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من خودکشی خواهم کرد

اجــازه بدهیــد ،میخواهــم مقابــل شــما بایســتم .لطفــا بــه مــن نــگاه
کنیــد .بــه چشــمهایم ،بــه لبهایــم .صبــر کنیــد .ســاکت .تــکان
نخوریــد .آرام باشــید .لطفــا دقیــق بــه حرفهــای مــن گــوش
کنید .مــن شــخصیت اصلــی ایــن داســتانم .خــودم را در ایــن کوپــه
قطــار دار خواهــم زد .خودکشــی خواهــم کــرد.
تلق ،تلق ،قطارش خیلی قدیمی است.
کفشهــای کتانــیام ســفید اســت .چــادر ســیاهی انداختــهام روی
ســر و تمــام بدنــم .از زیــر ایــن چادر فقــط کتانیهایــم دیــده
میشــوند .خودم را بــا یــک بنــد کنفــی کلفــت از ســقف ایــن کوپــه
حلقآویــز خواهــم کــرد.
از کوههــا و رودهــا عبــور میکنیــم و از تونلهــای ســیاه .از زیــر
روبنــدهام دوروبــرم را در هالــهای از ســیاهی میبینــم .میتوانــم
طــوری نــگاه کنــم کــه اصــا کســی متوجــه نشــود او را دیــد
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میزنــم .ایــن دختــر کــه روب ـهروی مــن نشســته مــدام بــا موبایلــش
حــرف میزنــد .از لبــاس تــناش حــرف میزنــد و رنــگ شــورت
و زیرپــوشاش تــا خــواب سکســی دیشــبش .میگویــد در خــواب
بــا مــردی عش ـقبازی کــرده ،او را بوســیده و بغــل کرده .مــدام هــم
زیرچشــمی مــن را میپایــد و لبهایــش را بــا دنــدان میگــزد و تــن
و بدنــش را میرقصاند .مــن ســاکت مثــل مجســمه ســیاهی نشســتهام،
فقــط فــرم بدنــم شــبیه آدمهــا اســت.
دختــر از کوپــه مـیرود بیــرون و بــا یــک بســتنی برمیگــردد .بســتنی
را از کاغــذش درمــیآورد و لیــس میزنــد .بــه زبانــش حلقــهای
طالیــی آویــزان کــرده .یعنــی واقعــا زبانــش را بــا ســوزن ســوراخ
کــرده و حلقــه طالیــی را از آن ســوراخ رد کــرده؟
دیشــب کابــوس دیــدم .یکــی نشســته بــود روبهرویــم ،یــک
زن .صورتــش ســفید بــود و بیحجــم .موهایــش چتــری بــود و
بلندیــش میرســید تــا نــوک ســینهاش .در دســتش تکــ ه گوشــتی
بــود ،شــاید هــم تکــهای از ران یــک خــوک .مگسهــا .مگسهــا
نشســته بودنــد روی گوشــت و روی صورتــش ،همــان صفحــه ســفید
بیحجــم .زنــی بــا صورتــی پــر از مگــس.
موهــای ایــن دختــر کــه االن نشســته روی صندلــی مقابلــم مثــل زن
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کابوســم اســت .مگســی مینشــیند روی بســتنیاش .دختــر بــا یــک
دســتش گوشــی موبایــل را گرفتــه و حــرف مــی زنــد و بــا دســت
دیگــرش هــم بســتنیاش را گرفتــه و لیــس میزنــد .دلــم میخواهــد
دســتم را از زیــر چــادرم تــکان دهــم تــا مگــس از روی بســتنیاش
بپرد .دختــر دهانــش را بــاز میکنــد و تک ـهای از بســتنی را بــا همــان
مگــس محکــم گاز میزنــد و میخــورد و میگویــد« :جــوراب
شــلواریام االن قرمــزه ،کفشــم ســیاه».
جــوراب شــلواری قرمــز .یــاد هزارپاهــای قرمــز میافتــم .همــان
هزارپاهــای ســقف خانــه پــدری ،همــان پــدری کــه بعــد از مــرگ
مــادرم رفــت دختــر جــوان چهــارده ســالهای از روســتای احمــد آبــاد
بــه دویسـتهزار تومــان خریــد و آورد خانــه .لپهــای نرگــس ســرخ
بــود و بــدن نســبتا گــرد و قلنب ـهای داشــت.
مــن هــر شــب صــدای نالههــای نرگــس را میشــنیدم کــه میگفــت،
حاجــی بــه خــدا از پشــت حــرام اســت ،قــرآن حــرام کــرده .نکــن ایــن
کار را و تــا صبــح نالههــای نرگــس بــود کــه در خانــه میپیچیــد.
هزارپاهــا تــوی ســقف همــان خان ـهای بــود کــه پنجرههایــش رو بــه
حیــاط بــزرگ بــاز میشــد و حوضــی هــم وســطش داشــت .نرگــس
کنــار حــوض مینشســت و شــروع میکــرد بــه چنــگ زدن رختهــا،
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آن هــم بــا چــه زوری .آخــر هــم نفهمیــدم چــرا همیشــه وقــت رخــت
شســتن گریــه میکــرد و بعــد اشــکهایش را بــا آســتینش پــاک
میکــرد .مــن هــم مینشســتم روی پلههــا ،روب ـهروی نرگــس و هــی
ســنگ میانداختــم تــوی حــوض .آب حــوض میپاشــید بــه ســر و
صــورت نرگــس .میخواســتم از آن دنیــای اشــک و غصــه بیــرون
بیایــد ،امــا هــر کاری میکــردم فایــده نداشــت.
هزارپاهــای ســرخ بــه رنــگ آتــش چســبیده بودنــد بــه ســقف خانــه و
تــکان نمیخوردنــد .مــن بــا جــاروی دســتهبلند نرگــس میخواســتم
آنهــا را از ســقف بکنــم ،همــان جــاروی دســتهبلندی کــه او هــر روز
بعــد از ظهــر ،برگهــای درختهــای ســیب و گالبــی را کــه بادهــای
تنــد و خشــک قــم از شــاخهها میکندشــان ،بــا جارو میریخــت
تــوی باغچــه .نرگــس بعــد از آب و جــارو روی تخــت چوبــی حیــاط
فــرش میانداخــت و قلیــان بــرای پــدر چــاق میکــرد.
مــن عاشــق آتشگــردان بــودم .میدویــدم ســمت آتشگــردان و از
ســروکول نرگــس بــاال میرفتــم و میگفتــم« :تــو رو خــدا ،تــو رو
خــدا ،جــان بابــا بــده مــن بگردونــم ».انــگار ایــن کار فقــط وظیفــه مــن
باشــد .آتشگردان را میگرفتــم دســتم و کهکشــانی میســاختم و
از ذوق جیــغ م ـیزدم و نرگــس هــم بــه مــن میخندیــد.
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بــا جــاروی دســتهبلند نرگــس هــم هزارپاهــا کنــده نمیشــدند وهــر
وقــت میخوابیــدم ســقف خانــه پــر بــود از هزارپاهــای ســرخ.
یــک روز عصــر ،نرگــس لحــاف بزرگــی را بــا رویــه مخمــل آبــی
پهــن کــرد تــوی اتاقــی کــه در بزرگــش بــه ســمت حیــاط بــاز
میشــد .نــور آفتــاب افتــاده بــود روی مخمــل آبــی لحــاف کــه نقــش
ماهــی داشــت .منجوقهــا روی تــن ماهــی پخــش شــده بودنــد .ماهــی
بــزرگ بــود ،کوســه نبــود ،امــا خیلــی بــزرگ بــود ،بلندتــر از قــد مــن
و نرگــس .نرگــس خیــره شــده بــود بــه مــن ،مثــل دیوانههــا .مــن از
نگاهــش ترســیدم و چســبیدم بــه دیــوار .نرگــس بــا ســوزن بــزرگ
دســتش کــه نــخ آبــی بلنــدی ازش آویــزان بــود ،نزدیــک شــد و
نزدیکتر .نمیدانــم چــرا بیاختیــار دســتهایم را پشــتام مخفــی
کردم .نفهمیــدم چــه شــد ،فقــط یــک لحظــه احســاس کــردم دســتم
سوخت .دس ـتهای مــن در دس ـتهای نرگــس بــود ،مثــل ایــن کــه
داشــت پوســت دسـتهای مــن را بــا همــان نــخ آبــی کــه دم ماهــی را
ریــز کــوک مــی زد ،میدوخــت بــه خــودش .امــا از یکجــا بــه بعــد
نــخ ســرخ شــد ،قرمــز و قرمــز و قرمزتر .مــن خیــره در چشــمهای
نرگــس و نرگــس هــم خیــره بــه مــن.
یــک لحظــه دیــدم کــه خوابیدیــم روی ماهــی ،مــن از زیــر بــدن گــرد
و پرانحنــای نرگــس ،ماهــی را مــی دیــدم کــه افتــاده بــود بــه آبهــا
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و میرفــت بــه اقیانــوس .نرگــس ســوار بــر ماهــی و مــن ســوار بــر
نرگــس .نرگــس پاهایــش را حلقــه کــرده بــود دور ســر و گــردنام
کــه نکنــد پــرت شــوم بــه آب و غــرق شــوم تــوی اقیانــوس.
بــازی مــن و نرگــس و ماهــی روزهــا ادامــه داشــت تــا ایــن کــه
منجوقهــا بــه ماهــی دوختــه شــد .آن لحــاف تــا شــد و رفــت
توی صندوقخانــه .یــک شــب ســرد زمســتان ،نرگــس لحــاف ماهــی
را از زیــر لحافهــای دیگــر بیــرون آورد و پهــن کــرد روی خــودش
و پــدر .نرگــس بــا پــدر خوابیــد زیــر همــان ماهــی کــه روزهــای قبــل
از آن ،مــن و نرگــس میخوابیدیــم رویاش .دهــان ماهــی نیمهبــاز
بــود و روی چشــمهایش هــم منجوقهــا بــرق میزدنــد .شــبها
کــه میرفتــم کنــار درخــت حیــاط بشاشــم ،ماهــی مــدام بــه مــن
چشــمک م ـیزد.
یــک بــار نرگــس گفــت« :بکــش پاییــن و همیــن جــا کنــار درخــت
بشــاش ».خــودش هــم لبــاساش را کشــید پاییــن و دو تایــی روبـهروی
هــم شاشــیدیم .بعــد از آن دیگــر عــادت کــردم بشاشــم کنــار همــان
درخــت .ماهــی بــه مــن خیــره شــده بــود و مــن بیخــواب بــودم.
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صــدای خنــده دختــر عجیــب بــود و تــوی کوپــه میپیچیــد .انــگار
اصــا از مــن نمیترســید ،از ایــن چــادر ســیاه و از ایــن روبنــده .دراز
کشــید روی تخــت و کفشهایــش را درآورد .آدامــس ســبز پررنگش
را بــاد میکــرد ،دایــره گنــدهای میســاخت کــه تقــی میترکیــد و
پخــش میشــد روی لبــش .نمیدانســتم چــه کار کنــم کــه بــرود و
مــن را تنهــا بگذارد .دختــر دفترچ ـهای از کیــف مشــکیاش درآورد
و شــروع کــرد بــه ورق زدن .فرصــت پیــدا کــرده بــود تــا بــه تمــام
دوســتها و آشــناهاش در ایــن مســیر طوالنــی زنــگ بزند .همیــن
کــه قطــار از پیــچ تنــدی گذشــت ،دختــر از روی تخــت قــل خــورد و
افتــاد روی پــای مــن .هــول شــدم ،از زیــر چــادر دسـتاش را گرفتــم
و ســریع بلنــدش کــردم ،خــودش را انداخــت روی مــن و گفــت:
«ببخشــید ،ترســیدم ».کیفــش هــم پرت شــد و تمــام وســایلاش ریخت
بیــرون :مســواک ،کیف پــول و کلیــد و چندتایــی هم نــوار بهداشــتی.
همانطــور کــه وســایلش را جمــع میکــرد ،خیــره بــه مــن خندیــد و
بــا لهجــه غلیــظ ایتالیایــی گفــت« :مدتهــا بــود پریــود نشــده بــودم.
فکــر کــردم از دوســتپســرم حاملـهام .رفتــم آزمایــش دادم و گفتــن
حاملـهای .ایــن دکترهــا خیلــی هــم وارد نیســتن .ایــن مــاه پریــود شــدم
و فکــر کــردم بچ ـهام افتــاده .رفتــم دکتــر و گفــت ،تــو اصــا حاملــه
نیســتی .فقــط دو ماهــی عقــب انداختــی .حــاال هــم خیلــی طبیعــی
پریــود شــدی ».بعــد هــم بــا صــدای قهقهــهای نــوار بهداشــتیها و
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وســایلش را کــرد تــوی کیفدســتی کوچکــش کــه معلــوم نبــود
ایــن همــه چیــز چــه طــور آن تــو جــا شــده.

نرگــس روزهــای آفتابــی یــک طنــاب پالســتیکی آبــی از ایــوان
میکشــید و گــره مــیزد بــه یکــی از شــاخههای بلنــد درخــت
حیــاط .چنــگ مــیزد تــوی تشــت مســی بــه دســتمالهای ســفید.
تشــت ســرخ میشــد و خونــی .بعــد آب قرمــز تشــت را پــای حــوض
خالــی میکــرد و پــرش میکــرد از آب تــازه .دههــا بــار ایــن کار
را تکــرار میکــرد .بعــد دســتمالهای ســفید را پهــن میکــرد روی
همــان بنــد آبــی .دســتمالهای ســفید پــر از لکــه بودنــد،لکههــای
ســرخ کــه رنگشــان نرفتــه بــود .همــان هزارپاهــا کــه بــه ســقف
چســبیده بودنــد ،حــاال انــگار چســبیده بودنــد بــه دســتمالها ،گــرد،
بیشــکل و پخــش.
مــن بــا چــوب بلنــدی مـیزدم زیــر دســتمالها و چــوب را در حیــاط
تکانتــکان مــیدادم ،دســتمالها ســر چوبهایــم تــوی حیــاط
میدویدنــد ،از ایــن ســر بــه آن ســر حیــاط ،انــگار ارواح خبیثــه را
بیــدار کــرده باشــند تــوی حیــاط ،ارواحــی کــه از روی حــوض پــرواز
میکردنــد .کنــار درخــت ســیب و گالبــی میایســتادم و بــا صــدای
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کلفتــی میگفتــم« :مــن مرغابــیام ،زخمــی شــدم ،تیــر خــورده بــه
بالــم .یــک روز شــکارچی بیانصافــی تیــرش رو رهــا کــرد تــوی
هــوا ،بالــم شکســت و خونــی شــد .نفسزنــان اومــدم روی ایــن
درخــت .از پنجــره اتاقــی کــه در بــزرگ داشــت ،رفتــم تــو .نشســتم
کنــار دریاچــهای کــه چشــم ماهــیاش از منجــوق بــود .بالهــام رو
پهــن کــردم .زن مهربانــی اومــد و بالهــام رو لیســید .نشســت روی
گردنــم و حــاال مــن تــوی آســمون ایــن حیــاط پــرواز میکنــم».
نرگــس داد مــیزد« :نکــن بچــه ،کثیــف میشن .دســتهام جــون
نــداره دوبــاره بشــورم ایــن دســتمالها رو .کثیــف میشــن ،تحمــل
خــارش وســوزش رو نــدارم ».نرگــس قبــل از آمــدن پــدر دســتمالها
را جمــع میکــرد و تــا میکــرد و میگذاشــت الی یــک بقچــه
گلگلــی تــوی صندوقخانــه.

صدای جیغ دختر من را پراند.
«چی شده؟»
«سوســک! سوســک از روی چــادرت بلنــد شــد .وای بــال داره .پــر
میزنــه».
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«چه قدر گندهست».
«اوناهاش».
سوســک نشســت روی زمیــن ،کنــار پایــه صندلــی .بلنــد شــدم ،چادرم
را بــا دســتهایم جمــع کــردم ،بــا همــان کفشهــای کتانی ،پایــم
را بــردم بــاال و دقیــق سوســک را نشــانه گرفتــم و محکــم کوبیــدم
رویاش .قــرچ ...دختــر ســریع دســتمالی از کی ـفاش درآورد و داد
دســتم .خــم شــدم و از زیــر چــادر بــا همــان دســتمال الشــه سوســک
را جمــع کــردم .از بــاالی درز پنجــره دســتمال را بــا الشــه سوســک
انداختــم بیــرون از قطــار.

نرگــس جیــغ زد« :مــوش ...مــوش!» دویــدم ســمتاش .گفــت بایــد
تمــام رختخوابهــا را بریزیــم وســط حیــاط .دیــده بــود کــه موشــی
رفتــه تــوی صندوقخانــه .کمــک کــردم تــا یکییکــی تشــکهای
گنــده را آوردیــم تــوی ایــوان .رســیدیم بــه یــک تشــک ُگل ُ
گلــی
پهــن کــه کنــارش ســوراخ شــده بــود .نرگــس ســرش را بــرد نزدیــک
ســوراخ و جیغــی زد و رفــت کنــار .مــن هــم ســرم را بــردم نزدیــک
و شــش تــا مــوش ریــز را کنــار هــم دیــدم کــه دهانشــان را چســبانده
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بودنــد زیــر شــکم یــک مــوش بــزرگ و آرام پســتان مادرشــان را
مــک میزدنــد.
نرگــس ترســیده بــود و مچالــه شــده بــود بیــن تشــکها و دیــوار
ســیاه صندوقخانــه کــه روزی ســوخته بــود و ســیاه شــده بــود .پــدر
میگفــت ،ایــن صندوقخانــه یــک روز آتــش گرفته .نرگــس
نشســت روی زمیــن .بلــوزش را بــاال زد و پســتانهای گــرد و
ســفیدش را بــا آن نوکهــای صورتــی درش ـتاش آورد بیــرون .زل
زد بــه چشــمهای مــن .مــن نگاهــی بــه ســوراخ تشــک کــردم ،بــه
مــوش مــادر کــه چــه بیتفــاوت و آرام خوابیــده بــود و بچههایــش
مــک میزدنــد پســتانهایش را .چشــمهایم از گلهــای تشــک ســر
خــورد و رســید بــه آن ســینههای گــرد و درشــت بــا آن نوکهــای
صورتــی .خــم شــدم و دس ـتهایم را گذاشــتم روی آن گــردی نــرم
و دوبــاره زل زدم بــه نــگاه نرگــس .خــودم را چســباندم بــه تــن و
بدنش .نرگــس دســتش را گذاشــت زیــر یکــی از پســتانهایش و
نــوکاش را فــرو کــرد در دهــان مــن.
«بخور».
مــن شــروع کــردم بــه مــک زدن .از جایــی بــه بعــد نفهمیــدم چــرا
آنهــا را گاز میگیــرم .نرگــس جیــغ مـیزد و خیــس عــرق شــده بود.
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خــودش را بیشــتر تــوی تشــک فــروکــرد ،ندیــدم دقیقــا کــدام لحظــه
بــود کــه نرگــس بیــن دیــوار و تشــک از هــوش رفــت .بلنــد شــدم و
ازش فاصلــه گرفتــم .بدنــم میلرزیــد .کمــی بعــد نرگــس آرامآرام
نفســش برگشــت و مــن فــرار کــردم تــوی حیــاط .کنــار حــوض
نشســتم .پاهایــم را فــرو کــردم تــوی آب حــوض .ماهیهــای حــوض
بــه پاهایــم عــادت داشــتند .میآمدنــد و دهانشــان را میمالیدنــد بــه
انگشــتهایم .مــن هــم انگشــتهایم را بــا آنهــا تــکان مــی دادم،
بهخصــوص بــا آن ماهــی کــه نامــش را از شــدت ســرخی گذاشــته
بــودم آتــش.
مــوش مــادر فــرار کــرده بــود .نرگــس هــم تشــک را آورد بــه ایــوان
و بــا بیرحمــی تمــام پیــت نفتــی ریخــت روی بچــه موشها .مــن
ایســتاده بــودم و گریــه میکــردم« :نرگــس نکششــون ،نکش،
بــذار بــرن ،تــازه بــه دنیــا اومــدن ».نرگــس هــم گفــت« :چــه فرقــی
میکنــه ،اینهــا هــم بــزرگ میشــن و مــیآن تــوی صندوقخونــه
و گونیهــای برنــج و تشــکهای خوابمــون رو میخــورن  ،تــازه
فضلههاشــون هــم مریضمــون میکنــه».
نرگــس پیــت نفــت را خالــی کــرد تــوی ســوراخ لحــاف و بچــه
موشهــا دســت و پــا زدنــد و زدنــد تــا ایــن کــه بیحــال و بیحرکــت
ماندند .بعــد نرگــس انداختشــان تــوی کیســه ســیاهی و درش را
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هــم محکــم گــره زد.
عادتــم شــده بــود بــازی بــا نرگــس کنــار تش ـکهای صندوقخانــه.
روی دیــوار ســیاه صندوقخانــه رد دس ـتهای گنــدهای بــود ،بعدهــا
فهمیــدم دایــی در آن صندوقخانــه خــودش را آتــش زده ،مقابــل
چشــمهای مــادر و خواهــرش .مــردم هــر چهقــدر ســعی کــرده
بودنــد نجاتــش بدهنــد بــا آب و پارچــه و گونــی ،نتوانســته بودنــد.
ی بــود .دس ـتهای دایــی خیلــی گنــده
آن رد جــای دس ـتهای دای ـ 
بــود.
روزها گذشت و من درشت و درشت و درشتتر شدم.

دختــر پیــاده شــد و رفــت و حــاال مــن تــوی ایــن کوپــه تنهــا شــده
بــودم.

یــک روز بعــد از ظهر ،نرگــس از پلههــای انبــاری پاییــن رفــت و
نشســت کنــار تنــور .خمیرهــا را پهــن میکــرد و محکــم م ـیزد بــه
دیــواره تنــور .میگفــت یــک مــار شــاخدار کلفــت و دراز خوابیــده
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تــوی انبــاری و بــا او دوســت اســت و همــدم .آن مــار ملکــه مارهــا
اســت .من میخندیــدم و گــوش مـیدادم بــه قصههــا و خیالهایــش.
آن عصــر از پلههــای انبــار پاییــن رفتــم و رســیدم کنــار تنور .نــور
آتــش افتــاده بــود روی صــورت نرگس .وقتــی کــه خــم میشــد تــا
خمیــر را بکوبــد بــه دیــواره تنــور ،پســتانهایش بــا چــه قدرتــی تــکان
میخوردنــد .صورتــش از گرمــا و حــرارت ســرخ شــده بــود و داغ
و نورانی .روســریاش آبــی بــود و موهایــش را جمــع کــرده بــود
پشــت ســرش .دامن گلگلــی زرد و ســرخاش دورش پهــن شــده
بــود و تــاب میخورد .نزدیــک شــدم .بیاعتنــا بــه پاهایــم ،خمیرهــا
را میکوبیــد بــه تنور .هلــش دادم عقــب و ولــو شــد روی زمیــن.
شــلوارم را کشــیدم پاییــن و همــان شــورتی را هــم کــه یواشــکی
از اضافــه پارچههــای شــورت پــدر برایــم دوختــه بــود درآوردم.
دامنــش را زدم بــاال .عادتــش بــود کــه زیــر دامــن هیــچ وقــت چیــزی
نمیپوشــید .تنــور میغریــد .نفسهایــم را دادم تــوی دهــاناش و
لبهایــش را بــه دنــدان گرفتــم و پســتانهایش را گاز زدم .همیشــه
بــوی خــوش پیــاز و ســیر مـیداد ،گاهی هــم بوی عطــر نعنــا و ریحان.
نرگــس زیــر بدنــم تکانتــکان میخــورد .نفسهایــم تنــد شــدند
و خیــس شــدم .خــودم را پــرت کــردم کنــار خمیرهــا و آردهــای
ســفید .بوی نــان ســوخته فضــا را پــر کــرده بــود .تنــور دود میکــرد.
مــن خیــره شــده بــودم بــه ســقف .مــار ســیاهی بــا خالهــای زرد نــرم
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و آرام گوشــه ســقف خــودش را میمالیــد و میخزید .پریــدم و
دســت نرگــس را گرفتــم و از پلههــا بــاال کشــیدماش .او جیــغ مـیزد:
«نتــرس ...نتــرس ...کاری بــا مــا نــدارد».
نرگــس را وســط حیــاط ول کــردم .دویــدم ســمت بیــل و کلنــگ.
از پلههــا رفتــم پاییــن ،بیــل را بلنــد کــردم و کوبیــدم بــه ســر و تــن
مار .مــار پیچیــد و افتــاد زمین .مــار را بــا قــدرت تمــام تکهتکــه
کردم .تکههــای مــار هنــوز جــان داشــتند و تــکا ن میخوردنــد.
بردمشــان وســط حیــاط .نرگــس جیــغ مــیزد و گریــه میکــرد و
ضجــه مــیزد« :بدبخــت شــدیم ،شــاه خانــه مــرد .بدبخــت شــدیم،
برکــت رفــت .چــه رســواییای ،چــه بدبختــیای!»
مــن بیــل را بلنــد کــردم و ســر نرگــس داد زدم« :ســاکت! دیوانــه!
خیا لبــاف!»
پــدر رســید و کیفــور از قــدرت مــن بــا خوشــحالی همســایهها را
صــدا زد و مــار تکهتکــه شــده را بهشــان نشــان داد و تاکیــد کــرد
کــه ممکــن بــود ایــن مــار بــای جــان کل کوچــه شــود ،امــا حــاال
نابــود شــده و از بیــن رفتــه .بعــد هــم تســبیحاش را تندتــرانداخــت و
ذکــرش را بلندتــرگفــت و عبایــش را انداخــت دورش و آرام خزیــد
زیــر کرســی .خر و پــفاش ســکوت خانــه را میشکســت .نرگس
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رفــت زیــر کرســی .مــن هــم لمیــدم یــک طــرف دیگــر آن .لحــاف
را زدم بــاال .نرگــس پاهایــش را بــاز کــرده بــود و رنــگ ســرخی
زغالهــا روی رانهایــش افتــاده بــود.
بــا نــوک انگشــتهایم شــروع کــردم راه رفتــن روی رانهایــش و
باالخــره پایــم را رســاندم وســط پاهایــش .نرگــس نفسنفــس مـیزد
و چشــمهایش تــاب میخــورد .هــر دو خیــره شــدیم بــه صــورت
اســتخوانی و ریشهــای ســفید پــدر کــه زیــر آن عمامه ســیاه ،ســفیدتر
و درازتــر شــده بــود .نرگــس بلنــد شــد ،ســریع از زیــر کرســی رفــت
ســمت در و بــا ابروهایــش اشــارهای کــرد .نگاهــی بــه پــدر انداختــم.
مطمئــن شــدم در خــواب عمیقــی اســت .پشــت ســر نرگــس رفتــم
تــوی انبــاری ،همــان جایــی کــه مــار را شــکار کــرده بــودم و نرگــس
نــان مــی پخــت.
ایــن بــار لخــت لخــت شــدم ،نرگــس هــم لخــت شــد .خــودش را
انداخــت روی کیســههای آرد .مــن افتــادم روی نرگــس و دیگــر
نفهمیــدم چــه شــد .نرگس ســفید شــده بــود ،موهــا و مژههایــش پــر
از آرد بــود ،لبهایــش طعــم نــان مــیداد .میخندیــد بــه موهــای
ســر مــن و میگفــت ،از پدرت هــم پیرتــر شــدهای.
یــک لحظــه ســایهای دیــدم ،ســریع بلنــد شــدم ،گیــج بــودم ،مطمئــن
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نبــودم ســایه برگهــا و درختهــا اســت کــه روی دیــوار تــاب مــی
خــورد یــا دزدی آمــده در حیاط .لباســم را پوشــیدم و آردهــا را از
ســر و صورتــم تــکان دادم .بــا تبری دویــدم تــوی حیــاط .دزدی نبــود
م زیــر کرســی خــواب بود .تبــر را گذاشــتم زمیــن و بــه
و پــدر هــ 
نرگــس گفتــم« :بــاد بــود و طوفــان ،نتــرس».
فــردا صبــح بــا جیــغ و فریــاد و التمــاس نرگــس بیــدار شــدم .خــودم را
از اتــاق تــه حیــاط رســاندم به صــدا و دیــدم پــدر آرام چپق میکشــد.
در صندوقخانــه بســته اســت و نرگــس بــه در صندوقخانــه مشــت
میزنــد« :کمــک ...کمــک»...
پــدرم خیــره شــده بــود بــه گلهــای قالــی ومحکــم چپـقاش را پــک
م ـیزد .دود از صندوقخانــه بیــرون میآمــد .دوبــاره بــه پــدرم نــگاه
کــردم .از جایــش تــکان نمیخــورد .آتــش از صندوقخانــه رســیده
بــود بیــرون .صــدای ضجههــا و نالههــای نرگــس قطــع نمیشــد.
خشــکم زده بــود .مثــل آدمهــای ابل ـ ِه بیدســت و پــا افتــادم جلــوی
پــدر و زار زدم« :پــدر ،خواهــش میکنــم ،خواهــش میکنــم».
دود خانــه را گرفتــه بــود و از پنجرههــا و درهــا میرفــت ســمت
آســمان .در چوبــی بــزرگ صندوقخانــه ســوخت و افتــاد روی
زمین .پــدر تندتنــد بــه چپقــش پــک مـیزد .دویــدم ســطلی برداشــتم
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و پــر کــردم از آب حــوض و پاشــیدم بــه صندوقخانــه .ماهیهــای
ســرخ حــوض از ســطل آب تــاب میخوردنــد تــوی هــوا و پرتــاب
میشــدند تــوی آتــش .آب حــوض تمــام شــد و همســایهها بــا ســطل
آب و پارچــه و گونــی افتادنــد بــه جــان صندوقخانــه .آتــش خامــوش
شــد .خاموش .نرگــس بیــن تشــکها و پارچههــای ســوخته گــم
شــده بــود .لحــاف ماهــی ســوخته بــود و مثــل نرگس جزغالــه شــده
بــود.
پــدرم بــه فامیــل گفــت نرگس مثــل خــاندایــی خدابیامرز خودکشــی
کــرد .ایــن صندوقخانــه نحــس اســت و نفریــن شــده ،ایــن خانــه هــم
نفرین شــده اســت.
اســتخوانهای ســوخته را خــاک کردیم .صبــح روزبعــد ،پــدرم
تریــاک خــورد و در خــواب مــرد .او را هــم کنــار نرگــس خــاک
کردیــم .بعــد مارهــا حملــه کردنــد ،از در و دیــوار خانــه .مــردم
ده میگفتنــد ،ملکهشــان را کشــتهای و ایــن مارهــا بــرای انتقــام
آمدهانــد از راهآبهــا و ســوراخها .حملــه کردهانــد بــه ایــن خانــه.
مــردم میگفتنــد ،پــدرت درســت میگفــت ،ایــن خانــه نفریــن شــده
اســت.
مــن آن خانــه را بــا آن حیــاط و آن حــوض خالــی و آن صندوقخانــه
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ســوخته رهــا کــردم و گریختــم و گذاشــتم بــرای مارهــا .مــردم از
تــرس مارهــا کمکــم رفتنــد و محلــه خالــی شــد از آدمهــا.

پلیــس اعــام مــی کنــد« :بایــد ایســتگاه بعــدی توقــف کنیــم .زنــی در
کوپــه شــماره ده خــودش رو حلقآویــز کــرده».
عکــس
میآید .پلیــس
میایســتد .آمبوالنس
قطــار
میاندازد .جنــازه را از طنــاب کنفــی ســقف آزاد میکننــد .چــادر
و روبنــده را برمیدارنــد.
بیســیم پلیــس« :گــزارش رو اشــتباه دادیــم ،یــک مــرد خودکشــی
کــرده .چــادر و روبنــده داشــت ،فقــط کفشهــای کتانــیاش پیــدا
بــود .فکــر کردیــم زنــه .چــادر رو کــه برداشــتیم ،متوجــه شــدیم
َمــرده».
یک مرد خودکشی کرده است.
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عمه

دســتمال ســفید را بــاز کــرد ،جنســش از پارچههــای چیــت قدیمــی
بــود ،مربــع ،بیســت ســانت در بیســت ســانت .دورش گلــدوزی شــده
بــود .گلهــای ریــزی کــه بــه ســاقههایی بلنــد آویختــه بــود و وصــل
شــده بــود بــه برگهــای درشــت ســبز .حاشــیه ایــن دســتمال اســمی
گلــدوزی شــده بــود :بتــول .وســط دســتمال عکــس یــک هشــت پــا.
نــه ،شــاید هــم تصویــر گلــی در حــال بــاز شــدن یا طــرح یــک عروس
دریایــی .رنگــش قهــوهای تیــره .نــه ،بعضــی جاهــا روشــن و بعضــی
جاهــا تیــره .مثــل ایــن کــه بــا قلمــی سایهروشــناش زده باشــند یــا
رنــگ ســرخ تیــرهای را بــا دســت مالیــده باشــند روی دســتمال .همــان
پارچــه چیــت را میگویــم.
عمــه دســتمال را تــا زد و گذاشــت کنــار دســتش .دســتمال بعــدی
را بــاز کــرد ،گلدوزیهایــش بــا دســتمال قبلــی فــرق داشــت .یــک
اژدهــا وســطش .نــه ،شــاید هــم خرســی کــه بــال داشــت و پــرواز
میکــرد .کنــار دســتمال گلــدوزی شــده بــود :زهــرا.
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آرنجــم را روی رانهــای مــادرم فشــار دادم و گردنــم را دراز کــردم
تــا دســتمالهای دســت عمــه را دقیقتــر ببینــم .مــادر آرنجــم را بلنــد
کــرد و گفــت« :اوا! بچــه تــو ایــن جــا چــی کار میکنــی؟ بــرو حیــاط
بــازی کــن».
پنــج ســال بیشــتر نداشــتم ،دسـتهایم را تــوی دامنــم جمع کــردم و از
جایــم تــکان نخــوردم .عمــه دســتمالهای شــب حجلــه عروسهایــش
را یکییکــی بــه مــادر نشــان داد .نــام هــر کــدام کنــار خونهــای
خشــک شــده روی دســتمالها گلــدوزی شــده بــود :خانــوم ،مریــم،
نرگــس ،زهــرا و بتــول .عمــه پنــج پســر داشــت کــه همــه را طــی دو
ســال زنداده بــود و بعــد هــم دســتمال عروسهایــش را بــا عشــق
تــا زده بــود و الی بقچ ـهای مخفــی کــرده بــود .گلــدوزی دســتمال
نرگــس خــراب شــده بــود ،دســتمال پــر بــود از خــون خشــک شــده.
عمــه خنــده ریــزی کــرد و ســرش را تکانتــکان داد و بــا هیجــان
گفــت« :ایــن یکــی رو شــبونه رســوندیم بیمارســتان ،دکتــر دوختــش.
بدجــوری پــاره شــده بــود».
روی زانوهــام بلنــد شــدم و هــر چــه بــه دســتمال نــگاه کــردم پارگــی،
درز یــا شــکافی ندیــدم.
عمــه جوانتــر کــه بــود ،شــوهرش آن قــدر تریــاک کشــید کــه مــرد.
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بعــد عمــه بدجــوری مذهبــی شــد و هــر روز پنــج صبــح ،پنــج پســرش
را بــرای صــات بــه خــط میکــرد .عروسهــای عمــه همیشــه چــادر
گلگلــی ســر میکردنــد و آســتینهای رنگــی میپوشــیدند كــه
وقتــی ســر ســفره دســت دراز میكننــد تــا دیــس پلــو زعفرانــی را
بردارنــد ،ابراهیــم دســت زن اســماعیل را نبینــد و اســماعیل دســت زن
علــی را نبینــد و علــی دســت زن ماشــااهلل را نبینــد و ماشــااهلل دســت
زن مجتبــی را نبینــد .عروسهایــش همــه بــا او همخانــه بودنــد.
خانــه حیــاط بزرگــی داشــت کــه حوضــی وســطش بــود ،پــر از ماهــی.
اتاقهــای خانــه عمــه مثــل گلدانهــای شــعمدانیِ دور حــوض کنــار
هــم چیــده شــده بودنــد .عمــه غفلــت میکــرد ،مــن بــا مالقــه تــوی
حــوض بــودم و ماهیهــا را شــکار میکــردم .بعــد هــم منتظــر
مینشســتم بــرای حمــام .دســتم را مــیدادم دســت عمــه و بــا پنــج
عروســش بقچــه بغــل راهــی حمــام میشــدیم .عروسهــا بــا خنــده و
شــوخی و شــادی لخــت میشــدند و لنگهــای تــوری و گلــدوزی
شــده را میبســتند دور کمرشــان .گیسهایشــان را بــاز میکردنــد و
روی پنجــه پــا خودشــان را میرســاندند بــه حــوض آب.
عمــه مینشســت وســط و بتــول ســفیداب میمالیــد روی کیســه و
میکشــید پشــتاش .زهــرا آب میریخــت ســرش .نرگــس هــم
کــف درســت میکــرد و مریــم هــم کــف پــای عمــه را ســنگپا
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میکشــید .گاهــی هــم عروسهــا بــا هــم آببــازی میکردنــد .آب
میپاشــیدند ســر و روی هــم و میخندیدنــد .عمــه را میشســتند
و بعــد بتــول بــا آن ســینههای گــرد درشــت و تــن ســفیدش زهــرا
را میشســت و کــف صابــون درســت میکــرد و میریخــت روی
ســرش .نرگــس ظریــف بــود و الغــر و اســتخوانی ،عمــه ســرش را
تــکان م ـیداد و میگفــت« :بتــول رو ببیــن چــه خوشهیکلــه .گنــاه
داره بچــه مــن ،اســتخوون بغــل میگیــره! یــه کــم غــذا بخــور جــون
بگیــری».
عروسهــا میخندیدنــد و نرگــس بــا لبخنــد ســرش را میانداخــت
پاییــن و میگفــت« :مــادر جــان ارثــی اســت ،مــادرم هشــت تــا زاییــد،
امــا همیشــه الغــر بــود ».عمــه هــم بیخیــال میشــد.
آن روز عمــه تــوی حمــام بــه مریــمگفت« :بخــواب این جــا ،بخواب».
مریــم بــا تــرس و لــرز دراز شــد کــف حمــام ،جلــو عمــه .عمــه بــه
عروسهــا گفــت« :بریــد کنــار ».عمــه لنــگ مریــم را انداخــت روی
ســرش و رفــت میــان پاهایــش .دســتش را محکــم فشــار داد زیر شــکم
مریــم و گفــت« :پــات رو وا کــن ».جیــغ مریــم در حمــام پیچیــد .همــه
سرشــان را انداختــه بودنــد پاییــن و ســکوت کــرده بودنــد .بعــد عمــه
از زیــر لنــگ آمــد بیــرون و گفــت« :حاملـهای ،ســه ماهــه».
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عروسهــا همــه شــروع کردنــد بــه هلهلــه کــردن و شــادی .عمــه
عصبانــی شــد و بــا تشــت پالســتیک قرمــزی کــه جلــو دســتش بــود
محکــم زد تــوی ســر مریــم و گفــت« :مگــه نگفتــم جلوگیــری کــن،
قــرص بخــور؟ تــازه دو تــا دختــر آوردی .دخترزایــی ،پســرزا کــه
نیســتی! ایــن هــم دختــره .پســرم رو بدبختتــر از ایــن نکــن».

از روی تخــت روانــکاوی پریــدم .روانــکاوم گفــت« :چــرا بلنــد
شــدی؟ هنــوز وقــت داری ،ادامــه بــده».
«نمیدونــم ،واقعــا نمیفهمــم چــرا مــن بــرای گرفتــن اقامتــم بایــد
روانــکاوی کنــم .آخــه ایــن چــه قانونییــه؟ اصــا نمیدونــم چــرا
ماجراهــای عم ـهام رو تعریــف کــردم».
«دراز بکش هنوز وقت داری .ادامه بده».
خوابیدم و ادامه دادم.

پســرها ریــش داشــتند ،همهشــان مذهبــی بودنــد و در جس ـتوجوی
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خــدا و حــق و حقیقــت .شــبها دورتــادور مینشســتند و از دیــن و
مذهــب و خمینــی بحثهــا میکردنــد و ســینهچاک رهبــر بودنــد.
پیراهنهــای ســفید یق ـه سهســانتی داشــتند و دمپاییهــای پالســتیکی
کفــش ملــی میپوشــیدند .عیــب بــود پیراهنهــا بــرود تــوی شــلوار،
پیراهنشــان را میانداختنــد روی شــلوار .تســبیح دســت میگرفتنــد
و دائــم زیــر لــب دعــا میخواندنــد .هــر کــدام رییــس بخشــی در
دم و دســتگاه بودنــد کــه اســمهای عجیــب و غریبــی هــم داشــتند:
رییــس عقیدتــی ،سیاســی بنــدر جاســک ،معاونــت بهداشــتی ناجــا،
رییــس ســازمان حراســت و امنیــت حــوزه مقــدس علمیــه قــم و بــرای
آرمانهایشــان خــون میدادنــد.
یــادم میآیــد چش ـمهایم را بــا یــک تکــه پارچــه ســیاه بســته بودنــد.
وقتــی بــازش کردنــد ،هنــوز بــه نــور عــادت نداشــت .همــه چیــز تــار
بــود .مــردی را از پشــت تــوی راهــرو دیــدم .پیراهــن ســفیدش را
انداختــه بــود روی شــلوارش و دمپایــی پالســتیک کفــش ملــی پایــش
بــود .موهایــش مرتــب بــود و ریشهایــش بلنــد .از همــان دور مطمئــن
شــدم پســرعمهام اســت .دویــدم ســمتش« :پســرعمه ،پســرعمه».
برگشــت ســمت مــن .نــه علــی بــود ،نــه اســماعیل ،نــه ابراهیــم ،نــه
ماشــااهلل و نــه مجتبــی .داد زد« :خانــوم حقیقــت کجاســت؟ ایــن
زندونــی ایــن جــا چــی کار میکنــه؟ ایــن چــه وضعشــه دیگــه؟ کــی
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چشــمهای ایــن رو بــاز کــرده؟»
بقیــهاش یــادم نیســت ،فقــط یــادم میآیــد خوابیــدم روی تخــت و
خانومــی دوال شــد زیــر دامنــم و معاینـهام کــرد .بعــد مــرا کردنــد توی
اتاقــی .اتــاق کــه نبــود ،آن قــدر جــا داشــت کــه فقــط میتوانســتی
پایــت را دراز کنــی .همــان شــب صــدای خروپــف عجیبــی شــنیدم
کــه داشــت بــه ســلولم نزدیــک میشــد .هــر کســی بــود ،نمیدانــم
چــرا ایــن طــور نفــس میکشــید .در آهنــی ســلول آرام بــاز شــد .نــور
چشــمم را م ـیزد ،نمیتوانســتم دقیــق تشــخیص دهــم مــرد اســت یــا
زن .پاهایــم را جمــع کــردم ،مچالــه شــدم گوش ـهای .آمــد داخــل و
در را بســت .صــدای نفسهــاش هنــوز یــادم اســت .فکــر میکنــم
مشــکل تنفســی داشــت .احســاس میکــردم دارد خفــه میشــود .بــا
یــک حرکــت دامنــم را زد بــاال و دســت گنــدهاش را گذاشــت روی
دهانــم .صورتــش گــرد بــود ،ســبیل نداشــت ،امــا روی چانـهاش ریش
داشــت کــه مثــل پوســت مــرغ بــود .نمیدانــم چــرا احســاس کــردم
تـناش اســتخوان نــدارد ،بیاســتخوان اســت .بدنــش مثــل یــک تکــه
گوشــت ســنگین بــود ،بــوی گوشــت هــم م ـیداد .ســینههاش گنــده
و آویــزان بــود .یــک آن شــورتم را پــاره کــرد ،انگشــتش را محکــم
تــوی تـنام فــرو کــرد و زیــر گوشــم گفــت« :تــو اعدامــی هســتی».
ســریع برگشــت و در را محکــم بســت .یــادم نمیآیــد چــه حســی
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داشــتم .بیتفــاوت بــه خــودم نــگاه کــردم .دســتم را مالیــدم بــه
رانهایــم ،پــر خــون شــده بــود .دســتمالی هــم نبــود کــه خــودم را
پــاک کنــم و بعــد نگاهــش کنــم :نقشــش را ،شــکلش را .ببینــم
عــروس دریایــی اســت یــا خــرس بــالدار.

روانکاوم« :وقتت تمومه ،بلند شو».
«چــرا ایــن قــدر گریــه کــردم ،نفهمیــدم اصــا چــی شــد .حــاال ایــن
جلس ـهها را تــا کــی بایــد ادامــه بدیــم؟»
«تا وقتی که همه چی درست شه».
«فقط یه چیزی میخوام بگم».
«بگو».
«تمــام پســرعمههای مــن در همیــن رژیــم کشــته شــدند ،عم ـهام هــم
از غصــه دق کــرد و مــرد .عروسهــا هــم رفتنــد و دوبــاره شــوهر
کردنــد».
«وقتت تمومه».
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«اجــازه بــده ایــن رو هــم بگــم .میخــوام در لنــدن نمایشــگاه بــذارم،
یــک نمایشــگاه از دســتمالهای ســفید مربعــی که روشــون شــکلهای
عجیــب جادویــی داره ،از خــون عروسهــای تــوی حجلــه .اسمشــون
رو هــم گلــدوزی کنــم کنــار پارچههــا .دورشــون هــم گل و درخــت
و پرنــده بــدوزم و بــذارم تــو قابهــای ســفید ،پشــت شیشــه .اســم
نمایشــگاه رو هــم بــذارم :وقتــی خرسهــای بــالدار و عروسهــای
دریایــی عم ـهدار میشــوند».
«وقتت تمومه».
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چادر سیاه مادرم

سرخ.
پــرده ســرخ نــه .پــرده ســرخ مــن را یــاد پســتانبند ســرخ آویــزان
مــادرم روی رادیاتــور اتــاق خوابــش میانــدازد.
چک ...چک...
تــورج تــو عاشــق و بیقــرار ایــن بــودی کــه وقتــی پریــود میشــوم،
بــا مــن ســکس داشــته باشــی و مــن بیــزار از لحظــهای کــه تنــم را
خون ـی در دستشــویی بشــویم .هنوز آب از پســتانبند ســرخ چ ـک
چــک میکــرد.
«نه ،موافق نیستم .پرده اتاقمون سفید باشه».
سفید.
«خوبه ...توهم سفیدی رو دوست نداری آوا جون».
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تق… آخ رگ گردن تورج...
«ســفید تــو رو یــاد زیرپوشهــای ســفید بابات میانــدازه .همیشــه کهنه
بــودن و بیرنــگ و رو .ســوراخهاش هــم هــر روز گندهترمیشــدن.
وقتی مینشســت روی مبــل ،آلــت پیــر و پالســیدهاش تــا وس ـطهای
روناش آویــزون بــود .تــو هــم کــهزل مـیزدی اون وســط و سرشــو
گــرم میکــردی تــا تکــون نخــوره .چنــد بــارم عکــس اون جاشــو
بــرام کشــیدی .یادتــه چــه قــدر میرفتــی روانــکاو تــا بفهمــی چتــه
کــه خوشــت مـیآد از ایــن پیرمردهــا».
ولــی تــورج باالخــره ایــن راز کشــف شــد .روابطم بــا پیرمردهــا و این
میــزان میــل و کششــم بــه ســن باالهــا از همــان لحظــه و همــان نقطــه
اســت .از آن آلــت پالســیده پــدر روی رانهــای ضعیفــش کــه از درز
شــورتش بیــرون زده بــود و نــرم و آرام مثــل بچــه گربــه درازکشــیده
بــود و خوابیــده بــود.
تق...
«بــرو بابــا ...تــو حــال میکــردی و میخندیــدی .تــو عاشــق اون
زیرپوشهــای پارهپــوره بــودی و اون شــورتهای شــل و ول و
بیقــواره».
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انگشتهام الی موهای سینه تورج .پس رنگ سفید هم نه.
«رنگ پرده اتاق آبی باشه ،موافقی؟»
آبی.
«نــچ ...آبــی رو هــم دوســت نــداری .یادتــه میگفتــی شــبها
میرفتــی رو پشــتبوم تــو بغــل پســر همســایه دراز میکشــیدی،
آســمون آبــی رو نــگاه میکردیــن تــا پــر ســتاره شــه .خوبه که همیشــه
هــم ننــه و بابــات تــو بغــل شــازده پیــدات میکــردن .جــوووون کــه
چــه کتکــی هــم میخــوردی ،بدجــور .ولــی ایــن قــدر بچــه پــررو
بــودی کــه اهلــی نمیشــدی وحشــی .بــا قهــوهای چــه طــوری؟»
قهوهای.
ســرخک داشــتم .نیمههــای شــب بیــدار شــدم .تــن و بدنــم
میســوخت .در تاریکــی مــردی بــود بــا کــت و شــلوار قهــوهای و
کاله پــدرم .صــورت نداشــت .بــی صــورت بــود آن مــرد .بلنــد شــدم.
دســتم را رســاندم بــه کلیــد بــرق .میلرزیــدم ،اتــاق روشــن شــد.
بعــد ازآن ،در خوابهایــم بــود آن مــرد بــا لباسهــای پــدرم .یــک
شــب از اتاقــم فــرار کــردم ،ایســتادم پشــت در اتــاق خــواب پــدرم.
پشــتم ایســتاده بــود آن مــرد بیصــورت .ســریع در را بــاز کــردم ،امــا
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نفهمیــدم چــرا مادرلخــت بــا پســتانهای آویــزان نشســته بــود روی
پــدر و پــدر نالــه میکــرد ،نالــه .حملــه کــردم بــه مــادر« :ای قاتــل،
کشــتی پــدرم رو ،کشــتی»...
مــادر مالفــه ســفید را پیچیــد دورش و خزیــد گوشــه تخــت .پــدر هــم
پتــو پلنگــی را کشــید روی ســینهاش ،خــودم را انداختــم تــوی آغــوش
پــدر و گریــه کــردم« :پــدر ،پــدر ،کمــک! اون َمــرده دنبــال منــه،
کــت و کاله تــو رو پوشــیده .ببیــن پــدر ،پشــت ســر منــه اون مــرد
بیصــورت».
بوســه تــورج بــر گــودی گردنــم ،بازوهایــش از پشــت مــن را در
آغــوش کشــید « :ســبز .بــا ســبز چــه طــوری؟»
سبز.
ســبز رنــگ چشــمهای عروســکم اســت .یــک شــب بــا انگشــت
چش ـمهای عروســکم را درآوردم و ســریع آنهــا را فروکــردم تــوی
صــورت خفــاش پالســتیکیام .بالهــای خفــاش را هــم از جــا کنــدم
و چســباندم پشــت عروســکم .ســوتزنان ســوار جــاروی جادوی ـیام
شــدم و پــرواز کــردم .از الی همــان شــورتهای شــل و ول و
بیقــواره پــدر رفتــم بــه دنیــای دیگــر .نشســتم روی کــوه بزرگــی.
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عروســکم پــرواز میکــرد .خفاشــمخوابیــده بــود تــوی آغوشــم .بــا
الالیــیپــدر میخوابیدیــم ،مــن و خفــاش و عروســک و پــدر.
«طالیی .طالیی چه طور است؟»
طالیی.
رنــگ شــیر دستشــویی طالیــی بــود .شــیر آب گــرم کلــه یــک
شــیر بــود و شــیر آب ســرد کلــه یــک شــیر بــا دو بچــه شــیر .یــک
بــار دوســتی گفــت« :بدزدمشــون و ببــرم بفروش ـم .پولــدار میشــیم».
هــر چــه زور زدیــم ،نتوانســتیم از جــا بکنیمشــان .کار بــا ایــن شــیرها
البتــه تمــام نشــد .یکــی از همــان پیرمردهایــی کــه دربــارهاش حــرف
زده بودیــم ،دوســت داشــت همیشــه مــن را بغــل کنــد و بگــذارد
روی ســکوی مرمــر ســیاه کنــار ایــن شــیرها .نــرم و آرام خــودش را
فــرو کنــد در مــن .تــکان ...تــکان ...تــکان  ...شــیر طالیــی بــا مــن
تــاب میخــورد ،گاهــی دو تــا و ســه تــا میشــد .بعضــی وقتهــا
هــم عکــساش میافتــاد تــوی آینــه روبــهرو و میشــد هشــت تــا.
صــدای نفسهــای مــن و پیرمــرد میغراندشــان .داد م ـیزدم« :نکــن،
تامپــون دارم ،پریــودم .خونریزیــم زیاده ».خــودش را فــرو میکــرد
تــوی مــن و میگفــت« :مــن کــه چیــزی حــس نکردم ».مــن هــم فکــر
میکــردم شــاید وقــت شاشــیدن افتــاده بیــرون .بعــد او آرام مــن را
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میشســت و میخوابانــد.
فــردای یکــی از آن روزهــا ،موقــع شاشــیدن ،زور زدم و ناگهــان
یــک حجــم خــون کــه بــه جفــت وصــل بــود پــرت شــد تــوی توالــت
فرنگــی .دویــدم ،بــه پیرمــرد زنــگ زدم کــه بچـهات همیــن االن افتــاد.
پیرمــرد ســریع خــودش را رســاند .بــا تــوری و صافــی آشــپزخانه بچــه
را از آب گرفــت و گذاشــت الی پارچــه .دویدیــم ســمت بیمارســتان،
پارچــه را گذاشــتیم روی میــز ،دکتــر آرام آن را بــاز کــرد .خندیــد
و از روی صندلــیاش افتــاد زمیــن .گفــت« :تامپونــه .ایــن هــم بنــد
جفــت نیســت .نــخ آویــزون بــه تامپونــه».
دینگ ...دینگ...
دکتر دوباره ریسه رفت از خنده.
دینگ ...دینگ...
دینگ ...دینگ...
از خــواب میپــرم ،نــور خورشــید افتــاده روی ســینهام .وای ،چــه
خــوب اســت کــه پنجــره اتــاق پــرده نــدارد.
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دینگ دینگ…
«کیه؟»
«جورج ،مسئول فنی ساختمون».
«سالم جورج».
«ســام ،طبقــه پاییــن از ســقف خونــهاش آب میچکــه ،شــاید از
آشــپزخونه شــما باشــه .میتونــم چــک کنــم؟»
جــورج خــم شــد و دســتش را کــرد زیــر کابینــت کنــار گاز .بعــد
دســت خیــساش را آورد جلــو صورتــم .صورتــم را میچســبانم
زمیــن .زیــر کابینــت را نــگاه میکنــم .یــک شــیر کوچــک طالیــی
آن زیــر پنهــان اســت کــه از کنــار دهانــش آب چکــه میکنــد.
چک ...چک...
تــازه زاییــده بــودم ،یــک پســر .پســتانهایم تیــر میکشــیدند ،رگ
ک چــک ازشــان شــیر میآمــد ،تــب کــرده بــودم.
میکردنــد .چــ 
مــادرم گفــت« :بایــد ســینههات رو بدوشــم» .پســرم نمیتوانســت
پســتانم را بــه دهــان بگیــرد ،نــوک نداشــت پســتانهایم .مــادر
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گ بشــه ،اون قــدر
میگفــت« :بایــد بمکمشــون تــا نوکشــون بــزر 
بــزرگ تــا بیــان بیــرون از این بــدن ».مــادر میخوابیــد در بغلم ،ســرش
را میگذاشــت روی دســتهایم ،پســتانم را میکــرد در دهانــش و
محکــم مـک مـیزد .لیوانــی گذاشــته بــود روی میــز .شــیرها را تــف
میکــرد تــوی لیــوان و همیــن کار را هــی تکــرار میکــرد .موهــای
مــادر در آغوشــم مشــکی و طالیــی بــود .چشــمانش هــم مشــکی و
صورتــش درشــت .چشــمهایش را میبســت و مــک مــیزد .تــف
میکــرد تــوی لیــوان .امــا ایــن بــار شــیر نبــود ،خــون بــود! لیــوان شــد
قرم ـ ِز خونــی رنــگ.
پســرم آرام و نــرم پســتان را میگرفــت بــه دهانــش ،پســتان مــن را
نه ،پســتان زن همســایه را .بعــد آرام میزدیــم پشــتش ،آروغ م ـیزد
و میخوابیــد ،نــرم و آرام و بیصــدا.

آروغــی زدم از مشــروب دیشــب .میخواهــم بخوابــم نــرم و آرام،
امــا نــور ایــن پنجــره نمیگــذارد .چادرســیاه مــادرم را از بقچــه بیــرون
میکشــم .بــا میــخ و چکــش میافتــم بــه جانــش .میکوبمــش بــه
پنجــره.
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سیاه ،سیاه.
م ـیروم زیــر پتــو ،پتــو پلنگ ـیام کــه پلنگــش کمیــن کــرده ،انــگار
کــه بخواهــد آهویــی را بــدرد.
پستانهایم.
چک ...چک...
شیر طالیی زیر کابینت.
چک ...چک...
پستانبند سرخ روی رادیاتور.
چک ...چک...
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هر سه به من میخندند

بــا انگشــتم روی شیشــه بخــار گرفتــه ســونا بــه فارســی مینویســم:
«مورچههــا پــرواز میكننــد».
خوابیــده بــودی روی ســكوی باالیــی .از حجــم بخــار تــو را ندیــدم.
حولــه را از دورم بــاز كــردم .بــرای خــودم آواز میخوانــدم و راه
میرفتــم و حولـهام را هــم پــرت كــرده بــودم روی زمیــن .بــا صــدای
بــم مردان ـهات پرســیدی« :چــی نوشــتی روی شیشــه؟» پریــدم و جیــغ
زدم و حولــه را از روی زمیــن برداشــتم و محکــم پیچیــدم دورم.
گفتی« :زیبایی ،خوشهیكلی».
وحشــت کــردم و پریــدم بیــرون .رفتــم تــوی ســونای روبـهرو نشســتم
روی ســکو .در بــاز شــد و تــو بــا هیــکل عضالنــی و پوســت ســیاهت
از میــان بخــار ظاهــر شــدی .من جمــع شــده بــودم گوشـهای و حولــه
را پیچیــده بــودم دور تنــم .نشســتی روبــهروی مــن و گفتــی« :اهــل
كجایــی؟»
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«ایران».
«مسلمونی؟»
«اومممم».
آمدی نزدیکم« :از مردهای سیاه خوشت میآد؟»
بخــار بــا فشــار وارد اتاقــک شــد ،دیگــر نمیتوانســتم ببینـمات .نفــس
عمیقــی کشیدم .دســتی لغزیــد روی لبهایــم و بعــد بــه نرمــی حولــه
را کنــار زد...
بلنــد شــدم و ُســر خــوردم کــف ســونا .دویــدم طــرف رختكــن
زنهــا .لباســم را پوشــیدم و پلههــا را یكــی در میــان رفتــم بــاال .بــه
مســئول باشــگاه گفتــم« :مــردی ...مــر ...دی  ...در ســونا ...قصــد تجاوز
بــه مــن رو داشــت».
ماشین پلیس سریعتر از تصورم رسید مقابل در باشگاه.
چهــار مــرد مقابــل مــن ایســتاندند؛ عضالنــی ،بلنــد قــد و بــا لبهایــی
کلفــت .نــگاه كــردم بــه اولیــن مرد ،دومــی ،ســومی و چهارمــی.
خــودش اســت چهارمــی ،همیــن اســت .مــرد ســرش را تــكان داد و
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گفــت« :مــن امــروز اصــا تــوی ســونا نرفتــم ،شــما رو هــم ندیــدم».
هــر چهــار مــرد اعــام كردنــد كــه امــروز اصــا تــوی ســونا نرفتهانــد.
مــن اصــرار كــردم نفــر چهــارم اســت ،خــودش اســت .پلیــس هــم
دس ـتهای مــرد را بســت و مــا را ســوار ماشــین كــرد.
پشــت میــز ،پلیــس گنــدهای نشســته بــود کــه مــدام فیــن میکــرد تــوی
دســتمالش و بعــد هــم دســتمال را بــا آن مایــع لزجــش گلولــه میکــرد
و میگذاشــت تــوی جیبــش .مــن هــم نشســتم روی صندلــی .پشــت
ســر همــان پلیــس ،در یــك قــاب طالیــی ،ملكــه انگلیــس لبخنــد
م ـیزد .بــا دیــدن عكــس ملكــه روی دیــوار یــاد عكــس خامن ـهای و
خمینــی افتــادم .آنهــا هــم لبخنــد میزدنــد .یــادم اســت...

چشـمبندم را بــاز كردنــد .دو قــاب طالیــی روی دیــوار بــود :خمینــی
لبخنــد مـیزد کنــار خامنهای .ســرم را چرخانــدم به راســت .دخترهای
جوانــی را دیــدم بــا اندامهــای برهنــه و باریــك و زنهایــی مســن
بــا پســتانهایی آویــزان و شــكمهایی افتــاده كــه وســط پایشــان را
پوشــانده بــود .ســرم را چرخانــدم بــه چــپ ،زنــی را دیــدم كــه شــبیه
زنهــا نبــود .ریش و ســبیل ترســناكی داشــت ،بــا مقنعه و چادر نشســته
بــود و صــدای تقتــق خــودكارش در فضــا میپیچید .لباسهــای
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زنــدان را دادنــد دســتم و گفتنــد« :لخــت شــو ،بعــد از بازبینــی بپــوش
و بــرو بــه ســلولت ».با دیــدن زنهــای لخــت كنــار دو قــاب عكــس
طالیــی صــدای خنــدهام پیچیــد در اتاق .مســئولین زنــدان فکــر
كردنــد حتمــا مــن دیوان ـهام.

پلیس گفت« :چرا میخندید؟ با شمام ،چرا میخندید؟»
گفتــم« :بــا دیــدن لبخنــد ملكــه یــاد لبخنــد خامنـهای و خمینی افتــادم».
ســرش را برگردانــد و بــه قــاب ملكــه نــگاه كرد و بــا عصبانیــت گفت:
«ایــن عكــس هیــچ ربطی بــه خامنـهای و خمینی شــما نــداره».
گفتم« :داره ،هر سه توی عکسها به من می خندن».
خیلی جدی گفت« :این جا رو امضا كنید».
مــرد سیاهپوســت همچنــان مدعــی بــود مــن را ندیــده و اصــا آن
روز ســونا هــم نرفتــه.

شــکمم پــر بــود ،توالــت را نشــانم دادنــد .کابوسهــا رهایــم نمیکنند.
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یــادم میآیــد...

در مســیر ،حمامهایــی را دیــدم كــه در نداشــت و دخترهــا و زنهــا،
زیبــا و برهنــه زیــر دوشهــا تــن و بدنشــان را میشســتند .از ســقفها
آب میآمــد ،نــه شــیر آبــی بــود و نــه لولــهای .بــرای ایــن كــه
کســی خودزنــی نکنــد ،خودكشــی نکننــد آن زنهــای زیبــا انــدام
زندانــی ،مقابــل حمامهــای ب ـیدر ،زنــی بــا چــادر ســیاه و ترک ـهای
بــه دســت ایســتاده بــود .توالــت را نشــانم داد .در نداشــت ،بایــد
مینشســتم و مقابــل چشــمهای زن چــادر بــه ســر ادرار میكــردم.
گفتــم« :نمیتونــم بشاشــم وقتــی تــو ایــن جــا ایســتادی و بهــم خیــره
شــدی ».تاكید كــرد« :عــادت میکنــی .تــا چنــد روز بعــد راحــت
جلــوی مــن میشاشــی».
گفتم« :این چه قانونییه تو این مملكت؟»
گفــت« :زنــدان زندانــه .همــه جــای دنیــا همینــه ،هتــل کــه نیســت،
زندانــه».
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از نیمــه راه بــا همــان مثان ـه پــر برگشــتم بــه اتــاق .مقابــل میــز پلیــس
ایســتادم و گفتــم« :ایــن آقــا نبــود ،ایــن نبــود ،قــد اون كوتاهتــر بــود،
انگشــتهاش هــم ظریفتــر و دســتهاش هــم كوچکتــر بــود،
ایــن دســت و انگشــت نبــود».
پلیــس ســری تــكان داد و گفــت« :ایــن جــا رو امضــا كنیــد ».بــه مــرد
سیاهپوســت گفــت« :شــانس آوردی ،وگرنــه جــرم تجــاوز یــا تصمیــم
بهــش یــا هــر نــوع تخطــی جنســی جــز ِء ســنگینترین جرمهاســت».
در سكوت امضا كردیم.

حــاال در آغوشــت ...دســتم را از دســتكشهای بیانگشــتم درآوردی
و آنهــا را دســت خــودت كــردی و دســتكشهای انگش ـتدارت را
کــردی دســت مــن .بغلــم کــردی و آرام در گوشــم گفتــی« :روی
شیشــه ســونای بخــار چــی نوشــتی؟»
«نوشتم مورچهها پرواز میكنند».
انگشــتهایت را بوســیدم و بــه دســتكشهای بیانگشــتم خندیــدم
كــه درزهایــش در دس ـتهای گنــده تــو شــكافته شــده بــود.
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نامهای به صالحی

فقــط یقــه پیراهــن ســفیدت را میدیــدم بــا لبههــای آســتینات کــه در
تاریکــیبــرق م ـیزد .همــه جــا تاریــک بــود .صــدای زوزه س ـگها
میپیچیــد تــوی آن پیــکان قراضــه .دســتت را گذاشــتی روی دنــده
ماشــین ،دســتم را گذاشــتم روی دســتت ،گفتــی« :چــه قــدر داغــی،
تــب داری».
بــاد از الی درزهــای ماشــین خــودش را میکشــید روی تنــم .پاهایم را
مالیــدم بــه هــم .درســت میگفتــی ،تــب داشــتم .سـگهای گرســنهی
ولگــرد دورتــادور ماشــین میپریدنــد ،دهانشــان را پشــت شیشــه بــاز
میکردنــد و مثــل گرگهــای وحشــی خرنــاس میکشــیدند .گفتــی:
«نگــران نبــاش ،درهــا قفله».
حــرارت بــدنات آن قــدر بــاال بــود کــه قطرههــای عرقــت را روی تنم
احســاس میکــردم .نفهمیــدم کــی پایــت را از ســمت راننده گذاشــتی
الی پاهــای مــن .حــاال جلــوی صندلــی مــن ســه تــا پــا بــود ،ســریع بــه
هــم پیچیدیــم و پاهــا شــدند چهــار پــا .صورتــت روی گونـهام بــود و
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نفســت بــوی ســیگار بهمــن میداد .بارهــا قــول داده بــودی بهــم کــه
صورتــت را اصــاح کنــی ،امــا هیــچ وقــت ایــن کار را نکــردی .ت ـه
ریشــت صورتــم را میخراشــید ،بعــد هــم گــردن و گوشــم را .کنــار
موهــای تابــدارت ،ســگ وحشـیای را میدیــدم کــه از شیشــه داشــت
بــا شــدت پــارس میکــرد.
دســتت را بــردی زیــر دامــن بلنــدم ،نــرم و آرام دامنــم را دادی بــاال.
حــاال پاهایــم لخــت و برهنــه مالیــده میشــد بــه شــلوار مشــکی
نخ ـیات کــه خیلــی هــم نــرم نبــود .صــدای قــاب کمربنــدت میــان
پــارس ســگهای وحشــی گــم میشــد .تمــام لباســم خیــس شــده
ق ِ
تــق اســتخوانهایم را
بــود .زانوهایــم بــه هــم میخوردنــد و تــ 
میشــنیدم .پاهایــم را از هــم بــاز کــردی ،دســتهایم را محکــم
گرفتــی در دســتهایت .ســینههایم را خراشــیدی و رفتــی تــا
زیــر نــاف و شــکمم .قطرههــا از نــوک بینــیات میریخــت روی
چشــمم .موهایم را چنــگ زدی در دســتت ،چش ـمهایت چــپ شــده
بــود از ایــن فاصلــه نزدیــک .در گوشــم آرام گفتــی« :جیــغ نــزن .فقــط
خواهــش میکنــم جیــغ نــزن ».مــن لبهایــم را محکــم میگزیــدم
و لبهــای تــو خونــی میشــد .دســتت را گذاشــتی بیــن دندانهــام.
بــا دندانهایــم دســتت را آن قــدر فشــار دادم کــه داد زدی .ماشــین
تکانتــکان میخــورد .زوزه ســگها بلندتــر شــده بــود.
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بیحــال و بیرمــق افتــاده بــودی روی مــن ،مثــل ایــن کــه مــرده
بــودی و مــن هــم بیجــان افتــاده بــودم زیــرت .از الی مژههایــم
نــوری را حــس کــردم کــه بیشــتر و بیشــتر میشــد .آنقــدر زیــاد کــه
بهــت گفتــم« :بلنــد شــو .یه ماشــین داره بهمــون نزدیــک میشــه».
بلنــد شــدی ،ســریع شــلوارت را کشــیدی بــاال .دو بســیجی اســلحه بــه
دســت از ماشــین پیــاده شــدند .دو تیــر هوایــی در کردنــد و س ـگها
فــرار کردنــد .دامنــم را ســریع کشــیدم پاییــن و در خــودم مچالــه
شــدم.
یکــی از برادرهــا زد بــه شیشــه و گفــت« :چــرا میلــرزی خواهــر؟
چیــزی شــده؟»
تــو پیــاده شــدی .نفهمیدم چــه گفتــی و چــه چیــزی نشــان دادی
کــه آنهــا بــا احتــرام رفتنــد .ماشــین را روشــن کــردی ،گاز دادی
و راه افتادیــم .نیمههــای راه بودیــم کــه کــتات را انداختــی روی
شــانههایم .خــودم را بغــل کــرده بــودم و بــه جــاده نــگاه میکــردم،
عرقــم خشــک شــده بود .رســیدیم بــه شــهر ،مقابــل آژانســی پــارک
کــردی.
مــن بــه صــدای تــو عــادت کــرده بــودم .خیلــی دلــم میخواســت بعــد
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از یــک ســال بازجویــی ،دقیــق صورتــت را ببینــم .بــه تــو عــادت کرده
بــودم ،بــه صدایــت ،بــه ســوالهای تکراریات ،بــه ســکوتت ،به
لحــنات ،بــه توهماتت .تمــام مــدت در آن ســلول فقــط بــه ایــن
فکــر میکــردم کــه چــه چیــزی بهــت بگویــم؟ چــه نقشـهای بکشــم؟
بارهــا خواســتی اعدامــم کنــی ،امــا هــر بــار میبخشــیدی .هــر روز،
هــر روز منتظــرت بــودم ،ســاده نیســت .کمــیفکــر کــن .اگــر روزی
جایــت را بــا دیگــری عــوض میکــردی ،قهــر میکــردم و میگفتــم
مــن فقــط بــا او حــرف میزنــم .نامــت «او» بــود.
در ماشین را باز کردم« .راستی اسمت چیه؟»
«تو من رو صالحی صدا کن».
«من صالح صدات میکنم».
نمیخواســتم پیــاده شــوم ،یــک پایــم را گذاشــتم بیــرون ،روب ـهرو را
نــگاه کــردم .ماشــینها میرفتنــد ،تنــد و پرشــتاب .بــاران شــدیدی
گرفــت ،بــرف پاککن ماشــین را زدی .در ماشــین را بســتم و نشســتم.
کمــیدندهعقــب گرفتــی کــه ماشــین را ببــری تــوی تاریکــی .آرام
گفتــی« :چــرا پیــاده نمیشــی؟»
گفتم« :من رو برگردون همون جایی که بودم».
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شــوکه شــدی .خودت را کــج کــردی ،برگشــتی کامــا ســمت مــن
و گفتــی« :دیوون ـهای؟ تــو آزادی .بــرو ،مــادرت منتظرتــه».
پوزخنــدی زدم ،اشــکهایم لبهایــم را شــور کــرد .گفتــم« :کــی
میبینمــت؟»
هــر روز ،روزی هفــت ســاعت ،ســه ســاعت ،دوســاعت صــدای تــو
را میشــنیدم .تــو تنهــا کســی هســتی کــه ایــن قــدر از مــن میدانــی،
آن قــدر کــه خــودم هــم از خــودم نمیدانــم .تــو ترسهــای مــن را
دیــدهای .تمــام کابوسهــا و رنجهــای مــن را میدانی .تــو میدانــی
بعــد از گرســنگی ،مــن چــه میگویــم .میدانــی بعــد از اتــاق
ســفید مــن چهطــور گریــه میکنــم و چهطــور بیرحمانــه اســم
دوســتها ،آدمها ،روابــط و رازهــا را برایــت روی کاغــذ ســفید
مینویســم .تــو میدانــی موقــع اعتــراف پوســت مــن چــه رنگــی
اســت ،شــکل صورتــم بــا آن چشــمبند تــا چــه انــدازه مضحــک
میشــود .تــو دیــدهای لبهایــم چهطــور بــه هــم میخــورد و
دندانهایــم روی هــم چــه صدایــی میدهــد .تــو میدانــی بعــد از
بیغذایــی قــاچ لبهایــم چگونــه میشــود .تو میدانــی لحظــهای
کــه اســم دوســتانم را روی کاغــذت مینویســم ،مژههایــم چــه طــور
خیــس میشــوند و قدمهایــم چــه طــور میشــکنند .تو میدانــی
مــن چــه طــور شــلوارم را خیــس میکنــم .تــو میدانــی پوســت و
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اســتخوان شــدن ایــن تــن چــه شــکلی اســت .مــن کجــا بــروم؟ مــادر
مــن دیگــر منتظــر ایــن زهــرا نیســت .مــن را بــا خــودت برگــردان .یــا
تــو بــا مــن بیــا یــا مــن را بــا خــودت ببــر.
نگاهــم افتــاد بــه دامنــم .خیــس بــود .دســتم را بــردم زیــر دامنــم ،غــرق
خــون بــود .دســتهایم را بــو کــردم ،بــوی آن لحظــهای را مــیداد
کــه مــادرم مرغهــا را بــا کوپــن کارمنــدی میخریــد و میچیــد
روی کابینــت .دســت میکــردم تــوی دل و جگــر آنهــا و زیــر شــیر
آب میشستمشــان .تــا مدتهــا دســتهایم را کــه بــو میکــردم،
بــوی زهــم مـیداد .مــادرم بــا آن چاقــوی دستهســیاه یــک قــاچ لیمــو
میبریــد و میگفــت« :دســتت رو بــا لیمــو پــاک کــن تــا بــوی مــرغ
بــره».
بــه تــو گفتــم پیــاده شــو و برایــم لیمــو بخــر .ایــن درخواســت مــرا هــم
پذیرفتی .پیــاده شــدی و بــا یــک کیســه لیموتــرش برگشــتی .چاقویــی
از جیبــت درآوردی ،قاچــی بــه لیمــو زدی .مــن شــروع کــردم دســت
و انگشــتانم را لیمــو مالیــدن و تــو خندیــدی...

دســتها و انگشــتهایم را بــا لیمــو پــاک میکنم .امــروز بــاران
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شــهر لنــدن مثــل بــاران پودرشــده شــمال ایــران اســت کــه مثــل شــبنم
مینشســت روی لباسهــا .فرزنــد تــو هــم دهانــش را بــه ســمت
آســمان آن قــدر بــاز نگــه داشــته تــا پــر از آب بــاران شــود .بعــد
دهانــش را میبنــدد و آب بــاران را قــورت میدهــد و میگویــد:
«اُخیــش ،تشــنهام بــود ».و بــاز دوبــاره ایــن کار را تکــرار میکنــد.
نــام پســرم را گذاشــتهام صالــح .او دائــم از مــن ســوال میکنــد و مــن
هنوز اعتــراف میکنــم.
«مامــان ،خــدا چــه رنگییه؟ مامــان ،خــدا کجــا قایــم شــده؟
خونـهاش کو؟ مامــان ،چــرا رنــگ آدمهــا بــا هــم فــرق داره؟ مامــان،
آســمون قویتــره یــا زمین؟ مامــان ،چــرا فیــل پــرواز نمیکنه؟ چــرا
فرشــتهها تــوی شــهرها نیســتن؟ مامــان ،چــرا عکــس فرشــتهها تــوی
مســجد نیســت ،تــو کلیساســت؟ مامــان ،چــرا خورشــید بســتنیام رو
آب میکنــه؟»
همیــن دیــروز بــود کــه پرســید« :مامــان چــرا مورچههــا ضعیفتــر از
دایناسورن؟»
اعتــراف کردم« :دایناســورها رفتــن پســرم ،امــا مورچههــا مونــدن.
حــاال کــدوم قویتــرن؟»
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اسم من گربه است

دســتهایت را بــردی ســمت شــکمم .شــکمم ترکخــورده و
بدجــوری چــروک اســت .پالســیده و آویــزان اســت .یــک بــار بیشــتر
حاملــه نشــدهام .یادم میآیــد شــکمم مثــل کــوه دماونــد نوکتیــز
شــده بــود .از شــدت خــارش ناخنهایــم را میکشــیدم روی پوســتم.
پوســتم میشــد قرم ِز قرمــز .بعدهــا جــای همــان قرمزیهــا شــد
ترک .دختــرم چهــار کیلــو بــود.
حــاال شــکمم تخـ ِ
ـت تخــت اســت ،امــا یــک تکــه پوســت مــردهی
بیجــان ،مثــل دنبــان گوســفند ،از مــن آویــزان اســت و لفلــف
میکند .بــاورم نمیشــود تــو چهطــور بــه ایــن تکــه پوســت مــردهی
آویــزان دســت میزنــی و ایــن قــدر بیتــاب میشــوی .چــه قــدر تــو
عجیبــی! ایــن تکــه پوســت پالســیده را گاز میگیــری و میبوســی.
ســعی میکنــم از پشــت بــه تــو بچســبم و آرام دســتت را هدایــت
کنــم ســمت ســینهام .امــا تــو دســتم را پــس میزنــی و دوبــاره دســتت
را میگــذاری روی شــکمم ،دقیقــا همــان نقطــه که نــه میخواهــم
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آن را در روشــنایی ببینــی ،نــه در تاریکــی .ایــن جــدال آن قــدر ادامــه
پیــدا میکنــد کــه دس ـتآخر دم گوشــم زمزمــه میکنــی« :دوســتش
دارم ،تحریکــم میکنــه ،یــادم مینــدازه یــه وقتــی حاملــه بــودی .یــه
دختــر زاییــدی .ایــن شــکم یــه مــادره».
خیلی عجیبی!
آرام میشــوم .حــاال خــودم را نرمنــرم رهــا میکنــم در آغوشــت.
دماغــت را میبــری زیــر بغلــم .خــودم را جمــع میکنــم .نمیدانــم
ت ـنام زیــر چــادر و بــاران چــه بویــی گرفتــه .بــه زور دس ـتهایم را
بــاز میکنــی و بــاز ســر و دماغــت را فــرو میکنــی زیــر بغلــم و
صورتــت را میمالــی بــه موهایــش.
زمزمــه میکنــی« :چــه خوبــه کــه بــوی عطــر و مــام زیــر بغل نمـیدی.
چــه خوبــه کــه بــوی تــن و عــرق یــه زن رو مـیدی ،یــه زن وحشــی
چــادر بهســر».
نرمتــر میشــوم و خــودم را کمتــر جمــع مــی کنم .زبانــت را
میبــری ســمت انگشــتهای پــام .پاهایــم را میکشــم ،میخنــدم و
میگویــم« :نــه ،ایــن تحریکــم نمیکنــه».
کمــی قلقلـکام میدهــی ،امــا ایــن پاهــا ســاعتها در آن کفشهــای
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پاشــنه بلنــد و جــوراب مشــکی پاریزیــن کنــار خیابــان ایســتاده بــوده
و حتمــا هــم بــوی گنــد میدهــد االن .میگویــی ،عاشــق بــوی پــا
هســتی و بچــه کــه بــودی ،عــادت داشــتی جورابهایــت را کــه
درمـیآوردی ،پــرت میکــردی گوشـهای و بعــد پاهایــت را هــی بــو
میکشــیدی و میخندیــدی.
دیگــر رهــا شــدهام ،رهای رهــا .مطمئــن شــدهام میتوانــم روی ایــن
تخــت طالیــی لوکــس ،بــا آن چــراغ صــد اللــه بــاالی ســرم ،خــودم
را رهــا کنــم در آغوشــت .بدنــت قــوی اســت و درشــت .پاهایــم را
حلقــه میکنــی دور کمــرت و بــه آن چــراغ صــد اللــه خیــره میشــوم
کــه ناصرالدیــن شــاه بــا ســبیل کلفتــش روی اللههــا تــاب مــی خــورد
و بــه مــن نــگاه میکنــد .صــدای بــوق و آژیــر ماشــینهای خیابــان
مزاحمنــد .بلنــد میشــوی ،پنجــره را میبنــدی ،نگاهــت میکنــم،
میشناســمت .دیگــر غریبــه نیســتی .بــه صورتــم نزدیــک میشــوی،
نــگاه عمیــق و عجیبــی داری .دســتم را میبــرم الی ریشهایــت
کــه مثــل موهــای نوزادنــد .چــه قــدر نرمنــد ایــن ریشهــای مشــکی
پرپش ـتات.
میگویــی« :هیــچ وقــت تیــغ نــزدم ،فقــط بــا قیچــی مرتبشــون
کــردم».
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میخنــدم و ریشهایــت را میبوســم .دهانت ،صورتــت ،تنــت بــوی
گالب میدهــد ،یــاد روزهــای شــلهزرد پختــن مــادرم میافتــم .آن
قــدر میخنــدم کــه از تخــت میافتــم پاییــن ،دســتم را میگیــری و
بلنــدم میکنــی .بغلــم میکنــی و ســینههایم را میبوسی .ســینههایم
آن قــدر بــزرگ اســت کــه خجالــت میکشــم ،امــا تــو میگویــی،
عاشــق ســینههای گنــده آویزانــی ،ســینهی درشــت ،یعنــی زن بــودن.
بــرای همیــن بــا اعتمــاد بهنفــس میچسبانمشــان بــه پشــتت .بلنــد
میشــوی و از تخــت مــیروی بیرون .مــن هــم بلنــد میشــوم و
درآینــه خــودم را تماشــا میکنــم .بــه شــکم آویزانــم چنــگ میزنــم.
ســینههایم را بــا دس ـتهایم میبــرم بــاال .راحــت شــدهام ،دیگر فکــر
عمــل و جراحــی را نخواهــم کــرد ،میخنــدم و میپــرم در تخــت.
میآیــی و در هــر دو دســتت تخممــرغ اســت .بــا لبهایــت
لیســم میزنــی .ریشهــای نرمــت را میمالــی بــه تنــم .نــرم و آرام
تخممرغــی را فــرو میکنــی در مــن ...آرام ...آرام .شــوکه میشــوم،
فکــر میکنــم دیوان ـهای .تخممرغ ســرد اســت ،تــوی یخچــال بــوده.
تــو ایــن بــازی را دوســت داری ،مــن را میبوســی و از مــن میخواهــی
بنشــینم روی پاهایــم و بــا صــدای قدقــد زور بزنم .چارزانــو مینشــینم
و بــا صــدای بلنــد قدقــد میکنــم و زور میزنــم :تــق .تخممــرغ
میافتــد روی زمیــن و تــو مثــل پســربچههای پنــج ســاله ذوق
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میکنــی .از خنــده ریســه مــیروی روی تخــت و دوبــاره و دوبــاره
ایــن کار را تکــرار میکنــم.
نیمههــای صبــح بــود کــهخوابیدیــم .فکــر میکــردم قــدرت داری،
منجــی مــن هســتی ،نجاتبخشــی .نیمههــای ظهــر بیــدارشــدیم.
موهــای مشــکیام روی ســینهات ،هــر دو میخندیم ،مــن دوســت
نــدارم بــا دهــان ن ُشســته حــرف بزنــم ،امــا تــو چســبیده بــه صورتــم
بلنــد بلنــد حــرف میزنی .مــن دهانــم را بــاز نمیکنــم ،فقــط بــا
بــاال و پاییــن کــردن ســرم جــواب میدهــم و تــو دائــم از مــن ســوال
میکنــی و اصــرار داری چشــم در چشــم بــا تــو حــرف بزنــم.
زیــر دوش حمــام ،بــا کــف و آب تــن و بدنــم را میشــویی .مثــل
بچههــا دهانــت را پــر از آب میکنــی و میپاشــی بــه صورتــم .پشــتت
را لیــف میزنــم ،پاهایــت را ،رانهایــت را .لیــف را میگیــری و
آلــتات را میشــویی .موهایم را آرام بــا حولــه خشــک میکنــی.
سشــوار را مـیآوری و میگویــی ،هــوا ســرد اســت ،ســرما میخوری.
دس ـتهایت را میکنــی الی موهایــم و گاهــی هــم بــاد داغ سشــوار
را میگیــری روی صورتــم و مــن جیــغ میزنــم و تــو میخنــدی.
قهــوه را میگــذاری روی میــز طالیــی گنــده خانــهات ،صندلــی
آن قــدر ســنگین اســت کــه نمیتوانــم بکشــماش عقــب و بنشــینم
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رویاش .صندلــی را برایــم بلنــد میکنــی .نــان بربــری بــرش خــورده
را از فریــزر درمـیآوری و میگــذاری در فــر .بــوی عطــر تــازهی نــان
بدجــوری گرســنهام کــرده اســت .مثــل بچههــا منتظــر نــان مینشــینم،
نگاهــم بــه دس ـتهای تــو اســت کــه خالــی م ـیرود بــه آشــپزخانه و
پــر برمیگردد .عســل و مربــا  ،پنیــر و گــردو ،خامــه و نــان و قهــوه و
چــای میخوریــم ،نمیدانســتم ایــن قــدر گرســنهایم.
کمکــت میکنــم میــز را جمــع کنیــم .م ـیروم روی مب ـل مینشــینم،
ناراحتــم از ســنگینی مبلهــا روی آن فرشهــای نــرم و ظریــف
دســتباف تبریــز.

صفحــه کوچــک تلویزیــون پــر از برفــک میشــود ،فیلم همیــن جــا
قطــع شــد .اشـکهایم تمــام صورتــم را خیــس کــرده اســت .بــا قطــع
شــدن فیلــم صــدای هقهــقام مــی پیچــد در آن اتــاق تاریــک بــی
پنجــره .میگویــم« :چــرا قطــع کــردی؟ ادامــه داشــت ،ادامــه داشــت...
چــرا آخــر فیلــم رو نشــونم نمیدیــن؟ چــرا فیلــم رو قطــع میکنیــن؟
داســتان ایــن جــا تمــوم نمیشــه»...
چشــمبندی بــه چشــمهایم میبندنــد .صــدای زمخــت مردانــهای
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میگویــد« :بقیــه اش رو بگــو ببینــم .بعــدش چــی شــد؟»

ســه دســته اســکناس میگــذاری روی همــان میــز طالیــی خانــه
و بــدون ایــن کــه بــه مــن نــگاه کنــی ،کــتات رامیپوشــی و
میگویــی« :ایــن پــول رو بــده صاحبخونــهات ،بــرای دو ســالات
کافیــه .نایســت کنــار خیابونهــا».
بلنــد میشــوم ،دســته اســکناسها را میگــذارم تــوی کیفــم .از الی
در اتــاق چشــمم میافتــد بــه یــک گربــه پشــمالوی ســیاه کــه نشســته
روی تخــت و صــاف مــن را نــگاه میکنــد .مــیروم ســمت اتــاق،
گربــه را بغــل میکنــم ،نــرم و لطیــف اســت .از اتــاق بیــرون میآیــم
و میگویــم« :اجــازه مـیدی ایــن گربــه رو بــا خــودم ببــرم؟» میآیــی
ســمتم ،گربــه را محکــم از بغلــم بیــرون میکشــی و میگویــی« :نــه،
ده تــا اســکناس دیگــه بخــوای مـیدم ،امــا ایــن گربــه رو نــه».
جیــغ میزنــم ،خواهــش میکنــم ،میگویــم میخواهــم بــه یــادگار
از تــو ایــن گربــه را ببــرم .گربــه تــوی دســتهایت در آســمان
میچرخــد و مــن هــم میچرخــم دورت .قــدت بلنــد اســت ،هرچــه
میپــرم دســتم بــه گربــه نمیرســد .دســتم را میگیــری و میگویــی:
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«صبــر کــن ،آدرســت رو بنویــس ،فــردا ده تــا گربــه برایت یــادگاری
میفرســتم ».آویــزان گردنــت میشــوم و میگویــم« :قــول م ـیدی؟»
میگویــی« :قــول میدم ».آدرســم را ســریع مینویســم و قبــل از
ایــن کــه در را ببنــدم و از خان ـهات بــروم بیــرون ،میپرســم« :اســمت
چیــه؟» میخنــدی و میگویــی« :گربــه».
من هم میخندم و میگویم« :منم ماهی».
در را میبندم و میروم.

«شما تا آخر فیلم رو به من نشان ندادین ،فیلم رو قطع کردین».
مثــل پیرزنهــا صدایــم میلــرزد« .بــه خــدا نمیدونســتم ...خــودم هــم
نمیدونســتم چــی کار دارم میکنــم .اون لحظــه کــه زیــر بــارون ،بــا
چادر ،کنــار خیابــان ایســتاده بــودم و ســوار ماشــینش شــدم ،گریــه
میکــردم .ازش خواســتم مــن رو بــا خــودش ببره .مــن هیچــی از
ایــن آدم نمیدونــم .چــرا ایــن کار رو میکنیــن؟ شــما بــه مــن بگیــد
اون کــی بــود؟ اصال اســمش چیــه؟ چــرا تــو خونــهاش دوربیــن
گذاشــتین؟»
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چش ـمبندم را بــاز کردنــد .دوبــاره کاغذهــای ســفید بــرای اعتــراف.
مینویســم ،مــردی بــود کــه موهایــش مشــکی بــود ،صدایــش کلفــت
بــود ،چشــمهای خمــار و مژههــای بلنــد داشــت ،قــدش هــم بلنــد
بــود .یــک شــب ،یک شــب زیــر بــاران ،زنــی گریــه کــرد .زن از
مــرد خواســت او را بــا خــودش ببرد .مــرد آن زن را بــا خــودش بــرد
و نمیدانســت قــرار اســت در فیلمــی بــازی کنــد کــه بــه جــای ایــن
کــه گربــه ،ماهــی را در ایــن فیلــم صیــد کنــد ،ایــن بــار گربــه و ماهــی
هــر دو بــا هــم صیــد میشــوند.
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گل نقاشی شده روی گیالس شراب را لمس
میکنم

مزهمــزه میکنــی جــای ُرژ ســرخ براقــم را روی لبهایــت .لبهایــت
را بــه هــم میمالــی .دســتمالی از جیبــت درمــیآوری و محکــم
میکشــی روی لبهایــت و میگویــی« :خواهــش میکنــم ُرژلــب
ی شــده روی گیــاس
گرونقیمــت بــزن ».بــا انگش ـتهایم گل نقاش ـ 
شــراب را لمــس میکنــم ،مثــل کــوری کــه مــی خواهــد نوشــتهای را
بخوانــد .مثــل همیشــه میپرســی« :نوشــیدنی چــی میخــوری؟»
مــن هــم میگویــم« :آب ».و ایــن تــو هســتی کــه همیشــه بــا
شــرابخواری تمامــش میکنــی .مــن ســبزیجات ســفارش میدهــم
و تــو نتیجــه را میرســانی بــه یــک غــذای مرغــی یــا گوشــتی.
از کنــار شــانههایم دائــم میــز پشــتی را دیــد میزنــی .هــی خــودت را
مقابــل صورتــم مخفــی میکنــی و بــا اشــاره میگویــی« :صندلیــت
رو بکــش ایــن طرفتــر ،یــه نفــر اون پشــت نشســته ،فقــط برنگــرد».
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مــن صندلـیام را میکشــم جلــوی صورتــت و تــو بــا همــان دســتمالی
کــه ُرژم را از روی لبــت پــاک کــردهای عــرق ســرد روی پیشــانیت را
پــاک میکنــی .تمــام مــدت دلــم میخواهــد کیفــم ،شــالم ،کالهــم،
هــر کــدام ،بیفتــد روی زمیــن و خــم شــوم ببینــم پشــت ســرم کیســت
کــه تــو خــودت را ازش پنهــان میکنــی .میگویــی« :شــرابت رو
بخــور کــه زودتــر بریــم».
مــن شــراب را مثــل عــرق ســگی ســر میکشــم و گیــاس را
میگــذارم روی میــز .بــه خانــم پیشــخدمتی کــه پیشبنــد آبــی بســته
اشــاره میکنــی و میگویــی کــه غــذای مــا را کنســل کنــد .بلنــد
میشــویم ،زیــر آرنجــم را طــوری میگیــری و بــه مــن میچســبی
کــه حتــی بــرای لحظـهای هــم آن ناشــناس نتوانــد صورتــت را ببینــد.
مــن را ســریع از کوچــ ه پسکوچههــا میبــری و از آن جــا دورم
میکنــی .خــودم را میچســبانم بــه پالتــو کشــمیرت و نــر م دســتم
را میبــرم ســمت جیبــت .دســتم میرســد تــه جیــب و میخــورد
بــه کلیــدی .کلیــد را لمــس میکنــم ،ســوییچ ماشــین اســت .از
کنــار عینکــت نــگاه میکنــی و میخنــدی .تــو هــم دســتت را
میبــری ســمت جیــب کــت پشــمیام .دســتت میخــورد بــه ُرژ لبــم.
میخنــدی و ســرت را تــکان میدهــی .میگویــی« :نمیخــوای
بعــد غــذات ُرژت رو تکــرار کنــی؟»
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تمــام مســیر برایــم حــرف میزنــی از ایــن کــه سیاســت بــی پــدرو
مــادر اســت و هــر آدم عاقلــی بایــد خــودش را دور نگــه دارد از
ایــن بازیهــا .انگشــتهایم را میمالــم کــف دســتت ،گاهــی هــم
موهــای روی دســتت را ریزریــز میکشــم .لبخنــد میزنــی و بحــث
را پیــش میبــری ،نصیحــت و نصیحــت کــه تــو بایــد بــروی دنبــال
راهــی کــه بیآرمــان شــوی و ســاده و...
وارد کوچــه باریکــی میشــویم .زن شــکمگندهای بــا پنــج ســگ
بــزرگ ســیاه وســط کوچــه اســت .سـگهایش هــم نوبــت بــه نوبــت
لنگشــان را بــه ســمت درختــی بلنــد میکننــد و شاشــی بــه درخــت
میپاشــند وخودشــان را تکانتــکان میدهنــد .برگهــای درخــت
تــاب میخورنــد و میریزنــد .مــن خــودم را دوبــاره مــی چســبانم بــه
تــو و آســتین پالتــوت را محکــم میگیــرم .دســتت را میگــذاری
روی دســتم و میگویــی« :نتــرس ،نتــرس ».ســایه سـگها افتــاده روی
زمیــن و کشــیده شــده تــا روی درخــت .سـگها شــروع میکننــد بــه
پــارس کــردن.
بــه مســیرمان ادامــه میدهیــم .یــک رســتوران ایتالیایــی میبینیــم و
همــان جــا مینشــینیم .کفشهــای پاشــنهبلند آبــیام را از پایــم
درمــیآورم و بعــد هــم جورابهایــم را .پشــت پاشــنه چپــم را
میمالــم .تــاول بزرگــی زده .گفتــی« :چــی کار داری میکنــی؟»
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پایــم را بــه ســمتات کــج میکنــم و تــو هــم بــا انگشــتت پاشــنهام را
میمالــی .پایــم را از زیــر میــز میگــذارم الی پایــت .بهان ـهام کافــی
بــود ،تــو هــم میپذیــری و حرفــی نمیزنــی.
رومیــزی و دســتمال ســفرهها را لمــس میکنــم و تــو بــا دماغــت
غذاهــا را بــو میکشــی .غــذا را کــه تمــام میکنــی ،بــه تــاول پایــم
اشــاره میکنــی و میگویــی« :تاکســی میگیریــم».
آدرس پارکینــگ را بــه راننــده میدهــی و دهانــم را بــو میکنــی
کــه ماهــی خــورده بــودم و بــوی ماهــی م ـیداد .چش ـمهایم را هــم
بــو میکنــی .همــه جــام را بــو میکنــی .مــن هــم بــا دســتها و
انگشـتهایم نرمنــرم گــوشات را میمالــم .میرســیم بــه پارکینــگ.
میرویــم در ســیاهی پارکینــگ و از دور دکمــه ســوییچ تــوی جیبــت
را میزنــی .در ماشــین بــاز میشــود و تــوی ماشــین مینشــینیم .نــوک
دماغــت یــخ کــرده و ســرخ شــده .مــن دســتهایم را میمالــم بــه
هــم و دماغــت را میگیــرم بیــن دو دســتم .تــو هــم بعــد انگشـتهایم
را میبوســی ،یکییکــی .ماشــین را روشــن میکنــی .راســتی یــادم
رفــت ازت بپرســم چــه کســی را در رســتوران دیــدی کــه دوســت
نداشــتی تــو را دقیــق ببینــد؟ زن بــود یــا مــرد؟
حــرف را عــوض میکنــی و ســریع میگویــی« :مــا کــه ســنی ازمــون
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گذشــته ،زود ســرما میخوریــم ».و عطس ـهای میکنــی.
از پارکینــگ میآییــم بیــرون ،از خیابانهــای شــلوغ عبــور میکنیــم.
عکــس درختهــای کنــار خیابــان افتــاده تــوی شیشــه و نــور خاصــی
صورتــت را نارنجــی کــرده .عکــس ســاختمانها روی شیشــه ماشــین
چپــه شــده و شــهر از وســط شکســته و خوابیــده روی مــا .هــر دو
ســکوت کردهایــم.
آرام کنــار یــک خیابــان خلــوت نگه مـیداری .بــه چشـمها و صورت
و لــب و دهانــم نــگاه میکنــی .نزدیــک و نزدیکتــر میشــوی.
دســت میکشــم روی شــیب دماغــت و میرســم بــه لبهایــت.
بارهــا ایــن حرکــت را تکــرار میکنــم .صــدای پرندههــا و بــاد بیــن
درختهــا میپیچــد .تــو فقــط بــه لبهایــم نــگاه میکنــی و مــرا
بــو میکنــی .صــدای موتــوری از دور ریتــم نفسهــای آرامــت را
بــه هــم میریــزد.
صــدای موتورنزدیکتــر میشــود ونفسهــای تــو ســنگینتر.
ناگهــان نفسهایــت میشــکند .همــان لحظــه دســتم را مــی کشــم
روی دمــاغ و بیــن لبهایــت کــه کمــی خیــس میشــود .لبهایــت
ســرخ شــده .لبهایــم را میگــذارم روی لبهایــت و دهانــم پــر از
خــون میشــود .شیشــه جلــو ماشــین خــرد شــده و تمــام درختهــا
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و برگهــا ریــز شــدهاند .کنــار گوشــم میســوزد و تیــر میکشــد.
ایــن آخریــن تصویــری اســت کــه یــادم مانــده.

حــاال صــدای بــاد و پرنــدگان ،صــدای ماشــین و موتورهــا را بهتــر از
گذشــته میشــنوم .صــدای چــرخ غــذا را هــم از راهــروی بیمارســتان
میشــنوم و میفهمــم االن وقــت ناهــار اســت .خنــده و حرفهــای
پرســتارها را هــم میشــنوم و میفهمــم وقــت دادن داروهــا و
ســرم اســت .روزنامــه مخصوصــم را جلویــم میگذارنــد .بــا همــان
انگشــتی کــه گل نقاشــی شــده روی گیــاس شــراب را لمــس کــردم
حــروف برجســته روزنامــه را لمــس مــی کنــم :یــک پناهنــده سیاســی
ایرانــی در ماشــین شــخصیاش تــرور شــد .نامــزدش کــه همــراه او
بــود مجــروح شــد.
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من شوهرش هستم

نامــم بیــژن اســت و چهــل ســالهام .صورتــی اســتخوانی دارم و دماغــی
کشــیده و گونههایــم بــه طــرز عجیبــی برجســته اســت .میگویند ،غیــر
از رنــگ چشـمهایم ،بیشــتر شــبیه مــادرم هســتم تــا پــدر خدابیامــرزم.
شــما ایــن را بدانیــد کــه قــرار اســت فــردا اعــدام شــوم.

ایــن بخیههــای کنــار دســت راســت و چپــم را میبینی؟ مــن شــش
انگشــتی بــه دنیــا آمــدم .مــادرم میگفــت« :وقتــی تــو رو دادن
بغلــم ،اول خندیــدم و بــوسات کــردم .دســتت رو از زیــر پتــوی
آبــیای کــه دورت پیچیــده بودنــد درآوردم و بعــد جیــغ زدم و
بیهــوش شــدم .یه انگشــت اضافــی کنــار انگشــت باریــک و کوچیــک
آخــرت بــود .پرســتارها آب قنــد دادن بهــم و زدن تــوی صورتــم.
مــادر بزرگــت گفــت ،گریــه نکــن ،چیــزی نیســت ،دکترهــا میتونــن
عملــش کننــد».
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بخیــه کنــار انگشـتهای پایــم هــم بــرای همیــن اســت .شــش انگشــت
داشــت .پنــج ســالم بــود کــه عملــم کردنــد .هــر چــی گریــه کــردم
و جیــغزدم کــه ایــن انگشــتها را دوســت دارم و باهاشــان بــازی
میکنــم ،فایــده نداشــت .نفهمیــدم کــی بیهــوش شــدم و وقتــی بــه
هــوش آمــدم ،دســت و پــام را الی باندهــای ســفیدی پیچیــده بودنــد.
مــادرم میگفــت« :زشــته ،تــا کــی میخــوای مــردم بهــت بگــن
شــیش انگشــتی».
امــا مــن دوستشــان داشــتم .تــا روزهــا گریــه میکــردم و جیــغ
مــیزدم و میگفتــم« :انگشــتهام ،انگشــتهام رفتــن ».چهــار تــا
انگشــت باریــک و ســبک کــه رویشــان هــم ناخــن ظریفــی داشــتند
رفتنــد ،بــه همیــن ســادگی .آنهــا را بریدنــد و انداختنــد تــوی ســطل
آشــغال .آن قــدر بیتابــی کــردم کــه یــک روز مــادرم مــن را بــرد
دکتــر .دکتــر هــم داروهایــی داد کــه بیشــتر وقتهــا خــواب بــودم.
تمــام قصههــا و افســانههایی هــم کــه تــوی اتــاق و تخــت و الی
مالفههــا مخفیشــان کــرده بــودم از ذهنــم پریــد .قبــا بــا دس ـتهام
روی دیــوار بــا نــور چــراغ دیــو و پرنــده و شــاپرک میســاختم،
برایشــان شــاخ و بــال میگذاشــتم ،امــا نمیدانــم ،نفهمیــدم چــه
شــد کــه دیگــر بــا دس ـتهایم نتوانســتم شــاه و پــری و دیــو بســازم،
فقــط مینشســتم و گلهــای فــرش و قالــی را مــات نــگاه میکــردم.
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حــاال در ایــن نــور کــم و ضعیــف ،پشــت ایــن پــرده کلفــت برزنتــی
نشســتهام و بــرای تــو ،نرگــس ،بــا دس ـتهایم تصاویــری از فرشــته و
دیــو و پــری میســازم و قصــه میگویــم.

نرگــس آرام ســرش را گذاشــت روی شــانهام و گفــت« :یواشتــر
حــرف بــزن .حواســت کجاســت؟ مــردم رد میشــن و میشــنون
صــدات رو .جدیــدا بــا صــدای بلنــد قصــه میگــی .یــادت مــیره
کجاییــم و حواســت نیســت بــه آدمهایــی کــه رد میشــن .یــه
موقــع پــرده رو میزنــن کنــار و مــا رو میبینــن ،اون وقت رســوا
میشــیم ...ســاعت چنــده؟ فکــر کنــم دو ســاعتی هســت کــه داری
قصــه میبافــی».
بلنــد شــدیم .موکــت را لولــه کــردم و گذاشــتم پشــت پیتهــای
بــزرگ .نرگــس یکییکــی لباسهایــش را از البــهالی پیتهــا
و بشــکهها پیــدا کــرد ،لبخنــدی بــه مــن زد و پوشیدشــان .همیشــه
یــا شــورتش گــم میشــد یــا ســینهبندش .ایــن جــور وقتهــا مــن
بشــکهها را جابهجــا میکــردم و شــورت قرمــزش را از بیــن پیتهــا
پیــدا میکــردم و میگفتــم« :یــه مــاچ بــده تــا بــدم بپوشــیش ».نرگــس
هــم مثــل دختربچههــای پنــج ســاله میپریــد ،لبــم را میبوســید و
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شــورتش را از دســت مــن میکشــید.
ی داشــت .ت ـناش
نرگــس قــدش بلنــد بــود و هیــکل گوشــتی و نرم ـ 
مثــل مخمــل بــود .دســتم روی پیــچ و تابهــای تــن و بدنــش
میســرید و میرفــت آرام الی آن درز گرم وســط تنش .دماغــم
را نزدیــک دهانــش میبــردم ،نفــس عمیقــی از بیــن لبهایــش
میکشــیدم و میفهمیــدم ناهــار چــه خــورده و شــروع میکــردم:
«باقالــی پلــو؟» ابروهایــش را بــاال میانداخــت .همیــن طــور کــه
نفسهــای عمیــق میکشــیدم «زرشــک پلــو؟» نرگــس دوبــاره
ابروهایــش را میانداخــت بــاال .نفــس عمیقتــری از تــوی دهانــش
میکشــیدم و میگفتــم« :کوکوســبزی؟ آره ،کوکوســبزی خــوردی
ناهــار ».نرگــس مــن را میبوســید و میخندیــد.
پنجــره ســالن خانهمــان رو بــه پنجــره آشــپزخانه نرگــس بــود .بیشــتر
روزهــا بهــش اشــارهای میکــردم و بعــد هــم چهارطبقــه را پاییــن
میآمــدم و چــادر کلفــت برزنتــی زیرپلــه را مــیزدم کنــار .منتظــر
نرگــس کنــار پیتهــا و بشــکهها و گلدانهــای شکســته میمانــدم.
موکــت را پهــن میکــردم و دمپاییهایــم را جفــت میگذاشــتم دم
موکــت .صــدای پاشــنههای نرگــس میآمــد کــه پلههــا را دو تــا
ی مکــث میکــرد و
دو تــا میدویــد و میایســتاد جلــوی پــرده .کم ـ 
یواشــکی میگفــت« :ســام ،بیــام تــو؟»
73

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

«سالم ،بیا».
نرگــس پــرده را کنــار مــیزد و اول چــادر ســیاه ســرش را رهــا
میکــرد و بعــد...
یک سالی میشد که این زیرپله خانه ما بود.

نرگــس چــادر ســیاهش را از روی پیتهــا و بشــکهها برداشــت
و انداخــت ســرش .بــا همــان چــادر ســیاهش بغلــش کــردم و
گونههایــش را بوســیدم ،بعــد هــم آن لبهــای گــرد و چشــمهای
مشــکی معصومــش را .گفتــم« :دفعــه دیگــه قصــه را بــرات تــا آخــر
میگــم ،قــول مــیدم».
نرگس یــک خــال هــم روی گونــه راســتش داشــت کــه همیشــه
موقــع خداحافظــی نــوک زبانــم را میمالیــدم رویاش و میگفتــم،
مواظــب ایــن بــاش .موقــع ســام هــم زبانــم را دوبــاره بــه آن خــال
مـیزدم و بوسـهها را شــروع میکــردم .نرگــس زیــر آن چــادر ســیاه
معصومتــر میشــد .بهــش میگفتــم« :انــگار نــه انــگار مــادر یــه پســر
هجــده ســالهای».
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شیشــه ســالن شکســت و خــرد شــد و توپــی افتــاد وســط خانــه .قــل
خــورد و رفــت زیــر صندلیهــا .ســرم را از پنجــره بیــرون بــردم،
جوانهــای محــل فوتبــال بــازی مــی کردنــد .داد زدم« :مگــه نامــوس
نداریــد شــما؟» خواســتم بیشــتر فحــش بدهــم کــه چشــمم افتــاد بــه
علــی ،پســر نرگــس ،کــه مــات ایســتاده بــود و مــن را نــگاه میکــرد.
فحشــم را خــوردم و تــوپ را از زیــر صندلــی برداشــتم و مــادرم داد
زد« :نده...نــده».
رفــت و چاقــوی بــزرگ دستهمشــکیاش را آورد ،محکــم تــوپ را از
دســتم قاپیــد و تــا آمــدم بــه خــودم بجنبــم نــوک چاقــو را فــرو کــرد
تــوی تــوپ .صــدای خالــی شــدن بــادش پیچیــد تــوی گوشــم.

مــادرم موهایــش را مثــل تپــه دو طبقــه میکــرد بــاالی ســرش .یــک
گیــره ســر شــاپرک هــم مـیزد کنــار موهایــش و دائــم میگفــت« :یــه
روز ایــن شــاپرک جــون میگیــره و تــو ایــن خونــه پــرواز میکنــه و
میشــینه روی گلهــای کاکتــوس».
عمـهام همیشــه بهــشمیگفــت« :موهــات رو ایــن جوری درســت می
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کنــی کــه قــدت بلندتر نشــون بــده ،چــون قد کوتــاه و کوتولـهای».
مــادرم چشــمهای آبــی و دمــاغ اســتخوانی آویزانــی داشــت .از
عکسهــای قدیمــیاش معلــوم بــود کــه زمانــی خیلــی زیبــا بــوده.
یــک عــادت بــد همیشــگی داشــت کــه بــا دســتهایش دائــم نــم
گوشــههای لبــش را پــاک میکــردُ .رژگونــه ســرخی مــیزد و
گوشــوارههای گــرد حلقــهای بــه گوشهــای کوچکــش آویــزان
میکــرد .از همــان جوانــی عــادت نداشــت ســینهبند ببنــدد و
پســتانهایش زیــر لبــاس تپتــپ تــکان میخــورد .عــادت دیگ ـهای
هــم داشــت مــادرم ،زیــر دامنــش شــورت پایش نمیکــرد.

نرگــس کفشهایــش را پوشــید .صــاف بــه چش ـمهایم نــگاه کــرد و
گفــت« :مطمئــن بــودم تــو تــوپ بچههــا رو پــاره نکــردی ،نمیدونــم
چــرا علــی بــه همــه گفتــه تــوپ رو تــو پــاره کــردی و پــرت کــردی
سمتشــون».
لبــه چــادر نرگــس را کشــیدم و چــادر از ســرش ســر خــورد .گفتــم:
«نرگــس ،تــو کــه عــادت نــداری بــدون شــورت و پســتونبند راه
بــری تــوی خانــه ،هــان؟»
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خندیــد و چــادر را کشــید ســرش و گفــت« :وقتــی دارم مـیآم زیرپله،
هــم شــورت دارم ،هــم پســتونبند .چــه برســه تــوی خونــه ،نگــران
نبــاش ».ایــن را گفــت و پــرده را انداخــت و رفــت بــاال.

زنــگ در خانــه را زدنــد .صــدای بلبــل بلنــد شــد .مــادرم نزدیــک در
بــود ،امــا گفــت ،در را مــن بــاز کنــم .در را بــاز کــردم ،دو مــرد قــد
بلنــد بیســیم بــه دســت پشــت در ایســتاده بودنــد .در خانــه نرگــس
هــم بــاز بــود .نرگــس بــا همــان چــادر ســیاه و چشــمهای گریــان
پشــت سرشــان ایســتاده بــود .یکــی از مردهــا کــه صــدای بــم و خفهای
داشــت گفــت« :ببخشــید ،مــا بایــد خونــه شــما رو بگردیــم».
گیــج و مــات بــه نرگــس نــگاه کــردم ،صورتــش خیــس بــود و صدای
هقهــقاش تــوی پلههــا میپیچیــد .مردهــا آمدنــد داخــل خانــه.
اتاقهــا را ،کمدهــا را ،توالــت و حمــام را گشــتند .گفتنــد« :دنبــال
علــی احمــدی میگردیــم».
از اتــاق رفتنــد بیــرون .مــن رفتــم ســمت نرگــس ،دهانــم قفــل شــده
بــود و بــا نرگــس پلههــا را دنبــال مردهــا رفتیــم پاییــن .نرگــس
اشــکهایش را بــا چــادرش پــاک کــرد و گفــت« :اون کــه کاری
77

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

نکــرده ،فقــط زمانــی کــه خودتــون اجــازه داده بودیــن و تبلیغــات
آزاد بــود ،بــرای موســوی تبلیــغ کــرده .اون کــه کاری نکــرده ،االنــم
خونــه نیســت .اون که »...نرگــس ایــن جملههــا را دههــا بــار تکــرار
کــرد.
مــادرم هــم آمــد پاییــن .حــاال همـه مــا مقابــل آن پــرده کلفــت برزنتی
ایســتاده بودیــم .نرگــس ایســتاد مقابــل مــرد و التمــاسکــرد .مــن و
مــادرم خیــره بــه هــم نــگاه کردیــم.
مــرد گفــت« :همســایهها گــزارش دادن کــه ایــن شــعار مــرگ بــر
خامنــهای روی در و دیوارهــا رو پســر شــما مینویســه».
نرگــس جیــغ زد« :نه ،نــه .بــه خــدا اون ننوشــته ».نرگــس رفــت ســمت
مــادرم و داد زد« :تــو رو خــدا بهشــون بگیــد کــه کار علــی نیســت».
مــادرم بــا دســتهاش آب دور دهانــش را جمــع کــرد و بــه مــرد
بســیجی زل زد.
یکی از مردها گفت« :پدرش کجاست؟»
مــادرم ســریع جــواب داد« :ایــن خانــوم بیوهســت .ده ســالیه کــه ایــن
جــا هســتن و بیشــوهرن».
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نرگــس بــا گریــه گفــت « :شــوهر مــن تــوی جنــگ شــهید شــده آقــا،
پســرم فرزنــد شــهیده».
صــدای مهیبــی آمد ،پیتهــا از پشــت پــرده کلفــت افتادنــد و قــل
خورنــد و افتادنــد جلــوی پــای مــا .هــر دو مــرد دویدنــد ســمت پــرده.
نرگــس پریــد جلویشــان ،گریــ ه و شــیونش اوج گرفــت« :بــرادر،
خواهــش میکنــم ...خواهــش میکنــم»...
مــرد بســیجی نرگــس را دور زد و پــرده را کنــار زد .نرگــس
گوشـههای چــادرش را تــوی دسـتهایش مچالــه کــرده بــود و خیــره
شــده بــود بــه مــن .مردهــا علــی را کشــیدند بیــرون از الی پیتهــا.
چش ـمهای گــرد و درشــت مشــکی علــی گــرد شــده بــود و وحشــت
کــرده بود .نرگــس علــی را چنــگ زد و او البـهالی پــرده در آغــوش
نرگــس گریــه کــرد .نرگــس جیــغ میکشــید« :علــی ،علــی ،بگــو تــو
چیــزی ننوشــتی .تــو رو خــدا ،بــه ایــن آقاهــا بگــو تــو ننوشــتی .تــو
ننوشــتی .تــو ننوشــتی»...
یکــی از بســیجیها علــی را از آغــوش نرگــس کنــد .پــرده بیــن
دســتهای نرگــس کشــیده شــد و کنــده شــد و افتــاد روی زمیــن.
یــک دســت علــی در دسـت مــرد بســیجی بــود و دســت دیگــرش در
دسـتهای نرگــس .نرگــس بــا التمــاس بــه مــن نــگاه میکــرد .رفتــم
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جلــو و گفتــم« :آقــا کجــا؟ صبــر کنیــد ،کجــا میبریــدش؟»
یکــی از بســیجیها گفــت« :آقــا شــما دخالــت نکنیــد ،بــه شــما مربــوط
نیســت ».بــه نرگــس نــگاه کــردم کــه روی پــرده از حــال رفتــه بــود،
بــه خــودش میپیچیــد و نالــه مــی کــرد« :علــی  ...علــی ...بچ ـهام رو
کجــا میبریــد؟»
دســتم را محکــم زدم تــوی ســینه بــرادر بســیجی و گفتــم« :مــن شــوهر
مادرشــم ».آب دهانــم را قــورت دادم و بــه مــادرم نــگاه کــردم و داد
زدم« :بایــد بدونــم پســر زنــم رو کجــا میبریــد».
بســیجی گفــت« :خــود همســایهها اومــدن اطــاع دادن کــه بــا رنــگ
ســبز روی دیوارهــا نوشــته مــرگ بــر»...
مــادرم خیــره بــه مــن بــا دســتهایش آب دور دهانــش را دوبــاره
پــاک کــرد و بعــد هــم اش ـکهایش را .صــدای نرگــس قطــع شــد،
بــا چــادر اش ـکهایش را پــاک کــرد .بــاور کــرد کــه شــاید مــردی،
آدمی میتوانــد پشــتاش باشــد .بــاور کــرد در آن لحظــه شــاید
قدرتــش را دارم کــه عل ـیاش را پــس بگیــرم.
علــی را بردنــد .زیــر آرنــج نرگــس را گرفتــم و از روی پــرده کلفــت
برزنتــی بلنــدش کــردم .پــرده را بــا پاهایــم جمــع کــردم گوش ـهای.
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مــادرم هــم روی پلــه نشســته بــود و زار م ـیزد و میلرزیــد .نرگــس
را از پلههــا یکییکــی آوردم بــاال و او را تــا در خانــهاش رســاندم.
آمــدم از پلههــا پاییــن ،زیــر آرنــج مــادرم را هــم گرفتــم و او را بــردم
خانه .صــدای گریــه و شــیون نرگــس با صــدای نفسهــای مــادرم
در خانــه میپیچیــد .مــادرم افتــاد روی تختش .صدایــم کرد« :بیــژن،
بیــژن».
نشســتم لــب تخت ،بــا دســتهای پیــرش آرام دســتم را
گرفــت .چشــمهایآبــیاش گشــاد شــده بــود و پوســتش رنــگ
پریدهتر .لبــاس ســفید نخــی پوشــیده بــود و ســینههایش افتــاده
بــود دو طــرف تنش .دامــن ســیاهش هــم پیچیــده بــود الی رانهــا و
پاهــای اســتخوانیاش .نفسهایش آرام شــد و عمیــق .بــا انگشــتش
جــای بخیههــام را مالیــد و بریدهبریــده گفــت« :یــادش بهخیــر...
وقتــی ...شــش انگشــتی بــودی .چــه قــدر برایم شــکلک درمـیآوردی
و داســتان میگفتــی »...لبخنــدی زد .همــان طــور کــه پوســت کلفــت
و پهــن شــده بخیههــای دســتم را میمالیــد ،ســقف را نــگاه کــرد و
آرام زیــر لــب زمزمــه کــرد« :مــن ...رو ببخــش ،مــن رو ببخــش...
نمیدونســتم ایــن قــدر دوســتش داری»...
تنــم را انداختــم روی بدنــش ،دســتم را محکم گذاشــتم روی دهانش.
چشـمهایش درشــت شــد و پــر از وحشــت .دســت و پایــش را زیر تنم
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تکانتــکان م ـیداد .اشــکی از گوشــه چشــمم افتــاد تــوی مردمــک
آبــیاش و محــو شــد در ســفیدی چشــمهایش .اســتخوانهایش
صــدا م ـیداد .بعــد خشــک شــد و بیحرکــت .تمــام .پلکهایــش را
بســتم .بلــه ،مــن مــادرم را کشــتم.
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نی را گذاشتم توی کشوی آشپزخانه

برگشــتم ســمت صــدا .نزدیــک شــدم .مقابــل نینــواز تــوی متــرو
ایســتادم .چشـمهایش را بســته بــود و لپهایــش پــر و خالــی میشــد.
موهــای بلنــد و مشــکیاش ریختــه بــود روی پیشــانیاش .دسـتهایش
بــا ریتــم خاصــی روی نــی حرکــت میکــرد .کنــارش تعدادی نــی بود
بــرای فــروش و دســتمالی بــا چارخانههــای ســبز و آبــی کــه جلــوش
پهــن بــود و مردمــی کــه رد میشــدند ،تــه ســکههای جیبشــان را
میانداختنــد روی دســتمال :تــق ،تــق ،تــق...
کیــف پولــم را بــاز کــردم و ســکههای تــه کیفــم را گذاشــتم روی
دســتمال و بهــش لبخنــدی زدم .بارها ایــن صدا را از دور شــنیده بودم،
امــا همیشــه آن قــدر عجلــه داشــتم کــه دنبــال صــدا نمیرفتــم .ازش
اجــازه گرفتــم و آیفونــم را از جی ـبام درآوردم و تعــدادی عکــس
گرفتــم.
لبخندی زد و گفت« :خیلی ممنون».
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صدایــش آن قــدر برایــم آشــنا بــود کــه انــگار ســالها اســت
میشناســمش .صــدای توقــف قطــار را شــنیدم ،ایــن بــار بایــد بــدوم.
تــوی ایــن ایســتگاهها همــه میدونــد .بــه مــدت کمتــر از یــک دقیقــه
در قطارهــا بــاز و بعــد بســته میشــود .خیلــی وقتهــا نگــران آدمهــا
میشــوم کــه دستشــان یــا کیفشــان یــا خودشــان الی در گیــر
نکننــد .یکــی از بدتریــن اضطرابهــای مــن همیــن اســت .همیشــه
فکــر میکنــم وقــت پیــاده شــدن ،کیــف پولــم ،گوشــی موبایلــم
یــا هــر چیــز دیگــری نیفتــد تــوی ســوراخ یــا حفــرهی حــد فاصــل
واگنهــا بــا ســکو .ارتفاعــی نــدارد ،امــا حــس ترســناکی برایــم
ایجــاد میکنــد ،احســاس پــرت شــدن تــوی یــک ســوراخ یــا حفــره.
عکسهــا را در آیفونــم یکییکــی نــگاه کــردم .مکــث کــردم،
شــوکه شــدم .چــه قــدر شــبیه پســرعمهام اســت .چــه قــدر شــبیه او
اســت .هفــت ســال پیــش ایــران را تــرک کــرد .خــودش اســت! او
هــم عاشــق نــی بــود وهمیشــه وقتــی خانــه مــا بــود ،نــی م ـیزد .پنــج
ســال اســت از او بیخبریــم .در ایــن ســالها عم ـهام چــه قــدر اشــک
ریخــت ،دوســتی خبــر داده بــود کــه او مــرده.
ایســتگاه بعــدی پیــاده شــدم .یــادم آمد پســرعمهام یــک روز کیسـهای
آورد پــر از ســکه طــا و گذاشــت پیــش پــدرم و گفــت« :وزارت
اطالعــات دنبالــه منــه و منــم شــبونه دارم بــا قاچاقچــی از ایــران مـیرم
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و نمیتونــم پــول زیــاد همراهــم ببــرم .پولهــام رو ســکه کــردم و
امانــت مــیذارم پیــش شــما .بعــدا تمــاس میگیــرم کــه چــی کار
کنیــد بــا ایــن ســکهها ».ایــن را گفــت و رفــت .مــادرم بــا بندهــای
آویــزان روســریش اشــکهایش را پــاک کــرد ،پــدرم غــرورش
اجــازه نــداد گریــه کنــد ،رفــت گوشــه اتــاق و اشــکهایش را از
کنــار عینکــش آرام پــاک کــرد.
یــادم میآیــد وقتــی در دانشــگاه صنعتــی شــریف قبــول شــد ،همــه
تــوی خانــواده میگفتنــد نخبــه اســت .خبــر قبولــیاش را پــدرم بــا
فریــاد و پــرت کــردن کـتاش بــه هــوا اعــام کــرد .کـتاش را چنان
پــرت کــرد کــه رفــت بــاالی درخــت گیــاس حیــاط و چندیــن روز
همــان بــاال ماند تــا مــادر نردبــان گذاشــت و کمکــم کــرد بــروم بــاال و
کــت را از الی شــاخهها نجــات بدهــم .دائــم هــم میگفــت ،مواظــب
بــاش ،مواظــب بــاش پــاره نشــود.
او رفــت و رفــت تــا ایــن کــه خبــر دادنــد بــه ترکیــه رســیده اســت.
خبــر بعــدی ایــن بــود کــه مجتبــی یــا کشــته شــده یــا مــرده .هنــوز
ســکههایش داخــل گاوصنــدوق پــدر اســت.
نفسزنــان رســیدم همــان جایــی کــه ایســتاده بــود و نــی مـیزد .حــاال
مــرد دیگــری جایــش ایســتاده بــود کــه بــا گیتــار برقــیاش ســعی
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میکــرد آهنگهــای جــاز قدیــم را بخوانــد .ایســتادم تــا آهنگــش
تمــام شــود .رفتــم ســمتش ،گفتــم« :ببخشــید ،قبــل از شــما آقایــی ایــن
جــا نــی م ـیزد ،بــا چش ـمهای ســبز و موهــای بلنــد ،پیراهــن مشــکی
و پوســتی کــه نــه ســیاه بــود و نــه ســفید»...
گفت« :چی می زد؟»
گفتم« :نی ،نی میزد».
گفــت« :آهــان ،اون بعــد از ایــن جــا مـیره دو ایســتگاه بعــد ،تــوی یــه
پیــچ بــزرگ میایســته و نــی میزنــه».
دویدم سمت قطار.
صدایــش همــان طــور رســا بــود .عصرهــای تابســتان دور هــم روی
آن قالــی گلدار در تــراس خانــه مــادر کنــار ســینی چــای و ســماور
مینشســتیم .میگفتیــم« :مجتبــی بخــون ،تــو رو خــدا بخــون ».او هــم
آهنگهــای شــجریان و شــعرهای حافــظ و خالصــه هــر چیــزی را
کــه یــادش میآمــد ،میخوانــد و مــا ذوق میکردیــم .بعــد هــم
ث سیاســی میکــرد ،ایــن کــه چــرا مذهــب
ســاعتها بــا پــدر بحــ 
آســیب دیــده و خمینــی کــه بــوده و اینهــا چــه کردهانــد بــا او و بــا
مــا و بــا همــه .زمــان میگذشــت و پشـهها در تــراس دســت و پایمــان
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را آن قــدر میزدنــد کــه تــا صبــح تــوی خــواب خودمــان را مــی
خاراندیــم و بیقــرار بودیــم.
چشــمهایش هــم همــان چشــمها و همــان نــگاه بــود .همــان لحظــه
کــه آمــدم ببوســمش و صورتــم بــه صورتــش آن قــدر نزدیــک شــد و
نفسهایــم بــا نفسهایــش همــراه ،چش ـمهای نافــذ ســبزش برقــی زد
و ســریع خــودش را کشــید عقــب ،مــن را پــس زد و گفــت« :دختــر
دایــی ،جــا ِن دایــی کاری نکــن گناهــکار بشــم و نامــرد و ناجوانمــرد.
دایــی پــدری کــرده بــرای مــن».
قری دادم و رفتم توی اتاق و در را محکم بستم.
مینشســت گوشــهای و بــه دیــوار تکیــه مــیداد و میگفــت« :زن
دایــی جــان ،ببخشــید مــا هــر شــب مزاحمیــم ».و مــادر هــم از کشــو
آشــپزخانه بغــل کفگیــر و مالقههــای چوبــی ،نــی بلنــد و درازی
درمــیآورد و میگفــت« :تــو یــه ذره بــزن ،خســتگی کار بیــرون و
فشــارها رو فرامــوش کنیــم ».مجتبــی هــم نفســی بــه نــی مـیزد و بعــد
قطــع میکــرد .مــادر میگفــت« :چــی شــد؟» مجتبــی میگفــت:
«هیچــی! زن دایــی جــان یــه دســتمال بدیــد ،قورمــه ســبزی و
فســنجونهای تــوش رو پــاک کنــم ».و همــه میخندیدیــم.
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رســیدم بــه دومیــن ایســتگاه و دویــدم ســمت راهرویــی کــه وصــل
میشــد بــه همــان فضــای گــرد و بــزرگ .داشــتم بــه صــدا نزدیــک
میشــدم ،از خوشــحالی بــا خــودم قهقهــه مــیزدم .چشــمهایش را
بســته بــود و محکــم میدمیــد تــوی نــی .خــوب نــگاه کــردم ،مــن
ایــن انــدام را میشناســم ،ایــن شــانهها را ،ایــن دســتها را ،ایــن
پاهــا را ،حتــی لختــی و پیچــش ایــن موهــا را .لبخنــدی بــه مــن زد.
رفتــم مقابلــش ایســتادم.
به فارسی گفتم« :سالم».
به انگلیسی گفت« :اتفاقی افتاده خانم؟ چیزی شده؟»
به انگلیسی گفتم« :من رو نمیشناسی؟»
گفــت« :همیــن نیــم ســاعت پیــش ازم عکــس انداختــی .چــه قــدر
خــوب کــه دوبــاره دیدمــت .خواســتم بگــم عکســم رو نــذاری لطفــا
در فیــس بــوک».
گفتم« :اهل کجایی؟»
گفــت« :همیــن جــا .چــه ســوالهای جالبــی میکنــی! موزیــک
میزنــی؟ موســیقی دوســت داری؟ خیلیهــا بــه مــن پیشــنهاد میکنــن
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گــروه تشــکیل بدیــم .مــن اهلــش نیســتم ».خــم شــد کــه دســتمالش را
جمــع کنــد .یکییکــی ســکهها را ریخــت تــوی جی ـباش .آن قــدر
باالتنـهاش بلنــد بــود کــه وقتــی دوال شــد ،شــلوارش رفــت بــاال و مــن
رد آن بخیــه پهــن و کهنــه قدیمــی را هــم کنــار مــچ پایــش دیــدم.
هفــده ســالش بــود .تــوی تاریکــی ،در بــاغ مادربــزرگ مشــغول
قایمموشــک بــازی بودیــم .مــادرم و عم ـهام دائــم داد میزدنــد ،حیــا
کنیــد ،از قــد و هیکلتــان خجالــت بکشــید .مــن و خواهــر بزرگــم بــا
مجتبــی و بــرادرش دور درختهــا میدویدیــم و یــک نفــر چشــم
میگذاشــت و مــا مخفــی میشــدیم .مــن کمیــن میکــردم پشــت
درختــی و قبــل از ایــن کــه پیدایــم کننــد ،بــا جیــغ میپریــدم بیــرون.
یــک بــار پشــت یکــی از آن درختهــای صــد ســاله مخفــی شــده
بــودم و نفسنفــس مــیزدم کــه یــک نفــر از پشــت بغلــم کــرد و
دســتش را گذاشــت روی دهانــم و گفــت ،هیــس ،ســاکت! و مــن
را برگردانــد ســمت خــودش .نفســش میخــورد تــوی صورتــم.
لبهایــش را گذاشــت روی لبهایــم و مثــل وحشــیها ســینههایم
را آن قــدر ســفتمالیــد کــه از درد طعــم بوســه را فراموش کــردم .در
همیــن لحظــه یــک نفــر محکــم زد تــوی ســرش و انداختــش زمیــن:
ِ
«کثافــت حــرومزاده ،دختــر داییتــه ،مرتیکــه خــر!» مشــت و لگــد
بــود کــه نثــارش میکــرد و مــن از فحشهــا فهمیــدم کســی کــه
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کتــک میزنــد مجتبــی اســت .پــس مــن بــه حمیــد بوســه داده بــودم
و ایــن احمــق بــود کــه ایــن قــدر ســفت ســینههای مــن را میمالیــد.
مجتبــی گفــت« :نامســلمون مگــه تــو نمــاز نمیخونــی؟ مگــه همیــن
دیــروز نبردمــت مســجد؟ میکشــمت »...مــن فــرار کــردم ســمت
همــان جایــی کــه عمــه و مــادر نشســته بودنــد روی قالــی .ده دقیقـهای
گذشــت کــه از شــدت اضطــراب بلنــد شــدم و شــروع کــردم دور و
بــرم را نــگاه کــردن .از دور دیــدم کــه حمیــد و مجتبــی میآینــد ،امــا
دســت مجتبــی دور گــردن حمیــد بــود.
جیغ عمه هوا رفت .داد زد« :داداش ،داداش!»
همــه دویدیــم ســمت حمیــد و مجتبــی .حمیــد گریــه میکــرد و
میگفــت ،شیشــه نوشــابه شکســته و مــچ پــای مجتبــی را جــر داده .آن
قــدر خونریــزی شــدید بــود کــه تمــام لبــاس عمــه شــد غــرق خــون.
عمــه گفــت« :آخــه از سـنتون خجالــت بکشــید ،آدم عاقــل تــو ایــن
تاریکــی تــو بــاغ میدوئــه؟»
پــدر مجتبــی را انداخــت تــوی ماشــین و بــا حمیــد و عمــه رفتنــد
ســمت درمانــگاه .آن قــدر پارگــی عمیــق و شــدید بــود کــه پایــش
 ١٨تــا بخیــه خــورد.
90

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

راه افتــاد .ســوار قطــار بــه ســمت شــمال شــد .مــن هــم ســوار شــدم.
پیــاده شــد ،پیــاده شــدم .از خیابــان اصلی رد شــد .رســیدیم بــه محلهای
خیلــی عجیــب بــا خانههــای کوچــک کنــار هــم و کوچههــای تنــگ
و باریــک .مــردان و زنــان مســت و مــواد زده ،تلوتلــو میخوردنــد و
هذیــان میگفتنــد .ســر هــر پیچــی هــم چنــد نفری ایســتاده بودنــد و
میگفتنــد« :حشــیش ،هروییــن ،کوکاییــن ...داریــم».
مــن هــم میدویــدم دنبــال نینــواز .کوچههــا باریکتــر شــد .خســته
شــده بــودم از راه رفتــن زیــاد ،صــدای نفسهــام آن قــدر شــدید بــود
کــه نینــواز لحظــهای ایســتاد و مــن را دیــد کــه دنبالــش مــیروم.
صداهایــی از پشــت ســرم میشــنیدم .همــان طــور کــه تندتنــد راه
میرفتــم ،برگشــتم و پشــتم را نــگاه کــردم .دیــدم ســه مــرد دیگــر
تندتنــد دنبالــم میآینــد .دویــدم ســمت نینــواز ،شــانههایم خــورد
بــه بازویــش .گفــت« :برنگــرد ،شــونه بــه شــونه مــن بیــا».
رســیدیم بــه کوچــه بنبســتی .یــک خانــه مانــده بــود بــه تــه بنبســت
کــه کلیــدی از جیبــش درآورد و در را بــاز کــرد و بــه مــن گفــت:
«بــرو تــو ،ســریع ».و خــودش هــم ســریع آمــد تــو و در را محکــم
بســت و داد زد ســرم« :تــو دیوانـهای؟ چــرا مــن رو تعقیــب میکنــی،
هــا؟ میدونــی ایــن جــا کجاســت؟ ایــن جــا غریبههــا رو میشناســن.
شــانس آوردی ،وگرنــه هــم کیفــت رو زده بــودن و هــم ســهتایی
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ترتیبــت رو م ـیدادن!» بعــد بــا عصبانیــت رفــت ســمت آشــپزخانه و
چراغهــای ســالن را روشــن کــرد.
گیــج بــودم ،ســریع رفتــم ســمت کتابخانــه کــه شــاید تــوی
کتابهایــش کتابــی بــه زبــان فارســی پیــدا کنــم .چشـمهایم را ســریع
گردانــدم روی میــز و تکهکاغذهــا و یادداشــتهای روی دیــوار،
دنبــال کلمـ ه فارســی بیقــرار بــودم ،بــا یــک ســینی و دو لیــوان قهــوه
از آشــپزخانه آمــد بیــرون .گفــت« :بــا شــیر میخــوری یــا ســیاه؟»
گفتم« :با شیر».
رفــت از آشــپزخانه شــیر بیــاورد .رفتــم ســمت عکسهایــی کــه بــا
پونــز چســبانده شــده بــود بــه دیــوار .عکسهایــی کنــار دریــا ،مشــغول
ماهیگیــری .عکــس مرغهــا ،پرندههــا ،ببــر ،شــیر ،حیوانــات ...میــان
عکسهــا فقــط عکــس یــک زن بــود کــه سیاهپوســت بــود و
صورتــش مــن را یــاد نقاشـیهای گوگــن و کمــی هــم چهــره زشــت
و زیبــای فریــدا میانداخــت .شــیر را ریخــت در قهــوهام و گفــت:
«موســیقی دوســت داری؟ ســازی ،چیــزی میزنــی؟»
گفتم« :نه».
ســکوت کــرد .رفــت از آشــپزخانه بســتهای شــکالت آورد و
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گذاشــت روی میز .چشــمام دنبــال اشــیا ِء ایرانــی میچرخیــد کــه
شــاید چیــزی پیــدا کنــم :ظرفــی ،مجســمهای ،اســتکانی کار اصفهــان
یــا رومیزیهــای یــزد و کرمــان .تختــه فرشــی ،قالیچ ـهای ...هیچــی،
هیچــی نبــود .ناامیــد قهــوهام را خــوردم ،بــا خــودم فکــر کــردم شــاید
تنهایــی مریضــم کــرده .وقتــی برگشــت ،شــلوارک پوشــیده بــود.
خیــره شــدم بــه رد بخیههــا .ازش پرســیدم« :پــات چــی شــده؟»
گفــت« :خیلــی جالبــه ،چــرا تمــام زنهــا از جــای بخیــه میترســند؟
همهشــون اولیــن سوالشــون از مــن اینــه کــه پــات چــی شــده؟»
در خانــه بــاز شــد و زنــی سیاهپوســت بــا لبهایــی قلــوهای و
چشـمهایی ســیاه و صورتــی اســتخوانی وارد شــد .موهــای وز و قــدی
بلنــد و اندامــی باریــک و اســتخوانی داشــت .همــان زنــی بــود کــه
تــوی عکــس دیــده بودم .بــه هــم ســام کردیــم و نینــواز گفــت:
«ایــن خانــوم در ایــن محلــه گــم شــده بــود ،مــن دیــدم ســه تــا مــواد
فــروش دنبالــش افتــادن ،نجاتــش دادم و آوردمــش خونــه».
زن رفــت داخــل اتــاق و بــا لبــاس نخــی نازکــی کــه لبــاس خان ـهاش
بــود برگشــت و نشســت روی صندلــی .گفــت« :اســمت چیــه؟»
گفتم« :مریم».
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گفت« :من آناماری هستم».
نینواز گفت« :جان ،من جان هستم».
آنامــاری گفــت« :کجــا زندگــی میکنــی؟ هــوا کــه تاریــک میشــه
نبایــد تــو ایــن محلههــا بچرخــی ،خطرناکــه».
گفتم« :تازه اومدم لندن ،محلهها رو خوب نمیشناسم».
آناماری گفت« :شب نمیتونی برگردی ،باید صبح بری».
جــان خــوراک گوشــتی را کــه آنامــاری پختــه بــود بــا نــان قهــوهای
گذاشــت روی میــز .ســه بشــقاب روی میــز چیــد و هر ســه در ســکوت
غــذا خوردیــم .بعــد آنامــاری بالــش ســفیدی بــا مالفــه آورد و گفــت:
«بلنــد شــو ،ایــن مبــلِ زیــرت تخــت میشــه».
مبــل را بــاز کــرد و بالــش را گذاشــت رویــش و مالفــه ســفید را
داد دســتم .هــر ســه بــه هــم شــب بهخیــر گفتیــم و مــن یــک لحظــه
یــاد نمــاز خوانــدن مجتبــی افتــادم کــه بــا صــدای بلنــد چنــان نمــاز
میخوانــد و طــوری «س» و «ش» را میکشــید کــه فکــر میکــردی
دارد آواز میخوانــد .بارهــا وقتــی داشــت نمــاز میخوانــد ،مــن
جانمــازش را از جلویــش برداشــته بــودم و او روی دســتش ســجده
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رفتــه بــود .میپریــدم روی کولــش ،امــا او نمیخندیــد .مــن تــاش
میکــردم نمــازش را بشــکنم ،ناامیــد میرفتــم روی مبلهــای مــدل
قالبــی ســلطنتی فرانســوی مینشســتم کــه آن موقعهــا عجیــب مــد
شــده بــود و ســالها پــدرم ســر مــادرم منــت میگذاشــت کــه برایــت
دو میلیــون تومــان مبــل ســلطنتی دســته گلدار و تــاجدار خریــدم .فقط
خــدا رحممــان کــرد مبلهــا طالیــی نبودنــد .مینشســتم و بــه زشــتی
مبلهــا فکــر میکــردم و بــرای فروششــان نقشــه میکشــیدم ،امــا
هیــچ وقــت موفــق نشــدم .پریــدم از روی مبــل تختخوابشــو و
گفتــم« :ببخشــید ،نمــازم دیــر شــده ،جانمــاز میخــوام».
آنامــاری بــا تعجــب بــه جــان نــگاه کــرد و جــان گفــت« :ببخشــید مــا
مســلمون نیســتیم ،ایــن جــا کســی نمــاز نمیخونــه».
دوبــاره ناامیــد ســرم را گذاشــتم روی بالــش .آنهــا هــم رفتنــد تــوی
اتــاق و خوابیدنــد .مــن آرام بلنــد شــدم و چــراغ را روشــن کــردم و
شــروع کــردم بــه گشــتن کتابخانــه ،بــه ایــن امیــد کــه شــاید کتابــی
از دکتــر شــریعتی پیــدا کنــم .آن موقعهــا مجتبــی دائــم از دکتــر
شــریعتی حــرف مــیزد و بحــث میکــرد و کتابهــای او را ورق
مـیزد .صــدای قژقــژ در اتــاق آمــد .جــان جلویــم ظاهــر شــد .گفــت:
«خوابــت نمیبــره؟ دنبــال چیــزی میگــردی؟»
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گفتــم« :خوابــم نمیبــره ،میخــوام کتــاب بخونــم .تــو کتابــی از
دکتــر شــریعتی داری؟»
گفت« :دکتر چی؟»
گفتم« :شریعتی».
ســرش را تــکان داد و گفــت« :نــه ،ولــی کتــاب زیــاده .هــر کــدوم رو
میخــوای بــردار ».و رفــت دوبــاره تــوی اتاقــش.
برگشــتم روی کاناپــه تختخوابشــو و خیــره شــدم بــه ســقف.
نفهمیــدم کــی خوابــم بــرد .از صــدای تلقتلــوق بیــدار شــدم .یــک
لحظــه فرامــوش کــردم کجــام .هراســان بلنــد شــدم و چنــد دقیقــه بــه
همــه چیــز خیــره مانــدم.
آناماری از آشپزخانه بیرون آمد و گفت« :صبح بهخیر».
«صبح بهخیر».
دو تــا لیــوان قهــوه تــوی دســتش بــود .آمــد روب ـهروی مــن نشســت.
گفتــم« :جــان همیشــه دیرتــر از تــو بلنــد میشــه؟»
پوزخندی زد و گفت« :یک ساعت پیش رفته سر کار».
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با عصبانیت گفتم« :کی؟ کجا؟ چرا؟»
تعجــب کــرد و گفــت« :همــه جــا مـیره ،یــه نــی داره کــه از صبــح تــا
شــب میزنــه .جــای بهخصوصــی نــداره .چهطــور مگــه؟» ســکوت
کــردم ،صــدای خرچخــرچ نــان خوردنــش آزاردهنــده بــود.
پرسیدم« :چند وقته با همید؟»
گفــت« :چهــار ســال ».دوبــاره ســکوت ســنگینی شــد تــا ایــن کــه
شــروع کــرد بــه تعریــف کــردن قصــه آشــناییاش بــا جــان.
گفــت« :چهــار ســال پیــش از روی پــل بزرگــی رد میشــدم.
یــه لحظــه دیــدم مــردی کــه روی حفاظهــای پــل ایســتاده بــود،
خــودش رو پــرت کــرد پاییــن .دویــدم از پلههــا پاییــن و بــه پلیــس
و آمبوالنــس زنــگ زدم .وقتــی رســیدم بــاالی ســرش ،نیمهجــون
بــود .هلیکوپتــر پلیــس رســید و روی پــل نشســت .همراهــش
ســوار هلیکوپتــر شــدم،برام تکوندهنــده بــود اینجــور مــرگ و
اینجــور خودکشــی .طــوری بــراش دعــا میکــردم کــه پلیــس فکــر
کــرد زن ـشام .رســیدیم بیمارســتان .دو مــاه تــوی کمــا بود .مــن هــر
روز میرفتــم بــاالی ســرش و باهــاش حــرف م ـیزدم و بــراش قصــه
میخونــدم تــا ایــن کــه یــه روز چشــماش رو بــاز کــرد .مــن عاشــق
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اون چشــمهای زیبــای بــراق ســبزش شــدم و اون موهــایشــبقاش.
لبهــام رو گذاشــتم روی لبهــای گــرد و قلوهایــش .چــه قــدر
منتظــر ایــن لحظــه بــودم کــه برگــرده بــه زندگــی .بوســیدمش ،اون
هــم مــن رو بوســید.
نــه حــرف مـیزد و نــه راه میرفــت .شــش مــاه بیمارســتان بــود تــا این
کــه آرومآروم حــرف زد و راه افتــاد .هــر روز چنــد ســاعت کنــارش
مینشســتم و دســتش رو محکــم میگرفتــم تــو دســتم و ســاعتها
بــراش کتــاب میخونــدم .نمیدونســت مــن کیام .هــر چــه قــدر
تــاش کردیــم ،یــادش نیومــد کیــه ،پــدرش کیــه ،مــادر و بــرادر و
خانــوادهاش ک ـیان .اهــل کجاســت ،کــدوم شــهر و کــدوم کشــور.
بــه هــر زبونــی باهــاش حــرف زدیــم ،فایــده نداشــت .هیچــی یــادش
نمیاومــد .باالخــره پلیــس ازش عکــس گرفــت و تــوی روزنامههــا
چــاپ کــرد ،امــا هیچکــس ســراغش نیومــد .مــن شــمارهام رو تــو
همــه روزنامههــا گذاشــتم ،امــا هیچکــس تمــاس نگرفــت .اون فقــط
چنــد کلمــه انگلیســی حــرف م ـیزد ،نــه زیــاد ،خیلــی کــم.
مدتهــا گذشــت .قاضــی دادگاه اعــام کــرد بهــش پاســپورت
انگلیســی مـیدن و اون میتونــه واســه خــودش اســم و فامیــل انتخــاب
کنــه .اون هــم اســمش رو گذاشــت جــان .مــا زندگیمــون رو بــا هــم
شــروع کردیــم .بعــد از بهبودیــش ،یــه ســفر بــه هنــد رفتیــم .اون جــا
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عاشــق نــی زدن شــد و از اون روز بــه بعــد بــرای مــردم نــی زد و
نــی فروخــت .مــا هــر دو خوشــحالیم و زندگــی عاشــقانه و قشــنگی
داریــم».
بلنــد شــدم ،صــدای هقهــقام نگرانــش کــرده بــود ،بغلــم کــرد و
گفــت« :ببخشــید ،نمیدونســتم ایــن قــدر احساســاتی هســتی ،ایــن
داســتان بــرای همــه جالبــه ،بــه آدم امیــد بــه زندگــی مــیده».
خودم را از بغلش آزاد کردم و گفتم« :من باید برم».
گفــت« :نــه ،صبــر کــن .بایــد بــا هــم بریــم .جــان گفتــه بــه هیــچ عنوان
تنهــا نــری .تــا ایســتگاه میرســونمت».
ســوار قطــار شــدم تــا رســیدم ایســتگاه نزدیــک خانهام .صــدای نــی
همــراه بــا زوزه بــاد در تــن و روحــم پیچیــد .رفتــم ســمت صــدا ،بدون
ایــن کــه بــه جــان نــگاه کنــم ،یــک نــی برداشــتم و دو پونــد گذاشــتم
روی دســتمالش .اشــکهایم ســکههایش را خیــس کــرد .او فقــط
نــی مـیزد.
آمــدم خانــه و عکسهایــش را از روی آیفونــم یکییکــی پــاک
کــردم .بــرای عمـهام نوشــتم« :عمــه جانــم ،متاســفانه همــان طــور کــه
همــه حــدس میزدیــم »...قلمــم را گذاشــتم کنــار کاغــذ .بلنــد شــدم
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و نــی را گذاشــتم تــوی کشــوی آشــپزخانه کنــار مالقــه و کفگیرهــای
چوبــی.
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با توهم مذهبی شدم ،با توهم بیمذهب

ایــن چتــر را از تهــران خریــدم .کوچــک اســت و وقتــی بــاران
میبــارد ،تمــام لبــاس آدم را خیــس میکنــد .وقتــی هــم کــه بــاد
مــی وزد ،پشــت و رو میشــود.
یــادت میآیــد؟ آن شــب قــرار بــود زنــگ بزنــی .هــر شــب زنــگ
مــیزدی ،شــب بهخیــر میگفتــی وچشــمهایم را از راه دور
میبوســیدی ،بعضــی شــبها یــازده زنــگ مــیزدی ،گاهــی هــم
دوازده یــا یــک .قــول مــیدادی فــردا صبــح هــم زنــگ بزنــی.
ســاعت دو شــد ،دو و نیــم شــد .دور میــز خانــه بیقــرار میچرخیــدم،
تیکتیکهــای ســاعت را میشــمردم .زهــرا خانــم شیشــههای
خانــه را دســتمال کشــیده بــود و مثــل آینــه تمیزشــان کــرده بــود.
بــاران قطــع نمیشــد ،شیشـهها از دود ســیاه شــده بودنــد .گفتــه بــودم
اگــر زنــگ نزنــی ،میآیــم در خانــهات و مثــل مجنونهــا فریــاد
میزنــم .مثــل ایــن کــه دوســت داری همیــن کار را بکنــم و بعــد هــم
در جمــع دوس ـتهایت بــا لبخنــد و لــذت تعریــف کنــی کــه آمــده
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بــود در خانـهام وجیــغ و داد مـیزد از دلتنگــی .بعــد هــم ذوق کنــی
و بخنــدی بِهــم.
ســوییچ را برم ـیدارم و بدونتوجــه بــه چــراغ قرمزهــا ،خیابانهــا را
بــا ســرعتی غیرمجــاز رد میکنــم و میرســم ســر پیــچ کوچــهات.
لعنتــی! چــراغ خان ـهات هــم کــه روشــن اســت .دوبــاره بــا موبایلــم
زنــگ میزنــم« :دســتگاه مشــترک موردنظــر خامــوش اســت».
همیــن چنــد روز پیــش قــول دادی موبایلــت را خامــوش نکنــی .االن
کــدام اتــاق هســتی ای نازنیــن؟ خــودت گفتــی اتاقــت جــدا اســت،
همــان کــه ســمت خیابــان اســت ،رو بــه کوچ ـهای کــه ماشــینت را
پــارک میکنــی .موقــع خداحافظــی انگشــتهایم را یکییکــی
میبوســیدی و بعــد لپــم را گاز میگرفتــی .مــن هــم بــا انگشــتم روی
شیشــه ماشــینت مینوشــتم ،دوســتت دارم بــرای همیشــه و عکــس
یــک قلــب تیــر خــورده را میکشــیدم کنــارش .آن ماشــین خاکــی
را دوســت داشــتم .برایــم پــر از خاطــره بــود .کــدوم ســمت ایــن خانــه
بــزرگ خوابیــدهای ،دیوانــه؟ چــرا تلفــن خانــه را جــواب نمیدهــی؟
مگــر نگفتــه بــودی خانــوادهات لنــدن هســتند و تنهایــی .گفتــه بــودی
امشــب دیرتــر از آن جلســه لعنتــی بیــرون میآیــی ،پس کجایــی؟ چند
وقــت پیــش روی لبــت زخــم شــده بــود .کجکــج حــرف م ـیزدی
کــه جــای گازگرفتگــی روی لبــت را نبینــم ،بعــد هــم حاشــا کــردی و
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گفتــی آفــت زده .بــه مــن میگویــی بدبینــم! بــه همــه میگویــی مــن
بدبینــم .از صبــح مطمئــن بــودم ســر و ســری داری ،چیــزی را پنهــان
میکنــی .وای خــدای مــن ،االن کــدام ســینه را...
از ماشــینم بیــرون میآیــم .خیــس خیــس میشــوم از بــاران شــدید.
دســتم را میگــذارم روی زنــگ خانــهات .مطمئنــم کــه مــن را از
آیفــون میبینــی و در را بــاز نمیکنــی .از آجرهــای ریختــه شــده
کنــار خانــهات مــیروم بــاال .چراغهــای خانــه روشــن اســت و
سایهروشــن برنامــه تلویزیــون را هــم روی پــرده حریــر پذیرایــی
میبینــم .دو تکــه آجــر نصــف شــده دســتم میگیــرم و وســط
کوچــه داد میزنــم« :کثافــت ،لعنتــی! در رو بــاز کــن ».آجرهــا را
پــرت میکنــم ســمت پنجــره خان ـهات .یکــی ازآنهــا میخــورد بــه
میلههــا و برمیگــردد و میافتــد وســط کوچــه .آن یکــی هــم شیشــه
پنجــره را خــرد میکنــد و میافتــد تــوی خانــهات .ماشــین پلیــس
راهنمایــی رانندگــی میپیچــد تــوی کوچــه .دو پلیــس از ماشــین
پیــاده میشــوند.
«خانــوم ،چــی کار میکنــی؟ خونـهات کجاســت؟ ســاعت  ٣صبحــه.
ایــن جــا چــی کار میکنــی؟ کــو حجابــت؟»
تــازه متوجــه میشــوم بــا بلــوز و شــلوار هســتم و بــدون روســری .زیــر
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بــاران هــم لباســم بدجــوری چســبیده بــه تنــم.
«این جا خونه نامزدمه .نگرانش شدم چرا در رو باز نمیکنه».
«کــدوم خونــه؟ ایــن خونــه؟ مــا پلیــس ایــن محــل هســتیم ،ایــن آقا رو
میشناســیم ،آقــای قیراتــی .خانومــش رو هــم میشناســیم .دختــرش
همســن شماســت .خانــوم و بچههــاش هــم ایــن جــا نیســتند ،آدرس
را اشــتباه اومدی .بــرو ،بــرو تــوی ماشــین بشــین و زودتــر برگــرد
خون ـهات .اصــا خون ـهات کجاســت؟»
مــردی از ســاختمان روبــهرو پنجــره را بــاز میکنــد و داد میزنــد:
«بابــا ،چــی از جــون ایــن مــردم میخوایــد؟ اون چــراغ ماشــینت رو
خامــوش کــن افتــاده تــو پنجــره خونــه مــا .نصــف شــب آســایش
هــم نداریمهــا .ســر شــب بــود اومــدن ریختــن تــو کوچــه ،مهنــدس
قیراتــی رو بــردن .همیــن االن اومدیــم تــو خونــه بکپیــم .ایــن دفعــه
نوبــت کیــه؟»
دویدم سمت پنجره .گفتم« :کی کی رو بردن؟ چرا بردن؟»
گفــت« :عجــب ســوالی میکنــی خانــوم ،عاشــقی؟ ایــن روزهــا همــه
رو میبــرن».
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فریاد زدم« :کی علی رو برد؟ کی؟»
گفــت« :لبــاس شــخصی بــودن ».و پنجــره را بســت و رفــت .پلیــس
ســعی کــرد مــن را آرام کنــد .نشســتم داخــل ماشــینم.
نفهمیــدم چــه طــور در ایــن باران رســیدم به باشــگاه .چترم را گذاشــتم
کنــار میــز منشــی و رفتــم تــوی رختکــن .همــان جــا خیــره مانــدم
بــه زنــی .ســینههایش آن قــدر بــزرگ بــود کــه احســاس میکــردی
هــر لحظــه ممکــن اســت پوســت ســینهاش بترکــد .روی تمــام کمــر و
شــکم و باســن و ران و خالصــه تمــام فرورفتگیهــا و برجســتگیهای
تـناش عکــس شــمع و گل و پروانــه و پرنــده خالکوبــی کــرده بــود.
بــه دماغــش ،نــوک ســینهاش ،نافــش میل ـهای یــا حلق ـهای آویــزان
بــود .از انــدام و عضالتــش مشــخص بــود ورزشــکار اســت .موهــای
وســط پایــش را هــم شــکل قلــب مــدل داده بــود .بــا مــرد ســیاهی
پریــد تــوی اســتخر.
یــادت میآیــد؟ همیشــه از ایــن مــدل زنهــا میترســیدی .یــک
بــار رفتیــم مهمانــی اطــراف تهــران ،زنــی بــود شــبیه بــه همیــن زن در
مهمانــی .عصبانــی شــدی ،بیرونــش کــردی و نیــم ســاعت بعــد نیــروی
انتظامــی ریخــت و همــه را بــرد .تــو مطمئــن بــودی همــان زن رفتــه و
گــزارش غلــط بــه نیــروی انتظامــی داده .بعــد هــم بــا وســاطت دوســت
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و رفقایــت همــه را آزاد کردنــد.
مــرد و زن همدیگــر را تــوی آب میبوســیدند .مــن مثــل همیشــه بــا
تــرس رفتــم تــوی اســتخر .یــادم اســت در اســتخر خانــه تهــران بــا
تــو شــنا میکــردم .تعریــف میکــردی از زمــان انقــاب کــه بــرای
چــه آرمانهایــی جنگیــدی و ســرخوردگیهایت تــا کجاهــا پیــش
رفــت .اس ـمات را گذاشــته بــودم :از اصــول کافــی تــا دولــوز .تغییــر
برایــت مهــم بــود و مــدام از فلســفه و ذاتــش بحــث میکــردی.
زنــی کــه بدنــش را تتــو کــرده بــا مــرد ســیاه کنــار مــن مشــغول شــنا
هســتند و مســابقه میدهنــد .مــرد دائــم بــه زن قــول میدهــد کــه ایــن
بــار آرامتــر شــنا میکنــد تــا زن مســابقه را ببــرد .امــا بــاز هــم مــرد
میبــرد و زن میپــرد روی ســر مــرد و گــوشاش را گاز میگیــرد.
حــاال مــرد وســط اســت و مــن و زن ایــن طــرف و آن طرفــش و بــا او
در مســابقه ،امــا ایــن بــار مــا زنهــا میبریــم.
خــودم را خشــک میکنــم و بــا خاطــرات تــو از باشــگاه میزنــم
بیــرون .چتــرم را برم ـیدارم ،بــاران قطــع شــده .هنــوز جهــت راســت
و چــپ خیابانهــای لنــدن را بــا خیابانهــای تهــران اشــتباه میگیــرم
و بــا بــوق و اعتــراض ماشــینها بــا وحشــت میپــرم عقــب ،روزی
نیســت کــه ایــن اتفــاق نیفتــد.
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چتــرم را میگــذارم تــوی گلــدان کنــار در خانــه .نشســتهای
روی صندلــی و کتــاب میخوانــی .قهــوه درســت میکنــم .در
ســکوت روبهرویــت مینشــینم .کتابــت را میبنــدی ،عینکــت را
درم ـیآوری ،بــه پنجــره خیــره میشــوی و آرام زمزمــه میکنی« :بــا
توهــم مذهبــی شــدیم و انقــاب کردیــم .بــا توهــم بیمذهــب شــدیم
و جنگیدیم ،بــا توهــم صلــح کردیــم و ماندیــم ،بــا توهــم عاشــق
شــدیم و جــدا شــدیم .بــا توهــم هــم االن ایــن جــا هســتیم ».بــه لبــاس
نیمهخیســم نــگاه میکنــی و قــول میدهــی همــان موقــع بــروی و
یــک چتــر بزرگتــر بــرای شــهر بارانــی لنــدن برایــم بخــری.
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خورشید وسط پستان مادر و ماه آویزان زیر شکم
پدر

تنــم همچــون تــار بــود و دســتهای او رگهایــم را بــا صــدای
دینــگدانــگ در تنــم میلرزانــد .روی پلههــا قــدم شــل کــردم و
ســایهای را دیــدم کــه تکانتــکان میخــورد .دوچرخــه زن ـگزدهام
بــود کــه مــادر زیــر پلههــا کنــار پیــت نفتهــا پنهــان کــرده بــود ،بــا
آن چرخهــای کــج و کولــه و الســتیکهای ســیاهش کــه ترکیــده
بــود .ســایه چــرخ زنــگزده راه میرفــت روی تنــم ،روی بدنــم و
صدایــش جیرجیــر میکــرد تــوی ســرم .صــدای جیرجیــر چــرخ
ک فــروش محــل هــم میآمــد کــه فریــاد مــیزد« :لواشــک
لواشــ 
بهداشــتی داریــم ،آلــوی تمیــز».

مســعود دســتش را نــرم از خــط وســط ســینههایم رد کــرد و رســاند بــه
خــط لبــم .بــوی نفــت و بــوی زنـگزده آهــن ،بــوی اســپری کبــرای
ســبز مــن بــا عطــر تنــد هوگــو بــاس صــورت و گــردن او انــگار رنــگ
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میســاخت از شــهری پــر از تشــویش و اضطــراب .عنکبوتــی آرام
از ســقف پاییــن آمــد ،ایســتاد نزدیــک صورتــش و بعــد راه افتــاد
روی لباســش .قــدم بــه قــدم نگاهــش کــردم و دنبالــش راه افتــادم
بــا لبهایــم کــه از بیــن موهــای جنــاق ســینهاش عبــور کــرد و پیــچ
خــورد دور بــازو و کمــرش.

ایــن زیرپلــه قــرارگاه مــا بــود کــه کــف دســتم را خیــس میکــرد
و تنــم را چنــگ میکــرد بــرای مســعود .عنکبوتهــای بهشــتی نــی
میزدنــد و خانههایشــان پــاره میشــد از قطرههــای عــرق دســت مــن
و صــورت مســعود .میدانســتیم در قــرار بعدیمــان خانــه دیگــری
میســازند بــرای خودشــان .ایــن زیرپلــه حــد فاصــل خانــه مــا بــود و
خانــه خواهــر او.

بــه نیمســال هــم نرســید کــه ایــن قــرارگاه لــو رفــت و مــادر و پــدر
ممنــوع کردنــد حضــور مســعود ،بــرادر زهــره را در خانــه اجــارهای
خواهــرش .پــدرم مالــک بــود و صاحبخانــه و میتوانســت تعییــن
کنــد خطهــا و حریمهــا را.
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شــب بــود ،صــدای جیرجیرکهــا بــا آواز پرندههــا میلرزانــد
برگهــای درخــت آلبالــو و گیــاس حیــاط خانــه را .عطــر کبــری را
ل آبـیام
پاشــیدم بــه گردنــم و صورتــم را بــزک کــردم و روســری گ 
را گــرهای زدم زیــر چانـهام ،مانتــو مــدل خفاشــی را هــم تـنام کــردم
کــه وقتــی دســتت را بــاز میکــردی مثــل خفاشهــای آویختــه از
همــه جــای شــهر ،چشـمهایت تــوی تاریکــی بــرق مـیزد و احســاس
میکــردی شــهر االن از کــره زمیــن کنــده میشــود و معلــق در فضــا
میمانــد .مثــل گربـهای ســیاه آرام خزیــدم تــوی کوچــه و خیابانهــا.

قرارمــان ســر آن کوچــه بــود کــه شــیب تنــدی داشــت و اســماش
رویــا بــود .نفسنفسزنــان شــیب را بــاالرفتــم .نــور چــراغ ماشــینش
رادیــدم کــه افتــاده بــود روی برگهــای پاییــزی درختهــای بلنــد
چنــار محلــه و رنــگ طالییشــان پاییــز آن شــب را طالییتــر کــرده
بــود .نفسهایــم ســامم را بریــد و او هــمخندیــد .در ماشــین را بــاز
کــرد برایــم ،مثــل گربــه جهیــدم تــوی ماشــین کنــار تـناش .دســتش
را گذاشــت روی دنــده ،دســتم را نــرم گذاشــتم روی دســتش .هنــوز
دســتم عــرق نکــرده بــود کــه یــک ســیاهی مثــل ســگی ،گرب ـهای،
گرگــی ،روباهــی پریــد روی کاپــوت ماشــین و مســعود هــم ترمــز
کــرد .یــک نفــر نبودنــد ،دو نفــر بودنــد ،ســه نفــر یــا حتــی چهــار نفــر.
110

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

دس ـتهای مســعود را بردنــد پشــت ســرش و لباسهایــش را گشــتند
ِ
خیــس خیــس از اشــک صورتــم را پــاک
و دســتهای مــن هــم
میکــرد .بســیج محــل او را بــرد و مــن را بــا تهدیــد و بــه احتــرام
شــناخت پــدر رهــا کردنــد.

روزهــا و ش ـبها میخوابیــدم کــف اتــاق و گوشــم را میچســباندم
زمیــن تــا صــدای خواهرش را بشــنوم ،صــدای خواهر و مــادرش را که
میگفتنــد :مســعود آزاد شــده و خانــه اســت .صــدای کامیــون حمــل
اســباب و اثاثیــه مثــل رعــد بــود و گاز مـیداد روی تنــم .بــاران اشــک
بــود کــه میریخــت روی صورتــم .کارتنهــای ظــرف و بشــقاب
و تیــر و تختــه و کمــد پــرت میشــد روی آن آهــن غولآســای
غمگیــن کــه همــه جــای تنــش ســاییده بــود و شــکل هیــوال شــده
بــود .اســباب خانــه زهــره بــار کامیــون گنــده شــد و کامیــون محــو
شــد در ســرباالیی همــان کوچــه کــه نامــش رویــا بــود .صــدای مــن
میپیچیــد در آن خانــه خالــی از اثــاث ،همــان خانــهای کــه کنــج
دیــوارش قلبــی کشــیده بــود بــا دو حــرف «ام» ،بــه انگلیســی کنــده
بــود بــا خــودکار بیــک .بــا همــان خــودکار بیــک هــم یــک بــار روی
برآمدگــی باســنم نوشــت ،دوســتت دارم و کنــارش هــم عکــس یــک
فرشــته بالــدار کشــید.
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رفتنــد و خالــی شــد آن خانــه از همــه چیــز و دوبــاره مــن تنهــا شــدم.
شــب از الی درز پایــم رد میشــد و کفشهــای آدیداســم لــه میکــرد
تکتــک ســتارهها را .خورشــید هــم میــان دو پســتان مــادرم هــر روز
بــه مــن دهانکجــی میکــرد و پســتانهای مــادرم را مــک مــیزد.
همــه جــا تاریــک بــود بــرای مــن ،مثــل حلــق پــر از عفونــت و چرکــم
کــه بــا صــدای آآآآآآ دهانــم را بــرای دکتــر بــاز میکــردم ،او هــم
چــوب درازش را میخوابانــد روی زبانــم و میگفــت« :بگــو آآآآآ».
ســایه آن ســیاهی و تاریکــی بلنــد و بیانتهــای حلــقام را از شیشــه
عینکــش خــوب میدیــدم .هــر شــب قــدم مــیزدم تــوی گلویــم،
مینشســتم روی عفونتهــای تکهتکــه و لختهلختــه حلقــم .از درد
بالشــم خیــس میشــد و تشــک زیــر باســن و کمــرم پــر میشــد از
ادرار .بــا خــودم لــج میکــردم و میخوابیــدم در تاریکــی روی
همــان ادرارهــا و ســتارهها کــه چســبیده بودنــد و پهــن شــده بودنــد
کــف کفــش آدیداســم ،کنــار آدامــس لــه شــده دهانــم .صبــح کــه
میشــد مــاه بــود کــه مثــل داس بزرگــی خــودش را پهــن میکــرد
زیــر شــکم پــدرم و لقلــق میخــورد و تــاب بــازی میکــرد و مــن
هــم پشــت بهــش میکــردم و شــانههایم را بــه عالمــت «بــه مــن چــه!»
بــاال میانداختــم.
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دســتهایم خیــس عــرق میشــد ،بــدون دســتی دیگــر .دنیــای
مــن شــب شــده بــود و ســتارهها لــه شــده بودنــد تــه کفشهایــم.
مینشســتم پشــت پنجــره و بــه خــط دراز هواپیمایــی کــه آســمان
را شــکافته بــود و ابرهــا را جــر داده بــود نــگاه میکــردم و منتظــر
بــودم تــا شــاید از آن شــکاف مثــل صحنــه قیامتــی کــه عزیــز تعریــف
میکــرد ،روزی مــردی بیایــد بــا اســب و بالــی عظیــم و جهــان را
تغییــر دهــد .کــه شــاید بعــد از مســعود ،از آن شــکاف مــردی بیایــد بــا
اســبی بالــدار و گونههــا و صورتــی پــر از رنــگ و زیبایــی کــه رنــگ
گونههــا و صــورت مــن را بپرانــد و مــن را روی بالهــای اســبش ببــرد
هــوا و همــه کــره زمیــن را مثــل شــکالت آب کنــد .دنیــای جدیــدی
بســازد بــرای مــن کــه بالــدار باشــد و رهــا و معلــق و آزاد در فضــا ،نــه
روی شــاخ گاو باشــد و نــه بچرخــد بــا خورشــید وســط پســتان مــادرم
و مــاه آویــزان زیــر شــکم پــدرم.
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بودن زن با زن را دوست داری و این نامش
خیانت نیست

ســاعت دوازده شــب بــود .در کوچــه و خیابانهــای اطــراف خانـهات
بــرای خــودم نشــانههایی گذاشــته بــودم کــه خانـهات را گــم نکنــم و
حــاال در تاریکــی همهشــان را گــم کــرده بــودم .بــه موبایلــت زنــگ
زدم ،خامــوش بــود .خانــهات هــم گــم شــده بــود .هــوا ســرد بــود.
درختهــا یــخزده بــود .شــهر ســاکت بــود .بیخانمانهــا هــم الی
پتوهــا کنــار سگهایشــان خوابیــده بودنــد .کـتام را محکمتــر دورم
پیچیــدم .کوچههــا و خیابانهــای دراز و باریــک را تــا انتهــارفتــم و
برگشــتم.
خــودش اســت .درش آبــی اســت ،دیوارهایــش هــم ســفید و
شــمعدانیها هــم از پشــت پنجــره آویــزان .ایــن شــمعدانیها را بــا
هــم خریدیــم ،از میــدان شــلوغ پیکادلــی .از دستفروشــی کــه آنهــا
را تــوی گلدانهــای کوچکــی چــال کــرده بــود و قــد هــر کدامشــان
هــم بیشــتر از پنــج ســانت نبــود .آن قــدر رشــد کردنــد کــه هــر چنــد
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وقــت یــک بــار مجبــور میشــدیم گلدانهــا را بزرگتــر کنیــم.
المــپ بــاالی در را هــم میشناســم ،نــورش آن قــدر کــم بــود کــه
چنــد بــار مســت و خــراب ،از بــار کــه آمدیــم ،هــر دو روی پلههــای
جلــوی در خوردیــم زمیــن و ریســه رفتیــم از خنــده .یــک شــب کمرم
را گرفتــی و بلنــدم کــردی ،المــپ را چرخانــدم و چرخانــدم تــا درش
بیــاورم و المــپ پرنورتــری وصــل کنیــم .آن قــدر تکانتکانــم دادی
تــا المــپ شکســت وخــرد شــد .مــن جیــغ زدم و گفتــم« :ایــرج نکن».
تــو مــن را تــوی هــوا ول کــردی و پرت شــدم روی پلههــا و خردههای
المــپ رفــت تــوی دس ـتهایم .ســرپیچ المــپ هــم مانــد همــان جــا
ســر جایــش .تــو داد زدی و شــلوغ کــردی و دویــدی ســمت خانــه
کــه وســایل کمکهــای اولیــه را بیــاوری .بعــد بــا ظرافــت خاصــی
خــرده شیشـهها را از دســتم درآوردی و دســتم را باندپیچــی کــردی.
بوســههایت از روی بانــد شــروع شــد و مثــل فیلمهــای رومانتیــک
همــا ن جــا روی پلههــا مثــل گربههــا غافلگیــرم کــردی .همــه مــی
گفتنــد تــو ریزنقشــی ،امــا بــرای مــن گنــده بــودی ،مثــل فیــل .عاشــق
فرورفتگیهــای بیــن کوچههــا و مغازههــا بــودی .دوســت داشــتی
همــان جاهــا مــن را بچســبانی بــه دیــوار و مثــل نوجوانهــا خــودت را
بــه زور فــرو کنــی در مــن.
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زنــگ در خانــه را زدم .پنجــره خانــه چوبــی بــود و بــه ســمت خیابــان
بــاز میشــد ،رنگــش هــم آبــی بــود .پنجــره آرام بــا صــدای قژقــژی
بــاز شــد .زنــی را دیــدم کــه موهــای بلنــد بــورش ریختــه بــود دو
طــرف صورتــش و بلنــدی موهــا خــط پاییــن پنجــره را رد مــی کــرد.
پســتانهایش از زیــر حریــر لباســش پیــدا بــود .بــاران گرفــت تنــد
و ســریع ،مثــل ســیل .زن بــا صــدای نازکــی گفــت« :بــا کــی کار
داریــد؟» در خانــه را نــگاه کــردم ،پلههــا را ،المــپ را ،خانــه روبـهرو
را .دوبــاره پرســید« :شــما کــی هســتید؟ ایــن موقــع شــب بــا کــی کار
داریــد؟»
گفتــم« :ببخشــید ،اشــتباهی در زدم ».برگشــتم ســمت ایســتگاه قطــار.
آدرس خانــه تــو را فقــط از خروجــی ایســتگاه بلــد بــودم و هــر وقــت
گــم میشــدم ،بایــد اول خروجــی ایســتگاه را پیــدا میکــردم .خــب،
از ایــن جــا شــروع میکنــم ،همیشــه از ایــن ســمت میرفتیــم ،اول
مســتقیم ،خــب درســت اســت ،ســر کوچــه همیــن مغــازه بــود پــر از
تــور عــروس و تاجهایــی در هــوا و مجســمههایی کــه مــات زده
پشــت ویتریــن عــروس شــده بودنــد ،بیدامــاد .بعــد ســمت راســت،
درســت اســت .حــاال مســتقیم ،ایــن هــم همــان ســاختمان آجــری
قدیمــی و فرســوده اســت کــه شیش ـههایش شکســته .پردههایــش هــم
از پشــت پنجــره کنــده شــده .بارهــا بــا هــم بحــث کردیــم کــه نکنــد
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یــک نفــر تــوی ایــن خانــه در تنهایــی مــرده باشــد و اســکلتش پشــت
میــز ،کنــار شــعمدانهای نقــرهای بــا تارعنکبوتهــا محــو شــده باشــد.
بــه مــن میگفتــی دیوانــه و خیالبافــم .بعــد از ایــن ســاختمان آجــری
میپیچیدیــم بــه چــپ .خــب ،خانــه اول نــه ،دوم نــه ،ســوم .همیــن
اســت ،خــودش اســت .در آبــی و پنجــر ه آبــی چوبــی ،شــمعدانیها،
دیــوار ســفید ،پلههــا و المــپ .همیــن اســت .زنــگ در را زدم .یــک
بــار ،دو بــار ،ســه بــار .پنجــره بــاز شــد .همــان زن گفت« :خانــوم چــرا
اذیــت میکنیــد؟ ایــن دومیــن بــار اســت کــه از خــواب پریــدم .االن
زنــگ میزنــم بــه پلیــس ».بعــد هــم محکــم پنجــره را بســت.
بــاران شــدیدتر شــد .دوا ن دوان خــودم را رســاندم زیــر شــیروانی
مغازههــا .بــاران کــه آرام گرفــت ،مــن هــم از جنــوب لنــدن پیــاده
حرکــت کــردم بــه ســمت شــمال .آفتــاب کمکــم داشــت بیــرون
میآمــد کــه رســیدم خانــه .کلیــد را انداختــم و پاورچینپاورچیــن
رفتــم تــوی اتــاق.

بــا صــدای قلقــل کتــری بیــدار شــد .نشســتم روبــ ه رویــش .کــره
را بــا چاقــو مالیــد روی نــان تســت و قرچقــرچ در ســکوت نــان را
خورد .نامــش شــکوفه اســت و نــام مــن کــه صبحانــه را بــا ظرافــت
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چیــدهام دیدار اســت .چشــمهایم ســبز اســت و پوســت صورتــم
روشــن .خیلیهــا ایــن جــا تصــور میکننــد روس هســتم ،امــا نــه.
اهــل شــمال ایرانــم و شــب بســیار ســختی داشــتم.
«ســاعت پنــج صبــح اومــدی خونــه؟ فکــر نمیکنــی تــو ایــن هــوا
مریــض میشــی؟»
ســرفههای بــد میکنــم ،شــکوفه بلنــد میشــود و یــک قــرص
مکیدنــی بــا یــک لیــوان چــای داغ برایــم م ـیآورد .خان ـه مــا هــال
کوچکــی دارد ،یــک میــز دونفــره بــا دو صندلــی و آشــپزخانهای
کوچــک بــه رنــگ ســرخ .ظاهــر همــه چیــز نشــان میدهــد هــر دو
تمیــز و دقیــق هســتیم .شــکوفه دوســت دارد همیشــه ســرویسهای
بهداشــتی بــوی تنــد شــوینده بدهــد .فقــط ایــن جــوری بــاور میکنــد
همــه چیــز تمیــز و ضدعفونــی شــده اســت .وقتــی هــم راه م ـیرود،
مــدام دســتش را میکشــد روی اثــاث خانــه تــا مطمئــن شــود هیــچ
جایــی خــاک ننشســته اســت.

ایــرج آدامســی تــوی دهانــش میگــذارد وآرام میبوســدم .آدامــس
را بــا زبانــش میانــدازد تــوی دهانــم .ســوار تاکســی هســتیم .راننــده
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میپرســد ،مقصــد کجــا اســت .دورتریــن مســیر را میگویــد .باالخــره
لبهایــم را میچســبانم بــه لبهایــش .دهانــش بــوی گرســنگی
میدهــد .آدامــس را بــا زبــان از ســقف دهانــم بلنــد میکنــم و
میگــذارم تــوی دهانــش .عینکــش را درمــیآورد .میفهمــم لنــز
عینکــش دوربیــن اســت .ماشــین کوچههــا وخیابانهــا را میپیچیــد
و تــو بیشــتر و بیشــتر بــه مــن میچســبی .فکــر میکنــم در خیابانهــای
تهــران هســتم و از تــرس ســریع ازت فاصلــه میگیــرم .بعــد یــادم
میآیــد در لنــدنام .بــا لبخنــد دوبــاره برمیگــردم ســمت صورتــت.
صــدای قــار و قــور دلات ترســناک شــده .شــکمات مثــل آتشفشــان
میغــرد .میخنــدی ،میگویــی« :آقــا ،نزدیــک ســوپری ،جایــی،
بزنیــد کنــار».
راننــده میپیچــد تــوی خیابانــی و ســعی میکنــد جــای پارکــی پیــدا
کنــد .تــو پیــاده میشــوی .رقــم بــاالی ســر راننــده دیوانهکننــده
اســت ،پشــت ســر هــم عــوض میشــود و بــاال و باالتــر مــیرود:
 ...۲۵ ...۲۰ ...۱۵پونــد .رقــم بــه عــدد  ۳۰کــه میرســد ،در کیفــم را
بــاز میکنــم و پــول درمــیآورم .پنجــاه پونــد بــه راننــده میدهــم.
راننــده پنجــاه پونــدی را پــس میدهــد ،پــول خــرد نــدارد .م ـیدوم
ســمت یــک ســوپر مارکــت و از فروشــنده میخواهــم پــول را خــرد
کنــد .میگویــد ،چیــزی بخــر .میآیــم بیــرون و وارد داروخانــهای
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میشــوم ،یــادم میآیــد پریــودم .یــک بســته نــوار بهداشــتی باریــک
برمــیدارم و پــول را خــرد میکنــم ۳۲ .پونــد میدهــم بــه راننــده.
همــان جــا میایســتم ،کــدام طــرف رفت ـهای؟ آهــا ،دیدمــت .داشــتی
دنبــال تاکســی میرفتــی و ســرت راتــکان مــیدادی .مــیدوم و از
پشــت چشــمهایت را میگیــرم .بــا وحشــت برمیگــردی و داد
میزنــی« :خانــوم ،چــی کار میکنــی؟»
«اوه ببخشید ،اشتباه گرفتم ،معذرت میخوام».
چــه قــدر از پشــت بــه تــو شــباهت داشــت .مـیروم داخــل ســوپر .بعــد
فروشــگاه لــوازم خانگــی ،بعــد تشــک فروشــی و لبــاس بچــه .مـیروم
بــاالی پلـهای میایســتم تــا شــاید از دور بتوانــم مرد قــد بلنــدی را ببینم
بــا موهــای قهــوهای .مطمئــن میشــوم گـمات کــردهام .شــمارهات را
میگیــرم ،اشــغال اســت .برمیگــردم همــان نقط ـهای کــه از تاکســی
پیــاده شــدی .تلفنــم زنــگ میزنــد.
میگویــی« :دارم میبینمــت ،مســتقیم رو نــگاه کــن ،ایســتگاه
اتوبــوس».
مــیدوم ســمتت .کیســهای دســتت بــود ،پــر .اتوبــوس میرســد،
بــدون حــرف ســوار میشــوی ،مــن هــم دنبالــت میآیــم طبقــه
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بــاال .مینشــینیم روی صندلیهــای جلــو .شــهر از بــاال دیدنــی اســت.
در کیســه را بــاز میکنــی و دو تــا ســاندویچ بیــرون مــیآوری و
داخلشــان را نــگاه میکنــی تــا مطمئــن شــوی گوشــت خــوک
نیســت .گاز میزنــی و میگویــی« :اوخیــش!»
اصــرار داری مگســی را بکشــی کــه آمــده تــوی اتوبــوس و گاهــی
روی ســر مــن مینشــیند و گاهــی روی ســر تــو ،باالخــره هــم پیــروز
میشــوی .چشــمت بــه تاکســی میافتــد کــه روی شیش ـهاش درشــت
بــه فارســی نوشــته شــده بــود :یــا حســین.
داد میزنی« :دیدار ،دیدار ،اون جا رو نیگا».
یــک لحظــه گــم میشــوم ،یــاد خیابانهــای تهــران میافتــم.
ســاندویچت را ســریع میدهــی دســت مــن و بــا آیفونــت شــروع
میکنــی تندتنــد عکــس گرفتــن و میگویــی« :راننــدهاش مســلمون
دوآتیشهســت ،روی تاکســی تــوی لنــدن یــا حســین نوشــته!» بعــد
هــم میگویــی ،ایــن جــا پیــاده شــویم و قهــوهای بخوریــم .پیــاده
میشــویم ،مــن جیــغ میزنــم و میگویــم ،از چــراغ قرمــز رد نشــو
و تــو میخنــدی و دســت مــن را میکشــی .مینشــینیم روبــهروی
هــم .قهــوهات را هــورت میکشــی و ســرت را میانــدازی پاییــن و
میگویــی« :قــرار بــود بیســتم مــاه دیگــه از ســفر بیــاد ،امــا متاســفانه
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فــردا میرســه .بیــا وســایلت رو جمــع کــن».
ســکوت میکنــم .دســتهایم را میگیــری و میگویــی« :دوبــاره
م ـیره ،بــاور کــن».
بلنــد میشــوم و از کافــه میزنــم بیــرون .از بیــن تظاهــرات
گیاهخــواران علیــه گوشــتخوارها رد میشــوم .بــا آنهــا حرکــت
میکنــم .صــدای فریــادت کــه داد میزنــی« :دیــدار ...دیــدار!» بیــن
فریــاد «حیوانــات را نبایــد کشــت» محــو میشــود .موبایلــم زنــگ
میخــورد ،خامــوشاش میکنــم .ســوار قطــار میشــوم و از جنــوب
میرســم بــه شــمال.

شــکوفه نشســته روی صندلــی .صندلــیاش عقــب و جلــو مــیرود
و شــالگردن بزرگــش را میبافــد .لباســم را درمــیآورم و لخــت
میشــوم .مقابلــش میایســتم و میگویــم « :بیــا بریــم تــوی تخــت».
ســرش را بــاال نمــیآورد و همچنــان بــه بافتــن ادامــه میدهــد.
میلهــا را از دســتهایش میکشــم بیــرون و از روی صندلــی کــه
تکانتــکان میخــورد بلنــدش میکنــم .وســط گل فــرش تبریــز
میخوابــد .لباسهایــش را یکییکــی درمــیآورم .خــودش را
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گلولــه میکنــد وســط پایــم .صدایــم اوج میگیــرد .گلولــه کامــوای
شــالگردن پیچیــده بــود دورمــان و متوجــه نشــدم شــالی کــه بافتــه
بــود چهطــور رشــته شــد.

نشســتم روب ـهروی ایــرج .مــن بــه همخوابگ ـیام بــا شــکوفه اعتــراف
میکنــم و تــو هــم بــه همخوابگــیات بــا آن زن .تــو مــن را
میبخشــی .میگویــی بــودن زن بــا زن را دوســت داری و ایــن نامــش
خیانــت نیســت .امــا مــن خیــره شــدهام بــه وســط پاهــای تــو کــه آن
تکــه گوشـتات محکــم ایســتاده مقابلــم و دریــده زنــی را کــه مــادر
بچههــای تــو اســت.

123

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

خالی خالی است از کالغ
النهها
ِ

مریــم میگویــد« :دو راه داریــم :یــا بریــم آشــپزخونه غــذا درســت
کنیــم یــا بریــم بیــرون و ناهــار بخوریــم ».چشـمهایش بیتــاب اســت
و بیقــرار.
تــورج بلنــد میشــود از پشــت میــز و میگویــد« :راه ســومی هــم
هســت ».م ـیرود ســمت مریــم« :دســتت رو بــده بــه مــن .بیــا بریــم
بشــینیم روی مبــل».
مریــم گیــج مینشــیند روی مبــل .تورج نگاهــش میکنــد و
نــرم دســتش را میگــذارد دور گردنــش .مریــم از تــورج فاصلــه
میگیــرد و خیــره بــه دیــوار ســفید روب ـهرو بــا کمــی مکــث ســعی
میکنــد توضیــح دهــد« :تــو زن داری و یــه دختــر .مــن هــم شــوهر
دارم و دو تــا پســر .چــرا بایــد ایــن بــازی رو شــروع کنیــم؟ میدونــی
ممکنــه ایــن ماجــرا خیلــی شوخیشــوخی جــدی شــه .بهمــن کــه از
کــوه ســرازیر میشــه ،همــون اول کــه بهمــن نیســت .یــه گولــه برفــه
کوچیکــه کــه از کــوه جــدا شــده».
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تــورج بــه صــورت مریــم نزدیــک میشــود ،لبش را میگــذارد
روی لــب مریــم« :دهنــت بــوی گربــه مــاده مــیده ،بــوی زنهــای
وحشــی ،بــوی خواســتن ،چــه قــدر بیقــراره ایــن تــن ».ســفت مریــم
را در آغــوش میگیــرد و بوســههایش را ادامــه میدهــد« :میخــوام
آرومــت کنــم .چــه قــدر بیقــراری! چش ـمهات رو ببنــد و دماغــت
رو بچســبون بــه لبهــام ».بعــد بــا انگشـتهایش آرام لبهــای مریــم
را لمــس میکنــد و دندانهایــش را میشــمرد ...بوســه اول ...بوســه
دوم ...ســینههای گــردش را نــوازش میکنــد و گــودی کمــرش را
آرامآرام کشــف میکنــد.
مریــم تــورج را پــس میزنــد و میگویــد« :کافیــه ،دیگــه ادامــه نــده.
بــذار تــوی شــعرهام ازت بنویســم ،بیــای تــوی قصههــام ،بــذار بــرای
آغوشــت شــاعر بشــم ،بــذار تــو رو تــوی کاغذهــا خــط بزنــم ،مچالــه
کنــم و پــاره کنــم ،پریشــون شــم ،بــذار زنــده شــی تــوی خوابهــام.
همــه چــی رو ایــن جــا تمــوم نکــن ،بــا مــن نخواب .بــذار بمونــی،
لمــس شــی ،بــا تنــم ،بــا بدنــم حــرف بزنــی .بارهــا ایــن تصویــر رو
ببــرم عقــب و بــاز ببینمــش»...
تــورج دســتش را میبــرد الی موهــای بلنــد مریــم و میگویــد:
«حــاال ناراحــت شــدی بوســیدمت؟ دلخــوری؟»
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مریــم دســتش را میگــذارد روی شــقیقهاش« :چــرا ایــن ماجــرا رو
شــروع کــردی؟»
«ســر یــه بــوس کــه دعــوا نمیکنــن .میتونیــم فیلــم رو ببریــم عقــب
و تــو برگــردی بــری پشــت همــون میــز بشــینی و از مــن ســوال کنــی
ناهــار بریــم بیــرون یــا همیــن جــا بخوریــم؟ مــن هــم میگــم وقــت
نــدارم و مــیرم خونــه .تــو هــم میشــینی تنهایــی و ناهــارت رو
میخــوری».
مریــم بــا یــک حرکــت موهایــش را تــاب میدهــد عقــب« .دیگــه دیــر
شــده واســه ایــن تصمیــم .بــازی رو تــو شــروع کــردی .گولــه بــرف
رو رهــا کــردی .بعــدم دســتم رو گرفتــی و آوردی تــوی ایــن بــازی.
حــاال تــو بــری و مــن بــا ایــن احســاس و ایــن لحظــه تنهــا بمونــم؟
مثــل زنهــای ترســو؟ بعــد از ســالها ،بــا لمــس ایــن لبهــای کمــی
شــیرینت یــه حــس ،یــه مایعــی رهــا شــد بیــن رونهــام! حــاال مثــل یــه
دختــر شــونزده ســاله بــرم تــو رویــا و بارهــا ایــن صحنــه رو تکــرار
کنــم و بــا یــادش دوبــاره پاهــام رو محکــم بمالــم بــه هــم؟»
تــورج بــا لبخنــدی نصفــه و نیمــه میگویــد« :پــس میشــه تــو
کارگردانــی نکنــی؟ یــه بــار هــم کــه شــده ،ســاکت و بیحــرف فقــط
بشــینی و بــه بدنــت گــوش بــدی؟ چشــمات هــم ایــن قــدر دودو نزنــه.
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نگاهــت رو هــم از ایــن در خونــه بــردار .هیــچ کــس نم ـیآد ،همــه
ســر کارن».
«دوســت دارم کــه دوســت داری آرومــم کنــی .امــا االن آروم شــدم،
بعــدش چــی؟ مطمئنــم بــازی میرســه بــه اون جــا کــه مــن غمگیــن
تــو بغــل یکــی دیگـهام و تــو هــم غمگیــن یکــی دیگــه توی آغوشــت.
پــس چــرا بایــد جلوتــر از ایــن بریــم؟»
«یــه بوســه ایــن قــدر بحــث داشــت؟ میگــم خیلــی حــرف میزنــی.
بــاور کــن خیلــی بهتــره کــه تــو فکــر نکنــی».
«بــه مــن قــول بــده هــر چــی بیــن مــا بــوده ،مثــل یــه راز نگهــش داریم.
قــول بده وقتــی بــا همســرت مـیری تــوی تخــت ،مهــم نیســت باهاش
بخوابــی یــا نــه ،فقــط قــول بــده بــه مــن فکــر نکنی».
«پــس تــو هــم یــه قولــی بــه مــن بــده .وقتــی م ـیری زیــر شــوهرت،
قــول بــده بــه مــن فکــر نکنــی .بهــش نگــی آروم لبهــام رو ببــوس،
چش ـمهام رو ببــوس .قــول بــده نگــی چــرا خالهــام رو نمیشــمری؟
چــرا زبونــت رو نمیمالــی بــه گردنــم ،بــه اللــه گوشــم .چــرا موهــام
رو نــوازش نمیکنــی؟ چــرا تــن و بدنــم رو لیــس نمیزنــی؟ چــرا
انگشــتهام رو نمیبوســی؟ چــرا مابیــن بوســههات بــرام شــعر و
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قصــه نمیخونــی؟»
تــورج از پشــت مریــم را بغــل میکنــد« :بــه شــوهرت میگــی ،چــرا
مــن رو مثــل وحش ـیها پــرت میکنــی روی تخــت و میپــری روم؟
چــرا خــودت رو جــوری فــرو میکنــی تــوی مــن کــه جیــغ بزنــم؟
شــوهرت هــم در جــواب میگــه ،خفــه شــو هــرزه .تــو مــال منــی،
مــال مــن .بگــو دوســتم داری ،بگــو گنــدهام بــرات»...
مریم بــا گریــه میگویــد« :ادامــه نــده .بســه دیگــه ،بســه .من رو
ببــوس ،ببــوس .امــا صبــر کــن قبلــش یــه قصــه بــرات تعریــف کنــم.
مــردی میمیــره .ایــن مــرد زن و بچــه و خانــواده داشــته .تــوی
مراســم خــاک ســپاریش ،یــه زن زیبــا و خواســتنی تنهــا گوشــهای
ایســتاده بــوده و همیــن جــوری گریــه میکــرده .اون قــدر گری ـهاش
ســوزناک بــوده کــه همــه از هــم میپرســن اون کیــه .امــا هیــچ کــس
زن رو نمیشــناخته ،هیــچ کــس .دختــر مــرد کنجــکاو میشــه و بعــد
از مراســم مــیره دنبــال زن تــا دم در خونــهاش .زن کــه دختــر رو
میبینــه ،بــا لبخنــدی میگــه ،مــن تــو رو میشناســم ،بیــا تــو ،بیــا.
دختــر م ـیره تــوی خونــه زن و روی پیانــوی بــزرگ مشــکی تــوی
ســالن ،عکــس پــدرش و خــودش رو تــوی هفــت ســالگی میبینــه.
بعــد هــم عکــس بــرادر و خواهــر کوچیکتــرش رو کنــار عکــس
بزرگــی از همــون زن بــا موهــای ســاده مشــکی و لبخنــد زیبــاش کــه
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خیــره شــده بــه چش ـمهای پــدرش و پــدرش هــم بــا کــت و شــلوار
مشــکی و کراواتــی ســرخ خیــره شــده بــه زن.
زن مــیره تــوی آشــپزخونه و از دختــر میپرســه ،قهــوه میخــوری
یــا چــای؟ دختــر میگــه چــای .زن بــا دو فنجــون چــای برمیگــرده
و میشــینه روی مبلهــای ســرخ تــوی ســالن و میگــه پــدرت هــر
روز قصههــای شــماها رو بــرای مــن تعریــف میکــرد .مــن حتــی
میدونــم تــو کــی ســرما خــوردی ،کــی خــوردی زمین ،کــی پــات
زخــم شــد و کــی زخمــش خــوب شــد .کــی بــرادرت عاشــق شــد و
کــی خواهــر کوچیکــت از بیمارســتان مرخــص شــد.
زن مــیره تــوی اتــاق خــواب و بــا پنــج تــا دفتــر برمیگــرده و
دفترهــا رو مــیذاره روی میــز و مقابــل دختــر میشــینه و بــا بغــض
و گریــه ادامــه میده ،اینهــا همــه زندگــی اونــه .اون روزهــا کــه
میرفــت ســفر ،ایــن جــا بــود ،چهــارده ســال هــر روز قهــوهاش
رو بــا مــن میخــورد و ماجراهــای شــب قبلــش رو بــرام تعریــف
میکــرد ،لحظــه بــه لحظــه ،ســطر بــه ســطر .چــه قــدر حــرف مـیزد،
چــه قــدر قصــه داشــت .دختر بــا تعجــب میگــه ،پــدر مــن؟ پــدر
مــن؟ مطمئنیــد شــما؟ مــا همیشــه گلــه میکردیــم ،مــادرم ،خواهــرم،
بــرادرم کــه چــه قــدر پــدر ســاکته ،بیهیجانــه و کمحــرف .فقــط مــا
حــرف میزدیــم .زن بــا لبخنــدی مــی گــه ،اون همــه قصههــای شــما
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رو بــرای مــن میگفــت و مــن هــم تــوی ایــن دفترهــا مینوشــتم»...
صــدای زنــگ در بلنــد میشــود .مریــم بــا تــرس از جایــش میپــرد و
مـیرود ســمت در« :خــدا رو شــکر کســی نبــود ،پســتچی بســته آورده
بود».
تــورج بلنــد میشــود و دســت مریــم را میکشــد و محکــم لبهایــش
را میگــذارد روی دهــان مریــم .انگشــتهایش بــا انگشــتهای
مریــم میرقصــد .مریــم دســتهای تــورج را رهــا میکنــد و
درحالــی کــه زبــان تــورج در دهانــش قفــل شــده ،در را بــرای تــورج
بازمیکنــد و او را از آغوشــش هــل میدهــد بیــرون و بــدون مکــث
در را محکــم میبنــدد .مریــم بــه در تکیــه میدهــد و نفــس عمیقــی
میکشــد.
تلفــن زنــگ میخــورد ،مریــم گوشــی را برم ـیدارد« .ســام احمــد،
امشــب کــه شــام پــدر و مــادرت مـیآن ...چــرا امشــب؟ ...چــی؟ خب
حداقــل فــردا بــرو ،چــرا امشــب؟ ...کجــا؟ اهــواز؟ ...خــب نمیشــه
فــردا بــری ماموریــت؟ حداقــل بــه خاطــر پــدر و مــادرت ...خــودت
بــه مــادرت زنــگ بــزن و عــذر خواهــی کــن .بگــو ماموریــت پیــش
اومــده ...باشــه ،پــس مــا بــا مــادرت شــام میخوریــم ...نــه خــودم
مـیرم خریــد ...خــودت زنــگ بــزن ...گفتــی اهــواز؟ میری هتــل؟...
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خونــهای کــه مــیدن تلفــن نــداره؟ ...پــس گوشــی موبایلــت رو
خامــوش نکــن ...تــو جلســه کــه نیســتی ...نــه دیوونــه نشــدم ...نگــران
میشــم ...ایــن هواپیماهــای توپولــوف داغونــن ،رســیدی زنــگ
بــزن ...خــواب بــد دیــدم ،یــه کــم نگرانــم ...نخیــر ...میگــن مــرگ
طــول عمــر رو زیــاد میکنــه ،یعنــی مــرگ کــه نبــود .خــواب دیــدم
غــروب بــود ،تــو لخــت شــدی ،لخـ ِ
ـت لخــت .شــورت هــم پــات نبود.
دریــا نارنجــی بــود .آرومآروم رفتــی ســمت آب .دریــا هیــچ موجــی
نداشــت ،هیــچ موجــی .رفتــی ،ایــن قــدر رفتــی تــا شــدی یــه نقطــه.
بعــد هــم گــم شــدی و مــن هــر چــی تــوی ســاحل داد زدم ،داد زدم
احمــد ...احمــد ...احمــد ...فقــط مرغهــای دریایــی جوابــم رو دادن.
مرغهــا اومــدن ســمت مــن .یکــی ،دوتــا ،ســه تــا ،دههــا مــرغ دریایــی.
بعــد شــدند صدهــا مــرغ و ســاحل پــر شــد از مــن و مرغهــا ...الــو؟
راســتی میخواســتم بگــم… الــو؟ الــو؟ الــو؟»
مریــم نــگاه میکنــد بــه درختهــای بیــرون از خانــه کــه روزی نهــال
بودنــد و حــاال شاخههایشــان تــا کمــر پنجــره قــد کشــیده .چنــد کالغ
و جوجههایشــان النــه کــرده بودنــد روی شــاخهها .حــاال آن النههــا
خالــیِ خالــی اســت از کالغ.
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دستهایم بیتاب در شورتم ،اما تو باز هم بیشتر از
این پیش نمیروی

صدایــت هنــوز کلفــت اســت ،مژههــای مشــکی مصنوعــیات آن
قــدر بلنــد اســت کــه بــه ابروهایــت میرسد .برجســتگی ســینههایت
هــم آن قــدر زیــاد اســت کــه آدم نگــران میشــود هــر لحظــه
پوســتت بترکــد و پــاره شــود .لبهایــت را هــم حجیــم کــردهای،
بــزرگ و گوشــتی .دماغت را هــم باریــک و ســرباال .روی شــکمت
عکــس یــک اژدهــا را خالکوبــی کــردهای و توی گــودی کمــرت
نزدیــک باســن تصویــر یــک پروانــه کــه بالهایــش را بــاز کــرده و
میخواهــد اوج بگیــرد .نمیدانــم چنــد ســاعت هــم زیــر آفتــاب
خوابیــدهای کــه بدجــوری شــکالتی شــدهای .عضالتــت هــم آن قــدر
ظریــف از هــم تفکیــک شــده کــه معلــوم اســت وقــت زیــادی را در
باشــگاهها گذرانــدهای .روی ناخنهایــی هــم کــه کاشــتهای مــاه و
ســتاره کشــیدهای و نوکشــان را هــم اکلیــل زدهای .قــدت بلنــد
اســت ،حــدود یــک و هشــتاد ،باریــک هــم هســتی .یک چیزهایــی
هــم تــوی بدنــت فــرو کــردهای ،یــک حلقــه دور دمــاغ ،یــک ســتاره
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هــم بــاالی نــاف و یــک گوشــواره کنــار لبات .نامــت را هــم
گذاشــتهای سیســی.

پانــزده ســالم کــه بــود ،روی ســاق پایــم بــزرگ بــا رواننویس مشــکی
نوشــتم ،دوســتت دارم و رفتــم تــوی حیــاط .خانــه مــا ویالیــی بــود
و حیــاط خانهمــان باغچــه کوچکــی داشــت .تــوی باغچــه درخــت
گیــاس بــود و گلهــای کوکــب و محمــدی کــه هــر عصــر نوبــت
یکــی از اعضــای خانــواده بــود تــا شــلنگ دســت بگیــرد و باغچــه را
آب بدهــد .طبقــه بــاال مــا مینشســتیم و زیرزمیــن را اجــاره داده بودیم
بــه همســایهای کــه یــک زوج بودنــد ،بــا فرزند دختر و پسرشــان .پســر
بیســت ســاله بــود و دختــر هــم دوازده ســاله .پنجرههای زیرزمیــن رو
بــه حیــاط بــود و ده تــا پلــه پاییــن میرفتیــم تــا برســیم بــه در خانــه.
آن روز ،دوســتت دارم را پررنگتــر کردم و آمدم ایســتادم دم پنجره،
همــان پنجــرهای کــه بــاز میشــد بــه اتــاق خــواب تــو و تــو روی
تختــت خوابیــده بــودی .از آن زاویــه کــه افتــاده بــودی روی تخــت،
ســاق پــای مــن را بــا لبــه دامــن آبــی فیروزهایــم میدیدی .پایــم
را چســباندم بــه شیشــه ،هیــچ عکسالعملــی ازت ندیــدم .مگسهــا
دورت چــرخ میزدند .خــم شــدم و صورتــم را چســباندم بــه پنجــره.
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آن قــدر خــواب بــودی کــه دهانــت بــاز بــود و آب دهانــت هــم از
گوشــه لبــت جــاری بــود .کنــار تختــت هــم پــر از کتــاب بود .وقــت
نداشــتم ،ممکــن بــود هــر لحظــه پــدرم یــا مــادرم بیاینــد تــوی حیــاط.
ســنگی برداشــتم و بیرحمانــه زدم بــه شیشــه اتاقت .پریــدی از
خــواب و بــه پنجــره نــگاه کردی .بلنــد شــدی ،پنجــره را بــاز کــردی
و دســتت را مالیــدی نــرم روی پایــم و بــا خــودکار بیـکات باریــک
کنــار دوســتت دارم نوشــتی ،مــن هم دوســتت دارم و عکــس یــک
قلــب تیرخــورده هــم کشــیدی کنارش.
مــن موهایــم مشــکی بــود و بلندیــش میرســید تــا گردنم .پشــت
لبهایــم هــم پــر بــود از مــو .بارهــا دور از چشــم مــادرم ،بــا تیــغ
ریشتــراش پــدرم تمــام آن موهــای ریــز صــورتام را زده بــودم .امــا
تــو یــک بــار اعتــراض کــردی کــه اگــر ادامــه بدهــی ،مثــل مردهــا
پشــت لبــت تیغتیــغ میشــود و وقــت بوســه ،مــن فکــر میکنــم
لبهــای یــک مــرد را میبوســم .مــن هــم وحشــت کــردم و دیگــر
ادامــه نــدادم .بلــد هــم نبــودم بنــد بینــدازم.
ســینههای برجســته درشــتم هــم باعــث خجالــت و آزارم بــود .موقع راه
رفتــن شــانههایم را جمــع میکــردم .گاهــی هــم بــا پارچـهای محکــم
میبستمشــان یــا پســتانبندهای خیلــی کوچکتــر از ســایز ســینهام
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میپوشــیدم تــا شــاید کمــی کوچکتــر شــوند ،اما باز هم بیفایده
بــود .پســتانهای گنــدهام گــودی کمــرم را گودتــر نشــان مـیداد.
دوســتت دارم را نوشــتی و قلــب را کشــیدی و مــن از جلــوی پنجــره
دویــدم و لــب باغچــه نشســتم .پایــم را کــج کــردم و نوشــتهات را
خوانــدم .خوشــحال شــدم .دویــدم ،رواننویــس را برداشــتم و روی
ســاق پــای دیگــرم نوشــتم ،بیــا پشــتبام .ایســتادم مقابــل پنجــره و
پایــم را چســباندم بــه همــان شیشــه .پنجره را بــاز کــردی و کنــارش
ریــز نوشــتی ،لــب میخواهــم و کمــی ســینه .پایــم را گرفتــم در هــوا
و خوانــدم و پلههــا را دوتــا دوتــا بــاال رفتــم.
آمــدی پش ـتبام خانــه .قــدت بلنــد بــود .ریشهایــت را زده بــودی.
چشــمهای مشــکی خمــار و لبخنــدی نــرم و گــرم داشــتی .آمدی
ســمتم ،مــن را چســباندی بــه دیــوار ،لبهایــت را گذاشــتی روی
لبهایــم .آرام موهایــم را ،گوشهایــم را بــو کشیدی .پســتانهایم
تیــر میکشــید و دس ـتهایم مثــل چــوب خشــک شــده بــود .نفســم
در ســینه بنــد آمــده بــود کــه شــنیدم کســی صدایــم کــرد .مــادرم
بــود کــه بــا صــدای بلنــد از راهپلههــای خانــه صدایــم مـیزد .از زیــر
دســتت فــرار کــردم و از پلههــا دویــدم پاییــن .مــادرم بــا تعجــب
گفــت« :بــاالی پشــتبوم چــی کار میکــردی؟»
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گفتــم« :میخواســتم ببینــم درخــت گیالسمــان از بــاال چــه شــکلی
اســت».
دیگــر پشــتبام پاتوقمــان شــد ،امــا ایــن پاتــوق عمــری نداشــت.
خیلــی زود مــادرم کــه همیشــه در کمیــن دخترهــا بــود متوجــه شــد
و بــا پــدرم جلس ـهای گذاشــت و عذرتــان را از آن خانــه زیرزمینــی
خواســتند .من پشــت پنجــره اشــک میریختــم .موقــع اسبابکشــی از
آمــدن بــه حیــاط منــع شــدم .تو کارتنهــا را یکییکــی میگذاشــتی
پشــت وانتــی کــه آمــده بــود تــوی حیاط و پــارک کــرده بــود کنــار
باغچــه .هــر بار هم نگاهــی بــه پنجره اتــاق مــن میانداختی .لحظــه
آخــر نتوانســتم طاقــت بیــاورم ،در تــراس رو بــه حیــاط را بــاز کــردم
و تــو آمــدی ســمت تــراس .قبــل از رســیدن پــدرم بــه حیــاط ،ســریع
شــماره منــزل جدیــد را گفتــی و دور شــدی.
قــرار گذاشــتیم منــزل دوســتت .دیگــر مــرد بــزرگ و کاملــی شــده
بــودی .اشــکهایم را لیســیدی بــا زبانــت ،لبهایــم را هــم همیــن
طــور .دســتم را فشــردی .وقــت داشــتیم ،امــا تــو بــه نظــر خیلــی نجیــب
میآمــدی و نمیدانــم چــرا اصــا پیــش نمیرفتــی .در حــد بوســه و
بــو و لمــس عاشــقانه همــه چیــز را نگــه داشــته بودی .عصبانــی بــودم.
از ایــن میترســیدی کــه پیــش بــروی و پــرده عفــت و حیــای مــن را
بــدری؟ امــا مــن هــر روز بیقراریهایــم بیشــتر میشــد .شــبها
136

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

بارهــا تصویــر بوســههایت را تکــرار میکــردم و دســتم نزدیــک
میشــد بــه شــورتم ،آرامآرام .بیقراریهایــم تــا جایــی پیــش رفــت
کــه مــادرم گوشــی تلفــن را تــوی کمــد مخفــی میکــرد .در کمــد
را هــم قفــل میکرد .وقتــی میرفــت حمــام ،کلیــد کمــد را کــه
زیــر لباسهایــش تــوی کشــو مخفــی کــرده بــود ،میدزدیــدم و بــه
تــو زنــگ مـیزدم .از پشــت تلفــن ،مــن را بوســه بــاران میکــردی و
مــن هــم ســینههایم را میمالیــدم .بــار آخــر ،ناگهــان مــادرم بــا آن
پســتانهای گنــده آویــزان و بــدن گــرد و چاقــش بــا ســر و تــن و
بــدن کفــی ظاهــر شــد مقابلم .گوشــی تلفــن را رهــا کــردم و دویــدم
تــوی حیــاط.
ماجــرا ســختتر و ســختتر میشــد و مــن هــم محدودتــر .هــر
شــب هــم خــواب تــو را میدیــدم  .یــک روز زنــگ زدم بــه شــماره
خانهتان ،همــان شــمارهای کــه بارهــا بــا تــو حــرف زده بــودم و
بوسـهها برایــت فرســتاده بــودم .مــردی گوشــی را برداشــت و گفــت،
از ایــن خانــه رفتهانــد.
تــو را گــم کــردم .روزها ،ماهها ،ســالها منتظــر شــدم ،امــا تــو
دیگــر نیامــدی .بــرای فــرار از عشــق تــو ،مــن بــه آن دیــو دو ســر کــه
نامــش احمــد بــود جــواب بلــه را دادم و االن هــم از او یــک پســر
دارم.
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حــاال بعــد از ســالها در ایــن نقطــه دور از آن جغرافیــا آمــدهای
دیــدنام و االن هــم در ایــن رســتوران نزدیــک یکــی از ایســتگاههای
قطــار شــهر لنــدن کنــار هــم نشســتهایم .دسـتهایم را فشــار میدهــی
و آرام میگویی« :یــادت مــیآد ،از پیــچ پلههــای پشــتبوم کــه
داشــتی میگذشــتی ،یــه گل رز بــرات انداختــم .گل رو برداشــتی و
از پلههــا دویــدی ســمتم .مشــتم بســته بــود .الی ســینههات رو بــاز
کــردم و روی ســینههات پــر شــد از شــکوفههای یــاس امینالدولــه.
لپــت رو بوســیدم و بــا رواننویــس روی ســاق پــات گل کشــیدم و
پشــت کمــرت پروانــهای کــه بالهــاش رو بــرای پــرواز بــاز کــرده
بــود ،روی شــکمت هــم عکــس اژدهــا».
صدایــش آشــنا اســت .ایــن همــان صــدا اســت؟ نگاهــش هــم آشــنا
اســت .رنــگ چشــمهایش همــان است ،مشکی اســت .از او فقــط
ایــن صــدا یــادم مانــده و رنــگ چش ـمهایش را .دســتم را میکشــم،
خیلــی ترســیدهام .میگویــی« :مــن همــون هســتم ،همــون پســری
کــه روی ســاق پــات نامــه مینوشــت ،وقتــی بــه بهانــه گل آب
دادن هــر روز عصــر میاومــدی حیــاط ،جلــوی پنجــره اتــاق مــن
میایستادی .پوســت پــات دفترچــه نتمــون بــود ،تمــام قرارهامــون
رو روش مینوشــتیم .یــادت اومــد؟ یــادت مــیآد؟ مــن همــون
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پســرم ،از اون شــهر فــرار کــردم ،اومــدم ایــن جــا دنبــال تــو ،ایــن ســر
دنیــا .میدونســتم لندنــی .بــاورم کــن ،مــن غریبــه نیســتم .مــن همــون
پســری هســتم کــه اســمم مســعود بــود».
صدایــت هنــوز کلفــت اســت ،مژههــای مشــکی مصنوعــیات آن
قــدر بلنــد اســت کــه بــه ابروهایــت میرسد .برجســتگی ســینههایت
هــم آن قــدر زیــاد اســت کــه آدم نگــران میشــود هــر لحظــه
پوســتت بترکــد و پــاره شــود .لبهایــت را هــم حجیــم کــردهای،
بــزرگ و گوشــتی .دماغت را هــم باریــک و ســرباال .روی شــکمت
عکــس یــک اژدهــا را خالکوبــی کــردهای و توی گــودی کمــرت
نزدیــک باســن تصویــر یــک پروانــه کــه بالهایــش را بــاز کــرده و
میخواهــد اوج بگیــرد .نمیدانــم چنــد ســاعت هــم زیــر آفتــاب
خوابیــدهای کــه بدجــوری شــکالتی شــدهای .عضالتــت هــم آن قــدر
ظریــف از هــم تفکیــک شــده کــه معلــوم اســت وقــت زیــادی را در
باشــگاهها میگذرانــی .روی ناخنهایــی هــم کــه کاشــتهای مــاه
و ســتاره کشــیدهای و نوکشــان را هــم اکلیــل زدهای .قــدت بلنــد
اســت ،حــدود یــک و هشــتاد و باریــک هــم هســتی .یک چیزهایــی
هــم تــوی بدنــت فــرو کــردهای ،یــک حلقــه دور دمــاغ ،یــک ســتاره
هــم بــاالی نــاف و یــک گوشــواره کنــار لبات .نامــت را از مســعود
تغییــر دادهای و گذاشــتهای سیســی و هنــوز هــم فقــط مــن را بــه
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همــان نرمــی بوســه بــاران میکنــی و بــاز هــم ســینههای مــن تیــر
میکشــد و دس ـتهایم بیتــاب در شــورتم ،امــا تــو بــاز هــم بیشــتر
از ایــن پیــش نم ـیروی.
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حلقه ریز براقی انتهای آن سیاهی میدرخشید،
کنار یک سوسک بزرگ شاخدار

بخــار ســونا آن قــدر شــدید بــود کــه بــا احتیــاط حرکــت میکــردم
تــا ســکویی بــرای نشســتن پيــدا کنــم .آرام نشســتم روی ســکو و بــا
دســت شــروع کــردم بــه مالیــدن ماهیچههــای گــردن و شــانههایم
کــه از ورزش زیــاد درد گرفتــه بود .نفــس عمیقــیکشــیدم تــا بــوی
اکالیپتــوس پخــش شــده در فضــا را برســانم بــه ریههایــم .یــاد دورانــی
افتــادم کــه دماغــم گرفتــه بــود و مــادرم شیشــه اکالیپتــوس را خالــی
مــیکــرد تــوی کتـ ِ
ـری روی بخــاری و مــیگفــت« :ســرت رو دوال
کــن روی بخــار ».حولــه حمــام را میانداخــت روی ســرم و آرام
کنــار گوشــم میگفــت« :نفــس عمیــق ،نفــس عمیــق بکــش تــا بخــار
اکالیپتــوس برســه بــه ریههــات».
زنــی نــرم و آرام آمــد ســمتام ،موهــای بلنــد مشــکی داشــت و
ســینههایش تــاب میخــورد در هــوا و دســتها و پاهایــش محــو
میشــد در بخارســونا .آرام خزیــد کنــارم ،روی ســکوی ســونا و
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موهــای بلنــدش ریخــت روی تنــم .از نــوک ســینههایم رد شــد و
خ کــردهام ،بــرای آویــزان
انتهایــش رســید بــه نافــم کــه تــازه ســورا 
کــردن همــان حلقــه نگیــنداری کــه از شــنبهبازار خیابــان ســوهو
خریــدم .ایــن نــاف بدجــوری چــرک کرده ،ســوزش هــم دارد .روزی
ســه بــار بتامتــازون میمالــم بــه نافــم .بــا هــر حرکــت نــرم و ظریفـش
نــوک موهــای ســر زن میخــورد بــه حلقــه نگیــندارم .احســاس
میکنــم چــرک و خــون از نافــم ســرازیر میشــود روی شــکمم و
میرســد وســط پاهایــم .صــدای زن در فضــا پیچیــد .نــازک اســت و
برنــده و دلنشــین .شــروع میکنــد بــه خوانــدن:
دو تا چشم سیاه داری
دو تا موی رها داری
تو چشمات...
هیوالیــی از زیــر پایــم مثــل اژدهــا فریــاد زد و غــرش ترســناکش را
بــا بخــار پخــش کــرد تــوی هــوا .جیــغ زدم و از جــا پریــدم .ســوزش
ماهیچههــای پشــت پایــم آن قــدر زیــاد بــود کــه بــا ســرعت از ســونا
فــرار کــردم .بارهــا ایــن اتفــاق افتــاده کــه تــوی ســونا دقیقــا جایــی
نشســتهام کــه ســوراخ بخــار مثــل بچــه اژدهــا همــان گوشــه مخفــی
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شــده .گوشـهای ،کنــاری ،نزدیــک پایــم .مثــل ایــن کــه ناخواســته بــا
ایــن پوســت بدجــوری لــج دارم.
پشــت در ایســتادم ،نفــس عمیقــی کشــیدم و نــگاه کــردم بــه پوســت
پشــت پاهایــم کــه ســرخ شــده بــود و مثــل نافــم بدجوری میســوخت.
دختــر ایرانــی بــود .زن ایرانــی بــود و شــعر و آهنــگ قدیمــی معــروف
هــم ایرانــی .قطرههــای بخــار روی شیشــه ســونا تــن و بــدن زن و
موهایــش را محــو و مــوجدار کــرده بــود .بایــد بــا ایــن زن حــرف
م ـیزدم ،بــا کلمههــا و زبــان خودمــان.
ســوزش پایــم بیطاقتــم کــرده بــود ،نمیتوانســتم صبــور باشــم و
بیشــتر از ایــن انتظــار دختــر را بکشــم .بــه رختکــن رفتــم ،نگاهــم
بــا کنجــکاوی روی زنهــا میدویــد .دختــری ســرش را بــا حولــه
خشــک میکــرد .چشــمهای منتظــرم مثــل دو تیلــه بیحرکــت
خیــره مانــده بــود بــه دختــر تــا موهایــش را از بیــن حولــه رهــا کنــد
و خــم شــود ســمت ســاک لباســش .گل رزی را خالکوبــی کــرده
بــود زیــر شــکمش ،بــا برگهــای ریــز و درشــت .ســاقهاش رســیده
بــود تــا وســط پایــش .ریش ـههای گل نــازک و ظریــف و کمــی هــم
قهــوهای پخــش شــده بــود زیــر ســاقه بیــن دو ران کشــیده پاهایــش.
مادربــزرگام میگفــت ،نــگاه یــک زن بــه وســط پــای زن دیگــری
گنــاه اســت .زن بایــد لنگــی ،تــوری ،پارچـهای ،حولـهای حتمــا بپیچد
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دور کمــرش .مــن حولــه را میپیچــم دور کمــرم و هنــوز راحــت
نیســتم کــه زنــی نــگاه کنــد بــه زیــر شــکمم.
نــه ،ایــن خــودش نبــود .ایــن زن ایرانــی نبــود ،نــه رنــگ پوســتش ،نــه
تیــزی دماغــش و نــه چشــمان ســبزآبی براقــش .آرام رمــز قفــل در
کمــدم را زدم ،کولهپشــتی ورزش ـیام را درآورم .دختــری بــا مــوی
بلنــد و چشــم و ابــروی مشــکی بــا حولـهای دور بدنــش ایســتاد کنــارم.
خــودش بــود .رفتــم ســمتش .بــه فارســی و بــا حالتــی ذوقزده و بلنــد
گفتــم« :شــما ایرانــی هســتید؟»
بــا تعجــب و مــات نگاهــم کــرد و بــه انگلیســی گفــت« :نمیفهمــم
چــی میگــی».
بــه انگلیســی گفتــم« :شــما همــون خانمــی هســتید کــه تــوی ســونا دو
تــا چشــم ســیاه داری رو مــی خوندیــد؟»
شانههایش را باال انداخت و با تعجب گفت« :نه».
آدمهــا همــه یــا ســیاه ســیاه بودنــد یــا ســفید ســفید .رفتــم ســمت
حمامهــا .از پشــت درهــای شیشــهای حمامهــا میتوانســتم ســایه
انــدام و موهــای زنهــا را ببینــم .موهــای مشــکی بلنــدی داشــت،
ایســتادم پشــت دری کــه شیشــه مــات گلــدار داشــت .نــرم و آرام،
144

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

انــدام و حرکاتــش میرقصیــد زیــر کــف و آب .از زیــر در ،آب
زرد رنگــی راه افتــاد تــوی راهآب .پــس فقــط مــن نیســتم کــه عــادت
دارم زیــر دوش ایســتاده بشاشــم .چــه قــدر ایــن لحظــه و ایــن احســاس
لذتبخــش اســت .همیشــه مــادرم زیــر دوش محکــم مــیزد روی
دســتم کــه ،بـیادب جــای شاشــیدن تــوی توالــت اســت نــه حمــام ،نــه
ایســتاده زیــر دوش .خیلــی وقتهــا نمیفهمیــد در حــال شاشــیدنم.
اگــر قــرص ویتامیــن ســی یــا تقویتــی م ـیداد میخوردیــم ،آن قــدر
رنــگ شــاش زرد میشــد کــه دیگــر نمیشــد کلــک بزنــی ،چــون
مــادر ســریع میفهمیــد و ایــن جــور وقتهــا یــا چــک م ـیزد تــوی
صــورتام یــا محکــم مـیزد روی دسـتام .تــوی اســتخر هــم کارمان
همیــن بــود .مربــی هــم مــا را میترســاند و میگفــت ،دارو ریختهایــم
تــوی آب اســتخر کــه هــر کــس بشاشــد تــوی آب ،دورش قرمــز
میشــود و مــا هــم از تــرس بیآبــرو شــدن دیگــر نمیشاشــیدیم
تــوی آب .حــاال متوجــه شــدم ایــن لــذت فقــط مــال مــن و خواهــرم
نبــود ،بلکــه خیلــی از زنهــا ایــن کار را میکننــد و ایســتاده میشاشــند
زیــر دوش.
زن در را بــاز کرد .پشــت ســرش راه افتــادم ،مثــل پلیســی کــه
کســی را تعقیــب میکنــد .ناگهــان برگشــت و بــا تعجــب نگاهــم
کرد .خــودش بــود ،همــان چش ـمها و موهــای مشــکی .نزدی ـکاش
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شــدم ،نزدیــک و نزدیکتــر ،بــه فارســی گفتم« :ســام .شــما ایرانــی
هســتید؟»
جوابم را نداد و با عصبانیت نگاهم کرد.
به انگلیسی گفتم« :ببخشید شما کجایی هستید؟»
بــا عصبانیت بــه انگلیســی پــر لهجــه و غلیــظ داد زد« :چــی میگــی؟»
بعــد اعتــراض کــرد کــه چــرا دنبالــش راه افتــادهام و چــه کار دارم
اهــل کجــا اســت.
معــذرت خواســتم و ســریع دور شــدم و رفتــم ســمت کمــدم .ناامیــد
کول ـهام را بســتم و دیگــر بــه هیــچ کــس نــگاه نکــردم.
ناگهــان همــه جــا شــلوغ شــد و صــدای داد و فریــاد و جیــغ فضــا را
پــر کــرد .زنهــای لخــت لباسشــان را تنــد تنــد پوشــیدند ،مثــل ایــن
کــه ریتــم فیلمــی را تنــد کنــی و کلمــات و جمــات در هــم قاطــی
شــود و حــرکات آدمهــا خنــدهدار .ســرعت همــه چیــز تنــد شــده
بــود .نفهمیــدم دقیــق پشــت بلندگــوی باشــگاه چــه گفتنــد کــه همــه
ســریع دویدنــد ســمت در خروجــی رختکنهــا .پلههــا را آمــدم بــاال.
جمعیتــی تــوی ســالن جمــع شــده بــود و در خروجــی باشــگاه را بســته
بودنــد .بعــد نیروهــای پلیــس ریختنــد داخــل و با ســرعت عجیبــی همه
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زنهــا و مردهــا را جمــع کردنــد گوشـهای .هنوز نفهمیــده بــودم چــه
اتفاقــی افتــاده .همــان زنــی کــه از دســتم عصبانــی شــده بــود کنــارم
ایســتاده بــود ،میترســیدم دوبــاره ازش ســوالی بپرســم .ســکوت
عجیبــی فضــا را پــر کــرده بــود .نگاههــا حیــران بــود و چشـمها مــات
و گشــاد .پلیس اعــام کــرد تمــام کیفهــا و ســاکها را بایــد
بگردنــد.
یــاد دوران دبیرســتان افتــادم کــه بــرای پیــدا کــردن دفتــر خاطــرات
لیــا ،تمــام کیفهــا را گشــتند و روی میــز خانــم احمــدی پــر شــد از
فیلمهــای رقــص و آواز و ُرژ لــب و شــورت و ســوتین تورتــوری و
بســته کانــدوم و ســیگار و عروســک.
نوبــت بــه مــن رســید .کولــهام را بــاز کــردم و پلیــس شــروع کــرد
دقیــق بــه گشــتن کولــهام .ســوال کــرد« :اهــل کجایــی؟»
«ایران».
گفت« :شما بمانید .بشینید روی این صندلی».
یــادم آمــد آن روز ،در دبیرســتان هــم خانــم احمــدی کیفهایمــان
را گشــت .بــه خاطــر فیلــم ســکوت برههــا بــ ه مــن گفــت ،بایســت
کنــار دیــوار و نــرو ســر کالس .مــن هــم ایســتادم کنــار لیــا و ترانــه
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و هــدی.
همــه کیفهــا و ســاکها را گشــتند و آدمهــا یکییکــی رفتنــد
و مــن مانــدم .کمــی آن طرفتــر هــم مــردی بــا مــوی جوگندمــی
ایســتاده بــود ،بــا کــت و شــلواری کــه رنگــش نــه قهــوهای بــود و
نــه خاکســتری .کراواتــی زده بــود کــه گلهــای آبــی و صورتــی
پخشوپــا داشــت و عینــک ســیاهی هــم بــه چشــم .محکــم کیفــش
را در دســت گرفتــه بود .پلیــس آمــد و بــا عذرخواهــی گفــت« :شــما
بایــد ســوار ماشــین بشــید و بــرای چنــد تایــی ســوال و جــواب بــا مــا
بیاییــد اداره پلیــس».
من معترض و گیج گفتم« :آخه چرا؟»
با پوزخندی گفت« :یعنی نمیدونی چرا؟»
نمیتوانســتم بــا انگلیســی دســت و پــا شکســتهام بــه او بگویــم کــه
مــن واقعــا نفهمیــدم پشــت بلندگوهــا چــه گفتنــد ،یعنــی در حقیقــت
هیچوقــت نمیفهمــم پشــت بلندگوهــای فرودگاههــا ،متروهــا،
ادارههــا و حتــی ایــن جــا چــه میگوینــد .بــا نــگاه عصبــی و لبخنــدی
کــه بیشــتر شــبیه پوزخنــد بــود گفــت« :ســوار شــو».
نشســتم داخــل ماشــین پلیــس .همــان مــرد مــو جوگندمــی بــا عینــک
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ســیاهش هــم ســوار ماشــین شــد و مــن مجبــور شــدم بیشــتر و بیشــتر
تــن و بدنــم را بچســبانم بـه او ،آن قــدر کــه رانــم محکــم چســبید بــه
رانــش.
آن روزهــای دبیرســتان ،وقتــی ســوار تاکســی میشــدم ،اگــر مــردی
رانــش را میچســباند بــه رانــم ،ســریع اعتــراض میکــردم کــه آقــا
لطفــا نگــه داریــد ،میخواهــم پیــاده شــوم .بعضــی وقتهــا هــم
کیفــم را میگذاشــتم کنــارم و گاهــی هــم از بــوی تنــد عــرق مردهــا
از تاکســی میپریــدم پاییــن.
بــوی ادکلــن تنــد مــرد که کمــی هم با بــوی توتون آغشــته بــود دماغم
را پــر کــرد .نفــس عمیقــی کشــیدم و بــو را رســاندم بــه ریههام .کمــی
خــودم را جمــع کــردم .دو پلیــس دو طرف ما نشســتند.
مــرد عینکــی آرام دم گوشــم گفــت« :نگــران نبــاش ،چنــد تــا ســوال
میکنــن و مــیری خونــه».
با خوشحالی گفتم« :اوه ،شما ایرانی هستید؟»
سرش را به تایید تکان داد.
گفتــم« :نمــی دونــم چــرا دارن مــا رو میبــرن؟ اصــا بــه چــه
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ســوالهایی بایــد جــواب بدیــم؟»
گفــت« :خــب ،طبیعییــه .مقتــول ایرانــی بــوده و مــا هــم تنهــا
ایرانیهــای تــوی باشــگاه بودیــم».
گفتم« :مقتول؟»
گفت« :آره ،همین دختری که چند دقیقه پیش کشته شد دیگه».
گفتم« :کدوم دختر؟»
گفت« :تو مگه توی باشگاه نبودی؟»
گفتم« :چرا».
گفــت« :نمیدونــی؟ یــه دختــر تــوی ســونای بخــار بــا چاقــو بــه قتــل
رســید ،دختــره ایرانــی بــود».
ماشــینها ســریع میپیچیدنــد .ســوزش پوســت پشــت پایــم زیــاد
شــده بــود و احســاس میکــردم حلقــه نافــم هــم در حــال کنــده شــدن
اســت .نگاهــم خیــره شــد بــه شــرههای بــاران روی شیشــه ماشــین کــه
همــه چیــز را محــو و مــوجدار میکــرد .بــا نگاهــی مــات بــه شیشــه
ماشــین زیــر لــب گفتــم« :مــن دیدمــش ،مــن ...مــن تــوی ســونا بــودم».
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«پیاده شو .چرا پیاده نمیشی؟»
مــرد عینکســیاه ســرش را خــم کــرد تــوی ماشــین و آرام بــدون ایــن
کــه حالــت صورتــش تغییــر کنــد گفــت« :یــادت باشــه اصــا اشــاره
نمیکنــی کــه اون رو تــوی ســونا دیــدی ،بــرای خــودت دردســر
درســت نکــن .ایــن جــا بایــد یــاد بگیــری کــه بگــی ندیــدم و نشــنیدم».
ســوال و جوابهــا چنــد ســاعتی طــول کشــید .هــوای اتــاق ســرد بــود،
بخــار دهــان مــن و پلیــس مثــل ابرهــای کوچــک گــرد میشــد مقابــل
چشـمهایمان .نــگاه پلیــس را دنبــال کــردم کــه بــه شــکمم خیــره شــده
بــود .ژاکــت کرمرنگــم خونــی و قرمــز شــده بــود .همــان طــور کــه
نگاهــش قفــل شــده بــود بــه شــکمم ،زیــپ ژاکتــم را کشــیدم پاییــن.
اول بلــوزم را ،بعــد هــم تــاب نــازک زیــرش را بــاال زدم و شــکمم را
نشــانش دادم .دور نافــم چــرک کــرده بــود و خــون ماســیده بــود.
گفتــم« :تــازه حلقــه انداختــم .چــرک کــرده .به خاطــر ...آب حمــام...
نــرم شــده و خونریــزی کــرده».
شــکمم را دوبــاره پوشــاندم .باالخــره از آن اتــاق ســرد خالــی و آبــی
رنــگ مــن را بردنــد بــه اتــاق دیگــری .در اتــاق کــه بــاز شــد ،دیــدم
همــان مــرد عینکــی کــه تــوی ماشــین پلیــس رانــش بــه رانــم چســبیده
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بــود ،نشســته روی صندلــی .صورتــش بــا وجــود جــدی بــودن مهربــان
و دلنشــین بــود .میتوانســتی همــان لحظــه اول بهــش اعتمــاد کنــی و
تمــام رازهــای زندگیــت را بهــش بگویــی ،بــا اطمینــان کامــل .ایــن
کــه بــا کــی خوابیــدی و احســاس گناهــت چــه شــکلی اســت یــا از
افســردگی چــه قــدر میترســی .لبخنــدش شــبیه مــادرم بــود ،دو چــال
گوشــه لبهایــش بــود ،روی لپهایــش.
در ســکوت مقابــل هــم نشســتیم .ایــن اتــاق هــم ســرد بــود .مــرد
دس ـتهایش را بــه هــم مالیــد و هــوای دهانــش را هــا کــرد بیــن دو
دســتش .آمــد ســمت مــن و جیــب کتش را بــه مــن نشــان داد و گفت:
«تــو ناخنــت بلنــده ،لطفــا دوخــت جیــب کــت مــن رو بــاز کــن ».نــگاه
کــردم بــه انگشــتهایم ،ناخنهایــم بلنــد نبــود.
گوشــه جیبــش را نشــانم داد و گفــت« :انگشــتت کوچیکــه ،مــیره
تــوی ایــن ســوراخ ».انگشــتم را بــه زور کــردم تــوی ســوراخ کوچک
لــب جیــب و هــر چــه تــاش کــردم کــه دوخــت کــت را بــا انگشــت
کوچکــم بشــکافم ،موفــق نشــدم .دوخــت جیــب محکمتــر از آن
بــود کــه بــا انگشــت مــن بــاز شــود .هــر دو هــوای دهانمــان را هــا
کردیــم و بــا ســرعت دس ـتهایمان را مالیدیــم بــه هــم .ایــن کار را
آن قــدر ادامــه دادیــم تــا ایــن کــه مــن بــرای ســرگرمی مثــل میمــون
شــروع کــردم بــه تکــرار حالتهــا و حرکتهــای مــرد .ســرگرم ایــن
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بــازی بــودم که پلیــس آمــد و کاغذهایــی بــه مــن داد تــا امضــا کنــم.
بعــد پلیــس از مــن عذرخواهــی کــرد و گفــت« :میتوانــی بــروی ».بــه
همیــن ســادگی.
نگاهــم بــه مــرد خشــک شــده بــود .مــرد ســرش پاییــن بــود و بــه
کفشهایــش نــگاه میکــرد .دوبــاره پلیــس تذکــر داد« :میتونیــد
بریــد ».مــن آمــدم بیــرون و مــرد بــا عینــک ســیاه و کــت و شــلوارش
مانــد همــان جــا.
صبــح زود از خــواب بیــدار شــدم .مطمئــن بــودم که بــرای فــرار از این
تنهایــی و افســردگی مثــل همیشــه میخواهــم بــروم ورزش ،همــان
باشــگاه لعنتــی کــه ارزانترین باشــگاه این شــهر اســت .باشــگاه خلوت
بــود ،عکــسام در شیشــهها تکــرار میشــد .روی دســتگاه تردمیــل
دویــدم .کنــارم مــردی بــا ســرعت زیــاد نفسنفسزنــان میدویــد
روی تردمیــل .بیاختیــار دســت کشــیدم الی موهای قهــوهای کوتاهم.
نــگاه کــردم بــه صــورت مــرد تــوی آینــه کــه بــا چــه خشــم و جدیتــی
میدویــد و صورتــش چــه قــدر بدشــکل شــده بــود .بــه ایــن فکــر
میکــردم کــه هــر روز صبــح بلنــد میشــوم ،بــا خــودم م ـیدوم تــا
شــاید برســم بــه رویاهایــم .از روی دســتگاه افتــادم و پهــن شــدم روی
زمیــن و ســرم محکــم خــورد بــه دســتگاه بغلــی .قطرههــای عــرق مــرد
ی قطرههــا هــم میافتــاد روی ســر
پــرت میشــد تــوی هــوا و بعضــ 
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و صــورت مــن .بلنــد شــدم و خــودم را جمــع و جــور کــردم  .رفتــم
ســمت دســتگاه آبخــوری و خــم شــدم کــه آب بخــورم ،پاهــای بلند
مــردی کنــارم بــود کــه دوال شــد .دهانــش را گرفــت زیــر شــیر آب و
خیــره شــد بــه مــن ،بــا چشــمهای قهوهایرنگش .دهانــش بــاز بــاز
بــود و آب مــی ریخــت تــوی حلقــش .بــا دســتش دهانــش را پــاک
کــرد و بــه انگلیســی گفــت« :ســام».
در جــواب ســامش ،ســرم را تــکان دادم و هــر دو به هم خیره شــدیم.
دســتم را بــردم ســمت شــکمم و ســعی کــردم حلقــه را بــا انگشــت
کوچـکام تــکان بدهــم .سوزشــش آن قــدر شــدید بــود کــه صورتــم
تــوی هــم رفــت و ناخــودآگاه گفتــم ،اووووف .بعــد چشــمهایم
دویــد روی عضــات تفکیــک شــده رانهــا ،دســتها ،سرشــانه و
پشــت و اندامــش.
نمیدانــم کــدام لحظــه بــود کــه دعــوتاش را بــرای خــوردن قهــوهای
در کافـهای همــان نزدیکــی باشــگاه قبــول کــردم .اهــل ترکیــه بــود و
ده ســالی بــود کــه لنــدن زندگــی میکــرد .نگاهــم روی صورتــش
بیقــرار بــود ،موقــع حــرف زدنــش ســعی میکــردم چشــمهایم را
از خیــره شــدن بــه لبهــاش بــدزدم.
تصمیــم گرفتــه بــودم بــرای رفــع افســردگی و بیماریهــای مزمــن
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مهاجــرت راهحلــی پیــدا کنــم .تنــم را مشــغول تنــی کنــم و روحــم
را درگیــر آرمــان و رویایــی .صبحهــا بابــت زنــگ تلفنــی خوشــحال
شــوم و شــبها بــرای زنــگ نــزدن موقــع خــواب قهــر کنــم .بــه
امیــد شــاید یــک همآغوشــی ناخنهایــم را ســوهان بکشــم و مــو
ریزههــای پشــت لبــم را دانــه دانــه بــا موچیــن بکنــم و بــرای هماهنگــی
رنــگ لباسهایــم بــا شــال و کفشهایــم ســاعتها وقــت بگذرانــم و
ســعی کنــم بــا کــرم زدن مانــع چــروک شــدن چینهــای دور چشــمم
بشــوم و از عمیــق شــدن خــط خنــده کنــار لبهایــم جلوگیــری کنــم.
آن روز زنــگ در خانــهاش را زدم .خانــه آسانســور نداشــت ،شــش
طبقــه را نفسنفسزنــان چنــان بــاال رفتــم کــه وقتــی او را دیــدم،
روی زانوهایــم خــم شــدم تــا نفســم بــاال بیــاد و بــا اشــاره دســتم ســام
کــردم و هنهنکنــان نشســتم روی صندلــی .خانــه عجیبــی بــود،
تقریبــا نیمهخالــی .از آشــفتگی خانــه مطمئــن شــدم مــرد تروتمیــز و
منظمــی نیســت .هــر لبــاس و کف ـشاش گوش ـهای از خانــه ویــان و
ســرگردان بــود و لیــوان آبــی هــم کــه پــر کــرد و برایــم آورد ،جــرم
کهنـهای رویــش مانــده بــود .شــراب ریخــت و مــن هــم انــگار از قبــل
برنامهریــزی کــرده باشــم ،شــروع کــردم بــه انجــام دادن کارهایــی کــه
همیشــه فکــر میکــردم بــرای فــرار از تنهایــی و افســردگی بایــد انجــام
بدهــم .بــرای فــرار از همــه آن افســردگیهایی کــه گاهــی اوقــات
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بدجــوری ســراغم میآمــد تــا ایــن حــد کــه حتــی حمــام کــردن
هــم برایــم ســخت میشــد و بــوی گنــد تــن و بــدنام لذتبخــش.
بوس ـههایم را شــروع کــردم ،همــراه بــا موســیقی آرام ترکــی کــه از
کامپیوتــرش شــنیده میشــد .او بــا آن صــورت درشــت و لبهــای
باریکــش کــه بســیار تحریکآمیــز بــود -برخــاف چیــزی که همیشــه
دربــاره لبهــای باریــک فکــر میکــردم -شــروع کــرد بــه لیســیدن
صورتــم ،مثــل گربـهای کــه بــه ظــرف شــیرش لیــس میزنــد .همیــن
کــه شــدت نفسهــا و حــرکات دســت و تــن و بدنمــان بــاال رفــت،
دس ـتهایم را گرفــت و راهنمای ـیام کــرد بــه اتــاق خوابــش .خــودم
را مثــل وزنــه ســنگینی انداختــم روی تخــت کثیفــی کــه معلــوم نبــود
مالفههایــش تــا بــه حــال شســته شــده یــا نــه .بــوی ســیگار و عــرق
روی مالفــه و بالشهــا بــا عطــر تــن مــن آمیختــه شــد .ناخودآگاه
دنبــال رد و اثــر زنــی میــان مالفههــا گشــتم .شــورتی ،لبــاس خوابــی،
تهســیگاری بــا رد ُرژ لبــی ،گلســر یــا بلــوز و کفشــی در گوشـهای از
اتــاق .چشــمم میدویــد مابیــن همــه چیــز.
هیــچ نشــانهای از زنــی نبــود .شــدت همآغوشــی و بــازی تنمــان
بدجــوری گرســنهام کــرده بــود .بااحتیــاط اعــام کــردم گرســنهام،
نمیخواســتم خیلــی ســریع احســاس صمیمیــت کنــم و خــودم بــروم
و در یخچــال را بــاز کنــم .بــوی عطــر خــاص پلــو و صــدای جلزولزی
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کــه میآمــد نشــان مـیداد غذایــی روی حــرارت بــاال در حــال گــرم
شــدن اســت .مــرد بــا ظرفــی پــر از زرشـکپلو و مــرغ روبـهروی مــن
لــب تخــت نشســت .مدتها بــود کــه در تنهایــیام ایــن صحنــه را
فرامــوش کــرده بــودم کــه کســی میتوانــد برایــت غــذا بیــاورد و تــو
هــم بــا لبخنــدی مهرآمیــز تشــکر کنــی و شــروع کنــی بــه خــوردن
غــذا .یــادم آمــد افالطــون گفتــه بــود ،بــرای همیشــه تنهــا بــودن یــا
بایــد خــدای بزرگــی باشــی یــا حیوانــی درندهخــو .ایــن اواخــر مثــل
حیــوان بــه در و دیــوار خانــه چنــگ میانداختــم .امــا دیــدن آن
غــذای ایرانــی در دس ـتهای ایــن مــرد تــرک ،آن هــم زرش ـکپلو
بــا مــرغ ،مثــل بچههــا خوشــحالم کــرده بــود .گفتــم« :اوه ،ایــن غــذا
ایرانــی اســت».
مــرد ســاکت بــود و حرفــی نم ـیزد .دیگــر مطمئــن شــده بــودم کــه
تنهــا اســت و بــه ســکوت و نگاههــای طوالنــی و خیــره شــدن بــه
نقطـهای دور عــادت دارد و بــرای مــن عجیــب نیســت کــه نــه حرفــی
داریــم و نــه صحبتــی.
مــوی بلنــد ســیاهی را از بیــن مــرغ و پلــو تــوی دهانــم بیــرون کشــیدم.
مــو را از خجالتــم ،یــا بــرای ایــن کــه او احســاس شــرمندگی نکنــد،
ســریع انداختــم کنــار پایــم روی زمیــن .بیــزارم از موهایــی کــه
تــوی راهآبهــای خروجــی حمامهــا مثــل خزنــده ترســناکی گلولــه
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میشــوند .از موهایــی کــه زنهــا از الی برسهــا و شانههایشــان
درمیآورنــد و بیــن دو دستشــان گلولــه میکننــد هــم بیــزارم .از
دیــدن مــو الی پلــو و خورشــت و آش و حلــوا هــم عقــم میگیــرد
و بیــزارم .مــادرم مــی گفــت« :زن اگــه زن باشــه ،وقــت پخــت و پــز،
روســری رو محکــم میبنــده ســرش کــه هیــچ مویــی نریــزه تــو
غــذاش».
غــذا را خــوردم و کنــارش دراز کشــیدم و خیــره شــدم بــه ســقف کــه
نمگرفتگیهــای کهن ـهاش پــر بــود از شــکل دیــو و اژدهــا و مــار و
پلنــگ و آدمهــای بیدســت و پــا .صــدای نفسهایــش مثــل موســیقی
بــود تــوی گوشهایــم .اســماش زکــی بــود .اندامــی ورزشــکاری
و چش ـمهایی ریــز قهــوهای داشــت و روی صورتــش نشــان زخمــی
بــود کــه هنــوز بــه خــودم اجــازه نمـیدادم بپرســم چیســت.
صبــح بــا بــوی عطــر قهــوه از خــواب بلنــد شــدم و صــدای تلقتلــوق
بــاز کــردن و بســتن در کابینــت و بــوی نــان تــازه .معلــوم بــود بــا
تمــام شــلختگی و نامرتــب بودنــش ســحرخیز اســت .نشســتم پشــت
میــز صبحانــهای کــه ســعی کــرده بــود بعــد از اولیــن همخوابگــی
کمــی آن را آراســته بچینــد .روی میــز پنیــر و عســل و نــان تــازه و
روزنامــهای بــود کــه عکــس یــک دختــر زیبــا بــا چشــم و ابرویــی
مشــکی ،لبخنــدی بــه یــاد ماندنــی و موهایــی بلنــد و مشــکی صفحــه
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اولــش چــاپ شــده بــود .زیــر عکــس بــا فونتــی درشــت نوشــته
بود :دختــر ایرانــی بیســت و هفــت ســالهای بــه نــام مریــم عطایــی در
باشــگاهی ورزشــی بــا اســلحه ســرد بــه قتــل رســید .ایــن دختــر بازیگر
بــود و در فیلــم جدیــدش در صحن ـهای برهنــه شــده بــود .چش ـمهایم
خیــره مانــد بــه لبخنــد و نگاهــش.
زکــی روزنامــه را برداشــت و گفــت« :قهــوهات یــخ میکنــه ،قهــوهات
رو بخــور .از ایــن اتفاقهــا ایــن جــا زیــاد میافتــه».
گفتــم« :مــن و یــک مــرد دیگــه رو بــردن اداره پلیــس .مــرد کــت
و شــلوارش ایــن قــدر نــو بــود کــه هنــوز دوخــت جیــب کتــش رو
نشــکافته بــود».
زکــی قهــوه پریــد گلویــش و بعــد از ســرفه بــا صدایــی گرفتــه گفــت:
«خیلــی از مردهــا دوخــت جیــب کتشــون را نمیشــکافن ،بــرای
ایــن کــه جیــب کتشــون بــد نایســته و ظاهــر کــت هــم از ریخــت
نیفتــه .ایــن ربطــی بــه نو بــودن کــت نــداره .اون مــرد االن کجاســت؟»
«اداره پلیس».
زکــی محکــم قهــوهاش را هــورت کشــید .صــدای هــورت کشــیدن
قهــوه ،آن هــم نوبتــی ،آزاردهنــده بــود .ســوزش آلتــم اذیتــم میکــرد.
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هنــوز بــه دستشــوییهای ایــن جــا عــادت نکــردهام کــه شــلنگ آب
ندارنــد ،نمیتوانــم بــا دســتمال کاغــذی احســاس تمیــزی کنــم .رفتــم
حمــام ،مطمئــن بــودم حمامــش هــم کثیــف اســت .شــیر آب داغ را
آن قــدر بــاز کــردم کــه حمــام و آینــه و شیشـهای کــه وان را از باقــی
حمــام جــدا مــی کــرد پــر شــد از بخــار .نفــس عمیقــی کشــیدم ،بــوی
کهنــه و مانــده رطوبــت مثــل گوگــرد ســوخته بدبــو رســید بــه اعمــاق
ری ـهام .رفتــم زیــر دوش آب داغ .بعــد از بوســه و همآغوشــی ،ایــن
اش ـکها بــاز هــم قطــع نشــد .با صدای بلنــد خوانــدم:
دو تا چشم سیاه داری
دو تا موی رها داری
تو چشمات...
و همیــن را هــی تکــرار کــردم .بــا احتیــاط از وان آمــدم بیــرون و داد
زدم« :حولــه لطفــا ،حولــه».
در آرام بــاز شــد ،از الی در حمــام ،حولـهای صورتــی آمــد داخــل .از
پشــت در دســتم را گرفتــم بــه دســتگیره تــا زکــی در را بیشتــر از آن
بــاز نکند.
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زکــی پشــت در گفــت« :همــه دخترهــای ایرانــی ایــن آهنــگ رو
دوســت دارن».
گفتم« :مگه تو فارسی میفهمی؟»
گفت« :به هر حال همسایهایم».
گفتم« :پس چرا من ترکی بلد نیستم؟ چرا نگفتی که بلدی؟»
زکــی از پشــت در بــه فارســی گفــت« :وقــت نشــد .خــب تــازه شــروع
کردیــم ،مــن ایــران رو دوســت دارم ،یــه دوســتدختر ایرانــی
داشــتم… البتــه قضیــه مــال ســالها پیشــه هــا… اون هــم دائــم ایــن شــعر
رو تــوی خونــه میخونــد… بگیــر ایــن حولــه رو از دســتم .نگیــری،
ولــش میکنــم».
حولــه را گرفتــم و بــا صــدای هقهــق خــودم را خشــک کــردم.
بخــار آینــه را پــاک کــردم .هنــوز دور چشــمهایم کبــود و گــود
بــود .صــدای تلــق ...تلــق ...افتــادن یــک شــی ِء ریــز را شــنیدم .حلقــه
نافــم بــود کــه قــل خــورد و آرام افتــاد تــوی راهآب کــف حمــام.
خــم شــدم .یکــی از چشــمهایم را بســتم و چشــم دیگــرم را کامــا
بــاز کــردم .چشــمم را چســباندم بــه ســوراخ .داخــل ســوراخ را نــگاه
کــردم ،حلقــه ریــز براقــی انتهــای آن ســیاهی میدرخشــید ،کنــار
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یــک سوســک بــزرگ شــاخدار ،نزدیــک کــف صابونهــا و موهــای
گلولــه شــده ســیاه .صــدای زنــگ در خانــه بلنــد شــد.
صدای زکی را شنیدم که پرسید« :کیه؟»
صدای پشت در گفت« :پلیس هستیم .در رو باز کنید».

162

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

از اتاق  ۷۳به اتاق ۹۰

شــورت تــوری ســرخش را پایــش میکند .خــم میشــود و باســنش
را در آینــه دقیــق نــگاه میکنــد و دوری میزنــد و دو دســتش را
میگیــرد زیــر ســینههایش .شیشــه عطــر را از روی ســنگ مرمــر
ســیاه دستشــویی برمــیدارد و پیسپیــس میزنــد زیــر گــوش و
گــردن و کشــالههای رانــشُ .رژ عنابــی رنگــش را میمالــد بــه لبــش.
چش ـمهایش را یــک در میــان میبنــدد و در آینــه نــگاه میکنــد تــا
از کــج نبــودن خــط چشــم و رنــگ ســایه روی پلکهایــش مطمئــن
شــود.

بــا قلممویــی پُرمــو رنگ گونههایــش را پررنگتــر میکند .نــوار
چســبدار اپیالســیون را میگــذارد کنــار کشــاله رانــش و محکــم
میکشــد تــا آن دو دانــه مــوی ســیاه هــم کنــده شــود و تنــش بیمــوی
بیمــو شــود .کاغــذ را پــرت میکنــد تــوی ســطل آشــغال و دوبــاره
شیشــه عطــر را برمــیدارد و پیســی میزنــد نــوک پســتانهایش .در
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دستشــویی را بــاز میکنــد و بــا صــدای موســیقی مالیــم ایتالیایــی
چرخــی میزنــد و میرســد کنــار مــرد.
مــرد ســیگارش را لــه میکنــد در جاســیگاری .عینــک تهاســتکانیاش
را درمـیآورد .دســتش را میکشــد روی صــورت زن .پــرده اتــاق را
میکشــد و چــراغ ســرخ کمرنــگ اتــاق را روشــن میکنــد .هــر دو
میخزنــد تــوی تخــت ،زیــر پتــو و مالفههــای نــرم ســفید...

زن ربدوشــامبر ســرخش را بــا ســرعت میپوشــد و دمپایــی حولـهای
کنــار تخــت را پایــش میکنــد .مـیدود از اتــاق بیرون ســمت راهروی
باریــک هتــل .نــوک دمپایــی حولهایــش تــا میشــود و محکــم
میخــورد زمین .بلنــد میشــود و دوبــاره کمربنــد ربدوشــامبرش
را ســفت میکنــد و خــودش را میرســاند بــه آسانســور .طبقــه پاییــن
کــه میرســد ،مــیرود و میایســتد مقابــل میــز بلنــد پذیــرش کــه
بلندیــش تــا ســینهاش اســت ومیگویــد« :ببخشــید ،ببخشــید ،کســی
ایــن جــا نیســت؟»

مــردی بــا موهــای مشــکی و کــت و شــلوار ســیاه از زیــر میــز
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ظاهرمیشــود .زن مضطــرب میگویــد« :آقــای ادوارد بــه دکتــر
احتیــاج دارم ،یــه دکتــر کــه بیــاد تــوی اتاقــم ،لطفــا».
ادوارد بــا تعجــب بــه زن نــگاه میکنــد و میگویــد« :منظورتــون
آمبوالنســه؟»
«نــه .بــه دکتــر زنــگ بزنیــن ،هزینـهاش رو هــم مـیدم ،میخــوام بیــاد
اتــاق  ٧٣لطفــا».
زن منتظــر خیــره میشــود بــه صــورت ادوارد .ادوارد بــا لهجــهای
ایتالیایــی حــرف میزنــد .گوشــی را میگــذارد و میگویــد:
«میتونیــد بریــد کلینیــک؟»
زن نگاهــی میکنــد و بعــد از کمــی مکــث از مــرد دور میشــود
و برمیگــردد بــه اتــاق .مینشــیند لــب تخــت و گوشــی تلفــن را
برمـیدارد« .خواهــش میکنــم بیــا کمکــم ،گرانــد هتـلام ،اتــاق .۷۳
لطفــا ســریع خــودت رو برســون .وســایلت رو هــم بیــار».
زن زل میزنــد بــه انگشــتهای پــای مــرد کــه از زیــر پتــو بیــرون
مانده .کمــی بعــد بــا صــدای تقتــق در از جــا میپــرد و در را بــاز
میکند .دســتش را میانــدازد گــردن مــردی باریــک و الغرانــدام.
میگویــد« :ممنونــم جیمــز ،ممنونــم».
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جیمــز مینشــیند کنــار مــرد و کیفــش را بازمیکنــد .نبــض مــرد
را میگیــرد و دســتش را آرام میگــذارد روی قلبــش .گوشــی را
درم ـیآورد و میگــذارد تــوی کیفــش .پــرده پنجــره اتــاق هتــل را
کنــار میزنــد و خیــره میشــود بــه تکدرخــت پــر شــکوفه خیابــان
و زیرلــب میگویــد« :مــرده ».کیفــش را برم ـیدارد و اتــاق را تــرک
میکنــد.
زن نــگاه میکنــد بــه موهــای جوگندمــی مــرد و چشــمهای ریــز
و ابروهــای خطــیاش و خیــره میمانــد بــه لبهــای باریــک و
گونههــای برجســتهاش .بعــد از جایــش بلنــد میشــود ،خــودش را
میرســاند مقابــل ادوارد ،پشــت میــز و میگویــد« :میخــوام اتاقــم
رو عــوض کنــم».
«اتاق خالی نداریم ،چرا میخواید اتاقتون رو عوض کنین؟»
زن برمیگــردد تــوی اتــاق .لــب تخــت مینشــیند و آرام پتــو را
میکشــد روی انگشــتهای پــای مــرد کــه دراز کشــیده و مــرده.
مــیرود کنــار پنجــره و خیــره میمانــد بــه درخــت پشــت پنجــره.
ربدوشــامبرش را درمــیآورد و پیراهــن آبــی حریــرش را تــن
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میکنــد .کیــف ســیاهش را برمــیدارد و بــا کفشهــای پاشــنه
بلنــدش اتــاق را تــرک میکنــد و مــیرود پشــت میــز پذیــرش و
منتظرمیمانــد .ادوارد راهنمایــیاش میکنــد ســمت اتــاق مدیــر
هتــل .زن مــیرود داخــل اتــاق و در را محکــم میبنــدد.

دوبــاره وارد اتــاق میشــود .چمدانــش را از کمــد بیــرون م ـیآورد
و میگــذارد روی میــز ،شــورتها و پســتانبندهایش را از کشــو
میگــذارد داخــل چمــدان .لباسهــا را از چوبلباســی جــدا
میکنــد و همــراه بــا کیــف و کفشهایــش میچپانــد تــوی
چمــدان .از اتــاق  ٧٣بیــرون میآیــد و میایســتاد مقابــل در اتــاق
 .۹۰در را بــاز میکنــد ،چمدانــش را میگــذارد زمیــن و پــرده
پنجــره اتــاق را کنــار میزنــد و خیــره میشــود بــه خیابــان پــر از
ماشــین .چشــمش میافتــد بــه کتابــی کنــار تخــت و ورقــش میزنــد.
اســم کتــاب هســت «رهایــی از دانســتگی» .تــوی کتــاب بــا ماژیــک
ســبزرنگی زیــر بعضــی جملههــا خــط کشــیدهاند .کیــف پولــی را از
کنــار کتــاب برم ـیدارد .داخلــش عکــس کوچکــی اســت از دختــر
جوانــی بــا لبخنــد گرمــیروی لبهایــش .عکــس دیگــری هــم
ی کــج کــرده
هســت از زنــی حــدود پنجــاه ســال کــه ســرش را کم ـ 
و نیــم لبخنــدی بــه لــب دارد .کیــف پــول را میبنــدد و در کمــد را
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بازمیکنــد .چمــدان ســیاهی آن جــا اســت .کــت و شــلوار و پیراهــن
و جورابهــای مــرد را میگــذارد داخــل چمــدان .کفشهــای مــرد
را در دســت میگیــرد و از اتــاق  ۹۰برمیگــردد بــه اتــاق  .۷۳کــت و
شــلوارها را آویــزان میکنــد و جورابهــا و شــورتها را میچینــد
تــوی کشــو .کفــش مــرد را میگــذارد تــوی کمد ،کتابــش را هــم
روی میــز کنــار تخــت و کیــف پولــش را هــم میگــذارد کنــار
کتــاب .نگاهــی میانــدازد بــه مــرد کــه آرام خوابیــده روی تخــت.
از اتــاق  ۷۳برمیگــردد بــه اتــاق  .۹۰مقابــل آینــه دستشــویی
میایســتد و چشــمش میافتــد بــه ادکلــن و خمیرریــش و مســواک
مــرد .خمیرریــش و ادکلــن و مســواک را برمـیدارد و مـیرود اتــاق
 ۷۳و آنهــا را میچینــد روی همــان مرمــر ســیاه و نگاهــی میانــدازد
بــه آینــه .جــای بوســه ُرژ لبــش را روی آینــه پــاک میکند .دســتش
را میکنــد تــوی ســطل آشــغال و کاغذهــای اپیالســیون و پنبههــا و
گــوش پاککنهــا را برمــیدارد و بــا خــودش میبــرد و میریــزد
تــوی ســطل اتــاق  .۹۰خــودش را روی تخــت رهــا میکنــد و گوشــی
تلفــن را برم ـیدارد ومیگویــد« :ممنونــم .مــن اتــاق ۹۰ام ،در ضمــن
مــن رو مــاری صــدا میکنــن».

زن خیــره بــه ســقف خوابــش میبــرد .بــا صــدای تقتــق در از خــواب
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میپــرد و خوابآلــود در را بــاز میکنــد .زن نســبتا قــد بلنــد مســنی
روب ـهروش ایســتاده اســت .بــا تعجــب بــه هــم نــگاه میکننــد ،چهــره
زن برایــشآشــنا اســت ،امــا نمیدانــد کجــا او را دیــده اســت .زن
مســن نگاهــی بــه شــماره روی در میکنــد و میگویــد« :ایــن جــا
مگــه اتــاق  ۹۰نیســت؟»
مــاری خوابالــود میگویــد« :بلــه ».خمیــازهای میکشــد و ســرش
را آرام تکیــه میدهــد بــه در.
«همســرم دیــروز بــه مــن زنــگ زد و آدرس هتــل رو داد و گفــت
اتــاق  ۹۰هســتم».
مــاری جــا میخــورد و صــاف میایســتد و میگویــد« :نمیدونــم».
و در را محکــم میبنــدد .گوشــی تلفــن را برمــیدارد و شــمارهای
میگیــرد و آمــدن زن را گــزارش میدهد .بعــد گوشــی را
میگــذارد و مــیرود زیــر دوش .بلــوز ســفید و شــلوار جینــش را
میپوشــد .موهایــش را نیمهخشــک میریــزد دورش .وارد راهــرو
میشــود .صــدای بیســیم پلیــس در راهــرو پیچیــده اســت .تخــت
باریکــی بــا کاور کلفــت آبــی و زیــپ بســته بــه ســمت آسانســور
حمــل میشــود .صدای گریــه زنــی از اتــاق  ۷۳میآیــد.
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مــاری در رســتوران هتــل قهــوهاش راتمــام میکنــد .ســرش را کــه
برمیگردانــد ،همــان زن مســن را میبینــد کــه بــا چمــدان ســیاه مــرد
نشســته اســت تــوی ســالن نزدیــک مــاری .زن خیــره شــده بــه زمیــن و
اشــکهایش آرام میچکــد روی دســتهایش کــه قفــل شــدهاند
تــوی هــم.
ی مکــث مینشــیند روبــهروی
مــاری مــیرود ســمتاش و بــا کمــ 
زن .موهــای جوگندمــیزن دور گردنــش ریختــه .دامــن مشــکی بلنــد
و بلــوز آبــی ســادهای تــناش اســت .هقهقــش ســکوت ســالن را
میشکند .دســتهایش را از هــم بازمیکنــد .یــک آویــز قلــب
کوچــک پــر از برلیــان بــا زنجیــری طالیــی در دســتش اســت .بــا
انگشــتهایش شــروع میکنــد بــه تــکان دادن زنجیــر .قلــب تــوی
دس ـتهایش تــاب میخــورد .یــک جعبــه روبــاندار هــم روی میــز
اســت.
مــاری خیــره میشــود بــه زنجیــر و آرام دســتش را میمالــد بــه
گردنــش .مطمئــن میشــود زنجیــر دســت زن زنجیــر خــودش اســت.
ی جمــع و جورمیکنــد .زن خیــره شــده اســت بــه
خــودش را کمــ 
مــاری .مــاری دســتش را از دور گردنــش برمــیدارد و ســریع از
کیفــش دســتمال کاغــذی درمــیآورد و محکــم فیــن میکنــد .زن
جعبــه کادو را بــاز میکنــد و پیژام ـهای از تــوی جعبــه درم ـیآورد.
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بــا خنــده و گریــه میگویــد« :ســی ســال زندگــی کردیــم ،امــا هیــچ
وقــت پیژامــه پــاش نکــرد .فــردا تولــدش بــود ،بــراش پیژامــه خریــده
بــودم»...
مــاری در ســکوت بــه زن خیــره میشود .شــعری یــادش میآیــد ،
شــعر را مــرد در راهــروی هتــل برایــش خوانــده بــود« :مثــل کبوتــر تیر
خــوردهای کــه از بالــت خــون میچکــد /دنبــال النــه میگــردی؟»
مــاری بلنــد میشــود بــا عجلــه مـیرود ســمت در .پایــش بــه یکــی از
صندلیهــا گیــر میکنــد و محکــم میخــورد زمیــن .پاشــنه کفشــش
میشــکند .پاشــنه را دســتش میگیــرد و شلشــلزنان بــه ســمت
آسانســور مـیرود .وســایلش را از تــوی اتــاق جمــع میکنــد و تــوی
چمــدان میریــزد.
ادوارد کارت مــاری را داخــل دســتگاه میزنــد و بــه او میگویــد
نامــه دارد .مــاری پاکــت نامــه را میگیــرد .روی پاکــت نوشــته شــده،
اتــاق  .۹۰پاکــت را بــاز میکنــد .چیــزی وســط پاکــت بــرق میزنــد،
یــک زنجیــر و قلــب کوچــک پــر از برلیــان .گردنبنــد را میانــدازد
گردنش.
جیمــز چمــدان مــاری را میگــذارد صنــدوق عقــب ماشــین .مــاری
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ســوار ماشــین میشــود .ماشــین حرکــت میکنــد و مــاری آرام
اشــکهایش را پــاک میکنــد.
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من برنده شدم ،اما...

اش ـکهایش صــورت ســفید و پوســت نازکــش را بدجــوری ســرخ
کــرده بــود ،مثــل ایــن کــه نمـ ِ
ـک اش ـکها گونههایــش را ســوزانده
باشــد .موهــای طالیــیاش را دماســبی کــرده بــود .لبــاس ورزشــی
آبــی و ســفید ت ـناش بــود و روی ویلچــر نشســته بــود .روی ویلچــر
آن قــدر پارچــه دوختــه بــود کــه اگــر چرخهــا را نمیدیــدی ،فکــر
میکــردی نشســته روی یــک صندلــی معمولــی.

نگهبــان سیاهپوســت بــا صــدای بلنــد پــای تلفــن آدرس مـیداد .تلفــن
را قطــع کــرد و گفــت« :ســوزی ،ده بــار تــا حــاال بــه اینهــا آدرس
دادم .احمــق هی اشــتباهی م ـیره».
هقهــقاش بیطاقتــم کــرد .دســتمالی از جیبــم درآوردم .رفتــم
ســمتش و دســتمال را دادم بهــش و گفتــم« :گریــه نکــن ».همیشــه از
اشــکهای زنهــای تنهــا میترســم.
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یــادم آمــد یــک بــار در تهــران زنــی بــا لبــاس آراســته کنــار جــوی
خیابــان نشســته بــود و بــا ضجــه و اشــک بــا موبایلــش حــرف مـیزد و
میگفــت« :چــرا در رو بــاز نمیکنــی؟ چــرا؟ تــو رو خــدا گوشــی رو
بــردار ».ســاعت دوازده شــب بــود .طاقــت نیــاوردم و تــوی تاریکــی به
زن نزدیــک شــدم .زیبــا بــود و جوان .گفتــم« :چــی شــده؟ میتونــم
کمکــی کنــم؟»
بــا هقهقــی کــه گاهــی حرفهایــش را نمیفهمیــدم ،گفــت:
«در رو بــاز نمیکنــه .بیرونــم کــرده ،نمیخــوام بــرم خونــه پــدرم،
نمیخــوام کســی بفهمــه».
شانهاش را گرفتم و گفتم« :چرا؟ چرا بیرونت کرده؟»
گفت« :نمیتونم بگم ».گریهاش شدیدتر شد.
«اشتباه از تو بوده؟»
سرش را به عالمت مثبت تکان داد .گفت« :چی کار کنم؟»
بردمــش در خانـهاش و گفتــم« :وایســا کنــار کــه فقــط مــن رو از تــوی
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آیفــون ببینــه ،مــن باهــاش حــرف میزنــم».
زنگ در را زدم .صدای کلفت بیقوارهای گفت« :کیه؟»
گفتــم« :آقــا مــن از شــما خواهــش میکنــم در رو بــاز کنیــن ،دیروقته،
بــرای زنتــون خطرناکــه ،درســت نــی »...جمل ـهام تمــام نشــده بــود
کــه فریــاد زد« :اون جنــده بــره همــون جایــی کــه بــوده و برنگــرده».
زن ســرش پاییــن بــود ،گری ـهاش قطــع شــد و آرام گفــت« :مرســی،
م ـیرم خونــه پــدرم».
منتظر شدم سوار تاکسی شود ،رفت و من هم با بغض رفتم.

نشســتم روی زانوهایــم کــه هــم قــد ســوزی شــوم .گفتــم« :چــرا حالت
خــوب نیســت؟ گریــه بــد نیســت ،امــا ضجــه و نالــه بــده .ایــن دیگــه
گریــه نیســت».
گفــت« :رفــت .امــروز صبــح رفــت .هــر کاری کــردم ،گــوش نکــرد
و رفت ».بــا دســتهاش چرخهــای صندلــیاش را کمــی جابهجــا
کــرد و خــودش را بیشــتر بــه مــن نزدیــک کــرد و گفــت« :عاشــقش
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بــودم ،حــاال چــی کار کنــم؟ بــدون اون چــی کار کنــم؟»
بیاختیــار احســاس مســئولیت کــردم و پیشــنهاد عجیبــی دادم .مــادرم
میگفــت ،ایــن بخــش از وجــودت بــه مادربزرگــت رفتــه ،بــرای
دخترهــای فامیــل شــوهر پیــدا میکــرد و پســرها را زن م ـیداد و در
دعواهــا وســاطت میکــرد تــا آدمهــا از هــم جــدا نشــوند.
گفتم« :میخوای من باهاش صحبت کنم؟»
اشـکهاش را پــاک کــرد و بــا هیجــان خاصــی دسـتهام را گرفــت
و گفــت« :واقعــا ایــن کار رو میکنــی؟ واقعــا باهــاش حــرف میزنــی
و بــرش میگردونــی؟»
نمیدانم چرا گفتم« :حتما».
نگهبان گفت« :خانوم سوزی ،ماشین رسید».
ســوزی بــا چش ـمهای آبــی پــر اشــکش خیــره شــد بــه مــن و گفــت:
«بــا مــن بیــا ،نــرو خواهــش میکنــم .بــا مــن بیــا ،بــا ماشــین مــا رو
میبــرن و بــا ماشــین هــم برمیگردونــن ».دس ـتهام را ول نمیکــرد.
دو مــرد بــا لبــاس ورزشــی وارد شــدند ،یکــی از آنهــا چــرخ ســوزی
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را هــل داد و و دیگــری در ورودی بــزرگ را نگــه داشــت .دســت
راســت مــن هــم تــوی دســت ســوزی بــود .ســوار ون بزرگــی شــدیم،
نمیدانســتم موضــوع چیســت .آرم المپیــک روی لبــاس ســوزی
توجـهام را جلــب کــرد ،از شیشــه بیــرون را نــگاه کردم و متوجه شــدم
مــردم ماشــین را میشناســند و بــرای ماشــین دســت تــکان میدهنــد.
ماشــینهای پلیــس خیابانهــا را بســته بودنــد و جمعیــت عظیمــیدر
پیادهروهــا بــا جیــغ و دســت و هورا عکسالعمــل نشــان میدادنــد.
به سوزی گفتم« :چه خبره؟»
گفــت« :المپیــک تمــوم شــده .قــراره برندههــا بــا مشــعل بــه خیابــون
بــرن و تلویزیونهــا هــم فیلمبــرداری کنــن ».از ایــن کــه اصــا اخبــار
ورزشــی را دنبــال نمیکــردم ،خجالــت کشــیدم.
ماشــین ایســتاد .با بــاز شــدن در ماشــین ،مــردم جیــغ کشیدند .ســوزی
محکــم دســتم را گرفــت ،همــراه او پیــاده شــدم ،میترســید فرشــته
امیــد و نجاتــش فــرار کنــد.
همــه ورزشــکارها روی خطــی آبــی ایســتادند و مشــعلها را بــا جیــغ
و فریــاد مــردم روشــن کردنــد .ســوزی در یــک دســتش مشــعل بــود
و بــا دســت دیگــرش بــرای مــردم دســت تــکان م ـیداد .ماشــینهای
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تلویزیونهــا از روبــهرو آرام حرکــت میکردنــد و پلیسهــا هــم
دو طــرف خیابــان بــه صــف ایســتاده بودنــد تــا مــردم بــه طــرف
قهرمانهــا هجــوم نیاورنــد .مــن هــم چــرخ ســوزی را هــل م ـیدادم
و نمیتوانســتم عکسالعملهــای ســوزی را نســبت بــه ایــن همــه
شــادی ببینم .بــه پایــان خــط کــه رســیدیم ،رفتــم روب ـهروی ســوزی
و روی زانوهایــم خــم شــدم تــا او را ببوســم و بهــش تبریــک بگویــم.
آن قــدر اشــک ریختــه بــود کــه ترجیــح دادم پیشــانیاش را ببوســم.
ســوار ماشــین شــدیم و در ســکوت رســیدیم بــه خانــه .او در ایــن
مجتمــع دو ســاختمان بــا مــن فاصلــه داشــت ،مــن شــماره  ۵۴بــودم
و اوشــماره .۷
مثــل همیشــه نگهبــان ســام بلنــدی داد و گفــت« :هــوا امــروز عالییه».
مثــل گزارشگرهــا همیشــه بعــد از ســام ،اطالعــات هواشناســی را
بــه مــا مــیداد« :امــروز بــارون میآد .امــروز آفتابییه .امــروز بــاد
مـیآد».
ســوزی دســت راســت مــن را محکــم گرفتــه بــود .گفــت« :بریــم
خونــه مــن ،تــو بهــش تلفــن کــن و کمــک کــن برگــرده».
مــن کــه همیشــه در متقاعــد کــردن آدمهــا پیــروز بــودم ،بــا جدیــت و
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قاطعیــت وارد خانــه ســوزی شــدم .خانــه کوچکــی بــود کــه بــا ورود
مــا پرندههایــش چهچههکنــان شــروع بــه خوانــدن کردنــد .بیاختیــار
رفتــم ســمت قفــس پرندههــا .پنــج عــدد قناری .بــا دیــدن قناریهــا
یــاد پــدرم افتــادم کــه او هــم قنــاری زیــاد داشــت و مــا از آواز
خواندنشــان بیــزار بودیــم .دائــم هــم غــر میزدیــم کــه بابــا جــان،
نمیتوانیــم بخوابیــم .پــدرم هــم معتقــد بــود بیســلیقه و بیهنریــم.
خــودش بــا آواز قناریهــا دائــم بهبــه و چهچــه میکرد .مــن و
خواهــرم هــم پنهانــی بــرای ایــن کــه قناریهــا فکــر کننــد شــب
اســت ،چــادر ســیاه عزیــز را میدزدیدیــم و میانداختیــم روی
قفسشــان تا آوازشــان قطــع شــود .امــا بعضــی وقتهــا قناریهــا
بلندتــر میخواندنــد زیــر چــادر عزیــز.
ســوزی شــماره را خوانــد و گفــت« :بــه شــماره موبایــل مــن و خونــه
جــواب نمـیده ،بــا شــماره خــودت زنــگ بــزن ».حتــی فرصــت نــداد
بپرســم موضــوع از چــه قــرار اســت.
بــا زنــگ ســوم گوشــی را برداشــت ،صــدای مــردی بــود در هیاهــو
جمعیتــی .گفتــم« :ســام ،مــن دوســت ســوزی هســتم ،او شــما را
دوســت دارد و حالــش بــد اســت .میتوانــم خواهــش کنــم بیاییــد و
بــا هــم قهــوهای بخوریــم و حــرف بزنیــم؟»
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سکوت .صداها قطع شد.
«قطع کرد؟»
«نه ،فکر کنم قطع شد».
دوبــاره و دوبــاره شــماره را گرفتــم و هیــچ کــس جــواب
نداد .نمیتوانســتم برگــردم و بــه صــورت ســوزی نــگاه کنــم .آواز
قناریهــا مثــل همــان بچگیهایــم آزاردهنــده شــده بــود .از پنجــره
بــه برگهــای درختهــای حیــاط خیــره شــدم و ســعی کــردم
اشــکهایم را طــوری پــاک کنــم کــه ســوزی متوجــه نشــود.
وقتــی برگشــتم ،ســوزی نبــود تــوی ســالن .او را تــوی اتــاق خــواب
کوچکــش پیــدا کــردم رو بــه پنجــره ،مســتقیم بــه درختهــای خیابان
زل زده بــود .عکــس کنــار تختــش توجـهام را جلــب کــرد ،خــودش
بــود کــه روی صندلـیاش نشســته بــود و ســرش را چســبانده بــود بــه
مــردی کــه او هــم روی ویلچــر نشســته بود .هــر دو مســتقیم بــه مــن
نــگاه میکردنــد و طــوری میخندیدنــد کــه تمــام دندانهایشــان را
میتوانســتی بشــمری .کنــار عکــس هــم یــک کاپ طــای المپیــک
محکــم روی میــز ایســتاده بــود .ســوزی در مســابقه المپیــک اول شــده
بــود .بــا احســاس شــرمندگی او را تــرک کــردم.
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صبــح فــردا بــرای اولیــن بــار آن قــدر دیــر از خــواب بیــدار شــدم
کــه آفتــاب تــا نیمههــای اتــاق آمــده بــود .ســریع لبــاس پوشــیدم و
بــرای خریــد نــان تــازه از خانــه زدم بیــرون .مطمئنــا امــروز نگهبــان
بعــد از ســام میگویــد ،امــروز هــوا آفتابــی اســت .وارد البــی شــدم،
صندلــی ســوزی را دیــدم کــه پش ـتاش را پارچــه صورتــی دوختــه
بــود و کـفاش را پارچــه دیگــری کــه گلهــای زرد و بنقش داشــت،
دســتههایش هــم پارچــه صورتــی بــا گلهــای ریــز ســفید.
نگاهــی بــه نگهبــان کــردم ،آرام و با اندوه ســرش را تــکان داد .اطرافم
را نــگاه کــردم ،ســوزی نبــود .بیــرون ســاختمان دو پلیــس ایســتاده
بــود و یــک آمبوالنــس و دو نفــر کــه ســر یــک برانــکارد باریــک
را گرفتــه بودند .یــک بســته پالســتیکی ســورمهای هــم کــه زیــپ
کلفتــی داشــت روی برانــکارد بــود.
در آمبوالنــس بــاز شــد و تخــت باریــک را گذاشــتند تــوی آمبوالنس
و در را محکــم بستند .ماشــین دور شــد و بــادی شــدید برگهــای
وســط خیابــان را در هــوا رقصاند .برگشــتم داخــل البــی ســاختمان.
نگهبــان چنــد برگــه را بــرای پلیــس امضــاکــرد .بــا دیــدن مــن ســرش
را همچنــان بــه عالمــت اعتــراض آرام تــکان داد .پلیسهــا در
ســکوت رفتنــد.
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نگهبــان کــه نامــش جــان بــود گفــت« :ایــن قــرص برنــج خیلــی
چیــز بدیــه ،اصــا بــه چــه دردی میخــوره؟ بــرای چــی درســتش
میکننــد؟»
دوبــاره برگشــتم بــه خیابــان و آن قــدر راه رفتــم تــا گــم شــدم .در راه
برگشــت ،بــه ســختی خانــه را پیــدا کــردم .وارد البــی شــدم .دو پیرزن
انگلیســی عصــا بــه دســت ،بــا کالههــای عجیــب تــوی البــی بودنــد .بــا
صــدای لــرزانگفتنــد« :هــر روز صبــح بهــش ســام میدادیــم ».بعــد
هــم بــا دســتمالهای رنگیشــان اشکهایشــان را پــاک کردنــد.
رفتــم سمتشــان و بغضــم باالخــره ترکیــد و گفتــم« :زیبــا بــود،
خیلــی دوستداشــتنی بــود».
یکیشان گفت« :خدا کند نمیرد».
گیــج شــده بــودم ،بــه اطرافــم نــگاه کــردم و از پشــت شیشــه
البــی متوجــه شــدم دو مــرد بــا لبــاس مخصــوص تــوی حــوض
بــزرگ پــر از ماهــیِ وســط حیــاط مجتمــع ایســتادهاند.
یکــی از پیرزنهــا گفــت« :ایــن همــه پــول شــارژ میدیــم ،بخشـیاش
بــرای همیــن ماهیهاســت دیگــه .درســت نگهــداری نمیکنیــد».
جان گفت« :خب حیوونها هم مثل آدمها مریض میشن».
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یکــی از پیرزنهــا گفــت« :گلــد یــه ماهــی اســتثنایییه ،میدونــی
قیمــت گلــد چنــده؟ ســه هــزار پونــده .اون بزرگتریــن و گرونتریــن
ماهــی ایــن حوضــه .یــه بخشــی از گرونقیمتــی ایــن خونههــا هــم
بــرای ایــن حیــاط و ایــن حوضــه».
نگهبــان گفــت« :مــا دور حــوض نوشــتیم کســی آشــغال وغــذا نریــزه،
نمیتونیــم بشــینیم دائــم بــه حــوض نــگاه کنیــم ،خــود آدمهــای
مجتمــع هــم بایــد مراقبــت کننــد».
گلــد را کــه نیمهجــان بــود تــوی آکواریــوم بزرگــی گذاشــتند و
بردنــد بیمارســتان حیوانات .پیرزنهــای انگلیســی هــم غرغرکنــان
رفتنــد بیرون .قفــس قناریهــا روی میــز جــان بود .جــان دانههــای
پرندههــا را کــه وســط البــی پخــش شــده بود بــا جــاروی دســتهبلندش
جمــعکــرد و گفت«:دائــم دونههاشــون را پخــش میکنــن میریــزن
بیــرون و پرپــر میزنــن ».کاپ طــای المپیــک هــم کنــار قفــس
پرندههــا روی میــز جــان بــود.
جــان نگاهــی بــه مــن کــرد و گفــت« :قــراره از فدراســیون بیــان و ایــن
کاپ رو ببــرن و بــا عکســش بــذارن تــوی مــوزه .قــراره از باغوحــش
هــم فــردا بیــان و ایــن پرندههــا رو هــم ببــرن .راســتی صبــر کــن ،نامــه
داری».
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نامــه را از جــان گرفتــم و آمــدم خانــه .المــپ را روشــن کــردم و
خــودم را انداختــم روی تخــت .روی پاکــت نوشــته شــده بــود ،بــرای
خانــه شــماره  .۵۴پاکــت را بــاز کــردم ،صفحه ســفید بــود و فقــط
انتهایــش ریــز نوشــته شــده بــود« :خانــه شــماره  ۵۴ممنونــم از تــو،
قهرمــان همیشــه تنهاســت .امضا :خانــه شــماره ».۷
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بازی از یک شوخی شروع شد ،با یک لیوان
ویسکی پر از یخ

مــن االن در یــک دیوانهخانــه هســتم .پشــت ایــن پنجــره راه مـیروم.
همیــن پنجــره را میگویــم کــه مربــع اســت و کنــار میلههایــش هــم
کمــیزنــگ زده .آب زنگزدگــی شــره کــرده و روی پنجــره نقــش
ســاخته ،نقــش گل و اژدهــا .میدانــم چنــد متــر اســت طــول ایــن
دیــوار و ایــن پنجره .لبــاس ســفید و شــلوار گشــاد و بلنــدی تــنام
کردهانــد ،میــزی وســط اتــاق اســت و یــک بســته ســیگار هــم روی
میــز .ناخنهایــم را الک میزنــم ،الکهــا را بــا ناخــن میکنــم و
دوبــاره الکشــان میزنــم .مــن االن در نقــش دیوانــه در ایــن اتــاق
حبســم .بعضــی وقتهــا کــه جیــغ میزنــم ،میآینــد و دســتها و
پاهایــم را میبندنــد بــه تخــت.
بازی از یک شوخی و بعد از یک سگمستی شروع شد.
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پــارس چهــار ســگ ترســناک ســیاه از نــژاد گریــدن از حیــاط میآمد.
نمیدانــم چــرا آنشــب ایــن قــدر ســگها زوزه میکشــیدند.
کــورش ویســکی را از قفســه درآورد و ریخــت تــوی لیــوان پــر
ی ـخاش .لیوانــی هــم گذاشــت جلــوی مــن .زیــر نــور لوســتر عتیقــه
کــه چهــل اللــه داشــت نشســته بودیــم .خــدا میدانــد چنــد نفــر زیــر
ایــن نــور همآغوشــی کــرده بودنــد و بوســه داده بودنــد .نــور تــوی
چشــمم مـیزد .مــن افتــاده بــودم روی آن مبــل مخمــل ســرخ قدیمــی
بــا پایههــای نــازک ظریــف کــه مثــل زنهــای پــت و پهــن خــودش
را بــاز کــرده بــود و پذیــرای همــه بــود .بیحــال بــودم و شــل و ول
حــرف م ـیزدم.
ایــن اردشــیر بــود کــه ســینههایم را میمالیــد؟ اردشــیر همــان مــرد
قــد بلنــد شــانه پهــن بــود کــه وقتــی در فرانکفــورت از روی صحنــه
اجــرای کنســرت آمــدم پاییــن ،از چشـمهای نافــذ و بــراق مشــکیاش
فهمیــدم ایرانــی اســت .آمد و نمیدانــم چــرا بیاختیــار دســتم را
بــردم جلو .بــا نــگاه خاصــی دســتم را گرفــت بیــن دو دســتش و رهــا
نکرد .مــن را بــرد بیــرون از ســالن نمایــش ،مثــل ایــن کــه ســالها
اســت مــرا میشناســد .دســتش در اتــاق هتــل و بعــد هــم اتــاق
خوابمــان هــر شــب زیــر ســرم بــود .مثــل بچــه گربــه میخزیــدم زیــر
بــدن گــرم و گنــدهاش .از پــدرم هــم بزرگتــر بــود ،هیــچ کــس
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بــاور نمیکنــد کــه در تخــت آن قــدر بیحــال میشــدم کــه بهــش
التمــاس میکــردم ،بــس اســت دیگــر اردشــیر .او هــم بــا غــروری
میگفــت ،بیخــود اســمم نشــده اردشــیر .اردشــیر یعنــی شــیر! لطفــا بــه
مــن بگــو شــیر .انــدام درشــتی داشــت و صورتــی خــاص بــا اجزایــی
تفکیــک شــده و دماغــی کوچــک و ظریــف ولــی مردانــه.
وان حمــام را پــر از گل ســرخ میکــرد و مــن را مثــل عروســک
میخوابانــد تــوی آب ،از پنجــره هتلمــان در تــاج محــل هندوســتان
میمونهــا را بــه مــن نشــان م ـیداد .مــن را ســوار فیــل میکرد ،کنــار
پاهــای فیــل میایســتاد و تنــد تنــد از مــن عکــس میگرفت .مــن
جیــغ م ـیزدم« :شــیر ،شــیر ،میافتــم بــه خــدا شــیر!»
شــیر از فیــل میآمــد بــاال و محکــم مــن را بغــل میکــرد .دوســت
داشــت همــه چیــز را بــه مــن نشــان بدهــد :کوههــا و دشــتها
را ،میمونهــا و موشهــا را ،شــیر و پلنــگ را .بلــد بــود چــه طــور
لباسهایــم را تــوی چمــدان طــوری بچیند کــه هیــچ لباســی چــروک
نشــود ،کفشهــا را در پارچههــای مخصــوص میگذاشــت و از هــر
زنــی دقیقتــر بــود .یــادم مـیداد چــه جنســی بــرای لبــاس زیــر خــوب
اســت کــه پاهایــم را ناراحــت نکنــد و از حساســیتم کــم کنــد .دســتم
را میگرفــت و میبــرد خریــد .لباسهــای زرد و ســرخ و آبــی هنــد
را بــا آن ســکههای آویختــه طــا تــن مــن میکــرد وهــی عکــس
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میگرفــت .میگفــت« :عشــق میکنــم ایــن لباسهــا را میپوشــی».
اولیــن بــار بــرای شــام بــا یــک کیــف حصیــری مشــکی حصیــری رفتم
خانـهاش .مهمــان داشــت آن شــب .از وســط پلههــا صدایــم کــرد .مــن
را یواشــکی بــرد بــاال .بــا آن کــت و شــلوار ســورمهای شــیک کــه برق
خاصــی هــم داشــت مــن را بوســید و بویــم کــرد .بســته بــزرگ روی
تخــت را داد دســتم و گفــت ،بــازش کن .بســته را بــاز کــردم .کیــف
بــود ،یــک کیــف بــزرگ مــارک «لویــی ویتان» .مــن کــه نــه مــارک
میشــناختم و نــه کیــف و نــه قیمــت جنسهــا را میدانســتم ،گفتــم،
مرســی و دوبــاره کیــف را گذاشــتم تــوی جعبـهاش .آن قــدر باهــوش
بــود کــه از رفتــارم فهمیــد در مــارک و قیمــت و لبــاس و کیــف و
کفــش حرفــهای نیســتم و بیخیالــم .فهمیــد چــرا کیــف حصیــری
مشــکی دارم .خندیــد و گفــت« :ایــن کیــف رو دســتت بگیــر و بیــا
پاییــن».
عاشــق همیــن بیتوجهیهــا و شــیطنتهای مــن بــود .مــن هــم عاشــق
ایــن همــه توجــه و دقــت بــه جزییــات و قــر و فــر بازیهایــش بــودم،
آن مــرد شــصت ســاله بــوی عشــق و زندگــی مـیداد .کیــف را گرفتم
و رفتــم پاییــن.
راســتی نگفتــم مــن چــه شکلیام .چشــمهایم مشــکی و ابروهایــم
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پهــن اســت و دماغــم کمــیگوشــتی و خوشتــراش .همــه فکــر
میکننــد دمــاغام را عمــل کــردهام .لبهایــم کمــیقلــوهای اســت.
صورتــم نــه گــرد اســت و نــه دراز .قــد متوســطی دارم ،شــانههای
پهــن و ســینههایی درشــت .کمــرم هــم باریــک اســت و انحنــا دارد.
باســنم هــم گــرد و کمــیســفت اســت .بیســت و پنــج ســال ســن دارم.
آن شــب بلــوز عنابــی پوشــیده بــودم و شــلوار تنــگ آبــی ،کفشهــای
مشــکی پاشــنه بلنــد و موهایــم را هــم قرمــز کــرده بــودم بــا ُرژ لــب
ســرخ .کیــف لویــی ویتــان را دســت گرفتــم و از پلههــا رفتــم پاییــن
و نشســتم دور یکــی از آن میزهــای گــرد کــه اســم هــر کداممــان
را رویــش نوشــته بودنــد .نوشــته روی میــز را خوانــدم ،خانــم نازنیــن
اخــوان.
غــش کــردم از خنــده .شــیر آرام در گوشــم گفــت« :چیــه؟ چــی شــده
نازنین؟»
گفتــم« :اســمم درســت اســت ،امــا فامیلـیام اخــوان نیســت ».و دوبــاره
خندیــدم .شــیر کارت را برداشــت ،بــه گارســون اشــاره کــرد و در
گــوشاش پچپچــی کــرد .کارت را داد دســت گارســون .خانمـی کــه
روبهرویــم نشســته بــود ،یــک تــل ســیاه کلفــت بــه موهــای براشــینگ
شــده طالیــیاش زده بــود و گوشــوارههای ســیاه گنــدهای آویختــه
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بــود و ُرژ لبــش هــم بــرق میزد .مردهــا ،زنهــا ،همــه و همــه ،بــا شــال
و پوســت حیوانــات و کــت و شــلوار و کــراوات و کفشهــای بــراق
دور میزهــا مــودب نشســته بودنــد و منتظــر زنــگ شــروع پیــش غــذا،
خــود غــذا و بعــد هــم دســر بودنــد .شــیر عــادت داشــت در مهمانیهــا
دســتش را آرام میگذاشــت زیــر میــز روی رانــم و نرمنــرم پایــم
را میمالیــد .در طــول غــذا خــوردن هــم دســتش را از روی رانــم
برنمیداشــت ،وقتــی تنــد تنــد غــذا میخــوردم ،آرام پایــم را فشــار
مــیداد کــه یعنــی یــواش .بــا چنــگال معمولــی ماهــی میخــوردم،
آرام پایــم را فشــار مــیداد و در گوشــم میگفــت« :چنــگال ماهــی
اون یکییــه».
عاشــق ایــن بــود کــه مــن حــرف بزنــم ،شــعر بخوانــم ،قصــه بگویــم
برایــش تــا او را از دنیــای ســخت کارخانــهاش ببــرم بــه دنیاهــای
دیگر .عاشــق خندههــای بلنــدم هــم بــود ،مــدام ســعی میکــرد
بخنداندم .وقتــی حــرف نمــیزدم ،میگفــت« :چــرا ســاکتی
امــروز ».زود میفهمیــد ناراحتــم و دلگیــر .او مثــل یــک جــوان ســی
ســاله عشــق و انــرژی داشــت و پویــا بــود .غــزل میخوانــد از حافــظ
برایــم و ســعدی و بوســتان و گلســتان را حفــظ بــود و دائــم بــا صــدای
بلنــد برایــم میخواند .کتابخان ـهی بــزرگ و عظی ـماش پــر بــود از
کتابهــای خطــی قدیم .جوهــر و قلــم و قلمدانــش روی میــز بــود،
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صبــح بــه صبــح یــک خــط شــعر مثــل دعــای صبــح مینوشــت روی
کاغــذ و پایی ـناش هــم امضــا و تاریــخ میگذاشــت« :چشــم دل بــاز
کــن تــا جــان بینــی /آن چــه نادیدنیســت آن بینــی».
از گلهــای یــاس حیــاط میکنــد و قبــل از ایــن کــه ســینهام را ببوســد،
ســینهبندم را غــرق گل میکــرد .وقتــی دسـتهای شــیر روی ســینهام
بــود ،ســرم گیــج میرفــت.

نــور لوســتر چهــل اللــه دوبــاره افتــاد تــوی چشــمم .گفتــم« :اردشــیر
تویــی؟» زیــر لــب گفتــم« :اررردددشــییر تویــی؟» مثــل دیوانههــا بلوزم
را پــاره کــرد و شــکافت .از ایــن حرکتــش شــک کــردم ،احســاس
کــردم ایــن شــیر مــن نیســت .چش ـمهایم را بــه زور بــاز کــردم .ایــن
اردشــیر اســت ،اردشــیر؟ پــس چــرا صورتــش تــه ریــش ســفید و
مشــکی ندارد؟ دســتم را کشــیدم بــه صــورت نــرم و بیریــشاش
و از حــال رفتــم .فقــط میدانســتم مــردی روی بدنــم و تــوی تنــم
هســت و دارد تکانتــکان میخورد .بــوی ادکلــن تــام فــوردش
یــادم مانــده اســت.
وقتــی بیــدار شــدم ،آفتــاب تــا وســط خانــه افتــاده بــود ،عکــس
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گلدانهــا روی تخــت و عکــس مــن روی گلدانهــای بلنــد اتــاق
خوابمــان شکســته بــود .مثــل همیشــه صبــح زود رفتــه بــود ،اردشــیر
را میگویــم .گیــج و منــگ دوش را بــاز کــردم و آب داغــی بــه تــن
و بدنــم زدم ،روبدوشــامبرم را پوشــیدم و الک ســرخم را برداشــتم
و نشســتم روی تخــت .شــروع کــردم دانهدانــه ناخنهایــم را بــه الک
زدن.

الک را ســر کشــیدم ،بــا دوربینــی کــه تــوی اتاقــم نصب کــرده بودند،
مســئولین بیمارســتان ایــن صحنــه را دیدنــد و دو پرســتار دویدند داخل
اتــاق .دســتهایم را گرفتنــد و بردنــدم بــه اتــاق دیگری .شــلنگ
انداختنــد تــوی شــکمم ،تمــام ســطل ســرخ شــد .صدای اعتــراض
دکتــر را میشــنیدم کــه میگفــت چــرا اجــازه دادیــد اســتون و الک
را ببــرد تــوی اتــاق؟ مــن را روی تخــت خواباندنــد و دس ـتهایم را
دوبــاره زنجیــر کردنــد بــه تخــت.

حیــاط خانــه خیلــی بــزرگ بــود ،درختهــای چنــار بلنــد قدیمــی
بودنــد و باغچههــا غــرق گل رز واقاقیــا .ایــن عــادت اردشــیر بــود
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کــه هــر روز بــا قیچــی باغبانــی در باغچــه قــدم بزنــد و بــا شــعر و
شــاعری برگهــای نیمهخشــک رزهــا را بکنــد و مــرا بخندانــد .کاله
حصیــریاش را دور ســرش میچرخانــد و مــن را میــان گلهــا بلنــد
میکــرد و بوســه بــه شــکمم م ـیزد .دو شــاخه گل رز بلنــد میچیــد
و تکتــک تیغهــا را بــا دقتــی خــاص بــا قیچـیاش میکنــد و شــاخه
صــاف و بلنــد را مــیداد دســتم .آن روز کنــار باغچــه بــاال آوردم،
مثــل بچههــا نتوانســتم تــا توالــت فرنگــی بــدوم .شــیر مــن خندیــد و
گفــت« :نکنــه خانــوم حاملهســت! اون هــم دوقلــو؟»
هــر دوی مــا صــدای قلبــش را شــنیدیم .صــدای قلبــش آن چنــان در
اتــاق پیچیــد کــه مــن نگــران شــدم .او آرام دســتم را فشــار داد و مثــل
یــک دکتــر باتجربــه گفــت« :طبیعییــه ،نگــران نبــاش».

مدتهــا بــود فرامــوش کــرده بــودم کــه ویولنیسـتام .هر روز صندلی
میگذاشــتم رو بــه پنجــره و بــرای دختــرم کــه حــاال چموش شــده بود
و دائــم ســرمیخورد تــوی دلــم ،ســاعتها ویولــن م ـیزدم .اردشــیر
خوشــحال بــود کــه بــا وجــود کــورش ،پســر بیســت و هشــت ســاله
و اســفندیار ،پســر بیســت و دو ســالهاش ،حــاال یــک دختــر خواهــد
داشــت ،آن هــم در ایــن ســن وســال .نامــش را گذاشــت هدیه .بیشــتر
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وقتهــا پســرها ســفر بودنــد و دنبــال شــغل و کار پــدر .مــال و
دارایــی آن قــدر زیــاد بــود کــه او بــه تنهایــی از عهــدهاش برنمیآمــد.
کارگــران خانــه و آشــپزها مجبــور بودنــد غذاهــای مخصوصــی را کــه
او بــرای تقویــت دختــرش ســفارش مــیداد دقیــق درســت کننــد و
قرصهــای ویتامیــن مــن را جداگانــه بگذارنــد تــوی بشــقاب .بلــد بــود
موقــع بــارداری چــه طــور بغـلام کنــد و ببوســدم .چــه طــور کمــرم را
از پشــت بــه پهلــو خــم کنــد و آرام عشــقبازی کنــد و خــودش را
نــرم در مــن فــرو کنــد .دســتهای داغ و گرمــش را میگذاشــت
دو طرفــم و گــرمام میکــرد .دیگــر ســنگین شــده بــودم .مــاه آخــر او
صندلــی بــزرگ و نرمــی برایــم ســفارش داد .شــبها نمیتوانســتم
روی همــان تخــت همیشــگیمان بخوابــم و آرام باشــم.

از تخــت افتــادم پاییــن و روی زمیــن قــل خــوردم و جیــغ زدم.
پرســتارها آمدنــد تــوی اتــاق ،آرامــم کردنــد و گفتنــد« :مالقاتــی
دارم ».در اتاقــم بــاز شــد و اســفندیار وارد شد .اســفندیار شــکل
پــدرش بــود .مثــل پــدرش قــد بلنــد بــود و شــبیه جوانیهــای او.
کــورش هــم شــبیه پــدرش بــود ،امــا رنــگ چشـمهاش مثــل مــادرش
ســبز بــود .مادرشــان ســالها قبــل در یــک تصــادف مــرده بــود .خــودم
را انداختــم تــوی آغوشــش ،گریــه کــردم و داد زدم .ســالها بــود
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ندیــده بودمش .پیشــانیام را بوســید .بســته بزرگــی تــوی دســتش بــود،
بســته را داد دســتم ،کاغذهــا را پارهپــاره کــردم .تــوی جعبــه یــک
ویولــن بــود ،صندلــی را گذاشــتم روب ـهروی پنجــره و شــروع کــردم
بــه نواختن .نفهمیــدم اســفندیار کــی رفــت.

هدیــه دختــرم خــواب بــود ،هــر روز صبــح کنــار تختــش مینشســتم و
بــا صــدای ویولــن بیــدارش میکــردم .هدیــه بزرگتــر و بزرگتــر
میشــد .او میخوانــد ،عروســک خوشــگل مــن قرمــز پوشــیده ،تــو
رختخــواب مخمــل آبـیاش خوابیــده و مــن هــم بــا او مــی زدم.
آن روز اردشــیر روی تخــت کنــار دختــرش دراز کشــیده بــود ،پــرده
مخمــل آبــی را کنــار زدم .بــا آمــدن آفتاب پــدر و دختر چشمهایشــان
را جمــع کردنــد و صورتشــان را مچالــه .پریــدم روی تخــت و لبهای
هــر دویشــان را بوســیدم و ایســتادم کنار همــان گلــدان قدیمی .رنــگ
چشــمهای هدیــه ســبز بــود و بقیــه اجــزا صورتــش شــبیه پــدرش.
آن روز اردشــیر بارهــا مــن و هدیــه را بوســید .نمیدانــم چــرا مــدام
برمیگشــت و هدیــه را تماشــا میکــرد و هدیــه هــم عاشــقانه برایــش
دســت تــکان مـیداد و صدایــش میکــرد« :بابــا ،بابــا ».اردشــیردوباره
برمیگشــت و میبوســیدمان .بعــد اردشــیر رفــت.
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نیمهشــب بــود کــه خبــر دادنــد نیروهــای اطالعــات بــه چهــار طبقــه
ســاختمان دفتــرش حملــه کردهانــد و اســناد و کامپیوترهــا را بردهانــد.
او هــم حالــش بــه هــم میخــورد و اســفندیار او را بــه بیمارســتان
میبــرد و دو ســاعت بعــد تمــام میکنــد ،بــه همیــن ســادگی .اردشــیر
مــرد.
ایــن بــار طاقــت نیــاورده بــود .بارهــا ایــن اتفــاق افتــاده بــود .اردشــیر
در اصــل یهــودی بــود و از خاندانــی کــه بارهــا محکــوم بــه جاسوســی
بــرای اســراییل شــده بــود ،امــا هــر بــار از خطــر جســته بــود .همــه
خانــوادهاش بعــد از انقــاب ایــران را تــرک کــرده بودنــد ،امــا او
مانــده بــود و بارهــا هــم بــه زنــدان رفتــه بــود .گاهــی از خاطراتــش
برایــم تعریــف میکــرد .یــک بــار گفــت« :عشــق آدم رو حســاس و
نــازک میکنــه .بعــد تــو ،حســاستر از اون شــدم کــه جــون داشــته
باشــم و مثــل حرفهایهــا بــا زندگــی مبــارزه کنــم .وقتــی آدم عاشــق
مــی شــه ،حســاس هــم میشــه».
آن موقــع منظــورش را دقیــق نفهمیــدم .بــا مردنــش و رفتنــش ،فهمیــدم
بعــد از تجربــه عشــق ،دیگــر تــوان خشــونت نداشــت .لبــاس ســیاه
پوشــیدم و تــور ســیاه انداختــم روی ســرم .ویولــن مـیزدم و هدیــه بــا
دســتمالی اشــکهایم را پــاک میکــرد.
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هدیــه در آغــوش کــورش بــود و کــورش میبوســیدش .کورش
آمــد ســمت مــن ،مدتهــا بــود کــه ســوییس بــود و ایــران نیامــده
بــود .بــرای مراســم پــدرش خــودش را رســانده بــود .پیشــانیام را
بوســید و هــر ســه در آغــوش هــم گریســتیم .ســرم روی شــانههای
کــورش بــود کــه بــوی عطــر تــام فــوردش گیجــم کــرد .ســریع هدیــه
را از آغوشــش کشــیدم بیــرون و پلههــا را رفتــم بــاال.
ســگهای اردشــیر غمگیــن بودنــد ،گلهــا و درختهــا پــر از
برگهــای خشــک و شــاخههای مــرده بودنــد .خدمــه بــه همــه
چیــز بیتوجــه شــده بودنــد .مــن هــم ســرگردان در آن خانــه بــزرگ
میچرخیــدم.
آن شــب هدیــه را خواباندم .آســمان مهتابــی بــود .کنــار پنجــره
ایســتادم ،خســته بــودم از ایــن همــه مراســم ترحیــم پــر ادا .اشـکهایم
را پــاک کــردم ،بــه کــت و شــلوارهای مرتــب آویختــه شــده اردشــیر
نــگاه کــردم ،تنــم شــبها بیخــواب بــود و آغــوش و زیــر ســرم
خالــی .نمــی توانســتم بفهمــم چــرا هدیــه ایــن قــدر بــه کــورش وابســته
شــده بــود و کــورش بــه او.
صدای کورش را شنیدم که آرام میگفت« :نازنین .نازنین».
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پاورچینپاورچیــن رفتــم ســمت در .در را بــاز کــردم .داخــل راهــرو
تکیــه دادم بــه دیــوار .کــورش خیــره شــده بــود بــه صورتــم« .بیــا
یــک دقیقــه تــوی ایــن اتــاق ».رفتــم و نشســتم روی تخــت دوران
نوجوانیــش .دســتم را میمالیــدم روی رانهایــم.
گفــت« :پــدر مــرد .حــاال تــو میخــوای چــی کار کنــی؟ مــا بــه زودی
ایــن خونــه و همــه چــی رو میفروشــیم و میریــم ،نمیخوایــم
سرنوشــت پــدر نصیبمــون بشــه .اســفندیار هــم موافقــه تــا چنــد
مــاه دیگــه همــه ســوییس باشــیم .تــو چــی؟ هدیــه چــی؟» عکــس
الیزابــت تیلــور از دوران نوجوانــی کــورش بــه دیــوار اتــاق چســبیده
بود .لبخنــدی زده بــود و ردیــف دندانهــای زیبایــش معلــوم بــود.
لبخنــد تلخــی زدم و گفتــم« :کجــا بیــام؟ مــن خون ـهام ایــن جاســت.
عــادت نــدارم بیــرون از ایــران زندگــی کنــم ،پــدرت هــم از عشــقش
بــه ایــران مونــد و ایــن جــا هــم مــرد».
گفت« :دیوونه نشو .تو هم باید با ما بیای».
بلنــد شــدم ،تــور ســیاهم را از ســرم کنــدم و مثــل بچههــا پاهــام را
محکــم کوبیــدم زمیــن و گفتــم« :مــن نمـیآم ،میمونــم ».و پشــتم را
کــردم بهــش.
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دستم را کشید و گفت« :اگه تو نیای ،من هدیه رو میبرم».
راهــرو پهــن بــود و روبهرویــم اتــاق نوجوانــی اســفندیار .بــروس لــی
بــا دســتکش بوکــس خیــره بــه مــن زل زده بود .نفسهایــم کنــد
شــده بــود و ســینهام بــاال و پاییــن میرفــت .برگشــتم ســمت کــورش
و گفتــم« :اون دختــر منــه و بــا مــن میمونــه».
رفتــم بــه اتاقــم .هدیــه خــواب بــود ،محکــم بغلــش کــردم و اون قــدر
فشــارش دادم تــا بیــدار شــد .دســتش را محکــم تــوی دســتهایم
فشــار دادم و بــا ناخنهایــم الکهــای ســرخ روی ناخنهایــش را
کنــدم .تمــام تشــک ســفید تختــش شــد پــر از تکــه هــای ریــز ریــز
ـرخ ســرخ .از فــردای آن روز لحظ ـهای هدیــه را از نگاهــم دور
و سـ ِ
نمیکــردم ،هــر وقــت کــورش هدیــه را بغــل میکــرد ،او را محکــم
از بغلــش میقاپیــدم ،مثــل دیوانههــا.
مشــتریهای مختلــف آمدنــد بــرای دیــدن خانه .باالخــره کــورش
خانــه را فروخــت .بــه همیــن ســادگی .چراغها و مبلهــا و فرشهــای
قدیمــیرفتنــد .قاشــق و چنگالهــای نقــره از کشــوها خالــی شــدند و
در کتابخانــه هــم فقــط خــاک کهنــه مانــد .قلــم اردشــیر و جوهــرش
هــم خشــک شــده بــود.
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کــورش هــم دویــد تــا ثابــت کنــد هدیــه فرزنــد او اســت .او
بــا آزمایشهــای پیدرپــی در ســوییس ثابــت کــرد و پیــروز
شــد .محکوم بــه ســکوت شــدم .هدیه روزی پــدرش اردشــیر بــود
و اکنــون بــرادرش پــدر او اســت .کــورش هدیــه را بــرد و موفــق نشــد
مــن را هــم بــه عنــوان همســر بــا خــودش ببــرد .نمیتوانســتم دســت
کــورش پســر اردشــیر را زیــر ســرم تحمــل کنــم و جــای گرمــای او
گرمــای بــدن پســرش را.

روزهــا ،رو بــه ایــن پنجــره ویولــن میزنــم .بعــد هــم طــول دیــوار و
پنجــره را متــر میکنــم .نقشهــای زنــگ زده گل و پروانــه و شــیر و
پلنــگ روی طاقچــه پنجــره را دنبــال میکنــم کــه بــا آب بــاران تغییــر
شــکل میدهنــد و شــره میکننــد و تبدیــل میشــوند بــه جنگلــی.
دنیایــی داشــتم بــا کیــف حصیــری مشــکی و بلــوز عنابــی و شــلوار
آبــی تنــگ .ســفرهایم را میرفتــم و در کنســرتها بــرای مــردم
مینواختــم ،دنیای بــیزرق و بــرق خــودم را میگویــم.
حــاال چنــد ســالی اســت کــه در ایــن آسایشــگاه هســتم .هــر روز بــه
پرســتارها میگویــم بــه ناخنهایــم الک ســرخ بزننــد و دوبــاره
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الکهــا را بــا ناخنهایــم میکنــم و دامنــم پــر میشــود ،ریــز ریــز،
ـرخ ســرخ.
سـ ِ
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یا رحیم

پشــت میــز نشســته بــود بــا صورتــی اســتخوانی و گونههایــی برجســته.
ســرش پاییــن بــود ،نمیتوانســتم رنــگ چشـمهایش را ببینــم .موهــای
زبــر مشــکی و خشـناش شــانه شــده بــود بــه چــپ ،مثــل پســربچههای
دبســتانی .روی میــزش پــر بــود از اوراق و پرونــده ،خــودکاری هــم
تــوی دســتش کــه بــا ریتــم تنــدی آن را م ـیزد روی میــز .پاهایــش
را زیــر میــز مثــل ریتــم خــودکار تــکان مـیداد .یــک جفــت دمپایــی
پالســتیکی قهــوهای هــم پــاش بــود و کنــار میــز کتابخانـهای پــر از
قــرآن و مفاتیــح و وصیتنامــه امــام...
میدانســت شــب قبــل کجــا بــودهام و بــا چــه کســی حــرف زدهام.
بــا کــی دعــوا کــردهام و جمــات عاشــقانهام را در گــوش چــه کســی
گفت ـهام .حتــی میدانســت االن پریــودم.
با صــدای اذان رفــت بــرای نمــاز .وصیتنامــه امــام خمینی را برداشــتم
و شــروع کــردم بــه ورق زدن .خوانــدم؛ یک ســاعت ،دو ســاعت ،ســه
ســاعت تــا باالخــره بازجویــم برگشــت بــه اتــاق .اســم مســتعارش
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مجیــدی بــود.

قطــار زیرزمینــی رســید بــه ایســتگاه کنزینگتون .یعنــی روزی
میرســد کــه فرامــوش کنــم همــه ایــن اتفاقهــا را؟ بــه آدمهــای
اطرافــم دقیــق میشــوم ،تماشایشــان میکنــم ،لباسهایشــان را،
رفتــار و حالتهایشــان را و نمیگــذارم خاطــرات مجیــدی در ذهنــم
تکــرار شــود.
ایســتگاه پیکادلــی پیــاده شــدم .روی پلهبرقــی ایســتادم .نمیدانــم
چــرا مــردم ایــن جــا ایــن قــدر عالقــه دارنــد روی پلهبرقــی همدیگــر
را ببوســند و بــو کننــد؟ دختــر و دختــر ،پســر و پســر ،دختــر و پســر.
دوبــاره ســوار قطــار شــدم .زنــی مقابلــم نشســته بــود ،ریمــل و آینــه
کوچکــی از کیفــش درآورد و شــروع کــرد مژههایــش را ریمــل زدن.
بعــد صورتــش را گردانــد به چپ و راســت و ریمل را مالیــد به موهای
ســفید ســرش .آن قــدر ادامــه داد تــا تمــام تارهــای ســفید ســرش شــد
ســیاه ســیاه .مــرد جوانــی کــه نزدیــک زن بــا چشـمهای بــراق مشــکی
نشســته بــود ،لبخنــدی بــه مــن زد ،مــن رویــم را برگردانــدم .لبــاس مرد
یونیفــرم کماندوهــا بــود و کول ـهی جنگ ـیاش را هــم گذاشــته بــود
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وســط پایــش ،یــک کاله کــج هــم گذاشــته بــود ســرش .هدفونــی
بــه گوشهایــش بــود و ســرش را آرام تــکان م ـیداد .نزدیکــش ســه
کمانــدوی دیگــر هــم نشســته بودنــد بــا کولههــای جنگیشــان .یکـی
آدامــس بــاد میکــرد و میترکانــد .آن یکــی هــم کاله ســیاهش را
مثــل التهــای ســر کوچــه ،کــه زنجیــر میچرخاننــد ،میچرخانــد
دور انگشــتش .ســومی هــم ســاندویچ اســتارباکساش را محکــم گاز
میزد.
بــه خــودم گفتــم« :چــرا برگشــتی؟ چــرا ترســیدی؟ چــرا جــواب
لبخنــدش رو نــدادی؟ اینهــا کــه کماندوهــای ســپاه پاســداران
نیســتن! واقعــا دیوونــهای .ایــن ترسهــا هنــوز هــم مثــل بختــک
بهــت چســبیدن و ولــت نمیکنــن .برگــرد بهــش لبخنــد بــزن ».آمــدم
برگــردم ســمتاش کــه قطــار ترمــز محکمــی کــرد ومــن پــرت شــدم
تــوی بغــل همــان زن ریمــل بــه دســت .دســتم مالیــده شــد بــه ســرش و
آســتین کـتام ســیاه شــد .همــان کمانــدو دوبــاره خندیــد بهــم و ایــن
بــار مــن هــم بلنــد خندیــدم.
پرسید« :اهل کجایی؟»
گفتم« :ایران».
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ســرش را انداخــت پاییــن و شــروع کــرد بــا ریتــم آهنــگ ســرش
را بــه تــکان تــکان دادن .ناراحــت شــدم .چــه قــدر توهینآمیــز .تــا
فهمیــد ایرانــی هســتم ،گفتوگــو را قطــع کــرد .ای نژادپرســت.
هــر چهــار کمانــدو ایســتگاه بعــدی پیــاده شــدند ،از بیــن جمعیــت
توانســتم اســم ایســتگاه را بخوانــم« .گریــن پارک اســت .آقا ببخشــید،
ببخشــید ،میخــوام پیــاده شــم».
هنــوز داخــل راهــروی خروجــی نرســیده بودیــم کــه صــدای جیــغ و
داد بلنــد شــد .صدایــی از پشــت بلندگــو جملــهای را تحکمآمیــز و
تنــد مرتــب تکــرار میکــرد .دقیــق نفهمیــدم چــه میگویــد ،امــا از
جیــغ و عکسالعمــل مــردم کــه میدویدنــد ســمت پلههــا و پلیــس
کــه بــا ســرعت مــردم را بــه ســمت در خروجــی هدایــت میکــرد،
احســاس کــردم اتفــاق مهمــی افتــاده یــا قــرار اســت بیفتــد .اول فکــر
کــردم زلزلــه آمــده یــا ســقفی ،دیــواری ریختــه.
«ببخشید ،چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟»
هیــچ کــس جــوابام را نم ـیداد .رســیدم بــه راهرویــی کــه باریــک
بــود و بایــد بــرای خــروج از بیســت پلــه بــاال میرفتــی .پلیــس فریــاد
م ـیزد ،ایســتگاه را ســریع تخلیــه کنیــد .پیرزنــی خمیــده و چــاق ،بــا
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عصــا و پالتویــی ســبز و شــالگردنی آبــی ،بــه ســختی و غرغرکنــان
از پلههــا خــودش را مــی کشــید بــاال .دســتش را گرفتــم و بــه کنــدی
پلههــا را بــا او همــراه شــدم.
گفتم« :چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟»
گفــت« :هیچــی ،چــی شــده؟ مثــل همیشــه یــه نفــر خــودش رو انداخته
زیر قطــار».
گفتم« :چی؟»
گفــت« :یــه نفــر خودکشــی کــرده ،خــودش رو انداختــه زیــر قطــار.
ماهــی چنــد بــار ایــن اتفــاق تــوی لنــدن میافتــه».
ســنگین بــود و بدجــوری خــودش را آویــزان مــن کــرده بــود.
نفسنفسزنــان دوبــاره پرســیدم« :آخــه چــرا؟»
گفــت« :چــرا؟ معلومــه چــرا ،یــا گرســنهان یــا بیپــول و بدبخــت .یــا
معتــادن یــا افســرده .یــا عاشــقهایی هســتن کــه از معشوقشــون نــه
شــنیدن».
گفتــم« :خیلــی بــده ،بــه قــول دوســتم خودکشــی یــه جــور جــر
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زنییــه ،ایــن راحتتریــن راهــه».
رسیدیم باالی پلهها.
گفــت« :دیــرم شــد ،بایــد ایســتگاهم رو عــوض میکــردم .حــاال
بایــد کلــی راه بــرم ،بــه ناهــار بــا دختــرم دیــر میرســم ».بــا دســته
عصــاش آرام زد بــه ســینهام و یــواش مثــل ایــن کــه بخواهــد رازی
را بگویــد ،گفــت« :دختــر جــان ،اینهــا آدمهــای خســتهای هســتن،
میخــوان بــرن یــه جایــی کــه بــرای همیشــه اســتراحت کنــن .مــن
هــم اگــه جراتــش رو داشــتم ،قبــل از ایــن کــه بــه ایــن جــا برســم،
کــه خــودم رو بنــدازم روی تــو واســه بــاال اومــدن از ایــن پلههــا،
میرفتــم .میدونــی ایــن پاهــا خــم شــدن».
چشــمهایش را خیلــی ترســناک بــه چشــمهایم نزدیــک کــرد و بــا
صــدای آرامتــری گفــت« :پنــج تــا مــدال ،پنــج تــا مــدال طــای بالــه
دارم .بــا ایــن پاهــا روی انگشــتام هفــت ســاعت میرقصیــدم ».ایــن را
گفــت و بیــن جمعیــت گــم شــد.
مقابــل ورودی ایســتگاه پــر بــود از پلیــس و آمبوالنــس .آدمهــا بــا
ســرعت از ایســتگاه خــارج میشدند .چش ـمام افتــاد بــه همــان لبــاس
کماندوییهــا کــه بــا پلیــس حــرف میزدنــد .رفتــم سمتشــان.
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میگفتنــد« :نمیدونیــم ،بــا مــا بــود وقتــی پیــاده شــدیم .یــه لحظــه
گمــش کردیــم و دیدیــم نیســت .فکــر کردیــم شــاید هنــوز تــو
راهروئــه ،شــاید هــم اومــده باشــه بیــرون .هــر چــی بــه موبایلــش زنگ
زدیــم برنداشــت .اســمش الکســاندر گلزیفئــه».
دیــدم آن یکــی کــه آدامــس میجویــد همــان جــا ایســتاده ،چــون
هنــوز داشــت آدامســش را میجویــد .آن یکــی هــم کــه کالهــش را
میچرخانــد ایــن جــا اســت .آن یکــی هــم کــه ســاندویچ میخــورد
همیــن جــا اســت .پلیــس دیگــری آمــد و گفــت« :بلــه ،خودشــه .لباس
تنــش همــون لبــاس تــن شماســت».
شــوکه شــده بــودم .آنهــا هــم دستشــان را گذاشــته بودنــد روی
سرشــان و فقــط میگفتنــد« :خــدای مــن ،خــدای مــن!»
اشــکهایم ســرازیر شــد ،نمیتوانســتم جلــو هقهــقام را بگیــرم.
داشــت آهنــگ گــوش م ـیداد .ازم پرســید ،اهــل کجایــی؟ بــه مــن
خندیــد ،مــن هــم بهــش خندیــدم.
کماندوهــا کاغذهایــی را بــرای پلیــس امضــا کردنــد .راه افتادنــد
برونــد .دویــدم سمتشــان .گفتــم« :ببخشــید ،ببخشــید .یــک لحظــه
صبــر کنیــد ».ایســتادند.
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گفتم« :الکساندر گرسنهاش بود؟ بیپول بود؟»
شانه باال انداختند و گفتند« :نه ،با هم ناهار خوردیم».
گفتم« :معتاد شده بود؟»
به هم نگاهی کردند و گفتند« :نه».
همانــی کــه آدامــس میجویــد گفــت« :تــو کــی هســتی؟ واســه چــی
ایــن ســوالها رو میپرســی؟» گری ـهام شــدیدتر شــد.
گفتم« :من؟ من دوستدختر الکساندرم».
گفتنــد« :اوه متاســفایم .اون قهرمــان بــود ،متاســفایم .درســته
ایــن کار رو کــرد ،امــا قهرمــان بــود و قهرمــان هــم مــرد ».از شــدت
گریــهای کــه میکــردم نمیتوانســتند بــاور نکننــد دوســتدخترش
نیســتم .بــا مــن دســت دادنــد و گفتنــد ،بــرو بــه پلیــس بگو که دوســت
دختــرش هســتی.
رفتنــد و دور شــدند .دویدم ســمت پلیــس و گریهکنــان گفتــم« :مــن
دوســتدخترشهســتم ،دوســتدختر همــون کســی کــه خــودش
رو انداخــت زیــر قطــار ،همــان کســی کــه خودکشــی کــرد».
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پلیسهــا ریختنــد دورم .دو زن پلیــس دســتم را گرفتنــد و نشســتیم
داخــل ماشــین .خانــم پلیــس دســتمالی از جیبــش درآورد و اشـکهام
را پــاک کرد .پلیــس دیگــری آمــد و پشــتم را مالیــد و گفــت:
«میدانــم عزیــزم چــه قــدر ســخته ،امــا فقــط بــه چنــد ســوال کوتــاه
مــا جــواب بــده ».بــا گریــه ســر تــکان دادم.
گفت« :تو کجا بودی؟ با اون بودی؟»
گفتــم« :بلــه .مــا ایســتگاه کنزینگتــون قــرار داشــتیم .بــا هــم ســوارقطار
شــدیم .بــه هــم خندیدیــم ،بــه زنــی کــه بــه موهــای ســفیدش ریمــل
مـیزد خندیدیــم .اون آهنــگ گــوش میکــرد .ایــن ایســتگاه بــا هــم
پیــاده شــدیم و یــک لحظــه گــم شــد ».هقهــق کــردم و پلیــس بغلــم
کــرد.
در آمبوالنــس بــاز شــد .یــک تخــت باریــک چــرخدار تــوی
آمبوالنــس بــود و رویاش کیســه ســیاه کلفتــی کــه بــا زیپــی بســته
شــده بــود .در آمبوالنــس محکــم بســته شــد .کولــه الکســاندر را بــا
یــک گوشــی کــه بــه هدفــون وصــل بــود ،گذاشــتند روی صندلــی
کنــار مــن .صــدای مــردی هنــوز داشــت از تــوی هدفــون میخوانــد.
مــرد بــه زبــان پشــتو میخوانــد« :تپههــا را بــاال رفتیــم ،صخرههــا را
طــی کردیــم ،از پشــت کوههــا تــو پیــدا شــدی ،آمــدی ســمتام آرام
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آرام ،تــو بــزرگ شــدی ،بــزرگ بــزرگ ،بــه مــن نزدیــک شــدی،
نزدیــک نزدیــک ،تــو روشــن شــدی ،روشــن روشــن ،تــو پررنــگ
شــدی ،پررنــگ پررنــگ ،تــو زیبــا شــدی ،زیبــا زیبــا ،تــو خورشــیدی
هســتی کــه مــن را میســوزانی»...
رســیدیم بــه اداره پلیــس .روی صندلــی نشســتم .روبهرویــم درشــت
نوشــته شــده بــود« :در صورتــی کــه بــه شــما تعــرض جنســی شــد ،بــا
ایــن شــماره تمــاس بگیریــد».
تــوی گوشــی تلفنــم شــماره  ۲۲۲۳۳را وارد کــردم .صــدای گریــه
زنــی تــوی ســالن پیچیــد .زنــی میانســال ،بــا چشــمهای آبــی و
پوســت ســفید ،الغــر و عضالتــی ظریــف .مــادرش بــود.
هــر دو همدیگــر را بغــل کردیــم ،قطــع نمیشــد هقهقمــان .تــوی
آغوشــم گفــت« :ناراحــت بــودم چــرا درگیــر کاره ،چرا دوسـتدختر
نــداره .پلیــس گفــت ،آخریــن لحظههــا تــو بــا الکســاندر بــودی،
چهطــور ممکنــه؟ چهطــور ممکنــه؟ اون همــه مــدال قهرمانــی تــوی
جنـگ! داوطلبانــه میرفــت عــراق ،افغانســتان .قهرمــان بــود ،جنگجــو
بــود .کلــی شــاگرد تعلیــم داده بــود .فکــر میکــردم خیلــی قویــه.
فکــر میکــردم ...خــودم رو هیچوقــت نمیبخشــم ،هیــچ وقــت».
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پشتش را نوازش کردم و گفتم« :خودت رو سرزنش نکن».
بــا گریــه ادامــه داد« :تقصیــر منــه ،تقصیــر منــه .دیــروز یــه ایمیــل
فرســتادم بــراش .قــرار بــود امــروز بیــاد .غذایــی رو کــه دوســت
داشــت پختــم ».صــدای گریـهاش بــاال رفــت ...مدتــی بــه زمیــن خیــره
مانــد .بعــد گفــت« :بــراش نوشــتم ،تــو قهرمانــی ،بایــد بهــت بگــم و
بدونــی .ســالها پیــش یــه غــروب ســرد مــن از شــرکت میاومــدم
خونــه .دیــدم بچـهای گریهکنــان و چهــار دســت و پــا بــه ســمت مــن
اومــد .بغلــش کــردم .نزدیـکاش پتویــی افتــاده بــود روی زمیــن .الی
پتــو زنــی مــرده بــود و نامــه مچالــه شــدهای تــوی دســتش بــود .تــوی
نامــه نوشــته شــده بــود :اســمم گل اســت ،از افغانســتان .پــدر ایــن بچــه
در مرزهــای ایــران کشــته شــده و مــن شــبانه فــرار کــردم ،بــرای ایــن
کــه نمیخواســتم عقــد بــرادر شــوهرم شــوم .خــودم را رســاندم ایــن
جــا .بــا پناهندگـیام موافقــت نشــد .فــردا آخریــن فرصتــم بــود بــرای
مانــدن در ایــن کشــور .بایــد برمیگشــتم بــه افغانســتان .امــا برادرهــا و
پــدرم مــرا میکشــتند .خــودم ایــن کار را کــردم تــا فرزنــدم نجــات
پیــدا کنــد از جنــگ و خــون و خونریــزی .بــا آرامــش در یــک
خانــواده انگلیســی زندگــی کنــد ،در کشــوری کــه جنــگ نیســت،
جایــی کــه شــاید کمــی آرام باشــد .اســم ایــن پســربچه رحیــم اســت.
اســم انگلیسـیاش را بگذاریــد الکســاندر .ایــن اســم مــردی اســت کــه
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ایــن جــا ســعی کــرد بــه اقام ـتام کمــک کنــد و از مــن هــم هیــچ
چیــز نخواســت .مــن نامــه مــادرش را نگــه داشــتم بــرای روزی کــه
بــزرگ شــود… مــن متــن همیــن نامــه را هــم برایــش فرســتادم».
از اداره پلیــس آمدیــم بیــرون .مــادر الکســاندر مــن را در آغــوش
گرفــت و گفــت« :امشــب بیــا خونــه مــا ،نــذار مــن تنهــا بمونــم».

وارد منطقــه پولدارنشــین چلســی شــدم .وارد خانــهای قدیمــی کــه
بــوی آریستوکراســی مـیداد .تــوی ورودی خانــه عکسهــای رحیــم
یــا همــان الکســاندر بــه در و دیــوار بــود ،لحظــه مــدال گرفتــن بــا
لباسهــای کماندویــی یــا در حــال خندیــدن بــا تفنــگ .گفتــم« :چــرا
بــه الکســاندر واقعیــت رو گفتیــن؟»
گفــت« :او بارهــا از مــن پرســیده بــود تــو چــرا ســفیدی و مــن ســیاه؟
چــرا رنــگ چشـمهای تــو آبیــه و مــال مــن ســیاه؟ چــرا هیــچ عکســی
از پــدرم نــداری؟ اصــا پــدر مــن کیــه؟ مــن هــم تصمیــم گرفتــم هــر
وقــت بــه انــدازه کافــی بــزرگ و قــوی شــد ،حقیقــت رو بهــش بگــم.
فکــر نمیکــردم کســی کــه جنگجوئــه »...بــه عکسهــای الکســاندر
بــا لباسهــای جنگــی و مدالهــا و تفنــگ نــگاه کــرد و ادامــه داد:
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«خودکشــی کنــه».
مــن را بــرد تــوی اتــاق الکســاندر و گفــت« :فــردا بیــا ایــن جــا و قبل از
ایــن کــه مــن تمــام وســایلش را بدهــم بــه خیریــه ،هــر چــی میخــوای
یــادگاری بــردار و ببر».
فرصــت نــداد اتــاق را بــا کنجــکاوی بررســی کنــم ،دلــم میخواســت
لباسهایــش را ببینــم ،کشــوها ،کمدهــا ،اســباب و وســایلش را،
دفترچههــا و یادداشــتهایش را ،عکسهایــش را .مــن را بــرد بــه
اتــاق دیگــری .انگشــتری را از کشــو درآورد و دســتم کــرد .گفــت:
«مــن آرزو داشــتم ایــن انگشــتر مــادر رحیــم رو یــه روز بــدم به دســت
زنــش .اون روز قبــل از ایــن کــه آمبوالنــس برســه ،از انگشــت مــادر
رحیــم درآوردم .نمیدونــم روی انگشــتر چــی نوشــته».
انگشــتر تــوی دســتم را نــگاه کــردم .روی انگشــتر نوشــته بــود ،یــا
رحیــم .نتوانســتم بمانــم در آن فضــا .مــادرش را بوســیدم و گریختــم.
بــه خانــه کــه رســیدم ،افتــادم روی تخــت و ســاعتها بــه انگشــتر یــا
رحیــم نــگاه کــردم و دوبــاره یــاد آخریــن جملــه مجیــدی ،بازجویــم،
افتــادم« :خانــوم ،مقاومــت نکــن .اعترافــات رو بنویــس .ایــن رو بــدون
کــه قویتریــن مردهــا هــم یــه جایــی میشــکنن».
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ایستادهام گوشه این خانه و دفتر خاطراتم را ورق
میزنم

دکتــر یــک دســتش را گذاشــته روی پیشــانیام و یــک دســتش هــم
روی چانـهام و نفســش را بــا فشــار میدمــد تــوی دهانــم  .یــک  ،دو.
یــک ،دو و هــی تکــرار میکنــد.

همســایه کنــاری هــر روز پیانــو میزنــد .او میترســد از ایــن کــه یــک
روز دسـتهایش را از دســت بدهــد .علــی ،دوســت مرحــوم نقــاشام،
هــم دســتش را از پنجــره ماشــین بیــرون نمیبــرد .میگفــت« :مــن
نقــاشام ،بــه ایــن دس ـتها احتیــاج دارم ،میترســم از ایــن کــه ایــن
دس ـتها رو از دســت بــدم».
ایــن شــوهر فرانســوی تــارا ،همســایه روبـهروی مــا ،بــا دســتگاه نجاری
چهــار انگشــتش را بریــده اســت .همســر اول مــن هــم برای ایــن که در
جنــگ ایــران و عــراق از خــط مقــدم معاف شــود ،انگشــتش ســبابهاش
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را هــدف گرفــت و بهــش شــلیک کــرد .انگشــتش تــق پریــد وســط
ســنگر و از جنــگ معــاف شــد ،برای همیشــه.
و امــا ایــن بخیــه روی دســت چــپ مــن .مــن هــم نزدیــک بــود
بیانگشــت شــوم ،البتــه نــه بیســبابه .نزدیــک بــود ایــن انگشــت
ظریفــه آخــر را از دســت بدهم .تــوی حمــام ســفیداب را میمالیــدم
روی کیســه آبــی راهراه ،همــان کیســه کشــی مادربــزرگ وکشــیدم
محکــم بــه بدنــم .چرکهــا فتیلهفتیلــه مثــل کرمهــا میریختنــد از
تنــم.
تق تق محکم زد به در حمام.
«چیه؟ چیه؟»
«بــاز کــن در رو بیشــرف .چــرا حلقــه ازدواجــت رو نمیکنــی
دس ـتات؟ بیحلقــه م ـیری تــو خیابون ،دنبــال شــوهر میگــردی؟»
همیشــه یــادم مـیرود حلقــه را دســت کنــم ،حلقــه هــم کمــی تنــگ
اســت بــرای انگشــتم .حولــه را میپیچــم بــه تنــم .بدنــم از داغــی
آب نــرم و لطیــف شــده اســت .م ـیروم نزدیــک شــوفاژ میایســتم،
کنــار پنجــره قــدی گلخانه .بهــم حملــه میکنــد و میخواهــد
بــا دســتهایش خفــهام کنــد و بکشــتم .جیــغ میزنــم و کمــک
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میخواهــم .مثــل دیوهــا شــده ،نفسنفــس میزنــد .جاروبرقــی هیــوال
را بــا دســتهایش بلنــد میکنــد و دســته جاروبرقــی را میکوبانــد
بــه شیشــه قــدی گلخانــه .جیــغ میزنــم« :کمــک ،کمــک»...
هــلام میدهــد بــه ســمت شیشــهها کــه دارنــد از هــوا میریزنــد
پاییــن .یــک آن پشــیمان میشــود .میگویند موجــی شــده .تــوی
جبهــه ،نزدیــک مینهــا بــوده و دیوانــه شــده .بلندم میکنــد روی
دســتهایش بیــن زمیــن و هــوا .خونــم شــره میکنــد و از هــوا
میریــزد روی زمین .بیجــان میافتــم تــوی آغوشــش .لباس هــر
دویمــان پــر از خــون میشود .لباســم را آرام و نــرم عــوض میکنــد.
گریــه میکنــد و میگویــد« :چــی شــده؟ کــی ایــن کار رو باهــات
کرده؟ چــرا خونــی شــدى؟ کجــات جــر خورده؟» یــادش رفتــه کــه
خــودش بــا همــان دســتهایش شیشــه را شکســت و مــن را پــرت
کــرد ســمت شیشــهها .من را در آغــوش میگیــرد .گونههایــم،
لبهایــم و ســر و گردنــم را میبوســد .گریــه میکنــد و میگویــد:
«تــو زخمــی شــدی ،االن آمبوالنــس مـیآد و میبــردت پشــت خــط،
میفرســتنت مرخصــی ».آمبوالنــس میآیــد و مــن را بــه بیمارســتان
میبرد .بــد بخیــه زدنــد ایــن دســت را .جایــش کلفــت اســت و
بدشــکل مانــده روی دســتم.
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مربــیام محکــم میزنــد پشــتم .هــی کجایی؟ بلنــد شــو ،وقــت
نداریم .خــب حــاال بایســت ،پــات را بــاز کــن ،از عــرض
شــانههایت بازتر .باســنت را بــده عقــب و رویــش بشــین .بــا حرکـ ِ
ـت
یــک مینشــینی روی باســنت و بــا حرکــت دو بلنــد میشــوی.
یک ،دو .یــک ،دو .ایــن حرکــت بــرای کشــالههای کنــار پایــت
خــوب اســت ،همــان ماهیچههایــی کــه چســبیده بــه آل ـتات .ایــن
تکــه فیلــه را ســفت میکند .ایــن جــا زود آویــزان میشــود و
لفلــف میکنــد .بایــد ماهیچههایــش را ســفت کنی .یــک ،دو .بــا
حرکــت یــک بنشــین و باســن و پاهایــت را ســفت کــن و بــا حرکــت
دو بلنــد شــو و رهــا کــن عضالتشــان را .یــک ،دو.
از ایــن فیلههــای کنــار پاهایــم بیــزارم ،بــه هــر زن لختــی کــه نــگاه
میکنــم اول بــه ایــن تکــه ماهیچــه لطیــف و نــرم خیــره میشــوم
و منتظــرم میشــوم راه بــرود و ببینــم ایــن ماهیچــه میلــرزد یــا نــه،
لفلــف میکنــد یــا نــه .اگــر تکانتــکان بخــورد ،ناامیــد میشــوم و
اگــر ســفت و محکــم ســر جایــش بایســتد ،بــه زن لبخنــد مهربانانـهای
میزنــم ،چــه قــدر بیرحـمام .ای تکههــای نــرم خونآلــود گوشــت،
ســفتتان میکنــم ،بــا دســتهایم میچســبانمتان بــه اســتخوانم.
بــدون شــما کــج میشــوم ،اســتخوانهایم لخــت و بیجــان
میشــوند .میلرزنــد در ســرما و میشــکنند زود ،خــم میشــوند
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ی ِکشــمتان :بــاز،
و پــوک میشــوند .آویــزان عصــا میشوند .م 
بســته .جمــع ،بــاز .یــک ،دو .دو ،یــک .روزهــا و روزهــا خــون را
میپاشــم تــوی لولههــا و رگهایتــان .محکــم بچســبید بــه مــن .جــدا
نشــوید از ایــن تــن و اســتخوانهای مــن .نامتــان گوشــت اســت بــه
همیــن ســادگی .گوشــت ،گوشــت...

چاقــو را میگذاشــتند روی گردنــش .اول بهــش آب میخوراندنــد.
صــدای یــا حســین ،یــا حســین میپیچیــد تــوی ایــن کوچــه ،نــه،
تــوی آن خیابــان پهــن .زنجیرهــا دستهدســته هــوا میرفت .پســرها،
مردهــا ،زنهــا ،بچههــا همــه ســیاه ســیاه بودنــد .زنجیرهــا دستهدســته
محکــم میخــورد بــه پوستشــان .پوســت و گوشــتی کــه حافــظ
استخوانهایشــان بود .پشتشــان تکهتکه ســرخ بــود و خــون بــود
کــه از پشتشــان میچکید .بــا ذکــر حســین ،حســین میزدند روی
گوشــت و پوستشــان .زنها و بچههــا نــگاه میکردند .چاقــو را
محکــم میگذاشــتند روی گــردن گوســفند و گرداگــرد میبریدنــد
و خــون میپاشــید .بعــد ســر گوســفند را میگذاشــتند تــوی ســینی،
چشــمهایش بــاز بــاز ،زبانــش آویــزان از دهانــش .چاقــو را فــرو
میکردنــد تــوی گوشــت و پوســت و استخوانش .گوشــتها و
رگهــا را میبریدند .بــا فریــاد حســین ،حسینهایشــان گوســفند
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را میخوردنــد .میگفتنــد ،گوشــت گوشــت میخواهــد و پوســت
پوســت.

میگوینــد زنهــای انگلیســی زود پوستشــان خــط میافتــد و
چــروک میشــود .کــرم میمالــم دور حلقههــای فرورفتــه چشــمها
و خــط وســط بیــن دو ابــرو .روی ایــن خــط چــروک کــه اســمش را
گذاشــتهاند خــط خنده .کــرم شــب و کــرم روز میمالــم و ماســک
آبرســانی میــوه و ســبزی و صیفیجــات.
خنــدهات میگیــرد .میآیــی ســر قرارمــان ،بــا آن لبــاس برازنــده
و شــلوار قرمــزت ،چتــر مشــکیات را هــم میچرخانــی کنــار
کفشهــای جیــرت .محافظ ـهکاری و محتــاط .در هــوای آفتابــی هــم
چتــر داری .صورتــت را فــوم مالیدهای ،کرمرنگ ،رنــگ پوســت.
مــن هــم مالیــدهام ،هــم کــرمدار ،هــم پــودری .وقتــی پوســتت کمــی
عــرق میکنــد ،دانههــای ســفید مثــل شــبنم مینشــیند ریزریــز روی
پوســتت .دســتمال ســفیدت را از جیــب درمــیآوری و میکشــی
روی شــبنمها .دســتمالت رنگــی میشــود ،میخنــدی و ســریع آن
را تــا میکنــی و میگــذاری تــوی جیبــت.
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پنــج ســالگیات یــادت هســت؟ تابســتان بــود ،هــوا داغ داغ ،مــادرت
پنجرههــا را بــاز میکــرد ،پردههــای ســفید نــازک بــاد میخــورد
تــا وســط قالیچههــا .عکسشــان میافتــاد روی دیوارهــا مثــل پرنــده
بزرگــی کــه انــگار میخواســت بــدرد خالــه و عمــه و عروسهــا را
کــه نشســته بودنــد دور میــز قمــار.
تــو میرفتــی زیــر میــز قمــار و چــه بیتــاب میشــدی.
نفسنفسزنــان دســتت را آرام میکشــیدی بــه پوستهایشــان.
لبهایــت آویــزان میشــد و صورتــت بیحــال .خالــه و عمــه و
عروسهــا میخندیدنــد و میمالیدنــد بــه هــم پاهایشــان را .تــو هــم
ســاعتها آن زیــر مشــغول بــودی ،هــر هفتــه منتظــر روز قمــار بــودی.

حواســت کجاســت؟ ورزشات را بکــن .عضــات زیــر شــکمت را
ســفت کــن ،بــا حرکــت یــک ســفت کــن و بــا حرکــت دو رهــا کــن.
یــک ،دو .ایــن نرمــش بــرای تقویت رحــم و مثانــه و تخمدانهــا
اســت.
ســفت میکنــم خــودم را ،نفســم را حبــس میکنــم تــوی
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ســینهام .رهایت میکنــم ای بیضــی وصــل بــه ایــن تونــل دراز کــه
مثــل دو گل نشــکفته خوابیدهایــد در ایــن تــن و بــدن .شــکل شــما
مــن را یــاد درس علــوم میانــدازد .فصــل گلهــا و تخمکهایشــان
در بــاد.
معلــم عکــس شــماها را کشــید روی تختــه ،بــا احتیــاط .بچههــا
میخندیدنــد زیــر مقنعههایشــان .آن چانهبندهــای گنــده دوختــه
شــده بــه آن چارقدهــای بلنــد ســیاه را بــا دســت مـیآوردی تــا وســط
صورتــت و چــه راحــت پشتشــان میخندیــدی .بیســکویت داخــل
کیفــت را هــم میخــوردی و بــا آرنــج از زیــر آن مقنعهها میتوانســتی
ســاعتها ســینه کنــار دســتیات را بمالــی .از زیــر همــان مقنعــه
ســینههایمان را میچســباندیم بــه میــز و نیمکتهــا .دســتمان را
از همــان زیــر میرســاندیم بــه آن تکــه گوشــت ،آن تکــه گوشــت
وســط را میگویــم .دس ـتمان را میبردیــم نزدیکش ،مثــل دو کــوه
بــود کــه وســطش دره داشت .وســط دره هــم رود داشــت ،کــم آب
بــود ،مثــل نهر .هــر وقــت تشــنه میشــدیم بــه جــای اجــازه گرفتــن
و رفتــن بــرای آب خــوردن ،چــه بیامــان ســر در نهــر میکردیــم و
مینوشــیدیم ازش.
شــاعرانه شــد ،نــه؟ چــرا میخنــدی .شــما دو بــادام شــیریناید کــه بــه
مــن وصلیــد ،بــا دو راه باریــک و ظریــف .عصــاره را رهــا میکنیــد،
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همــان کــه مــی گوینــد بــرای پوســت خــوب اســت و بینظیــر .انــرژی
میدهــد ،شــاداب میکنــد ،بچ ـهای بــرای بعدهــا درســت میکنــد.
مثــل دیو اصرار داشــتیم دسـتهایمان را برســانیم بهش ،میخواســتیم
بچینیمشــان ،بکنیــم و قیچــیاش کنیــم از ساقهها .دســتهایمان را
فــرو میکردیم .بیرحمانه .آخــر نفهمیدیــم آن لولــه دراز راهــش
بازاســت یــا نــه؟
بــاز اســت ،بــاز .بعــد از لولــه ،حفــرهای هســت کــه اســمش را
گذاشــتهاند بچــهدان.

خــب حــاال حرکــت بعــدی .دمبلهــا را دســتت بگیــر ،ســی تــا بــه
چــپ خــم بشــو ،ســی تــا بــه راســت .دس ـتهایت را تــا جایــی کــه
میتوانــی ببــر بــاال .بــا حرکــت یــک خــم شــو و بــا حرکــت دو
صــاف .ایــن حرکــت بــرای دو طــرف کمــر اســت ،ایــن بخشهــا را
ســفت میکنــد.
محکــم دو طــرف کمــرم را تــوی دســت میگرفتــی .مــن چهار دســت
و پــا روی زمیــن میافتادم .مثــل فیــل و خــر و کرگــدن میافتادیــم
بــه جــان هــم ،چــه بیرحــم .چنگالهایــت را میکــردی تــوی
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همیــن گوش ـتها کــه االن برایــش ســی ضربــه بــه چــپ م ـیروم و
ســی ضربــه بــه راســت ،بــرای ســفت شــدنش.

بــوق آمبوالنــس قطــع شــده ،کمــک رســیده اســت .برایم اکســیژن
میگذارند .چنــد نفــر افتادهانــد روی ســینهام ،ضربــه میزننــد بــه آن
اســتخوانهای نــرم و پــوک و شکســتنی .بــا هــم یــک ،دو میگوینــد.
بــا حرکــت یــک فشــار میدهنــد روی ســینهام و بــا حرکــت دو رهــا
میکنند .یــک ،دو.
ایــن تــن و جــان را میســوزانند .بــه زودی خاکســتر میشــود ،میرود
و مینشــیند زیر آبهــا کنــار ماهــی و جلبکها .وصیــت کــردهام
جنــازهام را خــاک نکنیــد ،حتمــا آن را بســوزانید و بریزیــد بــه دریــای
ایرانمــان.

آخــرش همیــن اســت .ایســتادهام گوشــه ایــن خانــه و دفتــر خاطراتــم
را ورق میزنــم .چــه قــدر بــرای ماندنــم تــاش کــردهام ...ایــن دکتــر
هــم بیخــود نفســش را بــا فشــار میدمــد تــوی دهانــم .مــن خیلــی
وقــت اســت کــه مــردهام.
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تو که این قصه را میخوانی ،شاید مردهای

ســوراخ کوچکــی بــود .خــم شــدم ،خــودم را مچالــه کــردم ،از
ســوراخ عبــور کــردم و وارد فضــای تاریکــی شــدم ،تاریــک تاریــک.
چشـمهایم کمــی عــادت کــرد .دههــا درخــت ،یــک قــد ،ردیــف بــه
خــط ایســتاده بودنــد .آوایــی لطیــف کــه شــبیه ســرودهای صومعــه بود
فضــا را پــر و پرتــر کــرد .شــبحی ،دختــری یــا زنــی کــه پیراهــن بلنــد
ســادهای پوشــیده بــود پاورچینپاورچیــن نزدیــک شــد .چش ـمهایی
بادامــی داشــت و صورتــی گــرد .مســتقیم بــه چش ـمهایم خیــره شــد.
نفسهایــش را آرام دمیــد تــوی صورتــم ،جایــی حــد فاصــل لبهایم.
بــوی نفسهایــش را فرامــوش نمیکنــم ،بــوی چــای دم کشــیده نعنــا
مـیداد .تکــه کاغــذی را کــه بیــن دو انگشــت ســبابهاش گرفتــه بــود،
داد بــه دســتم .کاغــذ چندیــن تــا خــورده بــود .بعــد عقبعقــبرفــت
و محــو شــد ،گــم شــد بیــن درختهــا ،میــان همــان آوایــی کــه شــبیه
ســرودهای صومعــه بــود.
سکوت شد .بی هیچ صدای نفسی .بی هیچ آوایی.
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روی کاغــذ بــا مــدادی نوشــته شــده بــود ،بــه پــدر و مــادرت ســر
بــزن .بغــض راه گلویــم را بســت ،اش ـکهایم ســرازیر شــد .گفتــم:
«نمیتونــم ببینمشــون ،نمیتونــم برگــردم ،نمیتونــم ســفر کنــم،
نمیتونــم از لنــدن خــارج شــم .پاســپورت نــدارم».
زن دوبــاره بــا همــان آوای لطیــف پیدایــش شــد ،بــه نرمــی بــه مــن
نزدیــک شــد ،مثــل یــک الهــه .روی کاغــذ خطــی نوشــت و آن را
چندیــن بــار تــا زد .کاغــذ را ســریع از دســتهایش قاپیــدم ،مثــل
کســی کــه منتظــر اســت تــا جملــهای ،کلمــهای ،حرفــی ،جادویــی
نجاتــش بدهــد .روی کاغــذ نوشــته بــود ،آنهــا را دعــوت کــن بــه
دیــدارت بیاینــد.
از ســوراخ آمــدم بیــرون .لبــاس ســفیدم را پوشــیدم و خزیــدم تــوی
تخــت.

دکترهــا بــاالی ســرم ایســتاده بودنــد .بــه هــوش آمــده بــودم .از
زیــر قفســه ســینه تــا زیــر شــکمم بــاز بــود و خالــی .بــا وحشــت بــه
دکترهــا نــگاه کــردم .خندیدنــد .صــدای خندهشــان در اتــاق ســفید
پیچیــد و تکــرار شــد .گفتنــد« :نتــرس ،بلنــد شــو .میتونــی راه بــری،
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بدویــی ،بــدون قلــب ،بــدون دل و روده .اضافــه بــودن ،همهشــون
رو ریختیــم تــوی ســطل ».بلنــد شــدم ،راه افتــادم ،بــا بدنــی کــه بــاز
شــده بــود و خالــی خالــی بــود ،طــوری کــه میتوانســتم گــرد و غبــار
اســتخوانهای ســتون فقراتــم را بــا دســتمالی پــاک کنــم.

از خــواب پریــدم ،نمیخواســتم دوبــاره چش ـمهایم را ببنــدم .پــدرم
آمــد ،آینــه قــدی بزرگــی تــوی دســتهاش بــود .دستهدســته گل
زرد و ســرخ و ارغوانــی تــوی آینــه بــود .عکــس صــورت مــن افتــاده
بــود وســط گلهــا و میخندیــدم بــه خــودم ،بــه پــدرم.
از پدرم پرسیدم« :آینه رو کجا میبری؟»
«میخــوام بــه دیــوار خونــهات نصــب کنــم .روش واســهات گل
کشــیدم .باغچــه حیــاط خونهمــون یادتــه؟ پــر گل بــود .خونــ ه تــو
ایــن جــا کوچیکــه ،نــه گل داره ،نــه درخــت .روزهــا خــودت رو
تــوی ایــن آینــه ببینــی .بــه خــودت و بــه ایــن گلهــا ســامی بــدی».
رفتــم ســمت پــدر .تصویــر پــدرم در آینــه شکســت و شــد هــزاران
پــدر...
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بلند شدم .قرصهای خوابم تمام شده است.

پــدرم روزنامــه نمیخریــد ،از سیاســت بیــزار بــود و از تلویزیــون
بیزارتر .بیشــمار آدم از دســت داده بــود :باجناقش ،بچــه خواهــرش،
شــاگردانش و دوســتانش .برای آرمانهــای قالبــی و پــر توهم .بــا
محدودیــت مــا را بــزرگ کــرد ،امــا نمیدانســت مشــکل در ژن
خانــواده اســت.
ســاعت  ۴صبــح ،بعــد از آزادیام از زندان ،من را تحویــل قاچاقچیها
داد.

موهایــم را شــانه میزنــم در آینــه پــدر .بــه گلهــای شــعمدانی لــب
پنجــره آب میدهــم .بــا قیچــی گلهــای خشــک شــده را میچینــم،
جایشــان را عــوض میکنــم تــا انعکاسشــان را در آینه ببینم .گلســرم
را کــه پروانــهای بنفــش اســت میزنــم بــه موهایــم .گوشــوارههای
فیــروزهام را میآویــزم بــه گوشــم ،گردنبنــد مرواریــد را میانــدازم
بــه گردنــم و ُرژ لــب ســرخ را هــم میمالــم بــه لبهایــم .ســاعت را
نــگاه میکنــم .وقتــش اســت ،کامپیوتــر را روشــن میکنم .منتظــرش
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میمانم ،چــراغ اســکایپ روشــن میشــود.
«سالم».
«ســام .چــرا تصویــر نم ـیدی؟ تصویــرت رو نــدارم .صــدام خوبــه؟
علــی تصویــرت رو نــدارم».
«ســام ،اینترنــت کــه خوبــه  ،منــم کــه تــو رو خــوب مــی بینــم .حالــم
خــوب نیســت ،خواســتم بهــت بگــم»...
آسمان رعد و برق میزند.
«علی صبر کن».
پنجــره را میبنــدم ،قطرههــای بــاران مثــل همیشــه کــج میبــارد و تــا
وســط ایــن موکــت کرمرنــگ و زشــت و بیقــواره را نمدارکــرده.
«علی صدام رو داری؟»
«صدات رو دارم ،مهمون داری؟»
«نــه .صــدای خنــده و پیانــو خانــه همسایهســت ،دیوارهــای لنــدن
نازکــه ،انــگار همــه بــا هــم دارن زندگــی میکنــن».
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«خواستم بهت خبر بدم»...
«علــی صبــر کــن .تــو کــه تصویــر مــن رو داری ،هــا؟ ایــن ُرژه یادتــه
از میــدون ونــک بــرام خریــدی؟ اول بــا دســتمال پاکــش میکــردی
و بعــد لبــم رو میبوســیدی؟»
«آره ،خوشگلتر شدی».
«راســتی ،دیشــب خــواب بــدی دیــدم .خــواب دیــدم تــو خیابونهــای
تهــران میدوم .شــهر خالیــه و هیــچ آدمــی تــوی شــهر نیســت .تمــام
درهــای خونههــا بــاز بــود .بــاد تــوی شــهر میپیچیــد و درهــا قژقــژ
میکــرد .در ماشــینها و اتوبوسهــا هــم بــاز بــاز بــود .دویــدم و
رســیدم محلــه پدریــم .رفتــم تــو .همه درهــا باز بــود ،حتــی در کمدها.
هیــچ کــس نبــود .شــهر خالــی بــود ،خونــه هــم خالــی .از آشــپزخونه
صدایــی میاومــد .رفتــم ســمت آشپزخونه .ماشــین لباسشــویی
روشــن بــود و لبــاس میشســت .خــم شــدم و صورتــم رو چســباندم
بــه گــردی صفحــه شیش ـهایش .دیــدم کــراوات پــدرم ،لباسهــاش،
حتــی کفشهــاش ،کیــف کارش ،دســته چــک و خــودکار و قلــم و
قلمدونــش تــوی ماشــین لباسشــوییان و دارن میچرخــن همــه بــا
هــم».
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صدای زنگ در بلند میشود.
«علی صبر کن در رو باز کنم ببینم کیه .بله؟»
«باز کنین ،همسایه طبقه پایینم».
«ببخشید خانوم ،سقف توالت ما آب میده».
اجــازه میدهــم همســایه بــا مســئول فنــی ســاختمان وارد خانــه شــوند،
میرونــد داخــل توالــت.
«خانوم این شلنگ چیه بغل توالتفرنگی نصب کردین؟»
«مــن نمیتونــم خــودم رو فقــط بــا دســتمال تمیــز کنــم .مــا عــادت
داریــم خودمــون رو میشــوریم .بــرای همیــن ایــن شــیر رو نصــب
کــردم».
«بــرای همینــه ســقف خونــه مــا داره میریــزه .ایــن شــلنگ رو بایــد
بــاز کنیــن و لولــه روهــم کــور کنیــد و لطفــا عــادت کنیــد خودتــون
رو فقــط بــا دســتمال تمیــز کنیــن .بــا عادتهــای کشــور خودتــون
نمیشــه ایــن جــا بمونیــن .اگــه میخوایــن ایــن جــا زندگــی کنیــن،
بایــد بــه رفتارهــای ایــن جــا عــادت کنیــن».
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رفتند و در را به هم زدند.
«علی ،علی ،صدام رو داری؟»
چــراغ اســکایپ علــی خامــوش شــده بــود ،امــا ایــن پیغــام را برایــم
نوشــته بــود« :نتونســتم بگــم پــدرت یــه هفتــهای هســت کــه فــوت
کــرده ...همــه میدونســتن کــه تــو نمیتونــی برگــردی و تــوی
مراســم شــرکت کنــی ،بــرای همیــن مــن و تــو دیرتریــنکســایی
بودیــم کــه فهمیدیــم».
دواندوان و بــا شــیون خــودم را میرســانم بــه همــان ســوراخ .مچالــه
میشــوم و مــیروم داخــل .صــدای آوای همــان زن بــا صــدای
هقهــق مــن در فضــا میپیچــد .زن از پشــت درختهــا آرام میآیــد
ســمت مــن .منتظــر معجــزهام .میایســتم تــا کاغــذم را بگیــرم .زن
نزدیــک میشــود ،تکــه کاغــذی را کــه بیــن انگش ـتهایش گرفتــه
در دســتهایم رهــا میکند .کاغــذ را بــاز میکنــم ،منتظــر یــک
معجــزه واقع ـیام .روی تکــه کاغــذ فقــط یــک جملــه نوشــته شــده.
گوشــه کاغــذ ریزنوشــته شــده ،تو مــردهای و پــدرت هــم بــه زودی
مهمــان توســت.
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خودکشی در خانواده ما ارثی است

مســیر پــر بــرف و ســرد کوهســتانی را تــا نــوک قلــه بــاال خواهــم
خ مینشــینم تــا آرام بمیــرم .تحقیــق
رفــت ،نــوک قلــه پــر از بــرف و یـ 
کــردهام ،قــرص خــوردن درد دارد .در ضمــن ،ممکــن اســت تجربــه
تــارا نصیبــم شــود ،قرصهــا را خــورد و همســایه فهمیــد .زنــگ زدنــد
اورژانــس و آمبوالنــس آمــد و بــردش .بعــد هــم یــک شــلنگ کلفــت
انداختنــد تــوی گلویــش و کار کــه تمــام شــد ،دکتــر گفــت« :بلنــد
شــو بــرو خونــه ».و خــودش ســوار اتوبــوس شــد و برگشــت خانــه و
تالشــش بــرای مــرگ بیفایــده بــود.
ســالها پیــش ،مــن هــم یــک روز صبــح بــه قصــد خودکشــی قــرص
خــوردم .بعــد از ســه روز از خــواب بیــدار شــدم و تلفــن زدم بــه
دوســتی و فهمیــدم دوشــنبه اســت .فقــط یــادم مانــده بــود کــه جمعــه
صبــح قرصهــا را خــورده بــودم و نــه تنهــا نمــردم ،بلکــه خســتگی
ســالها بیخوابــی از تنــم رفــت و ســرحال و پــر انــرژی شــدم .ایــن
هــم بیفایــده بــود.
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رگ زدن؟ مرگــش قطعــی نیســت و دردنــاک اســت .دیــروز تــوی
روزنامــه خوانــدم ،یــک پناهنــده مهاجــر در یــک خانــه زیــر شــیروانی
در شــهر ترکیــه رگ دســتش را بــا تیــغ میزنــد ،امــا بعــد از ســاعتها
خونریــزی دکترهــا نجاتــش میدهنــد و بیســت روزی هســت کــه در
کماســت .ایــن هــم بیفایــده اســت .پــرت شــدن از ارتفــاع؟ ممکــن
اســت مثــل کاوه آدم نمیــرد و از گــردن بــه پاییــن فلــج شــود .بعــد هــم
بایــد ســالها بــه دیگــران التمــاس کنیــد کــه مــن را بکشــید .اطرافیــان
هــم بیرحمانــه تــو را مثــل یــک تکــه گوشــت گوشــه خانــه نگــه
دارنــد و تــوی دهانــت آب و نــان بریزنــد.
بعــد از تحقیقــات زیــاد بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بهتریــن نــوع مرگ
یخزدگــی اســت .بایــد بــروی نــوک یــک قلــه پــر بــرف بنشــینی،
آن وقــت آرامآرام گوشــت و پوســتت بیحــال و ســرد میشــود.
بیحســی مثــل مرفیــن بــه عمــق جــان و روحــت ریشــه میکنــد و
نــرم و ســبک م ـیروی آن دنیــا.
کنــار یکــی از پوتینهایــمپــاره شــده ،نمیدانــم کــی و کجــا ایــن
اتفــاق افتــاده .پوتینهــا را پایــم میکنــم و پالتــوی بلنــد ســبزرنگم را
هــم تـنام ،همــان پالتویــی کــه روزی بــا معشــوقم خریــدم ،معشــوقی
کــه فکــر میکــردم عشــقش تــا آخــر بــا همــان اوج همــراه مــن اســت.
بیشــترین خشــمم ایــن اواخــر ایــن بــود کــه لعنتــی ،چــرا ایــن عشــق و
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شــور را از مــن گرفتــی ،آن هــم بــه ایــن راحتــی و حــاال هــر روز مثــل
آدمهــای معمولــی جلــوی مــن راه مـیروی .کاله قرمــز را هــم با شــال
ســرخم برمــیدارم .ایــن کاله و شــال را عمــه خــدا بیامــرزم برایــم
بافتــه ،همــان عم ـهای کــه در مراســم مــرگ مــادرش ،یعنــی همــان
عزیــز پــر حــرف و فضــول و شــیرینم ،دنبــال دندانهــای مــادرش
کمــد و انبــاری و کشــوها را مثــل دیوانههــا میجوریــد و اشــک
میریخــت کــه مــادر ،مــادر ،دندانــت کجاســت؟ دنــدان مــادرم را
یــادگاری میخواهــم بگــذارم تــوی شیشـه .بــا شــیون و جیــغ و فریــاد
میگفــت« :ایــن دندونهــا ده ســال تــوی دهنــش بــوده .باهاشــون
غــذا خــورده بــود ،حــرف زده بــود».
عمـهام زن زیبایــی بــود .موهایــی بلند و ابروهــای کمانی و چشـمهایی
روشــن داشــت .کتــری میگذاشــت روی گاز پیکنیکــی و چــادر
ســیاه میکشــید ســرش ،صورتــش را خــم میکــرد روی بخــار کتــری
و بــا آن چــادر ســیاه دور ســر و تنــش را میبســت کــه بخــار از هیــچ
درزی عبــور نکنــد و صورتــش حســابی نــرم شــود .مــن هــم کنــاری
میایســتادم و دلنگــران کــه عمـه کــی از زیــر آن چــادر ســیاه بیــرون
میآیــد .نکنــد بمیــرد یــا خفــه شــود.
عمــه چــادر را کنــار م ـیزد و شــبنم قطرهقطــره از صــورت زیبایــش
پاییــن میریخــت و ریملهایــش پخــش میشــد دور چشــمهایش.
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آن قــدر ایــن کار را تکــرار میکــرد کــه تمــام قطرههــا مثــل اشــک
ســیاه از صورتــش چلیکچلیــک ســرازیر میشــد روی گردنــش.
میخندیدم و بهش میگفتم« :عمه ،ترسناک شدی چه قدر».
حولــه کنــار دســتش را برمیداشــت ،صورتــش را پــاک میکــرد
و میگفــت« :حــاال صورتــم نــرم شــد ».میایســتاد جلــوی آینــه
شکســتهای کــه یــک تــرک گنــده هــم رویــش داشــت ،کنــار آن
دستشــویی ترســناک کــه یــک ســوراخ گنــده تــوی زمیــن کنــده
بودنــد و دو عــدد جــای پــا گذاشــته بودنــد دو طــرف ســوراخ.
سوسـکهای بالــدار در ســایز و قــد و قامــت گنجشــک تــوی فضایش
بالبــال میزدنــد .کابــوس مــن ایــن بــود کــه خانــه عزیــز حــس کنــم
شــاش دارم و دلپیچــه .از آن توالــت وحشــت داشــتم .شــلوارم را
میکشــیدم پاییــن و نگاهــی از پنجــره تــوی خانــه میکــردم و کنــار
درخــت چنــار قــدی حیــاط میشاشــیدم .تمــام حواســم هــم بــه در
بــود کــه اگــر کســی رســید ،ســریع شــلوارم را بکشــم بــاال .بعــد از هــر
بــار شاشــیدن ،یــک چــوب باریــک برمیداشــتم و کرمهــای ریــز
درخ ـت را میانداختــم تــوی گــودال شاشــم و بیرحمانــه خــاک و
کرمهــا را هــم م ـیزدم تــا هیــچ ردی از شــاش نمانــد پــای درخــت.
عمــه جلــوی همــان آینــه دستشــویی میایســتاد و بــا دو انگشــت
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شســتاش شــروع میکــرد بــه فشــار دادن دانههــای ســیاه روی
صورتــش و درشــان مـیآورد و میگرفــت جلــوی چشـمهای مــن و
میگفــت« :ببیــن چقدرکثیفــه ایــن صــورت .ایــن شــهر تهــران کثیــف
و آلودهســت ،تــو هنــوز صورتــت مثــل گلــه .مثــل پوســتهای
مــا سوراخســوراخ نیســت کــه دودههــای ســیاه شــهر بنشــینه روی
صورتــت ».عمــه ایــن قــدر ایــن کار را میکــرد تــا تمــام صورتــش
ســرخ مــی شــد و کبــود.
پدرم میگفت« :صورتت چی شده؟ چرا کبود شدی؟»
عمــه بــا لونــدی خاصــی صدایــش را نــازک میکــرد و میگفــت:
«پوســتم رو پاکســازی کــردم».
انــدام عمــه مــورد توجــه تمــام زنهــای فامیــل بــود ،قــدش بلنــد بــود
و برعکــس همــه زنهــا بعــد از چنــد زایمــان شــکمش آویــزان نبــود.
یــک شــال ســبز دو متــری دور کمــرش میپیچیــد و معتقــد بــود شــال
جــادو میکنــد .عمــه تنگتــر و کوچکتــر از ســایز ســینههایش
پســتانبند میخریــد و دائــم هــم بــه جوانهــای فامیــل توصیــه
میکــرد ایــن کار را بکننــد تــا سینههایشــان ســفت و محکــم بمانــد و
آویــزان نشــود روی شکمشــان.
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عمــه مقنعــه بلنــد ســیاه بــا چانــه پهــن ســرش میکــرد و یــک جفــت
آســتین ســیاه بلنــد هــم دســتش میکــرد و چــادر عربــی بلنــدی
هــم میکشــید ســرش و کفشهــای پاشــنه بلنــد ده ســانتش را پــا
میکــرد .آن وقــت قــدش از بلندتریــن مردهــا هــم بلندتــر میشــد
و میرفــت بــه خیابانهــا و شــهر .نمــازش قطــع نمیشــد و هــر روز
صبــح بــا کتــک و داد و فریــاد ســه پســرش را بیــدار میکــرد بعــد از
اذان صبــح.
نامش شهناز بود.

عمــه عمــهام داد زد« :شــهناز جیــغ نــزن .شــلوغ نکــن .دندونهــای
مــادرت هنــوز تــو دهنشــه».
مــادرم عزیــز را بــه کمــک همســایهها خوابانــده بــود دراز بــه دراز
تــوی حیــاط خانـهاش .میگفــت« :زشــته  ،بایــد بشــوریمش .درســت
نیســت .مــرده مــا موقــع مــرگ مدفــوع کــرده و بدبوئــه .خوبیــت نداره
جنــازه رو بــا ایــن بــوی بــد و مدفــوع جلــو مــردم ســوار آمبوالنــس
کنیــم ،مــردم هــم دماغشــون را بگیــرن و بعــدا بگــن دو تــا عــروس
داشــت و ســه تــا دختــر ،امــا مادرشــون بــو گرفتــه بــود».
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عزیــز مــن قــدش کوتــاه بــود و یــک پــاش هــم از پــای دیگــرش
کوتاهتــر .خــودش میگفــت ،قابلــه موقــع زا او را بدجــور چرخانــده
و از بچگــی لگنــش شکســته و پایــش کــج مانــده .خــدا بیامرز تــا آخر
عمــرش هــم بــا پــا درد و شــل زدن زندگــی کــرد .حــاال قــد عزیــز بلند
شــده بــود و موهایــش هــم دور ســرش پخــش شــده بــود .همیشــه بــا
آن پوســت چــروک نــود ســاله موهایــش را مشــکی رنــگ میکــرد
و ســورمه ســیاهی میکشــید کــه میماســید دور چشــمهایشُ .رژ
ســرخی را کــج و کولــه مــیزد کــه از خــط دور لبــش میرفــت
باالتــر و پخــش میشــد دور دهانــش.
عزیــز چشـمهایش را بســته بــود و آرام خوابیــده بــود .لبــش هــم کبــود
کبــود بــود .مــادرم مالفــه را کنــار زد .گریــه میکــرد و برایــش شــعر
میخوانــد و صابــون را میمالیــد بــه لیــف .همســایه هــم شــلنگ آب
ســرد حیــاط را گرفتــه بــود روی مادربــزرگ .عــادت پدربزرگــم ایــن
بــود کــه هــر روز بــا ایــن شــلنگ آب مفصلــی بــه گربههــای لــب
دیــوار میگرفــت و گربههــا هــم بــا جیــغ و فریــاد میپریدنــد خانــه
همســایه .هیــچ وقــت نفهمیــدم باالخــره پدربــزرگ آن گربههــا را
دوســت داشــت کــه هــر روز برایشــان اســتخوان و نان میگذاشــت لب
دیــوار یــا ایــن کــه دوستشــان نداشــت کــه بعــد از ظهرهــا بــا فشــار
زیــاد آب میپاشــید بهشــان و میگفــت« :گــم شــید پدرســوختهها.
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شــب تــا صبــح ترتیــب هــم رو میدیــن و جیغهــای وحشــتناک
میکشــین و نمیذاریــن مــا بخوابیــم».
همــان شــلنگ آب ســرد حیــاط را ،خدیجــه خانــم ،عــروس همســایه،
گرفــت روی پاهــا و شــکم عزیــز .مــادرم لیــف مالیــد بــه تــن عزیــز و
گفــت« :عزیــز بیچــاره ،چــه قــدر بــا ایــن شــکم زاییــدی ،دوازده بــار،
فقــط پنــج تــاش مونــد .چــه قــدر بچههــات موقــع زا مــردن .چــه قــدر
درد کشــیدی .عزیــزم ،عزیــز ،دوازده بــار ایــن شــکم پــر شــد و اومــد
بــاال و دوازده بــار خالــی شــد .خدیجــه خانــوم ،آب رو بگیــر ایــن
جــاش ،بــا فشــار بگیــر تــا مدفوعــش از زیــرش بــره تــو باغچــه».
خدیجــه خانــم آب را بــا فشــار گرفــت وســط پــای عزیــز و مــن هــم
حیــران خیــره شــده بــودم بــه اون جــای عزیــز و یــادم افتــاد کــه مــن
اولیــن بــار کــه پاهایــم را تیــغ زدم ،عزیــز دعــوام کــرد و گفــت:
«دختــر ،موهــات زیــاد میشــن ،نــزن .موهــای اون جــات را هــم بشــین
دونهدونــه ،از همیــن حــاال کــه جوونــه زده ،بــا دســتت بکــن .تــا چنــد
ســال دیگــه اون جــات هــم ســفید و بیمــو شــه .دیگــه هــم ایــن موهــا
در نمـیآن .ایــن مــادرت بلــد نیســت دختــر بــزرگ کنــه .اینهــا رو
بــه شــما نمیگــه ،مگــه زن هــم تیــغ دســتش میگیــره».
راســت میگفــت عزیــز .آن جــاش هیــچ مویــی نداشــت ،حتــی یــک
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دانــه .مــادرم ســینههای عزیــز را انداخــت روی شــانههایش بــاال و بــا
جدیتــی زیــر ســینههایش را صابــون زد و گفــت« :بمیــرم عزیــز ،چــه
قــدر بــا ایــن ســینهها شــیر دادی .شــدن پوســت ،اون موقــع کــه شــیر
خشــک نبــود».
عمــهام رســید و بــا شــیون و نالــه و فریــاد و گریــه گفــت« :مــادر
بیچــارهام .مــادر فل ـکزدهام .قربــون ایــن تــن خوشــگل ســفید بیمــو
بلوریــت بــرم .ماهــرخ جــان ،ماهــرخ .دندونهــای مصنوعــی مــادرم.
دندونهــای مصنوعــی مــادرم تــو دهنشــه».
نام مادرم ماهرخ است.
مــادرم لیــف را از دســتش درآورد و گفــت« :ای بابــا ،ممکنــه زبونــش
رو موقــع مــردن قطــع کــرده باشــه .خدیجــه جــان ،تــو دهنــش رو بــاز
کــن ،مــن دندونــش رو میکشــم بیــرون».
خدیجــه آب دهانــش را قــورت داد و نگاهــی بــه مــادرم کــرد .عمـهام
خــودش را انداختــه بــود روی شــکم عزیــز و شــکمش را میبوســید
و میگفــت« :عزیــزم ،خانومــم ،تــو چــه قــدر خانــوم بــودی ،مــن از
ایــن شــکم اومــدم بیــرون .قربــون ایــن شــکمت بــرم مــادرم .مــادر
مــن .زن فــداکار».
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خدیجــه دهــان عزیــز را هــر چــه زور زد نتوانســت بــاز کنــد .دهــان
عزیــز ســفت و محکــم چســبیده بــود بــه هــم .حــاال نوبــت مــادر بــود،
نگاهــی بــه خدیجــه کــرد و بــا ســرعت یــک دســتش را گذاشــت
روی چانــه عزیــز و دســت دیگــرش را هــم روی دماغــش و محکــم
فشــار داد .دهــان بــاز شــد .مــادرم دادزد« :در بیــار دیگــه .انگشــتت رو
بنــداز پشــت دنــدون و محکــم بکــش بیــرون».
عمــه ام دادزد« :نکنیــن ،نکنیــن! کشــتین مادرم رو ،کشــتینش ،دردش
میآد».
مــادرمگفــت« :شــهناز جــان نمیشــه کــه بــا دندونهــای مصنوعــی
خــاک شــه .تــوی مردهشــور خونــه درمـیآرن اینهــا رو .جلــو مــردم
بــده .خودمــون بایــد ایــن کار رو بکنیــم».
خدیجــه دندانهــا را درآورد و عمــهام دندانهــا را از دســتهای
خدیجــه قاپیــد و گذاشــت روی ســینهاش و بــا ناله و صــدای گرفتهاش
گفــت« :مــادرم ،مــادرم بــا اینهــا غــذا میخــورد ،خــودم بردمــش
دکتــر .خیلــی جــوون بــود ،تمــوم دندونهــاش رو بــه خاطــر دوازده
شــکمی کــه زاییــده بــود و از کمبــود ویتامیــن فاســد شــده بــود ،دکتــر
یکییکــی کشــید .خــودم اینهــا رو بــرای اون دهــن خوشــگلش
خریــدم».
242

مانیا اکبری

داستانهایی بدون دکوپاژ

عمــه بــا دندانهــای یــک در میــان طــای عزیــز رفــت تــوی ســالن
خانــه عــزاداری کنــد .مــادر هــم از آن جــا کــه وســواس داشــت و
همــه جــا را وایتکــسکاری میکــرد ،کــم مانــده بــود عزیــز را بــا
وایتکــس بشــورد .از فرصــت اســتفاده کــرد و تــا عمه دور شــد ،گفت:
«خدیجــه جــان شــلنگ رو بگیــر تــوی دهنــش کــه ایــن خونهــای
تــوی دهنــش هــم تمیــز بشــه ».خدیجــه شــلنگ آب را گرفــت تــوی
دهــان عزیــز ،مثــل ایــن بــود کــه عزیــز در حــال قرقــره کــردن آب
اســت ،آب میرفــت داخــل و قلقــل میکــرد و برمیگشــت.
آمبوالنــس رســید .مــادرم عزیــز را بــا حولــهای خشــک کــرد و
آب موهایــش را گرفــت ،او را پیچیــد الی مالفــه ســفید و عزیــز را
گذاشــتند روی یــک تخــت باریــک و در آمبوالنــس را هــم محکــم
بســتند .برگشــتم تــوی حیــاط و بــا یــک تکــه چــوب باریــک کــه از
درخــت چنــار کنــدم ،شــروع کــردم مدفــوع عزیــز را بــا کرمهــای
ریــز خــاک باغچــه هــم زدن و خاکهــا را پوشــاندم رویاش .چــوب
را هــم فــرو کــردم تــوی خــاک.

تکــه چــوب بلنــد کلفــت را فــرو کــردم تــوی زمیــن پــر بــرف ،کنــار
پوتینهــای ســوراخم .تمــام مســیر بــا خاطراتــم میخندیــدم تــا
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رســیدم بــه کــوه .شــال را بســتم دور صورتــم و کاله را کشــیدم تــا
نزدیکــی مژههایــم .ســوز آن چنــان بــود کــه احســاس میکــردم آب
چش ـمهایم در حــال یــخ زدن اســت .بــه ســختی پاهایــم را از بــرف
بیــرون مــیآوردم ،چــوب کمــک مناســبی بــود بــرای ادامــه دادن.
بــرف نمیباریــد ،امــا ســوز و بــاد دانههــای بــرف را بلنــد میکــرد و
از ایــن کــوه میپاشــید بــه کــوه دیگــر .کاله را بیشــتر کشــیدم روی
چشـمهایم و دســتکشهای کلفــت کاموایـیام را هــم کــردم دســتم.
نمیخواهــم ایــن پایینهــا بنشــینم ،چــون ممکــن اســت کســی رد
شــود و مــن را برســاند بــه درمانــگاه یــا بیمارســتانی .بایــد آن قــدر بــاال
بــروم کــه چنــد روزی هیــچ انســان مزاحمــینتوانــد پیدایــم کنــد و
الش ـهام را بکشــد پاییــن کــوه.
هــوا کمــیآفتابــی اســت .کرکسهــا و عقابهــا از پشــت ایــن
ســوز و دانههــای بــرف بالهایشــان را بــاز کردهانــد .در ایــن
ســفیدی مطلــق پرچیــن ،یــک نقطــه ســیاه از دور میبینــم ،بــه خــودم
امیــدواری میدهــم کــه آدمــینباشــد کــه تصمیــم داشــته باشــد بیایــد
بــاال و تمــام مســیر را حــرف بزنــد و درددل کنــد .نزدیــک شــدم،
نزدیکتــر ،خانــهای اســت .نــه خانــه نیســت ،دکــه نســبتا بزرگــی
اســت .مــردی بــه ســمتام میآیــد ،مــرد قــد بلنــد جوانــی بــا لبــاس
ســبز .تفنــگ بلنــد درازی روی شــانهاش اســت.
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«سالم .کجا میرید؟ نرید باالتر ،امشب کورانه».
اولیــن مزاحــم و مانــع و دردســر .حتــی اگــر خودکشــی هــم بخواهــی
بکنــی ایــن آدمهــا مزاحمنــد .بــا مــن همــراه شــد.
«شــما کوهنوردیــد؟ چــرا وســایل نیاوردیــد؟ ابزارتــون بــرای رفتــن
بــه قلــه کافــی نیســت .مــن ایــن جــا یــه ســالی هســت کــه نگهبانــم،
دوره ســربازیام افتــاده ایــن جــا ،مــن دیگــه هــوا و بــرف ایــن جــا رو
میشناســم .امــروز روز قلــه نیســت ،خطرناکــه».
بــا مــن کمــیراه آمــد ،حرفــی نــزدم .ســرباز ایســتاد و دیگــر ادامــه
م باالتــر کلبــه مســئول کابلهاســت.
نــداد .فقــط داد زد « :یــه کــ 
اگــه یــخ کــردی ،میتونــی شــب رو خونهشــون بمونــی ،مهربونــن».
م باالتــر کلبــه مســئول
صــداش در کــوه چندیــن بــار پیچیــد« .یــه ک ـ 
کابلهاســت .اگــه یــخ کــردی ،میتونــی شــب رو خونهشــون
بمونــی ،مهربونننننننــن».
بــه راهــم ادامــه دادم .نقطــهای از دور بــه مــن نزدیــک شــد ،نقطــه
لکــه شــد و لکــه پســربچه .تعجــب کــردم .یــک پســربچه تنهــا تــوی
ایــن کوههــا چــه میکنــد؟ پســربچه بیــل بلنــدی را روی شــانههایش
گذاشــته بــود و بــه مــن نزدیــک میشــد .کاله ســیاهی ســرش بــود و
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شــال ســیاهی هــم دور دهــان و گردنــش پیچیــده بــود .کاپشــن کلفــت
آبــی پوشــیده بــود و یــک جفــت چکمــه پالســتیکی ســیاه هــم پایــش.
بیــل را محکــم زد کنــار پــاش تــوی زمیــن و گفــت« :کجــا م ـیری
خانــوم؟»
پاســخ نــدادم ،از کنــارش گذشــتم و به راهــم ادامــه دادم .دنبالمدوید،
بیــل از پشــتشکشــیده میشــد روی زمیــن .بیــل هــم تمــام رد پــای مــا
را بــا خــودش جمــع میکــرد .رســید بــه مــن و بــا دسـتهایش چوبــم
را دودســتی گرفــت و گفــت« :وایســا ،مــن مســئولم ،مــن مســئول ایــن
کــوه و قلــهام .بایــد پاســخگو باشــم ،شــما نمیتونیــد امــروز بریــد
باال».
از کنــار شــالم نگاهــش کــردم ،پســربچه نبــود .صورتــش مــرد بزرگی
بــود .انــگار کلــه مــرد بزرگــی را کنــده باشــند و گذاشــته باشــند روی
تــن و بــدن یــک پســربچه پنــج ســاله .حــرف نــزدم و ادامــه دادم ،بــا
همــان ســکوت .دنبالــم آمــد .قدمهایــش بــه مــن نمیرســید ،مــن
یــک قــدم برمیداشــتم و مــرد کوتولــه ســه قــدم تــا بایســتد کنــار
مــن .نگاهــش کــردم و دوبــاره همــان جملههــا را تکــرار کــرد و چنــد
جملــه جدیــد هــم اضافــه کــرد« :اصــا تــو کوهنــورد نیســتی .هســتی؟
نــه ،نیســتی؟ مــن آدمشناســم .اگــه بــودی ،ایــن هــوا رو میشــناختی
و امــروز نمیرفتــی بــاالی کــوه ،خانــوم .اون هــم یــه زن تنهــا .فقــط
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کــوه و بــرف نیســت کــه .یــه ســاعت دیگــه هــوا تاریــک میشــه.
گــرگ و شــغال و حیوونهــای گرســنه مــیآن پاییــن .اون ســرباز
رو دیــدی؟ تیــر میزنــه بــه گــرگ و شــغال .وگرنــه امــن نیســت تــو
تاریکــی».
همیــن طــور کــه کنــار مــن ذکــر میگفــت ،رســیدیم بــه کلبــه
کوچکــی .بــرف ســقف و دور کلبــه را پوشــانده بــود .مــرد کوتولــه
داد زد« :مــاه بانــو ،مــاه بانــو».
زنــی آرامآرام آمــد بیــرون ،زن نــه ،او هــم دختربچــه بــود ،صــورت
یــک زن ســی ســاله را گذاشــته بودنــد روی تــن و بدن یــک دختربچه
پنــج ســاله.
مــرد کوتولــه بــه مــاه بانــو گفــت« :تــو بیــا بــا ایــن خانــوم حــرف بــزن.
میخــواد تــو ایــن ســرما و کــوران ،ایــن کــوه رو بــره تــا قلــه ،بــرای
مــا هــم دردســر درســت کنــه».
مــاه بانــو روســری گلگلــی دور ســر و صورتــش بســته بــود ،بــا ژاکت
ورزشــی کــه پشــتش بــزرگ نوشــته بــود ،آدیــداس .چکمههــای ســبز
پالســتیکی پــاش بــود و دامــن مشــکی نیمهبلنــد کــه تــا نیمههــای
چکمــه را پوشــانده بــود ،ایســتاد جلــوی مــن.
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گفــت« :نمیشــه بــری بــاال .میمیــری .زنــده نمیمونــی .مگــه
نشــنیدی یــه مــرد چنــد روز پیــش رفــت و دیگه برنگشــت؟ مــا جریمه
شــدیم .گفتــن حقوقتــون رو قطــع میکنیــم اگــه بذاریــد تــو هــوای
بــد کســی بــره بــاال .بایــد بگیــد خطرناکــه ».لحظـهای هــم جمالتــش
را قطــع نکــرد.
آرام از کنــارش رد شــدم .هــر دو ســکوت کردنــد .حــاال مــاه بانــو
یــک ســمتم و مــرد کوتولــه هــم ســمت دیگــرم .تمــام آن حرفهــا را
دههــا بــار تکــرار کردنــد .آخــر ســر مــرد کوتولــه گفــت« :مــاه بانــو،
بیــا برگردیــم ،خطرناکــه .االن هــوا تاریــک میشــه ».مــرد کوتولــه
تنــد تنــد و نفسزنــان دور شــد.
مــاه بانــو گفــت« :تــو دیوونـهای .جنــون داری .میخــوای خــودت رو
بکشــی؟ چــرا؟ تــو کــه خوشــگلی .آدم بزرگــی .قــدت بلنــده .شــکر
خــدا ســالم بــه دنیــا اومــدی .چــه غصـهای داری تــو ایــن زندگــی؟»
مــاه بانــو اینهــا را میگفــت و اشــکهایش را بــا کنارههــای
روســریاش پــاک میکــرد .قدمهایــم آرام شــد تــا مــاه بانــو بیشــتر
از ایــن دنبــال مــن بــه نفسنفــس نیفتــد .صــدای گریــه مــاه بانــو بلنــد
شــده بــود ،صــدای هقهــقاش بــا صــدای زوزه شــغال و ســگ و
گــرگ و روبــاه میپیچیــد تــوی کــوه.
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ایســتادم ،بــه چش ـمهای ســیاه بادام ـیاش نــگاه کــردم .لپهایــی کــه
گل افتــاده بــود و از ســوز ســرما تــرک خــورده بــود .روســریاش
آویــزان شــده بــود دور ســرش و بــا دســتههای روســری آویــزان
بلنــدش اشــکهایش را کــه از ســرما میماســید روی صــورتاش
پــاک میکــرد .خیــره بــه مــن نــگاه کــرد .در حالــی کــه فیــن و
بغضــش را میکشــید بــاال گفــت« :تــو میتونــی عاشــق آدمهــای
قــد بلنــد شــی ،اونهــا هــم میتونــن عاشــق تــو بشــن .کجــا مـیری؟
میخــوای تــو ایــن ســرما بمیــری؟»
مــاه بانــو ایــن را گفت و آرام برگشــت .شــد یــک نقطه .کوران شــد و
بــاد پیچیــد .قدمهایــم آرام و ســختتر و ســنگینتر شــد .چش ـمهایم
ســخت بــاز و بســته میشــد .یــاد عمــه خــدا بیامــرزم افتــادم کــه بعــد
از طالقــش از آن مــرد مجنــون دیوانــه بــا ســه پســر ،آن هــم در ســن
چهــل ســالگی ،یــک بعــد از ظهــر ،کنــار ســاحل ویــای پــدر ،بــا نــاز
و کرشــمه و اش ـکهایی کــه پوســت تمیــز پاکســازی شــدهاش را
خیــس کــرد ،گفــت« :عمــه جــان ،فقــط عشــق مــن رو نجــات داد،
عشــق .عشــق چــرا نــداره ،وقتــی بیــاد بــا همــه چیــزش مـیآد ،بــا درد
و رنــج و شــادی و تــب و تابــش .دلیــل هــم نمیخــواد ،گنــاه هــم کــه
نیســت؟ پاکتریــن اتفــاق ایــن هســتییه .بعــد از اون همــه بدبختــی،
االن احســاس میکنــم خوشــبختم ».ایــن را گفــت و چــادر گلگلــی
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اش را کشــید روی ســرش.
فامیــل و مــردم و پــدرم کــه بــرادر بزرگتــر و الگــو و بــزرگ خانوداه
بــود خبــردار شــدند شــهناز عاشــق شــده ،آن هــم عاشــق یــک پســر
جــوان کــه همســن پســرش اســت .پــدرم ایــن خبــر را شــنید و ســوار بر
بیــوک کــرمرنگــش شــد و رفــت خانــه عمــه .بعدهــا از عمــه شــنیدیم
کــه بــا لگــد وارد خانــه شــده بــود ،ظــرف و ظروفهــا را شکســته بــود
و فریــاد زده بــود« :مگــه تــو جنــدهای؟ از هیــکل و ریخــت پســرهات
شــرم نمیکنــی؟»
از دور لکــه کوچــک نــوریدیــدم .پاهایــم ســر شــده بــود و ســخت
نفــس میکشــیدم .نزدیــک شــدم .بــه دکــه کوچکــی رســیدم .ایــن
همــان دکــه نیســت کــه وقتــی میرفتــم بــاال دیــدم؟ همیــن جــا؟
تفنــگ ســرباز بــه شیشــه تکیــه داده شــده بــود .نــور کمرنگی از پشــت
شیشــه پیــدا بــود .نفهمیــدم کــی مســیر را اشــتباهی برگشــتم .شــاید
هــم نــه .حتمــا ایــن یــک دکــه دیگــر اســت ،یــک نگهبــان دیگــر بــا
تفنــگ .یــک روســری گلگلــی هــم هســت کــه در دکــه تکانتــکان
میخــورد .نزدیکتــر شــدم و از کنــار شیشــه نــگاه کــردم .بلــه ،مــاه
بانــو اســت بــا آن روســری گلگلــی و همــان ژاکتــی کــه پش ـتاش
نوشــته ،آدیــداس .دامنــش را بــاال زده و چکمههــای پالســتیکیاش
را درآورده و نشســته روی ســرباز و تکانتــکان میخــورد .ایــن زن
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کوچولــو همــان مــاه بانــو اســت؟
ســرباز ســرش را داده بــود عقــب .بیتــاب بــود و نالــه میکــرد .ســرش
را بلنــد کــرد و کاپشــن آدیــداس مــاه بانــو را دریــد و لباسهایــش
را زد بــاال .ســینههای کوچــک و ریــز مــاه بانــو را کــرد تــوی دهــان
بزرگــش .مــاه بانــو هــم فریاد مـیزد« :کریــم ،کریــم .دوســتم داری؟»
از پنجــره شیشـهای دکــه فاصلــه گرفتــم و چــوب را زدم تــوی برفهــا
و مســیر را برگشــتم .نــور چــراغ قــوه بــه صورتــم افتــاد .مــرد کوتولــه
را جلــوی خــودم دیــدم کــه گفــت« :برگشــتی؟ مــاه بانــو موفــق شــد
بــرت گردونــه؟ مــاه بانــو پــس کــو؟ کجاســت؟ کجاســت مــاه بانــو؟»
نــور چــراغ قــوه را انداخــت اطــراف و رفــت ســمت دکــه .چنــد قــدم
رفتــم جلــو و ایســتادم .بعــد دویــدم ســمت مــرد کوتولــه و گفتــم:
«ببیــن .مــن میخــوام بــرم بــاال و خودکشــی کنــم .میخــوام بــرم اون
بــاال .نــوک قلــه بشــینم و خــودم رو بکشــم .بــا تــوام ،کجــا م ـیری؟
وایســا بــا تــوام؟»
مــرد کوتولــه نــور چراغــش را انداخــت روی صورتــم .گفتــم« :مــن
تحقیــق کــردم ،تحقیــق کــردم کــه راحتتریــن نــوع مــرگ یــخ زدن
تــوی برفــه .نمیفهمــیکــی میمیــری .مــن دارم م ـیرم اون نــوک
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بشــینم تــا بمیــرم زودتــر .بـیدرد بمیــرم ،اون بــاال ،نــوک اون قلــه».
مــرد کوتولــه بــا همــان چــراغ قــوه و چوبــش بیاعتنــا بــه حرفهــای
مــن رفــت ســمت دکــه .بــا صــدای بلنــد فریــاد زدم« :هــی ،هــی ،مــن
میخــوام بــرم اون بــاال یــخ بزنــم و بمیــرم».
مــرد بــه دکــه نزدیــک شــد .لحظـهای پشــت شیشــه مکــث کــرد .مــن
بلندتــر داد زدم« :هــی ،مــن میخــوام بــرم نــوک قلــه از ســرما یــخ
بزنــم و بمیــرم».
نفهمیــدم چــه قــدر بعــد از مکــث او ،کریــم بــا تفنگــش آمــد بیــرون.
کریــم دســت و پایــش را گــم کــرده بــود .بــه مــن گفــت« :چیــه
خانــوم؟ امــروز ایــن جــا رو ریختــی بــه هــم و شــلوغ میکنــی؟ بیــا
بــرو خون ـهات .مــن میخــوام خــودم رو بکشــم چیــه؟ ایــن مســخره
بازیهــا چیــه؟»
مرد کوتوله داد زد« :ماه بانو».
کریــم گفــت« :تــو چــی میگــی کوتولــه؟ مــاه بانــو ایــن جــا نیســت».
هنــوز ادامــه نــداده بــود کــه مــرد کوتولــه گفــت« :مــاه بانــو از زیــر
اون تخــت بیــا بیــرون ،وگرنــه خــودم م ـیآم میآرمــت بیــرون».
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کــوران شــدیدتر شــد .چشـمهایم ســخت میدیــد و دســت و پاهایــم
کامــل ســر شــده بــود .تــن و بدنــم بیحــس شــده بــود .بــرف از
ســوراخ کفشــم جورابهــام را خیسخیــس کــرده بــود و پاهــام
را منجمــد .کــوران میپیچیــد و میرفــت ســمت کوههــا و دوبــاره
ت مــا .مــاه بانــو کنــار ســرباز ظاهــر شــد .ســرباز
برمیگشــت ســم 
تفنگــش را گرفــت ســمت مــرد کوتولــه .کــوران مثــل هیــوال بیــن مــاه
بانــو و مــرد کوتولــه و مــن و کریــم میچرخیــد .مــاه بانــو بنــد تفنــگ
کریــم را دودســتی گرفــت و محکــم کشــید .کریــم روی بــرف ســر
خــورد و افتــاد زمیــن .مــرد کوتولــه تفنــگ را ســریع از روی زمیــن
برداشــت و نشــانه گرفــت ســمت کریــم .کریــم بلنــد شــد و ایســتاد.
مــاه بانــو ایســتاد جلــوی کریــم .امــا قــد مــاه بانــو تــا بــاالی زانــوی
کریــم بــود .مــاه بانــو دادزد« :یــداهلل ،یــداهلل ،تقصیــر مــن بــود ،یــداهلل.
یــداهلل»...
تمــام بدنــم خشــک شــده بــود ،نمیتوانســتم تــکان بخــورم ،زانوهایــم
مثــل ســاقههای خشــک درختهــا داشــت میشکســت .صــدای
تیــری آمــد .یــک لحظــه دیــدم مــاه بانــو پریــد بــاال ،امــا قــدش نرســید
بــه تیــری کــه خــورد بــه قلــب کریــم .در آن تاریکــی برفهــای
ســفید ســرخ ســرخ شــد .صــدای زوزه حیوانــات قطــع شــد .مــن حتــی
نتوانســتم داد بزنــم .از الی چشـمهایم دیــدم کــه روی برفهــا دســت
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و پــا میزنــم دنبــال یــداهلل .یــک دســت یــداهلل تفنــگ بــود کــه روی
زمیــن میکشــید و دســت دیگــرش الی موهــای مشــکی بلنــد مــاه
بانــو .او را هــم مثــل تفنــگ میکشــید روی زمیــن و کــوه را محکــم
میرفــت بــاال.

چش ـمهایم را بــاز کــردم ،همــه جــا روشــن بــود ،نــه صــدای کــوران
بــود ،نــه زوزه گرگهــا .فقــط صــدای چرقچــرق ســوختن چــوب
بــود .نزدیــک آتشــی بــودم .دســتهایم را از زیــر لحــاف ســنگین
بیــرون آوردم و ســرم را خــم کــردم ســمت صــدا .یــداهلل بــود کــه
یکییکــی چوبهــا را میانداخــت تــوی آتــش .آرام لحــاف
ســنگین را کنــار زدم و نشســتم و خیــره شــدم بــه آتــش.
«یــداهلل ،مــاه بانــو کجاســت؟» یــداهلل فقــط آتــش را پــر چــوب میکرد
و حتــی بــر نمیگشــت نگاهــم کنــد .بلنــد شــدم ،چکمههایــم را
همــان نزدیکیهــا کنــار آتــش پیــدا کــردم و پایــم کــردم .در خانــه
از بــرف شــدید شــب قبــل بــه ســختی بازمیشــد .یــداهلل همــان طــور
کــه چوبهــا را تــوی آتــش میانداخــت گفــت« :امــروز میتونــی
بــری قلــه ،هــوا بــرای کوهنــوردی مناســبه».
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در را کامــل بــاز کــردم و آمــدم بیــرون .همــه جــا ســفید بــود ،آن قــدر
ســفید کــه حتــی اگــر کالغــی در دوردسـتها پــرواز میکــرد دیــده
میشــد و میتوانســتی پــروازش را مابیــن آن همــه ســفیدی دنبــال
کنــی .کابلهــای بــرق مشــکی نــم برفــی ســفید رویشــان نشســته بــود
مابیــن زمیــن و آســمان و کالغهــا هــم ردیــف روی کابلهــا.
داد زدم« :ماه بانو ،ماه بانو».
کوههــا جوابــم را دادنــد« :مــاه بانــو وووووووووو ،مــاه
بانــووووووووووو».
از کــوه رفتــم پاییــن ،هیــچ اثــری از رد بیــل یــا کونــه تفنگــی نبــود.
فقــط رد پنجــه حیوانــات بــود کــه ایــن همــه ســفیدی را خــراش
داده بــود ،خطــی انداختــه بــود روی شــیب نــرم و آرام دل کوههــا.
نزدیکیهــای دکــه بــودم کــه یــک نقطــه قرمــز کنــار پایــم در بــرف
دیــدم .خــم شــدم ،قرمــزی را بــا انگش ـتهایم گرفتــم و بــرف را از
دورش خالــی کــردم و محکــم و بــا فشــار کشــیدمش بــاال ،شــالگردن
ســرخم بــود .برفهــا را کنــار زدم ،هــر چــه گشــتم کالهــم نبــود.
رســیدم بــه دکــه ،در دکــه بســته بــود و هیــچ اثــری از هیــچ انســان و
تفنگــی هــم نبــود .برگشــتم .آفتــاب شــدید روی برفهــا چش ـمام را
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مـیزد .شــالگردنم را دور صورتــم بســتم و دوبــاره رفتــم بــاالی کوه.
صخــره زیبــای پــر بــرف شــبیه هیــوالی بزرگــی بــود ،دایناســوری کــه
ایســتاده بــود و دهانــش رو بــه آســمان بــاز بــود .نعــره میکشــید و از
دهانــش قندیــل آویــزان بــود.
یــداهلل درحــال پــارو کــردن بــود ،کنــار همــان کلبــه .گفتــم« :شــال
گردنــم رو پیــدا کــردم ،امــا کالهــم رو نــه».
گفــت« :همــه ایــن برفهــا بــا ایــن آفتــاب تیــز آب آب میشــن،
کالهــت پیــدا میشــه .گرگهــا گوشــت و پوســت و اســتخوون
میخــورن ،امــا بــا کاله تــو کاری نــدارن .قرمــز بــود ،آره؟»
گفتــم« :آره ،یــادگار عمــهام بــود .خــودش بــرام بافتــه بــود ،خــدا
بیامــرزدش .خــودش رو تــوی بــاغ پــدرش دار زد ،از یــه درخــت
بــزرگ صــد ســاله خــودش رو حلقآویــز کــرد .آخریــن بــاری
کــه مــن رو دیــد ،ایــن کاله و شــالگردن رو داد بهــم ،واســه هدیــه
تولــدم».
گفــت« :دفعــه دیگــه اومــدی کــوه ،ایــن کفــش رو نپــوش .ســوراخه،
بــرف و آب م ـیره تــوش و پــات یــخ میزنــه .اگــه پــای کوهنــورد
یــخ نزنــه ،تــا قلــه مـیره بــدون درد .اگــه پــات یــخ بزنــه ،خــودت هــم
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یــخ میزنــی و حتمــا میمیــری .نجاتــت دادم هــا .دیــر رســیده بــودم،
االن زیــر برفهــا هیــچ اثــری ازت نبــود».
گفتم« :ماه بانو کجاست؟»
یــداهلل همــان طــور کــه پــارو مـیزد و راه را بــاز میکــرد ،گفــت« :مــاه
بانــو کیــه؟ کــدوم مــاه بانــو؟ خــدا بیامــرزه پــدرم رو ،میگفــت فقــط
قــد و شــکل آدمهــا نیســت کــه ژنییــه .فقــط کوتاهــی و بلنــدی و
دمــاغ و دهــن نیســت کــه ژنییــه .مــرگ و میــر هــم ژنییــه .ناراحتــی
قنــد ،ســکته ،حتــی خودکشــی .خودکشــی هــم ژنییــه .حــاال عمـهات
چــرا خــودش رو کشــت؟»
«عاشــق پســری شــده بــود کــه از خــودش ســی ســال کوچکتــر بــود.
پســرهاش و خانــواده ترکــش کردنــد و طــرد شــد ،اون هــم خــودش
رو تــوی بــاغ پدربزرگــم دار زد».
یــداهلل در حالــی کــه بــا دسـتهای کوچکــش بــا آن پــاروی کوچــک
زور مــیزد ،نفسنفسزنــان گفــت« :ایــن حرفهــا چیــه؟ مــن هــم
عاشــق یــه زن قــد بلندتــر از خــودم شــده بــودم .میدونــی مــا نانیسـمها
مریضیمــون ژنییــه ،یعنــی مریــض کــه نیســتیم ،قــد کوتاهیمــون
ژنییــه .خــوب منــم عاشــق یــه زن بــا قــد یــک و هشــتاد شــدم و همــه
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بهــم میخندیــدن .امــا خــودم رو نکشــتم کــه .بــرو ،بــرو دیگــه .صبــح
بــه ایــن قشــنگی تــو ایــن آفتــاب بــه ایــن قشــنگی از ایــن حرفهــا
نــزن .اگــه هــم خواســتی خــودت رو بکشــی ،خــودت رو بــه دردســر
کــوه و کوهســتان ننــداز .مثــل عم ـهات خــودت رو دار بــزن کــه بــا
دار زدن قطعــا میمیــری».
آرامآرام حرکت کردم سمت پایین.
یداهلل داد زد« :خانوم ،خانوم .صبر کن ،صبر کن».
برگشــتم ســمت صــدا .یــداهلل یــک تکــه پارچــه ســرخ را در هــوا
تــکان مــیداد و فریــاد مــی زد« :کالهــت ،کالهــت .پــارو مــیزدم
کــه پیــداش کــردم ،زیــر برفهــا بــود».
برگشتم سمتش ،او هم میدوید سمت من.
برفهــای کالهــم را تکانــد و گفــت « :خدابیامــرزه عمـهات رو .کاله
گــرم خوبــی هــم بــرات بافته».
کاله ســرخ را کشــیدم روی ســرم و شــالگردن را هــم محکمتــر
بســتم دور گردنــم .برگشــتم ســمت شــهر کــه از آن بــاال زیــر دوده و
ســیاهی محــو شــده بــود.
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