوانــده بــود کــه زنــی بــه گورســتان م ـیرود و
جنــازهی مــردگان را میخــورد .فکــر ایــن داســتان ناگهــان رنــه را بــه
خــود آورد؛ «مردهخ ـوار! ای کثافــت پســت».
رنــه دسـتهایش را بــاال گرفــت و بــاز شــروع بــه التمــاس کــرد« :خدایا،
ایــن چــه بالیــی بــود بــرای مــن فرســتادی؟ میخواســتی بــه مــن نشــون
بــدی کــه زنهــا پســتتر از اونــی هســتن کــه فکــرش رو میکــردم؟
خیلــه خــب ،باشــه بابــا ،قبــول ،هســت .حــاال قسـمات مـیدم کــه مــن
رو از دســت ایــن زن راحــت کنــی».
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در تمــام طــول مدتــی کــه لیــزا در قبرســتان بــود ،رنــه در ماشــین بــرای
خــودش چهــرهی او را مجســم میکــرد .چــه قیافههــای زشــتی کــه از
پیـش روی رنــه نمیگذشــت؛ چهــرهی کشــیده وچشــمان الچ و زشــت.
دقیقــا نمیدانســت چنــد دقیقــه در آن تاریکــی در انتظــار برگشــتن او
مانــده بــود فقــط خیلــی کنجــکاو بــود تــا بدانــد لیــزا در ایــن موقــع
شــب در قبرســتان چــه میکنــد .حــدود س ـهربع ســاعت گذشــت کــه
لیــزا چــون شــبحی بــا آن لبــاس ســفید و بلنــد و کاله تو ریدارســفید،
از پشــت درختهــا بیــرون آمــد .بــه ســمت ماشــین آمــد و بــا آرامــش
تمــام در ماشــین را بــاز کــرد و روی صندلــی جلــوی ماشــین نشســت و
گفــت« :ببخشــید آقــای رنــه ،اگــه خیلــی منتظــر موندیــد ،آخــه وقتــی
مــن میــام اینجــا دیگــه دوس نــدارم برگــردم».
رنــه درحالیکــه از شــدت تــرس فرمــان ماشــین را محکــم چســبیده
بــود شــانهای بــاال انداخــت و رو بــه لیــزا کــرد تــا جوابــی بدهــد ولــی
چیــزی زبانــش را قفــل و تپــش قلبــش را ده برابــر کــرد .لبــاس ســفید
لیــزا ،انــگار کــه از جنــگ برگشــته ،پــر از گــرد و خــاک و لکههــای
گل بــود و روی دامنــش چنــد لکــه خــون بــه چشــم میخــورد و تمــام
بدنــش بــوی گوشــت پوســیده م ـیداد.
آن شــب بــه ســختترین شــکل بــرای رنــه گذشــت ،در تمــام طــول
شــب بــه مســائلی کــه برایــش اتفــاق افتــاده بــود فکــر میکــرد .یــک
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زن تنهــا ،آن موقــع شــب ،آن قبرســتان ،لبــاس خاکــی ،لکههــای خــون و
صــدای لیــزا کــه پــس از برگشــتناش بــه شــدت گرفتــه و خشدار شــده
بــود .رنــه تــا صبــح بــه ایــن مســائل فکــر میکــرد امــا نمیتوانســت
یــک ج ـواب قطعــی بــرای س ـوالهایش پیــدا کنــد.
صبــح شــده بــود و رنــه درحالیکــه روی صندلــی راحت ـیاش جلــوی
بخــاری دیــواری نشســته بــود پیــپ میکشــید ،بــه حــوادث شــب
گذشــته فکــر میکــرد .چشــمانش از شــدت خســتگی داشــت رویهــم
میرفــت کــه صــدای در بلنــد شــد ،چشــمان نیمــه بســتهاش ناگهــان
گشــاد شــد و نگاهــش را بــه در دوخــت؛ چشــمانش از خســتگی ســرخ
شــده بــود .بلنــد شــد و از ســوراخ قفــل در ،بیــرون را نــگاه کــرد ،ایزاک
بــا لبــاس کثیــف واکس ـیاش پشــت در ایســتاده بــود .رنــه پشــتی در را
بــاز کــرد و در را گشــود و بیآنکــه چیــزی بگویــد و تعارفــی بکنــد بــه
داخــل ســاختمان بازگشــت و روی صندلــی راحتـیاش نشســت ،چراکــه
او نیــازی بــه تعــارف کــردن نداشــت و خــودش بــدون دعــوت داخــل
میآمــد .ایــزاک داخــل خانــه شــد و بیآنکــه ســام کنــد طبــق معمــول
شــروع بــه صحبــت کــرد .درحالیکــه بــرای خــودش چــای میریخــت
و از خــودش پذیرایــی میکــرد گفــت« :دیشــب کجــا رفتــی؟ اومــدم،
خونــه نبــودی ،حــدود ده دقیقـهای هــم منتظــرت مونــدم ولــی نیومــدی؛
منــم اونقــده خســته بــودم کــه حوصلــه انتظــار کشــیدن رو نداشــتم و
129

رضا حریرآبان

بچههای ایرانشهر

رفتــم ســر جــای همیشــگیام خوابیــدم».
رنــه بیتفــاوت بــه صحبتهــای او روی صندلــی راحتــیاش نشســته
بــود و پیــپ میکشــید .مــرد واکســی گفــت« :راســتی ،فهمیــدی چــی
شــده؟»
رنــه ســری بــاال انداخــت .واکســی ادامــه داد« :ای بابــا از ایــن خــراب
شــده بیــا بیــرون ببیــن چــه خبــره! میگــن دیشــب یــه موجــود عجیبــی
بــه اصطبلهــای خــارج شــهر حملــه کــرده و خالصــه چندتــا از اســبا
رو دریــده و جگرهاشــونو خــورده ،کارگــر اصطبــل شــبح رو دیــده،
ولــی از شــدت تــرس نتونســته از جــاش تکــون بخــوره .همــه میگــن
کار ارواح خبیثــه اســت .آخــه میدونــی ،کــه اصطبلهــا کنــار مــزارع
گنــدم و قبرســتون قدیمــی ســرکیس مقدســه؛ چندبــار هــم مردمــی
کــه اون اطــراف بــودن یــه شــبح ســفید رو تــوی قبرســتون دیــدن کــه از
تــوی قبرهــا درمییومــده و بــه ســمت شــهر راه میافتــاده ،دیگــه تمــام
مــردم شــهر از ایــن جریــان باخبــر شــدن تــو چطــور نفهمیــدی؟! از مــن
میشــنوی از حــاال بــه بعــد دیگــه بایــد خیلــی مراقــب خــودت باشــی،
آخــه اون شــبح رو تازگــی ایــن اطــراف دیــدن».
ایــزاک آخریــن جرع ـهی چایــش را خــورد درحالیکــه بــه ســمت در
میرفــت ،گفــت« :خــب رنــه ،مــن دیگــه بایــد بــرم ،فقــط اومــدم
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بهــت بگــم خیلــی مراقــب خــودت بــاش .آخــه ممکنــه اون شــبح بــه
شــهر هــم حملــه کنــه .خــب فعــا خداحافــظ ،بعــدا میبینــمات».
مــرد واکســی بیــرون رفــت و در را محکــم بهــم زد .رنــه درحالیکــه
روی صندلــی نشســته بــود بــه صحبتهــای او فکــر میکــرد .دیگــر
دلیــل وجــود آن لکههــای خــون و صــدای گرفتــه را میدانســت .رنــه
ابروهایــش را بــه هــم کشــید .چشــمانش از شــدت عصبانیــت بــرق
م ـیزد.
رنــه بلنــد شــد .بارانــیاش را برداشــت و مســتقیم بــه ســمت مغــازه
اسلحهفروشــی رفــت .یــک اســلحه کمــری بــا حــدود ده گلولــه خریــد؛
میخواســت از مغــازه بیــرون بیایــد کــه صاحــب مغــازه گفــت« :چــی
شــده؟ تــو هــم جریــان اون شــبح قبرســتان ســرکیس مقــدس رو شــنیدی،
تــو هــم ایــن خرافــات رو بــاور کــردی؟! بهنظــر مــن کــه همـهش خرافــه
اســت .معلــوم نیســت گــرگ حملــه کــرده بــه اصطبــل یــا… ؟»
یکــی دیگــر از مشــتریهای مغــازه گفــت« :نــه آقــا! یکــی دو نفــر
کــه ایــن شــبح رو ندیــدن ،خیلیهــا دیدنــش کــه دو ســه هفتــه اســت
میرفتــه تــوی قبرســتون و بعــد درمییومــده و بــه ســمت شــهر حرکــت
میکــرده».
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رنــه بیاعتنــا بــه ایــن حرفهــا بــه ســمت در بازگشــت ،در را بــاز کــرد
و درحالیکــه پشــتش بــه مغــازهدار بــود گفــت« :همــه مشــکالت تمــوم
میشــه ».و از مغــازه بیــرون رفــت و بــه ســمت خانــه بــه راه افتــاد.
وارد خانــه شــد .بارانــیاش را درآورد و روی جالباســی گذاشــت؛ از
جیبــش اســلحه را بیــرون کشــید .خشــابش را بــا شــش گلولــه پــر کــرد
و در کشــوی میــزش گذاشــت .او میدانســت لیــزا دوبــاره بــرای انجــام
جنایتهایــش بــه دنبــال او میآیــد و او را بــا خــود میبــرد بــرای
همیــن ،هــر لحظــه منتظــر او بــود.

۲
دو روز از آن جریــان گذشــت ولــی خبــری از لیــزا نشــد تــا اینکــه شــب
ســوم درحالیکــه رنــه روی صندلــی راحت ـیاش نشســته بــود و انجیــل
میخوانــد ،صــدای در بلنــد شــد .رنــه بلنــد شــد ،بــه ســمت در رفــت
و در را گشــود؛ لیــزا پشــت در بــود.
لیــزا« :ش ـببخیر آقــای رنــه ،فکــر کنــم ایــندفعــه مزاحمتــون نشــدم،
آره؟»
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رنه« :نه ،خواهش میکنم ،بفرمایین تو».
لیــزا« :متشــکر ،راســتش رو بخوایــن میخواســتم لطــف کنیــن مــن
رو بــا ماشــینتون بــه جایــی برســونین؛ البتــه جــای بهخصوصــی نیســت
میخــوام بــرم قبرســتون ســرکیس .میخواســتم اگــر براتــون زحمتــی
نیســت امشــب هــم مزاحمتــون بشــم».
رنــه« :نــه ،خواهــش میکنــم بفرماییــن تــو ،تــا یــه قهــوه بخوریــن مــن
هــم حاضــر شــدم .البتــه ببخشــین خونــه نامرتبــه».
لیــزا بیآنکــه حرفــی بزنــد بــا گامهــای ســنگین وارد خانــه شــد و بــه
ســمت صندلــی راحتــی رفــت .انجیــل را از روی صندلــی راحتــی
برداشــت و نشســت .نگاهــی بــه انجیــل انداخــت و گفــت« :شــما
انجیــل زیــاد میخونیــن؟»
رنه گفت« :کتاب مقدس؟ ،آره ،زیاد میخونم».
لیــزا گفــت« :مــن کــه عالقـهای بــه خونــدناش نــدارم ،راســتش وقتــی
حتــی بــه دســت میگیــرم حالــم بــد میشــه».
ســپس انجیــل را بســت و روی زمیــن گذاشــت .رنــه گفــت« :چایــی یــا
قهوه؟»
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لیزا گفت« :بله؟»
رنه گفت« :عرض کردم چای میخورین یا قهوه؟»
لیــزا گفــت« :اوه ،نــه متشــکر ،فقــط اگــه لطــف کنیــن یــه خــورده
ســریعتر ،دیــرم شــده».
رنــه تصمیــم گرفــت لیــزا را همینجــا بکشــد ولــی کمــی کــه بــا خــودش
اندیشــید تصمیــم گرفــت او را حیــن انجــام جنایتــش بکشــد تــا دلیلــی
بــرای تبرئــه کــردن خــودش داشــته باشــد.
رنــه بــه ســمت جالباســی رفــت و باران ـیاش را برداشــت و تــن کــرد،
ســپس بــه ســمت میــزش رفــت و کشــوی میــزش را بــاز کــرد .اســلحه
را در جیبــش گذاشــت و درحالیکــه تمامــی بدنــش از عــرق خیــس
شــده بــود گفــت« :خــب خانــم لیــزا مــن حاضــرم ،هــر موقــع بخوایــن
راه میافتیــم».
لیزا بلند شد و بیآنکه حرفی بزند به سمت در رفت.
هـوا تقریبــا ســرد شــده بــود و مــه غلیظــی جــاده را پوشــانده بــود ،امــا مــه
نبــود کــه پیــش چشــمان رنــه میگشــت ،عصبانیــت و هیجان بــود .دیگر
احســاس تــرس نمیکــرد؛ بــا خــود فکــر میکــرد کــه یــک زن زشــت
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و پلیــد ،تــرس نــدارد .رنــه دیگــر هیــچ کنجــکاوی بــرای دیــدن چهــرهی
لیــزا نداشــت چراکــه چهــرهاش را پیــش رویــش تثبیــت کــرده بــود؛ زنــی
بــا صــورت اســتخوانی و کشــیده ،چشــمان الچ و ســبزرنگ ،لبانــی
دوبــر برگشــته و بــزرگ و خالصــه چهــرهای زش ـتتر از فرانکشــتاین.
ماشــین از مــزارع گنــدم و اصطبلهــا گذشــت و بــه قبرســتان ســرکیس
رســید .رنــه ترمــز ماشــین را فشــار داد و ماشــین در جــا میخکــوب شــد.
بــاران شــدت گرفتــه بــود و قبرســتان را ســکوتی کشــنده دربــر گرفتــه
بــود .لیــزا در ماشــین را بــاز کــرد و درحالیکــه یــک پایــش را از ماشــین
بیــرون گذاشــته بــود گفــت« :خــب آقــای رنــه ،مــن بــا اجازهتــون نیــم
ســاعت دیگــه میــام ،خــب؟»
لیــزا از ماشــین پیــاده شــد و بــه ســمت قبرســتان بــه راه افتــاد .هنــوز
چنــد قدمــی دور نشــده بــود کــه رنــه در ماشــین را آرام بــاز کــرد.
مدتــی ایســتاد تــا لیــزا از او فاصلــه بگیــرد؛ لیــزا داشــت در تاریکــی محــو
میشــد کــه رنــه بــه راه افتــاد و بــه ســرعت خــودش را بــه پــای درخــت
تنومنــد و پیــری رســاند و بــه آن تکیــه داد؛ درحالیکــه او را زیــر نظــر
داشــت ،لیــزا بــه قبــری نزدیــک شــد و وارد گــوری نیمهبــاز شــد و
جنــازهای نیمــه پوســیده را از گــور بیــرون کشــید .هیچچیــز از جنــازه
معلــوم نبــود ،چهــرهاش کامــا از بیــن رفتــه بــود و بــه زشـتترین شــکل
ممکــن درآمــده بــود .رنــه ،لحظ ـهای تــرس وجــودش را فــرا گرفــت.
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تصمیــم گرفــت کــه بازگــردد کــه لیــزا تــوری را کــه روی صورتــش بــود
کنــار زد ،رنــه از شــدت تعجــب چشــمانش گــرد شــد ،از زیــر آن تــوری
چهــرهای زیبــا ظاهــر شــد کــه رنــه تــا بــه حــال دختــری بــه آن زیبایــی
ندیــده بــود ،دختــری بــا چشــمان درشــت و آبــی ،چهــرهای ســفید،
لبانــی ســرخ و موهــای بلونــد بــا فرهــای درشــت.
لیــزا ســر جنــازه را روی ســینه فشــرد .فاصلــهی زیــادی بیــن رنــه و
لیــزا نبــود و رنــه بهراحتــی میتوانســت صــدای لیــزا را بشــنود .لیــزا
گفــت« :هرییــت عزیــزم ســام ،ازت معــذرت میخــوام کــه ایــن
چنــد روز نیومــدم دیــدنات ،نــه کــه فکــر کنــی فراموشــت کــردم ،تــو
خوشــگل منــی مگــه میشــه فراموشــت کنــم .چیــه؟ قهــری؟ بــرای
چــی حــرف نمیزنــی؟ بهــت کــه گفتــم ،آخــه بــرام خیلــی ســخته ایــن
همــه راه بیــام اینجــا .ولــی از حــاال بــه بعــد دیگــه مشــکلی نــدارم .آخــه
صاحبخون ـهام مثــل تــو ،خیلــی مهربونــه .امشــب ازش قــول میگیــرم
کــه هــر شــب منــو بیــاره تــو رو ببینــم ،چیه؟ بــرای چــی اخماتو کشــیدی
بهــم ،آهــا فهمیــدم ،حســودیت شــد گفتــم صاحبخون ـهام مثــل تـ ِـو؟
معــذرت میخ ـوام ،نــه اصــا مثــل تــو نیســت خــوب شــد؟ بــس کــن
دیگــه چقــده نــاز میکنــی .بهخــدا اگــه آشــتی نکنــی قهــر میکنــم
میرمهــا .هرییــت ،هرییــت خوشــگلم معــذرت میخــوام».
لیــزا ســر هرییــت را از روی ســینهاش برداشــت و بوسـهای بــر روی لبانش
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گذاشــت .بــاران هــر لحظــه تندتــر میشــد .لیــزا درحالیکــه چهــرهی
پوســیده هرییــت را نــگاه میکــرد گفــت« :خــب دیگــه آشــتی،
خــب؟ راســتی هــری یــه خبــر خــوش ،امــروز داســتان نیمهتمومــت رو
تمــوم کــردم .اگــه بدونــی چقــده داســتانت قشــنگه .چیــه؟ بــرای چــی
اینجــوری نــگاه میکنــی؟ ای شــیطون ،میدونــم چــی میخــوای،
اول بگــو کــه هنــوزم دوســتم داری تــا مــن اون چیــزی رو کــه میخـوای
ـری خوشــگلم».
بهــت بــدم؛ منــم دوســتت دارم هـ ِ
لیــزا ســر هرییــت را کمــی بــاال کشــید و لبهایــش را آرام روی
لبهــای جنــازه گذاشــت و درحالیکــه دراز میکشــید هرییــت را بــه
روی خــودش کشــید .لیــزا بــا لــذت تمــام ،چشــم هرییــت را میبوســید.
پــس از چنــد دقیقــه ،درحالیکــه لبانــش را بــر روی لبــان هرییــت
گذاشــته بــود و دســتانش را روی اندامــش میمالیــد بلنــد شــد و گفــت:
«خیلــه خــب هرییــت عزیــزم ،دیگــه کمکــم داره دیــرم میشــه ،آخــه
صاحبخونـهام تــوی ماشــین منتظرمــه ،بهــت قــول مـیدم یــه دفعــه بیــام
و دو ســاعت تمــوم کنــارت باشــم خــب؟ حــاال وایســا مثــل بچههــای
خــوب بشــورمات ،بعــد مثــل آقاهــای محتــرم بــرات الالیــی بخونــم».
لیــزا قمقمـهای کــه همــراه داشــت را برداشــت و شــروع به شســتن دســت
و صــورت هرییــت کــرد ،ســپس ادکلنــی از کیفــش درآورد و تمــام بــدن
او را ادکلــن زد .ســر هرییــت را بــر روی پاهایــش گذاشــت و در زیــر
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آن بــاران تنــدی کــه میباریــد شــروع بــه خوانــدن شــعری بــرای الالیــی
هرییــت کــرد:
«غریبه! به این جزیره نگاه کن
زیرا که روشنی کاملی را بهخاطر لذت تو آشکار سازد

پابرجا بمان و آسودهخاطر باش
شاید که خروش متالطم دریا
چون رودخانهای در دهلیزهای گوش سرگردان شود

در انتهای مزرعهای کوچک ،جاییکه دیوار گچی
بر آب کفآلود فرو میریزد و
تختهسنگهای بلند ،مقابل طغیان و
ضربهی امواج مقاومت میکنند
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ریگها پس از تماس با قطرههای آب به تقال میافتند و
مرغ دریایی لحظهای بر جایش قرار میگیرد».
لیــزا لحظــهای از خوانــدن بازمانــد ،دســتی بــه ســر جنــازه کشــید و
آهســته گفــت« :هرییــت ،هرییــت خوشــگلم خوابیــدی؟» ســپس آرام
درحالیکــه نگاهــش بــه آســمان بــود گفــت« :هرییــت عزیــزم ،مــن
میدونــم کــه تــو همیشــه بــه مــن فکــر میکنــی؛ تــو بــه مــن فکــر
میکنــی ،پــس هســتم».
جنــازه را بغــل کــرد و بــه داخــل گــور برگردانــد .از داخــل گــور درآمــد
و بیاعتنــا بــه مــردی کــه بــه درخــت تکیــه داده بــود بــه ســمت ماشــین
رفــت .رنــه در همــان حالــت کــه بــه درخــت تکیــه داده بــود ،بهـتزده
بــه قبــر هرییــت نــگاه میکــرد .چیزیکــه دیــده بــود اصــا برایــش
باورکردنــی نبــود .ایــن همــه عشــق؟ آیــا حقیقتــا هرییــت مــرده بــود؟ مــا
انســانها بــه حقیقــت همدیگــر را دوســت نداریــم و بــه یکدیگــر عشــق
نمیورزیــم احســاس میکنیــم فــردی میمیــرد؛ یــا شــاید لیــزا دیوانــه
شــده بــود؟ نــه بیگمــان ایــن گونــه نبــود.
رنــه در همیــن افــکار بــود کــه دســتی بــه شــانهاش خــورد ،برگشــت؛ لیــزا
پشــت ســرش ایســتاده بود.
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لیــزا گفــت« :ببخشــید آقــا ،شــما آقــای رنــه بــاک رو ندیدیــد؟ یــه
آقایــی مثــل شماســت ،قــد ،همیــن قــد؛ قیافــهاش هــم دقیقــا همیــن
شــکلیه ،فقــط موهــا و محاســنش ســیاهه و از شــما جوونتــره .شــما
مــردی بــه ایــن شــکل ندیدیــد؟ ماشــینش اونجاســت و قــرار بــود منتظــر
مــن بمونــه».
رنه بیصدا و بهتزده به چشمهای لیزا نگاه میکرد.
لیــزا ادامــه داد« :مثــل اینکــه شــما هــم ندیــدیاش ،همـهش تقصیــر منــه
حتمــا برگشــته خونــه ،کاش بهــش میگفتــم رانندگــی بلــد نیســتم تــا
ماشــینش رو بــرام نــذاره».
لیــزا برگشــت و درحالیکــه شــعر فاختــه را بــا صــدای زیبایــش میخواند
راه خانـهی رنــه بــاک را پیـش رو گرفــت تــا اینکــه خــودش و صدایش
در تاریکــی جــاده محــو شــد .و بــاز قبرســتان مانــد ،ســکوتی کشــنده،
رنــه بــاک و بارانــی کــه بــه اوج شــدت خــودش رســیده بــود.
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