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بــه هــر شــکلی متعلــق بــه نــوگام اســت .نــوگام حــق برخــورد قضایــی
بـ�ا هرگونـ�ه فعالیتـ�ی را کـ�ه در تضـ�اد بـ�ا مجـ�و ز �Creative Com
 monsو حــق کپیرایــت باشــد ،بــرای خــود محفــوظ نــگاه مـیدارد.
نشر نوگام ()NoGaam.com

خواننده گرامی
ایــن کتــاب توســط نشــر نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت .نــوگام بــه
منظــور توســعه نشــر الکترونیــک فارســی ،توزیــع آســانتر آثــار
فارســی در سراســر دنیــا و حمایــت از نویســندگان فارســی زبــان ایجاد
شــده اســت .دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راههــای موثــر بــرای
گســترش دانــش و فرهنــگ در جامعــه اســت و نشــر الکترونیــک
ایــن امــکان را بــرای کتابدوســتان مهیــا میکنــد .نــوگام بســتری
را بــرای ارتبــاط نزدیکتــر نویســندگان بــا خواننــدگان بــه وجــود
م ـیآورد و بــا تشــویق همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر،
امــکان ظهــور آثــار ادبــی و فرهنگــی را فراهــم میکنــد.
ایــن کتــاب بــا حمایــت مالــی شــما کتابدوســتان بــه چــاپ رســیده
اســت .در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب
یــا هــر مقــدار دیگــری کــه دوســت داریــد بــه انتشــارات نــوگام
کمــک کنیــد .نــوگام بــرای ادامــه کار خــود بــه کمــک عالقهمنــدان
نشــر کتابهــای فارســی وابســته اســت.
1
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اینبــار بــا اتوبــوس نرفتــم؛ مثــل یــک جنتلمــن بــاکالس
دســتم را بلنــد کــردم و یــک ســمند زردرنــگ را بــا اقتدار
نگــهداشــتم و ســر کرایـهاش هــم کمتریــن چانـهای نــزدم.
مثــل یــک مایــهدار لــم دادم عقــب ماشــین ،صدایــم را
انداختــم تــوی گلــو وگفت ـم« :آجودانیــه».
رگ منفیبافــم ورقلمبیــده بــود و مــدام ســاز مخالــف
مــیزد .بعــد از آن تلفــن ،یــک جملــهی تکــراری را
صدبــار تــوی گوشــم خوانــده بــود :آخــه تــو رو چــه بــه
ایــن غلطــا!
گفــت و گفــت تــا باالخــره چشــم بســتم و بهــش چیــزی
گفتــم کــه رفــت تــوی الک خــودش و حالــیاش شــد
کــه امشــب هرقــدر هــم زر زر کنــد ،فقــط خــودش را
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ســنگ روی یــخ کــرده و حریفــم نمیشــود.
چــه خــوب بــود کــه راننــدهی ســمند زرد از بدبختــی و
سیاســت حــرف نمــیزد .امشــب اصــا برایــم اهمیــت
نداشــت کــه چــی گــران شــده یــا قــرار اســت بشــود .اصال
نمیخواســتم بشــنوم زمــان شــاه ،ایــن حاجآقــای عزیــز
کــه االن راننــده اســت ،چطــور تــوی کابارههــا بدمســتی
میکــرده و بــا جمیلــه و مهســتی و هــر مادربهخطــای
دیگــری عکــس دارد .چــه خــوب بــود کــه میگذاشــت با
گرمایــی کــه از زیــر صندلــی میخــورد بــه کفشهایــم،
حــال کنــم و چش ـمهایم را هــم بگــذارم و فقــط بــه ایــن
قــرار دور از انتظــار فکــر کنــم کــه بدجــوری چرتــم را
پرانــده بــود.
ســکوت و گرمــای تــوی ماشــین میگفــت کــه امشــب
را بیخیــال کیــان! فقــط چشــمهایت را ببنــد و بــرو بــه
همــان آدرســی کــه کــف دســتت نوشــتهای.
خیلیهــا میگفتنــد از خطهــای کــف دســت هــر آدمــی
میشــود ســیر تــا پیــاز سرنوشــتش را فهمیــد .خطهــای
کــف دســت مــن امــا ،بدجــوری پیــچ در پیــچ بودنــد.
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شــبی ِه شــهری کوچــک بــا ســه جــادهی اصلــی و هــزار راه
فرعــی کــه بیهیــچ نظمــی از هــم گذشــت ه بودنــد .و حــاال
دور و درازتریــن جــادهی کــف دســتم رســیده بــود بــه
ی کــه از عــرق کــف دس ـتهایم کمرنــگ شــده
کلم ـها 
بــود :آجودانیــه.
همــهش تقصیــر عباســی مادربهخطــا بــود کــه ایــن را
گذاشــت تــوی کاســهام ،وگرنــه حــاال بــه جــای ایــن
تاکســی گــرم و نــرم بــه میلـهی اتوبوســی تکیــه داده بــودم
کــه بعــد از ده پانــزده ایســتگاه میرســاندم پشــت چــراغ
قرمــز چهــارراه ولیعصــر .و در تمــام مســیر ســعی میکــردم
هرقــدر هــم از پشــت ســر بهــم فشــار میآوردنــد از جایــم
تــکان نخــورم و میلـهی وســط اتوبــوس را از دســت ندهم.
حرامــزاده بــا آن کــت و شــلوار ایتالیایــی آمــد دفتــر و
گفــت :کیــان ...دوربیــنِ ســوم.
خــودش میدانســت از جمعهــای شــلوغ چقــدر بــدم
میآیــد ،ولــی بیخیالــم نمیشــد .اصــا یکبــار هــم
ندیــده بــودم از راشهــای مــن اســتفاده کند .ولــی هر طور
شــده بــود میکشــاندم تــوی هــر مراســم کالسباالیــی کــه
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بــه چنگــش میافتــاد .کــه مثــا بگویــد فیلمبــردار ســومش
یــک نرهخــر صدوهشــتاد ســانتی اســت کــه یــک کــت و
شــلوار ایتالیایــی پوشــیده.
حــاال بــه همــان پــاک ســیزدهی رســید ه بــودم کــه انتهــای
فرعیتریــن جــادهی کــف دســتم نوشــت ه بــودم .از آن
ســاختمآنهالیوودیها بــود کــه فکــرش را میکــردم؛
بلنــد و ســر بــه آســمان کشــیده ،بــا نورهایــی زرد و قرمــز
کــه از پشــت پنجرههایــش چشــم را میزدنــد .از آنهایــی
کــه وقتــی پشــت میــز تدویــن میدیــدم ،خــودم را آمــاده
میکــردم تــا یکبــاره کات بزنــد بــه یــک همآغوشــی
جانانــه و کارم رســما شــروع شــود :صحنههای اسلوموشــن
بیحیــا را بــرش مــیزدم و بــا فشــار دکمــهی delete
ترتیــب همهشــان را مــیدادم و همــه چیــز را از صبــح
روز بعــد شــروع میکــردم؛ یعنــی درســت زمانــی کــه
همــان زن دیشــبی کــه فقــط مــن میدانســتم چــه شــبی
را گذرانــده ،قهــوه میریخــت بــرای همــان مــرد دیشــبی
کــه فقــط مــن میدانســتم تــوی تناســب انــدام چیــزی کــم
و کســر نــدارد ،و از پنجــره هــم نــوری کمرنــگ و اریــب
روی میــز صبحانهشــان میتابیــد.
7

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

زنــگ در را کــه فشــار دادم ،بیآنکــه جــواب دهــد در
را بــاز کــرد .هنــوز داخــل نرفت ـ ه بــودم کــه مهتــاب تــوی
جیــب باران ـیام شــروعکــرد بــه ونــگ زدن.
«زود بگو مهتاب ،کار دارم».
همیشــه همینطــور جوابــش را میدهــم .بــه دل نمیگیــرد.
خیــال میکنــد کارم فکــری اســت؛ کار هنــری .از دور و
بریهایــش شــنیده هنرمندهــا روحیهشــان حســاس اســت.
بــه زور میخواهــد بــه خــودش بقبوالنــد کــه شــوهرش
یــک هنرمنــد اســت .مــن هــم تصــورش را خــراب
نکــردهام .وقتــی او ایــن طــور دوســت دارد ،مــن چــرا بــدم
بیایــد .چــرا بایــد بهــشمیگفتــم کارم اصــا بــه هنــر
مربــوط نمیشــود .کــه کار هنــری تعریــف دارد .آخــر
خــط ســینه و لِنــگ و پاچ ـهی ایــن زنهــای خوشتــراش
غربــی را محــو کــردن کــه هنــر نمیخواهــد .ولــی او بــه
همــه میگویــد شــوهرش فیلمســاز اســت .مــن هــم لبخنــد
میزنــم و چیــزی نمیگویــم .حرفهایــش فقــط تــوی
آرایشــگاه خریــدار دارد.
«کاریت ندارم کیان جان .فقط برگشتنی نون بخر».
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البــد میمــرد اگــر ایــن زنــگ را نمـیزد .مــن کــه همیشــه
ســر راه نــان میگیــرم .همیشــه هــم تــوی ســفره کپــک
میزنــد .نمیدانــم چــرا اینقــدر ضعــف نــان دارد .وقتــی
نآنهــای تــوی ســفره بــه دو ســه تــا میرســد مضطــرب
میشــود .انــگار احســاس میکنــد پشــتش بــه جایــی
گــرم نیســت.
«نگران نون نباش ،میگیرم».
دکمــهی آسانســور را فشــاردادم .میخواســتم تلفــن را
قطــع کنــم کــه مــاکان گوشــی را از دســت مهتــاب چنــگ
زد .فقــط باباگفتنــش راشــنیدم .مــاکان تــه نداشــت .قطــع
کــردم .بــاز هــم قص ـهی عروســک باربــی بــود .خــودش
را هــم میکشــت برایــش نمیخریــدم .پدرســگ پــررو
شــده بــود .هــر دفعــه برایــش تفنــگ میخریــدم ،کــه
دوســت نداشــت و فقــط عروســک باربــی میخواســت.
هم ـهش تقصیــر ایــن مهتــاب احمــق اســت کــه صبــح تــا
شــب بــا دختربچههــای تــوی آرایشــگاه همبــازیاش
میکنــد.
آسانســور کــه بــاال میرفــت ،تــوی آینـه خــودم را ورانداز
9
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کــردم .بــه میــت میمانــدم .مــرا کــه بــا ایــن ســر و وضــع
ببینــد ،حتمــا جــا میخــورد .ایــن بارانــی ،آن کت و شــلوار
ایتالیایــی عباســی نیســت .ایــن بارانــی چیــزی نیســت کــه او
بــه همیــن راحتــی ازش ســر درآورد.
دســتی روی موهایــمکشــیدم ،ولــی ناجورتــر از آن بــود
کــه بــا همیــن دســت کشــیدن روب ـهراه شــود .چش ـمهایم
مثــل همیشــه ،بــه خاطــر آن مانیتــور تخمی ســرخ بودنــد....
نمیدانســتم چــرا هیجــانزده نیســتم .از رگ منفیبافــم
هــم خبــری نبــود .بــا همــان فحــش رکیــک اولــی ،دمــش
را گذاشــته بــود روی کولــش و بیخیــال حرفهــای
همیشــگیاش شــده بــود.
از آسانســور کــه بیــرون رفتــم ،د ِر واحــد بیســت را دیــدم
کــه بــاز بــود .تــپ تـ ِ
ـپ پاشــنههای الســتیکی کفشــم را
حتمــا شــنیده بــود .شــاید همیــن کــه وارد میشــدم ،دو
ســه تــا نرهخــر قلچمــاق یقــهام را میگرفتنــد و ســرم را
بیــخ تــا بیــخ میبریدنــد .اصــا بــه خــط و ربــط منطقـیاش
کاری نداشــتم کــه مثــا چــرا بایــد ایــنکار را بکننــد.
مهــم فقــط ایــن بــود کــه طرفشــان مــن بــودم و ایــن
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غلطهــای اضافــه بــه مــن نیامــده بــود .خــودم را بــرای هــر
اتفاقــی آمــاده کــرد ه بــودم و بــه خــودم گفتــه بــودم هــر
چــه میخواهــد بشــود .اصــا ســرم را بیــخ تــا بیــخ ببرنــد
و از شــوتینگ زبالــه پــرت کننــد پاییــن ،ولــی مــن امشــب
تــا تــه خــط م ـیروم.
به داخل خانه سرککشیدم وگفتم« :صابخونه!»
صدایــم چقــدر شــبیه صدای جــرج بــود ،قبال دقــت نکرده
بــودم .مرتیک ـهی هی ـ ِز هفتخــط هم ـهاش بــا مــارگارت
میپریــد .همیشــه هــم بــه یــک بهان ـهای پیراهنــش را در
مــیآورد و ماهیچههــای بدنــش را میانداخــت بیــرون.
اوایــل فیلــم همیشــه نقــش مثبــت داشــت ،ولــی میدانســتم
بــه آخرهــا کــه برســد دســتش رو میشــود کــه همــه چیــز
زیــر ســر خــودش بــوده .آنوقــت مــارگارت ،بــا آن پاهای
کشــیده و قلمــی کــه میمــردم بــرای حذفکردنشــان،
تــوی نمــای کلــوز اشـکهایش جــوری از آن چشـمهای
پرجــا قــل میخــورد پاییــن کــه مــن هــم بــا همــهی
بیرگــیام بغــض میکــردم .شــاید بعــدا کــه همــه ایــن
فیلــم را دیدهانــد ،دلیــل ایــن اشــکهای مــارگارت
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را دقیقــا نفهمیــد ه باشــند ،ولــی مــن کــه میدانســتم او
تــوی رابط ـهاش هیــچ کــم و کســری بــرای آن حرامــزاده
نگذاشــته.
*
صدایــش را از پشــت صــدای سشــوار ،گنــگ و نامفهــوم
شــنیدم« :بیــا تــو دیگــه ،در کــه بــازه!»
چقــدر از نــور مهتابــی بــدم میآمــد .برعکــس مهتــاب
کــه عاشــق مهتابــی اســت .درســت مثــل نــور بیمارســتان؛
ســفید و یکدســت ،بیهیــچ ســایه روشــنی .چنــد بــار
ازش خواســته بــودم بیخیــال نــور مهتابــی شــود ،ولــی
اصــا تــوی بــاغ ایــن حرفهــا نبــود و مــن هــم حــال
نداشــتم موضــوع بــه ایــن ظریفــی را بهــش بفهمانــم.
همــان بهتــر کــه ســکوت میکــردم و روی زمیــن دراز
میکشــیدم و خیــال میکــردم تــوی سیســییوی یــک
بیمارســتان دولتــی دراز کشــیدهام .میگفــت :تاریکــه.
دلــم میگیــره .ولــی مــن از تــوی سیس ـییو بــودن دلــم
میگیــرد مهتــاب .بــه نــور خانــهی ایــن زن نــگاه کــن.
اصــا دلگیــر نیســت .آن لوســتر چلچراغــی وســط هــال
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را ببیــن کــه چطــور همــه چیــز را تــوی سایهروش ـنهای
ظریفــی غــرق کــرده .بــه ایــن تخــت ســنتیِ گوشـهي هــال
نــگاه کــن .یــا ایــن قالیچـهی ترکمنــی کــه روی تخــت را
پوشــانده .آخــر تــو چــه جــور آرایشــگری هســتی کــه ایــن
چیزهــا را نمیفهمــی مهتــاب!
نــه ،آنقدرهــا هــم هالیــوودی لبــاس نپوشــیده بــود .پیــش
از هــر چیــز نگاهــم قــوزک پاهایــش را شــکارکــرد.
عمــرا اگــر اجــازهی پخــش میگرفــت .ولــی بــا کمــی
زوم میشــد مشــکلش را حــل کــرد .تــاپ قرمــز پوشــیده
بــود و شــلوار جیــن آبــی .مهتــاب هــم همیشــه همینطــور
لبــاس میپوشــد؛ یــک جیــن کهنــه و یکــی از آن تاپهای
حراجــی ،کــه از وقتــی خــودش را الغــر کــرده آنقدرهــا
هــم بهــش نمیآیــد.
حــاال کــه هوشــیار بــودم و میدیدمــش ســه چهــار ســالی
ازم بزرگتــر مـیزد .چــروک ظریـ ِ
ـف گوشـهی دهانــش
ایــنرا میگفتنــد .روی یکــی از مبلهــا کــه ولــو شــدم،
بــوی پاهایــم یکدفعــهخــورد زیر دماغــم .مهتاب همیشــه
موقــع شســتن لباسهایــم جورابهــا را جــدا میگــذارد
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و میگویــد :اینهــا را دلــم نمیآیــد ،خــودت بشــور.
جــم نخــوردم .همیشــه بــدم آمــده از آدمهایــی کــه
پاهایشــان بــو میدهــد ،ولــی چــه میدانســتم ایــن وقــت
شــب از اینجــا ســر درمـیآورم .اصــا هیچوقــت هیچچیــز
آنطــور کــه خواســتهام پیــش نرفتــه .همیشــه یــک جــای
کار میلنگــد .همیشــه یــک چیــزی هســت کــه اعتمــاد بــه
نفســم را بینــدازد کــف پایــم.
«چای یا نسکافه؟»
«چای».
دلــم میخواســت بــروم دستشــویی و جــوری کــه تابلــو
نباشــد از شــر ایــن جورابهــا راحــت شــوم ..ولــی
نمیشــد .تقصیــر پوتینهــای لعنت ـیا م بــود کــه مثــل پشــم
بــز پــا را گــرم میکــرد.
«چرا ساکتی؟! از چیزی معذبی؟»
الکــردار درســتزد بــه هــدف .حالــم از ایــن صــورت
ســادهلوح بههــم میخــورد کــه دار و نــدارش همیشــه
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روی دایــره اســت.
«فکــر میکــردم امشــب هرجایــی باشــم جــز ایــن جــا.
مثــا تبــت ،کلیمانجــارو ،بیــروت ،یــا هــر جــای دیگــه!»
نبایــد ایــن را میگفتــم تــا او هــم اینطــور نمیخندیــد
و ردیــف دندآنهــای ســفید و مرتبــش را ایــن جــور بــه
رخــم نمیکشــید .او کــه نمیدانســت چقــدر ذلیــل
خندههــای ایــن تیپــیام .او کــه نمیدانســت چطــور
یکدفعــه دســت و پاهایــم شــل میشــوند وگرنــه شــاید
نمیخندیــد .مهتــاب بــا هم ـهی خوشــگلیاش خندههــای
قشــنگی نــدارد .خــودش هــم ای ـن را میدانســت ،چــون
هیــچ وقــت ندیــد ه بــودم موقــع خندیــدن دهانــش را از
حــدی بیشــتر بــاز کنــد .همیشــه میشــود از دندآنهــای
هــر آدمــی طبق ـهی اجتماع ـیاش را فهمیــد و دندآنهــای
ی بــود ،آنقــدر کــه بــه درد تیــزر
ایــن زن بدجــوری صدفـ 
میخــورد .مثــا تبلیــغ خمیردنــدان ارال بــی یا سنســوداین.
«اون شــب گفتــی یــه چیــزی هســت کــه فقــط تــو
مید ونــی ! »
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آن شــب مهمانــیِ شــلوغی بــود؛ از آن عروســیهای بــا
خرجهــای عجیــب و غریــب .عباســی خیلــی پاچ ـهی آن
دامــاد دندانخرگوشــی را لیســیده بــود تــا کار را گرفتــه
بــود .کالســش بــه ایــن عروســیها نمیخــورد .هیــچ
وقــت نتوانســته بــود از اواســط نقشــه باالتــر بــرود .خیلــی
بهــم ســفارش کــرده بــود که بارانــی رنــگو رو رفتـهام را
نپوشــم و ریشــم را بتراشــم و کال حالــی اساســی بــه خــودم
بدهــم ،چــون ایــن عروســی بــا هم ـهی عروس ـیهایی کــه
رفتهایــم فــرق دارد .حرامــزاده باران ـیام را بــه زور از تنــم
در آورد و آن کتوشــلوار آهارخــوردهی ایتالیایــی را بــه
تنــم کشــید و همــان جــا تــوی دفتــر بــازی مســخرهای راه
انداخــت کــه بیــا و ببیــن .بــاز هــم داشــت بــا مــن خــودش
را ســرگرم میکــرد .همــه دســت میزدنــد و دســت
میانداختنــد .عباســی خــودش آینــه را مقابلــم گرفتــه
بــود و بــا لحنــی کــه فقــط مادربهخطابودنــش را ثابــت
میکــردگفــت :ببیــن چــه لعبتــی شــدی!
مرتیک ـهی لــوده یکــی دوبــار نزدیــک بــود پیــش بچههــا
شــوخیای بکنــد کــه نبایــد .داغ شــده بــودم و دیگــر بــا
لبخنــد هــم ســر و تــه لودهبازیهایــش هــم نمیآمــد.
16
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بیپــدر تمامــی نداشــت .کــم مانــده بــود وســط دفتــر مثــل
یــک عنتــر هــم بــاال و پاییــن بپــرم و پوریــا و امیــر هــم
برایــم دســت بزننــد .ولــی خدایــی بــا آن کــت و شــلوار
آدم دیگــری شــده بــودم و خیلــی بهــم میآمــد .ولــی
نمیخواســتمش .فقــط میخواســتم ایــن بیناموسهــای
رودهبرشــد ه دســت از ســرم بردارنــد و برونــد پــی کار
خودشــان .از همهشــان مثــل ســگ بــدم میآمــد ،ولــی
ایــن لبخنــد همیشــه طــور دیگــری بهشــان نشــان م ـیداد.
آن شــب حتــی بــا آن کــت و شــلوار هــم هیــچ کــس
توجهــی بــه مــن نکــرد .حــال خیلــی بــدی اســت کــه میــان
آن همــه آد ِم عطــر و ادکلنــی اصــا بــه چشــم نیایــی .فقــط
همیــن زن بــود کــه نیمنگاهــی انداخــت و مــن هــم دیگــر
ولــش نکــردم .آنقــدر ازش فیلــم گرفتــم کــه منتظــر بودم
فــردای آن روز عباســی فحــش خواهــر و مــادر را ببنــدد
بــه نافــم کــه چــرا بــه جــای عــروس و دامــاد ،همـهي فیلــم
فقــط از یــک نفــر اســت .آن لحظــه اصــا برایــم مهــم نبود
کــه بعــدا چــه میشــود .زوم کــرده بــودم روی جزئیــات
صورتــش ،بیخیــا ِل اینکــه حداقــل ضبــط دوربیــن را
قطــع کنــم تــا آتــو دســت عباســی نــداده باشــم کــه بــه
17
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ایــن بهانــه بــاز دهــان گنــدش را بــاز کنــد.
«چرا ازم خواستی بهت زنگ بزنم؟»
آن شــب هــم همیــن ســوال را کــرد :چــرا بایــد بهــت
زنــگ بزنــم؟ از آن ســوالهای تخمــی .چــه میدانــم
چــرا بایــد بهــم زنــگ بزنــی! البــد چــون کلــهام گــرم
اســت .شــاید از آن همــه خوراکــی و نوشــیدنی روی میــز
بــود ،وگرنــه میدانــم همچیــن اعتمــاد بــه نفســی نــدارم
کــه از زنــی مثــل تــو بخواهــم بعــدا بهــم زنــگ بزنــد.
ســرم داغ شــده بــود؛ درســت همــان لحظــه کــه جریــان
خــون را تــوی ســرم میشــنیدم کــه قــرو قاطــی شــده بــود
بــا صــدای خواننــدهای کــه از خوشــگلی بــه زنهــا شــبیه
بــود :بچرخونــش اون َک َمــرو...
همــه کمرشــان را میچرخاندنــد ،ولــی مــن ســرم بــه
حــال خــودش نبــود و در آن جمـ ِع چنــد صــد نفــری فقــط
همیــن زن دم بــه تلــه داده بــود .کمتریــن مشــکل پخــش را
داشــت .حتــی آرایــش صورتــش بــه قــدری کــم بــود کــه
بــرای کمرنــگ کردنــش هیــچ نیــازی بــه گزینـهی color
 balanceنداشــت .فقــط بــا دامنــش کمــی مشــکل داشــتم،
18
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کــه آن هــم خیالــی نبــود .بــا کمــی بســتن کادر همــه چیــز
حــل میشــد .بــرای زوم کــردن روی جزئیــات صورتــش
دلیــل زیــادی نمیخواســتم .همیــن کــه فقــط یکبــار بهــم
نــگاه کنــد کافــی بــود .ولــی او بیشــتر از یکبــار نــگاه
کــرده بــود و مــن هــم بیشــتر از دو تــا نــوار  ۶۰دقیق ـهای
خرجــش کــرده بــودم.
آن شــب کــه وســط مهمانــی بــا ســوال صریــح و
آزاردهنــدهی «چــرا بایــد بهــت زنــگ بزنــم؟» روب ـهرو
شــدم ،ناخــودآگاه چیــزی بــه ذهنــم رســید« :میخــوام
یــه چیــزی بهتــون بگــم کــه مطمئنــم نمیدونیــد».
و حــاال بــا آن چش ـمهای کنجــکاو منتظــر بــود آسام را
برایــش رو کنــم .ولــی بــوی گنــد جورابهــا همــه چیــز
را خــراب کــرده بــود و تمرکــزم را کامــا از دســت داده
بــودم .نمیتوانســتم آنطــور کــه دلــم میخواهــد ســر و
تــه فکــرم را جمــع کنــم و چیــزی بگویــم که مناســب ســن
و ســالم باشــد و مثــل ایــن پســربچههای بیدســتوپا بــه
نظــر نرســم.
«یــه کــم گیجــم .فکرشــو نمیکــردم زنــگ بزنــی ...اونــم
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امشب».
دلــم میخواســت بــه همــهی مقدســات قســمش بدهــم
کــه نخنــدد .از آن خندههــای همهچیزتمــام بــدم میآمــد
کــه دســت و پــای آدم را شــل میکردنــد.
«معلومــه ...وگرنــه حتمــا جوراباتــو میشســتی ،یــه دســتی
هــم بــه موهــات میکشــیدی .از ســر کار اومــدی ،آره؟»
از آدمهــای اینقــدر رک خوشــم نمیآیــد .مهتــاب تــوی
ده ســال زندگیمــان فهمیــده بایــد بــا مــن چطــور حــرف
بزنــد؛ همیشــه در لفافــه .مثــا وقتــی پاهایــم بــو میدهــد
و میخواهــد فکــری برایــش بکنــم ،بــه حســاب خــودش
خیلــی غیرمســتقیم ایــن را بهــم میفهمانــد :نمیدونــم از
کجــا بــو م ـیآد ،شــاید از چکمههــای مــاکان باشــه!
خــودش هــم میدانــد کــه چکمههــای یــک بچـهی شــش
ســاله هیــچ وقــت آنقــدر بــو نمیدهــد ،ولــی مــن همیشــه
مــزد رک نبودنــش را میدهــم و بــا کمــی تأخیــر مـیروم
دستشــویی و پاهایــم را تــوی کاسـهی توالــت میشــورم.
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اینبــار امــا از رک بــودن ایــن زن بــدم نیامــد .طــوری
گفــت کــه حــس نکــردم میخواهــد تحقیــرم کنــد .غیــر
از ایــن اگــر بــود ،ممکــن بــود دلــم بخواهــد چش ـمهایم
را ببنــدم و دهانــم را بــاز کنــم و خــودش را و مبلهــای
ن و شــکن
پایهبلنــد احمقانــهاش را و پردههــای پرچیــ 
متظاهرانــهاش را بــه بــاد فحشهایــی بگیــرم کــه دیگــر
هــوس تحقیــر کســی بــه ســرش نزنــد .البتــه خــودم هــم
میدانســتم اینهــا همــه ز ِر اضافــهانــد .اگــر تخــم ایــن
کارهــا را داشــتم ،اول از همــه ،یکبــار خواهــر و مــادر
عباســی را همچیــن یکــی میکــردم کــه دیگــر هــوس
نکنــد بــه چشــم یــک عنتــر دســتآموز نگاهــم کنــد.
فقــط لبخنــدیزدم وگفتــم« :اگــه بخــوای میتونــم
مشــکلو حــل کنــم».
«ایــن لطفــو بکنــی بــد نیســت ...آب داغــه .فکــر کنــم
لبــاس تمیــزم داشــته باشــم».
ولــی مــن منظــورم ایــن نبــود ،فقــط میخواســتم
جورابهایــم را در بیــاورم و بــروم تــوی دستشــویی ،آبــی
روی پاهایــم بگیــرم و برگــردم .همیــن.
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*
دراز کشــیدم تــوی وان .تنــم داغ شــده بــود و از صورتــم
عــرق میریخــت .مثــل یــک تکــه یــخ کــه انداختــه باشــند
تــوی آب جــوش ،تنــم کــپ کــرده بــود .پلکهایــم را
روی هــم گذاشــتم .نــه بــرای ایــنکــه عصبــی بودنــم را
ندیــد بگیــرم و تــوی ذهنــم بــه کســی فحــش خواهــر و
مــادر بدهــم؛ فقــط میخواســتم چیــزی نبینــم تــا راه
تخیلــم بــاز باشــد.
«لباس تمیز پشت دره».
اگــر تــوی چهــارده پانزدهســالگی میخواســتم صــدای
زن آینــدهام را تصــور کنــم ،حتمــا همچیــن صدایــی بــود.
همیــن قــدر نــازک و همیــن قــدر زن ـگدار .مهتــاب بــا
همـهی خوشــگلیاش صــدای کمــی دورگـهای دارد کــه
زیــاد ازش خوشــم نمیآیــد.
اگــر قــرار بــود همــه چیــز مثــل هــر روز باشــد ،االن بایــد
نزدیــک پــارک دانشــجو میبــودم .بایــد تــوی کوچــه
پسکوچههــای تاریــک قــدم م ـیزدم تــا میرســیدم بــه
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بنبســت خــارک .قبــل از آن هــم بایــد از نانوایــی چنــد تــا
نــان ماشــینیِ خمیــر میخریــدم و میانداختــم روی دســتم
و تــا خانــه بــا گرمایــش حــال میکــردم .ولــی گرمــای نــان
خمیــر ماشــینی کجــا و گرمــای ایــن آب ولــرم تــوی وان
کجــا .گرمــا مثــل مــا ر تــوی وجــود صــد و هشتادســانتیام
پیــچ و تــاب میخــورد و قلقلـک مـیداد و بــاال میرفــت
و آرام آرام یــخ مغــز منجمدشــدهام را بــاز میکــرد.
باالخــره خــودم را جمــع و جــور کــردم و از وان بیــرون
آمــدم .از پشــت بخــا ِر روی آینــهی قــدی حمــام هیبــت
دراز و الغــرم را میدیــدم .عجــب موجــود بیقــوارهای!
دســتهای دراز ،پاهــای دراز ،گــردن دراز.
خــودم را تــوی حولـهی پالتویـیاش پوشــاندم و از حمــام
زدم بیــرون .لباسهــا را پشــت در گذاشــته بــود .یــک
تیشــرت لیمویــی و یــک شــلوارک ســرمهای بــا مــارک
نایــک .پشــت پنجــره ایســتاده بــود و دود غلیــظ ســیگار
را از دمــاغ و دهــان ظریفــش بیــرون مــیداد .بــر ذات
هالیــوود لعنــت کــه دیگــر نمیگذاشــت هیــچ چیــزی را
بــاور کنــم .الکــردار جایــی نبــود کــه انگشــت تــوی آن
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نکــرده باشــد .همیشــه خیــال میکــردم همــه دارنــد ادا و
اصــول در میآورنــد .بــا آن فیگــور ســیگار گرفتــن و آن
حلقههــای دود بــاالی ســرش مثــل آدمهــای فلســفهباف
بــه نظــر میرســید .از آنهــا کــه میخواهنــد خواهــر و
مــادر باورهــای آدم را یکــی کننــد.
«میدونســتی درســت طــرف راســت گردنــت ،همــون
جایــی کــه گردنــت بــه شــونهات وصــل میشــه یــک
خــال کوچیــک داری؟ خیلــی کوچیــک».
طــوری نگاهــم کــرد انــگار حریفــش را پیــدا کــرده.
دســتی روی گردنــش کشــید و ابروهــای نازکــش را تــوی
هــم تابانــد کــه یعنــی جــدی میگــی؟!
ســیگارش را بیخیــال از پنجــره پــرت کــرد بیــرون و
رفــت ســمت آینــهای کــه نزدیــک در ورودی بــود.
ایســتاد جلــوی آینــه و خیــره شــد بــه گردنــش ،ولــی انگار
نتوانســت ببینــد.
«ازش فیلــم گرفتــم .زنــگ که زدی یــادم رفــت جورابامو
عــوض کنــم ،ولی حواســم بــود بیارمش بــرات».
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رفتــم بــه ســمت باران ـیام .طــوری نــزار روی مبــل افتــاده
بــود کــه یــک لحظــه بــه مهتــاب حــق دادم هــی بگویــد
پارچــهاش بــه درد دمکنــی میخــورد.
ســیدی را از جیــب بارانــی بیــرون آوردم و بــه طرفــش
گرفتــم .جــوری نگاهــم کــرد کــه انــگار خوشــش آمــده
بــود .گرفــت و بــا همــان لبخنــدی کــه روی لــب داشــت،
رفــت ســمت الس ـیدی پنجاهاینچــی کــه نصــف دیــوار
را گرفتــه بــود.
آنقــدر زوم کــرده بــودم کــه تصویــر بــه شــدت میلرزید،
ولــی آن خــال کوچــک ،درســت پاییــن گردنــش دیــده
میشــد .نشســت روی مبــل و بــا دقــت خیــره شــد بــه
تصاویــری کــه از دس ـتهای مــادر هــم بیشــتر میلرزیــد.
لبخنــد روی لبــش پررنگتــر شــد .کنتــرل را برداشــت و
تصویــر را نگــه داشــت .بلنــد شــد ،دوبــاره رفــت پــای آینه
ایســتاد و خیــره شــد بــه گردنــش« .ایناهــاش! دیدمــش!»
بــاز هــم بــا همــان خنــدهای کــه ماموریتــش شــل کــردن
دســت و پــای مــن بــود ،نگاهــم کــرد و گفــت« :بشــین».
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همــه چیــز تمــام شــده بــود .از بــرق چش ـمهایش فهمیــدم
مســیر را درســت آمــدهام .زد ه بــودم روی خــال .لباسهــا
را از پــای در برداشــتم و گفتــم« :االن برمیگــردم».
و رفتــم تــوی اتــاق و تیشــرت لیمویــی را تنــم کــردم.
بــوی خوبــی مـیداد ،بــوی یــک عطــر گرانقیمــت ،ولــی
چشــمهای مــردی کــه از تــوی قــاب عکــس خیــرهام
شــده بــود بــوی خــوش تیشــرت را زهرمــارم کــرد.
چش ـمهای درشــت و نــگاه نافــذی داشــت .پوســت ســبزه
و پیشــانی بلنــد و موهــای صافــی کــه تــا ســر شــانهاش
میرســید .آنطرفتــر ،عکــس زنــی کــه ناهیــد نبــود.
صورتــی اســتخوانی و ســبزه داشــت بــا چشــمهایی
کشــیده و نگاهــی وحشــی .گونههــای برجســته و موهــای
فــر و آن لبهــای نــازک ،شــبیه یــک مادهشــیر نشــانش
مــیداد .از اتــاق زدم بیــرون و ســوالی را کــه بــه ذهنــم
رســیده بــود ،بــرای اولیــن بــار بیهیــچ بایــد و نبایــدی
پــرت کــردم بیــرون.
«اون عکس کیه ناهید؟»
همیشــه حرفهایــم را از صــد تــا صافــی ریــز و درشــت
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میگذرانــم بعــد از دهانــم میریــزم بیــرون ،ولــی اینبــار
فــرق داشــت .ترســیده بــودم .دلــم میخواســت هرچــه
ســریعتر بدانــم صاحــب آن عکــس چــه نســبتی بــا او دارد
و اگــر مــردی حضــورش را بــه ایــن بزرگــی بــه دیــوار
اتاقــش آویــزان کــرده ،مــن اینجــا چــه میکنــم.
گفت« :چای میریزم ،نسکافهام تموم شده».
«تو که متاهل نیستی؟»
لبخنــدی زد کــه معنایــش را نفهمیــدم ،ولــی دســت و پایــم
بــاز شــل شــد .از آنهایــی نبــودم کــه هــرکاری ازشــان
برمیآیــد .هنــوز هــم تــوی خانـهی نــو ،اول آینــه و قــرآن
میبــردم و بعــد اثاثیــه را .حــاال درســت کــه مذهبــی
دوآتشــه نیســتم ،ولــی مثــل ایــن جاهلهــای مگســی کــه
باالخــره بــه یــک چیــزی اعتقــاد دارنــد ،بــرای خــودم خط
قرمزهایــی دارم .اصــا تــا همــانجا هــم زیادی پیــش رفته
بــودم .اگــر همــان موقــع راه میافتــادم ،شــاید دو ســاعت
بعــد میرســیدم خانــه .آنوقــت حتمــا نانوایــی بســته
بــود و مهتــاب دس ـتهای بــدون نــان مــرا کــه میدیــد،
چش ـمهایش مضطــرب میشــد .حتمــا تــاپ صورت ـیاش
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ـم روی لبش
را هــم پوشــیده بــود و بــا آن رژ تایوانــیِ بدطعـ ِ
انتظــارم را میکشــید تــا کنــج آشــپزخانه گیــرم بینــدازد
و مهــر لبهایــش را روی گونــهام بزنــد و بعــد خــودش
دســتی روی آن بکشــد و رنــگ رژ را پــاککنــد و بــا
خنــده بگویــد :چقــدر آرایــش بهــت م ـیآد!
*
«چرا گفتی من بیام خونهات؟»
ترســیده بــودم ،ولــی او بــا آن پلکهــای خمــارش معلــوم
بــود کــه بدجــوری بیخیــال اســت .مردمــک چشـمهایش
کمتریــن لرزشــی نداشــتند .دســتی روی خــال گردنــش
کشــید و گفــت« :اومــدی تــا آدرس اینــو بهــم بــدی».
از شیش ـهی بوف ـه بــه لباسهــای تنــم نــگاه کــردم .خیلــی
عــوض شــده بــودم؛ تــر و تمیــز و شــیک .از بیقوارگــی
در آمــده بــودم .اگــر عباســی اینجــا بــود بــا آن چشـمهای
نفرتانگیــزش ســرتاپایم را ورانــداز میکــرد و میگفــت:
ببیــن چــه لعبتــی شــدی!
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«اینا لباسای اونه؟»
دوبــاره لبخنــد زد .چــای را گذاشــت روی عســلی کنــار
مبــل و پهــن شــد روی کاناپـهی قرمز و چشــمک زد .اصال
حــال و حوصلــهی ایــن قصههــا را نداشــتم .از آدمهــای
ســاده بیشــتر خوشــم میآیــد تــا آدمهایــی کــه همــه چیــز
را ایــن قــدر پیــچ و تــاب بدهنــد.
بــه فکــر افتــادم کــه هــر چــه زودتــر جــل و پالســم را جمع
کنــم و بــه بهانـهای بزنــم بیــرون کــه از پشــت در صدایــی
آمــد .شــبیه وقتــی بود که کســی ســعی کنــد تــوی تاریکی
بــا نــوک کلیــد ،قفــلِ در را پیــدا کنــد .صــدای فــرو رفتــن
کلیــد تــوی قفــل ،بــرای لحظـهای خــون را از همـهی تنــم
بیــرون کشــید و تنــم طــوری کرخــت شــد کــه ســنگینیام
را روی پاهایــم حــس نکــردم .رگ منفیبافــم در لحظــه
آنقــدر میــدان پیــدا کــرد کــه فحــش خواهــر و مــادر را
بســت بــه نافــم کــه چــرا از ســر شــب ،وقتــی ایــن زن زنگ
زد و بــه خان ـهاش دعوتــم کــرد ،بهــش محــل نگذاشــتم.
هــزار بــار بهــم گفتــه بــود کاســه و کــوزهات را جمــع کــن
و از خیــر ایــن آرتیســتبازیهای گندهتــر از دهانــت
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بگــذر و بــرو خان ـهات .و اولیــن بــار بــود کــه تحویلــش
نگرفتــه بــودم.
همــان مادهشــیری بــود کــه عک ـساش را کــه تــوی اتــاق
دیــده بــودم ،بــا قــد بلنــد و شــانههای پهــن .در را کــه
بســت ،نیمنگاهــی بــه مــن انداخــت و بعــد ســوالکنان
رو کــرد بــه ناهیــد .پیــش از آنکــه چیــزی بگویــد ،ناهیــد
بــا خونســردی گفــت« :دیــر اومــدی!»
نگاهــش دوبــاره برگشــت ســمت مــن .لبخنــدی تحویلــش
دادم و گفتــم« :ســام خانــوم».
بیپــدر جــواب ســامم را نــداد .ســرش را تکانــی داد و
بــا کیس ـهی بزرگــی کــه دســتش بــود ،رفــت تــوی اتــاق.
کیســه پــر بــود از کتــاب.
از اتــاق صدایــش را شــنیدم کــه گفــت« :ناهیــد ،ایــن یارو
کیه؟»
ناهیــد بــه مــن چشــمک زد و گفــت« :همینطــوری
حــرف میزنــه ،دلخــور نشــی».
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بعــد هــم صدایــش را بلنــد کــرد و بــا خنــده گفــت« :بــه
تــو ربطــی نــداره ،ولــی یکــی از دوســتامه».
دلخــور نشــده بــودم ،بــدم آمــده بــود .مــن آدم ایــن
صحنههــا نبــودم .اصــا از کجــا معلــوم کــه همیــن حــاال
صاحــب آن یکــی عکــس هــم پیدایــش نمیشــد و بهــم
پوزخنــدی نمــیزد و نمیگفــت :ناهید...ایــن مرتیکــه
کیــه؟
دوبــاره صدایــش را از اتــاق شــنیدم کــه بــا خنــده گفــت:
«دیگــه مــرد مـیآری تــو خونــه زنیکــه؟!»
و بعــد زد زیــر خنــده .ناهیــد هــم خندیــد ،ولــی مــن فقــط
لبخنــد زدم .ایــن همــان لبخنــد همیشــگی بــود کــه هــر
وقــت عباســی هــوس میکــرد پیــش همـهی بچههــا بــا هــر
نفســش بهــم ثابــت کنــد کــه یــک آدم احمــق ســادهلوح
بیشــتر نیســتم ،همیشــه میانداختمــش روی لبــم تــا نقشــم
را درســت بــازی کــرده باشــم.
ناهید گفت« :خفهشو آشغال! ...همهشونو خریدی؟»
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دوبــاره صدایــش را از اتــاق شــنیدم« :اون بدبختــم بــا
همیــن کارات ســر بــه کــوه و بیابــون گذاشــت».
ناهیــد دوبــاره دهانــش را باز کــرد و دندآنهــای صدفیاش
را بیــرون انداخــت و خندید.
از اتــاق کــه بیــرون آمــد ،تیشــرت مردانـهی گشــاد تنــش
کــرده بــود بــا یــک شــلوارک نایــک قرمــز ،شــبیه همانــی
کــه پــای مــن بــود .خــودش را ول داد روی مبــل و گفــت:
«از صبــح واســه همیــن چهارتــا کتـ ِ
ـاب تــو دهنــم گچــی
شــده ضعیفــه!»
ناهیــد نیمنگاهــی بــه مــن انداخــت و نمیدانــم بــه حــرف
آن زن خندیــد یــا بــه بهتــی کــه توی صــورت مــن میدید.
بعــد بــا چشــم و ابــرو ،طــوری کــه بخواهــد بــه او بفهمانــد
کمــی خــودش را جمــع و جــور کنــد ،اشــارهای کــرد و
گفــت« :راســتی معرفیتــون نکــردم».
«ایــن همــون فیلمبــردارس ،نــه؟ تــو عروســیِ اون شــب
دیدمــش ...مــن اســمم نازنینــه».
32

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

اینجــا همــه رکتــر از حــدی بودنــد کــه مــن تحملــش را
داشــته باشــم .اصــا ازش خوشــم نیامــده بــود .چش ـمهای
تخســی داشــت ،درســت مثــل عباســی .میدانســتم
حریفــش نمیشــوم ،فقــط نمیدانســتم چطــور بنــد و
بســاطم را جمــع کنــم و جــوری کــه تابلــو نباشــد ،بزنــم
بیــرون..
لبخندی زدم و گفتم« :خوشوقتم .منم فتوحی هستم».
دوبــاره دهانــش را بــاز کــرد و خندیــد .دندآنهایــش
درشــت بــود ،مثــل دندآنهــای اســب .نفهمیــدم چــرا
خندیــد .اصــا ایــن رســمش نبــود .بایــد االن بــه جــای این
خنــدهی پــت و پهــن یــک لبخنــد ظریــف میانداخــت
روی لبهــا و خیلــی باوقــار و خانمانــه میگفــت :مــن
هــم از آشــناییتون خوشــوقتم.
«یعنی توقع داری بهت بگم آقای فتوحی؟!»
نــه ،چنیــن توقعــی نداشــتم ،فقــط میخواســتم کمــی
مبــادی آداب رفتــار کنــد و بــرای چنــد دقیقــه ســعی نکنــد
بهــم درس زندگــی بدهــد کــه بایــد هم ـهی تعارفهــای
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تخمــی پایینشــهری را بگــذارم کنــار .دنبــال یــک نقط ـه
کات مناســب میگشــتم .مثــا یکیشــان بــه ســاعت نــگاه
کنــد یــا یکــی نفــس عمیــق بکشــد یــا یــک چیــزی کــه
حــس تمامشــدگی بدهــد .آن وقــت معطــل نمیکــردم،
بــه آنــی بلنــد میشــدم و میگفتــم :خــب دیگــه ،یــواش
یــواش بایــد بــرم .شــب خوبــی بــود.
«اسمم کیانه».
خنــدهاش آرام آرام تــوی صورتــش تــه گرفــت .عجــب
چانـهی پهنــی داشــت .چشـمهایش حالــت ثابت نداشــتند؛
گاهــی شــوخ بودنــد و گاهــی چنــان جــدی کــه خیــال
میکــردی االن اســت کــه حملــه کنــد .او صــاف تــوی
چشـمهای مــن نــگاه میکــرد و مــن هــم بــا همــان لبخنــد
همیشــگی ســعی میکــردم تــوی چشـمهایش نــگاه کنــم،
ولــی تحمــل نگاههــای ایــن زن ســختتر از نگاههــای
عباســی بــود .خیلــی خونســرد بــه نظــر میرســید .از آنهایی
بــود کــه بــرای هــر کاری حریــف میطلبنــد .اگــر مثــل
خــودش بــه چش ـمهایش خیــره نمیشــدم قافیــه را باختــه
بــودم ،ولــی نــگاه او کجــا و نــگاه مــن کجــا .آنقــدر آرام
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و حقیرانــه نگاهــم میکــرد کــه هم ـهی وجــودم داشــت
زیــر ســنگینی آن چشــمهای وحشــی نشســت میکــرد.
حتمــا پیشــانیام ســرخ شــده بــود ،چــون ســرم داغ شــده
ِ
نبــض شــقیقههایم داشــت خــودش را بــه در و
بــود و
دیــوار میکوبیــد.
ناهید گفت« :نازی ،میدونستی؟»
نــازی نگاهــش را آرام از مــن گرفــت و رو کــرد بــه ناهید.
درســت در یــک لحظــه انــگار بــاری چنــد ت ُنــی از روی
شــانههایم برداشــته شــد.
ناهیــد گفــت« :میدونســتی تنــت بــوی الشهســگ
مــیده؟ یــه دوش بگیــری بــد نیســت».
بــاز هــم دندآنهــای درشــتش را انداخــت بیــرون و ایــن
بــار چنــان خندیــد کــه انــگار اســبی شــیهه میکشــید .بعــد
چهــار نعــل خیــز برداشــت ســمت ناهیــد و بــه شــوخی چند
تــا لگــد حوالـهاش کرد ،بــا فحش زنیکـهی زیر پلــیِ الت.
درســت مثــل تقههــای آرامــی کــه گاهــی ِ
پــس گــردن
مهتــاب م ـیزدم .او هــم هنــوز بــه ایــن شــوخی قدیمــی و
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تکــراری میخندیــد ،ولــی نــه مثــل یــک اســب .مهتــاب
مثــل آدم میخندیــد.
نازنیــن از اتــاق کــه بیــرون آمــد ،حول ـهای س ـ ِر شــانهاش
انداختــه بــود و زیــر لــب آهنگــی را زمزمــه میکــرد.
از آن آهنگهــای بیکــس و کار کــه خیلــی خــوب
میشــناختم .روزهــای اول وقتــی عباســی جلــوی بچههــا
فاتحـهی هیکلــم را میخوانــد ،کل دفتــر ســاکت میشــد.
ســکوتی کــه بدجــوری حالــم را میگرفــت .فکــر
میکــردم همهشــان دارنــد برایــم دل میســوزانند .تصمیــم
گرفتــم بهشــان بفهمانــم شــوخیهای عباســی برایــم عــادی
اســت ،الزم نیســت بــرای مــن دل بســوزانند حرامزادههــا.
فقــط سرشــان تــوی الک خودشــان باشــد و اینقــدر زیــر
چشــمی فضولــی نکننــد کــه دارم خودخــوری میکنــم
یــا نــه .الزم بــود بهشــان ثابــت کنــم بیعارتــر از چیــزی
هســتم کــه فکــرش را میکننــد .بــرای همیــن بعدهــا کــه
ایــن نمایــش مســخره تکــرار میشــد ،شــروع میکــردم
بــه زمزمــهی یکــی از همیــن آهنگهــای بیکــس و
کار کــه بــه تخمیتریــن شــکل ممکــن کمکــم میکــرد
خونســرد بــه نظــر بیایــم .آنوقــت آرام آرام بســاط آن
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ســکوت تهــوعآور هــم جمــع میشــد و دوبــاره بــازار
شــوخیها و جوکهــای رکیــک داغ میشــد .حــاال
هــم نــازی چنــان لَخــت و بیحــال راه میرفــت و زیــر
لــب یکــی از ایــن آهنگهــای بیکــس و کار را زمزمــه
میکــرد کــه انــگار خودخواســته مــیرود حمــام ،نــه از
ســر تحقیــری کــه پیــش روی مــن شــده بــود.
صــدای بــاز شــدن شــیر آب را که شــنیدم ،گفتم« :ســاعت
چنده؟»
ســاعت پیــش رویــم بــود ،ولــی گفتــن ایــن حــرف بــرای
ایــن بــود کــه میخواســتم یــواش یــواش مقدمــات یــک
نقطــه بـ ِ
ـرش دمدســتی را بــرای خــودم جفــت و جــور کنم.
ناهیــد از جایــش بلنــد شــد .آنقــدر الغــر و کشــید ه بــود
کــه شــبیه ایــن مدلهــای شــبکهی فشــن بــه نظــر میرســید.
همآنهایــی کــه مهتــاب گاهــی از ســر حســادت میگفــت:
اینــا دیگــه شورشــو در آوردن ،زن خوبــه یــه پــر گوشــت
هــم داشــته باشــه.
و بعــد برمیگشــت و نگاهــم میکــرد تــا حرفــش را تاییــد
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کنــم .کــه زیــاد هــم منتظــر نمیمانــد و مــن زود ســرم را
تــکان مـیدادم کــه یعنــی درســت میگویــی.
بلند شدم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم« :خب».
ِ
عمیــق نمایشــی قــرار بــود یــک
آن خــب و آن نفــس
مرحلـهی دیگــر بــه نقطـه بــرش پایانــی نزدیکتــرم کننــد.
حــاال وقتــش بــود کــه حــرف آخــر را بزنــم« :مــن دیگــه
یــواش یــواش بایــد بــرم».
لبخنــدی زد و بــه آشــپزخانه رفــت و در یخچــال را بــاز
کــرد« :اومــدی اینجــا کــه فقــط یــه دوش بگیــری؟»
از آن هفتخطهــای روزگار بــود .ایــن لبخنــدش نشــان
م ـیداد درسهایــش را فــوت آب اســت .میدانســتم کــه
ایــن روشهــا خیلــی کهنــه و قدیمـی شــدهاند و هــر خــری
ازشــان ســردرمیآورد ،ولــی برایــم مهــم نبــود .مهــم ایــن
بــود کــه مطابـ ِ
ـق فرمولــی پیــش بــروم کــه همیشــه جــواب
مــیداد .بــه ناهیــد ثابــت میکــرد اصــا آدم باهوشــی
نیســتم ،ولــی بهتــر بــود از اینکــه ادای آدمهــای باهــوش
را درم ـیآوردم و بعــدا چهــار دســت و پــا تــوی آن گیــر
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میکــردم.
«نگــران نبــاش ...صاحــب اون عکــس ایــن طرفــا پیــداش
نمیشــه».
حــاال دیگــر مســئله صاحــب آن عکــس نبــود .حــاال دیگــر
میدانســتم کــه او ســر بــه کــوه و بیابــان گذاشــته .حــاال
ی کــه میدانســتم
مســئله نــازی بــود بــا آن نــگاه وحشــ 
حوصل ـهی آدمــی بــه آکبنــدی مــن را نــدارد.
از یخچــال چیــزی درآورد و گذاشــت تــوی مایکروویــو.
بــه حمــام اشــاره کــردم و گفتــم« :بــا هــم زندگــی
میکنیــن؟»
ِ
«خــب» دوستداشــتنی و کار
ایــن ســوال تاثیــر آن
راهانــداز و آن نفــس عمیــق نمایشــی را رســما بــه بــاد داد.
وقتــی ایــن را فهمیــدم کــه دیگــر میانههــای حــرف بــودم
و خیلــی دیــر بــود بــرای بیخیــال شــدن از فکــری کــه
ن بــار هــم بــدون گذشــتن از صافیهــای همیشــگی از
ای ـ 
دهانــم زده بــود بیــرون.
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«تقریبــا همیشــه اینجــاس ...خونــهش چنــد کوچــه
پایینتــره ،ولــی خیلــی کــم مــیره خونــهش».
صــدای نازنیــن از تــوی حمــام میآمــد کــه حــاال داشــت
یــک شــعر انگلیســی را بلنــد بلنــد میخوانــد .ایــن شــعر
کــه آنقدرهــا هــم بیکــس و کار نبــود ،نشــان مــیداد
آب داغ حالــش را کمــی جــا آورده و حــاال میتوانــد
واقعیتــر نقــش خونســرد بودنــش را بــازی کنــد.
دوبــاره صــدای مهتــاب بــود کــه از جیــب بارانـیام ونــگ
م ـیزد .خیــز برداشــتم بــه ســمت بارانــی ،ولــی ترســیدم
جــواب بدهــم .نمیدانســتم اگــر دکمــهی ســبز گوشــی
را فشــار بدهــم ،بعــدش چــه میشــود .شــاید ناهیــد بلنــد
چیــزی میگفــت یــا نازنیــن از حمــام مــیزد بیــرون و
بیمقدمــه شــروع میکــرد بــه شــیهه کشــیدن .آنوقــت
بــرای تــک تــک ایــن صداهــا بایــد دالیــل قانعکننــدهای
بــرای مهتــاب مــیآوردم .میدانســتم تــوی رابطــهی
بــیاوج و فرودمــان ،ایــن صــدا میشــود یــک دســتاویز
خــوب بــرای مهتــاب کــه بــه ایــن ســادگیها هــم ازش
نمیگــذرد.
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«جواب نمیدی؟ شاید زنت باشه».
«من زن ندارم».
نمیدانــم چــه شــد .ناخــودآگاه بــود .بــاز هــم بــدون
گذشــتن از صافیهــای الزم از فکــرم بیــرون زده بــود.
نمیدانســتم چــه مرگــم شــده بــود کــه هــر چــه بــه ذهنــم
میرســید یکراســت تبدیــل میشــد بــه صــدا و بیهیــچ
کــم و کســری از دهانــم مـیزد بیــرون .حــاال انــگار فرقــی
میکــرد کــه چــه بگویــم! اصــا مگــر قــرار بــود دوبــاره
ایــن زن را ببینــم؟ اصــا دلــم میخواســت حــاال کــه آنهــا
بــا مــن بــازی میکردنــد ،مــن هــم خیلــی صــاف و صــادق
نباشــم .میدانســتم همیــن کــه پایــم را از در خانهشــان
بیــرون بگــذارم دیگــر هیــچوقــت نمیبینمشــان .ولــی
چــرا لبخنــد زد؟ یعنــی اینقــدر تابلــو دروغ میگفتــم؟
چــه فرقــی میکــرد .اصــا میفهمیــد کــه دروغ گفت ـهام.
اصــا همــه میفهمیدنــد بــا اولیــن زنــی کــه مادرم انگشــت
گذاشــت رویــش ازدواج کــردهام .آن هــم دختــر کوچــه
پشــتیمان ،دختــر منصــوره خانــم .همــانکــه هــر وقــت
درز شــلوار مــن و پــدرم بــاز میشــد بــا چــرخ خیاطـیاش
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میدوخــت ،درســت مثــل روز اولــش .از بــس زن خوبــی
بــود ،دختــرش را برایــم گرفــت .میگفــت :هــر دختــری
رو میخــوای بشناســی بــه مــادرش نــگاه کــن.
پــس چــرا چیــزی نگفــت؟ هنــوز همــان لبخنــد روی لبــش
بــود و ســعی میکــرد ســرش را بــه ظرفهــای تــوی
آشــپزخانه گــرم کنــد .ولــی مثــل اینکــه امشــب مهتــاب
دلــش نمیخواســت حتــی یــک لحظــه هــم بیخیالــم
شــود .حتمــا حــس زنان ـهاش شــروع کــرده بــود بــه آالرم
دادن کــه اینطــور یــک دم زنــگ مــیزد.
«من خودم باهاتون تماس میگیرم».
«کی میرسی؟»
مثــل همیشــه بلنــد حرف مـیزد .مطمئــن بودم شــنواییاش
کمــی مشــکل دارد .اوایــل ازدواج کــه رو کــردن همـهی
رازهــای زندگیمــان یــک جــور پــز روشــنفکرانه بــود،
میگفــت چنــد بــار جنــاب ســرهنگ بدجــوری کتکــش
زده .تــا قبــل از اینکــه پــدرش بمیــرد همیشــه بهــش
میگفــت جنــاب ســرهنگ و وقتــی کــه مُــرد اســمش را
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گذاشــت «اون خدابیامــرز» .فکــر میکنــم یکــی از همــان
ســیلیها ترتیــب پــردهی گوشــش را داده بــود ،ولــی هیــچ
وقــت در ایــن مــورد چیــزی ازش نپرســیدم .مطمئــن بــودم
چیــزی نیســت کــه بخواهــد حرفــش را بزنــد.
«من دیر میرسم منزل ...رسیدم تماس میگیرم».
«ده تا تخممرغ هم بخر».
«بسیار خب ...حتما».
«باز کی دور و برته؟»
«خواهش میکنم ،خدانگهدارتون».
صــدای مــاکان را هــمشــنیدم« :باربــی ،مامــان بهــش بگــو
باربی».
قبــل از آنکــه ناهیــد صــدای بابــا گفتــن مــاکان را بشــنود
گوشــی را قطــع کــردم .از رک بودنــش میترســیدم.
میدانســتم کــه صــدای مهتــاب را شــنیده ،فقــط
نمیخواســتم بــه رویــم بیــاورد .دلــم میخواســت هرچــه
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زودتــر از جلــوی چشــمهایش دور شــوم تــا ایــن جــور
تهدیدآمیــز بهــم نــگاه نمیکــرد و لبخنــد شــیطنت
آمیــز نم ـیزد .هــر لحظــه ممکــن بــود چیــزی بگویــد و
آن وقــت دوبــاره چهــار دســت و پــا بیفتــم تــوی باتــاق
رکگویــیاش.
خــودم را بــه اتــاقرســاندم .کتابهایــی کــه نــازی آورده
بــود ،روی میــز بودنــد .یکیشــان آمیــزش افقهــا بــود،
یکــی هــم گفتگــو در کاتــدرال .بقیـهی کتابهــا فارســی
نبودنــد .صــدای ناهیــد راشــنیدم کــه از پشــت در حمــام
بــا نــازی حــرف م ـیزد« :بجنــب دیگــه! میخوایــم شــام
بخوریــم .کیســه میکشــی مگــه!»
صــدای خنــدهی نــازی کــه تــوی حمــامپیچیــد ،دندآنهای
بزرگــش را بــه یــادم آورد کــه بدجــوری بــه صورتــش
جذبــه م ـیداد .ناهیــد بــه مــن چشــمک زد و بــا ســر بــه
آشــپزخانه اشــاره کــرد و گفــت« :شــام!»
*
از پشــت میــز نشســتن خوشــم نمیآمــد .از بــس همــهی
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روز پشــت آن میــز کامپیوتــر قراضــه مینشســتم ،دلــم
میخواســت حداقــل شــبها وقــت شــام روی زمیــن
بنشــینم ،چهارزانــو.
موهــای نــازی هنــوز خیـس بــود و بههمچســبیده .ران مرغ
را جــوری گاز مـیزد انــگار بخواهد شــکارش را تکه پاره
کنــد .تابلــو بــود کــه بــا یــک نــگاه فهمیده جــا خــوردهام و
میخواســت بــا ایــن کارهــای تــوی ذوقزنــش بــا خــودم
فکــر کنــم حریفــم حســابی قــدر اســت و میــدان را خالــی
کنــم .اصــا نمیدانــم چــرا هــر کســی مــرا میبینــد هــوس
کلکل بــه ســرش میزنــد و دلــش میخواهــد هــر جــور
هســت زورش را نشــانم بدهــد .آن هــم مــن کــه اصــا بــا
کســی مشــکلی نــدارم .از آن عباســی مادربهخطــا گرفتــه
ن بــار بــود میدیدمــش .بیپدرهــا
تــا ایــن زن کــه اولیــ 
همهشــان از کنــارم کــه رد میشــوند هــوس میکننــد
لگــدی هــم بزننــد زیــر ماتحتــم .اینبــار امــا ایــن یکــی،
نــازی ،کــور خوانــده بــود .غریبهتــر از آن بــود کــه
بخواهــم فقــط بــا لبخنــد ســر و تهــش را هــم بیــاورم.
چنــگال کنــار ظــرف را بــا حالتــی نمایشــی گذاشــتم کنــار
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بشــقاب و تک ـهای مــرغ از ظــرف چینــی ســفید برداشــتم
و عیــن آدمهــای دربــار یزیــد بــه دنــدانکشــیدم .حــس
کــردم ناهیــد از ایــن رفتــارم کیفــور شــده ،ولــی نــازی
خــودش را بــه کــوری زده بــود .حتــی نــگاه هــم نکــرد.
ناهیــد بــا تهلبخنــد و خیلــی اغراقآمیــز مــرغ را بــا کارد و
چنــگال تکــه میکــرد و مثــل اشــرافزادههای فرانســوی
غــذا میخــورد .ولــی مــن کوتاهبیــا نبــودم .بایــد بــه ایــن
یابــو میفهمانــدم کــه هرچــه نباشــد یــک زن اســت و
خــودش را هــم بکشــد ،زورش بــه مــن نمیرســد.
اســتکانم را تــا نیمــه پــرکــرد از نوشــیدنیای کــه طعــم
هلــو مـیداد .ای بــر ذات پــدرت لعنــت عباســی! اینجــا چه
میکنــم مــن .ســر و کلـهی ایــن زن بــا ایــن فــک درشــت
ِ
بــراق مشــکی از کــدام جهنــمدرهای
و ایــن چشــمهای
پیــدا شــد کــه حــاال اینطــور بــا مــن کــورس گذاشــته.
لیــوان را از روی میــز برداشــت و ســر کشــید .امشــب شــب
آخــر اســت کیــان .دیگــر هیچوقــت ایــن طرفهــا پیدایت
نمیشــود .ولــی حــاال کــه آمــدهای ،مثــل بازندههــا از
ایــن خانــه بیــرون نــزن .بــه حرمــت آن ده هــزار تومــان
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پــول آژانســی کــه دادهای ،امشــب مثــل یــک مــرد پیــش
روی هــر مادربهخطایــی کــه میخواهــد تحقیــرت کنــد،
بایســت .اینقــدر عرضــه داری کــه حداقــل پــوزهی ایــن
مادهســگ را بــه خــاک بمالــی.
لیــوان را از روی میــز برداشــتم و یــک کلــهســر کشــیدم.
نمیدانســتم چــرا اینطــور نگاهــم میکنــد .مگــر
قیاف ـهام وقــت خــوردن چطــور شــده بــود کــه آن جــور
شیههکشــان میخندیــد؟!
با لحنی عمدا ولنگار گفت« :بچهی کجایی؟»
بیآنکــه نگاهــش کنــم گفتــم« :اگــه نقشــه رو از وســط
تــا کنــی بــا همدیگــه همســایه میشــیم».
ناهیــدزد زیــر خنــده .بهــش نــگاه نکــردم؛ بــه خــودم
مطمئــن نبــودم کــه کار احمقانـهای نمیکنــم .تــازه داشــتم
گــرم میشــدم و حــرف زدن کــه همیشــه ســختترین
کار ممکــن برایــم بــود ،حــاال ســادهترین کار ممکــن بــه
نظــرم میرســید .کافــی بــود پیــچ و مهــرهی فکــم را بــاز
کنــم و مغــزم را بالــکل بگــذارم روی حالــت اســتندبای
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تــا فقــط اگــر کارم جایــی گیــر اساســی کــرد ،بــا تــکان
مــوس بهــش دسترســی داشــته باشــم.
«پس تا اینجا کلی پول آژانست شده!»
لیــوان هــر دومــان را پــرکــردم از همــان نوشــیدنی کــه
بــوی هلــو م ـیداد.
«بخــور ...فکــر پــول آژانــس منــو نکــن ...ایــن روزا خــر
پیــدا شــه مــن پــول بــارش میکنــم».
ناهیــد بــاز هــمزد زیــر خنــده .اینبار بیشــتر از قبــل مطمئن
بــودم کــه نبایــد چشــمم بــه خنــدهاش بیفتــد .اعتمادبهنفس
عجیبــی پیــدا کــرد ه بــودم و حس میکــردم هــر کاری ازم
برمیآیــد .نــازی بــه خنــدهی ناهیــد لبخنــدی زد و لیوانــش
را برداشــت و یــک کلــه رفــت بــاال .تــوی چشــمهای
مشــکیاش نــگاه کــردم کــه مســتقیم مــرا نشــانه گرفتــه
بودنــد .حــاال نوبــت مــن بــود کــه باالخــره فکــری بکنــم
بــرای لیوانــی کــه بیدلیــل تــوی دســتم مانــده بــود .تــا تــه
لیــوان را یــک کلــه ســر کشــیدم و دوبــاره گذاشــتم روی
میــز .گاز نوشــابه راه گلویــم را ســوزاند و پاییــن رفــت و
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همزمــان یــک قطــره عــرق از بیــن موهایــم آرام آرام ســر
خــورد و از پشــت یقـهام راه گرفــت تــا میانههــای کمــرم.
پلکهایــم ســنگین شــده بودنــد .فهمیــده بــودم کــه دیگــر
نبایــد چیــزی بخــورم .انــگار روی نــخ نازکــی ایســتاده
بــودم و عــدهای مجبــورم میکردنــد روی آن راه بــروم.
زیــر پاهایــم درهی عمیقــی میدیــدم کــه میدانســتم تــا
پــرت شــدن از لبــهی آن فقــط یــک لقمــه فاصلــه دارم.
نمیدانــم چــه شــد کــه نــگاه ســرگردانم ســر از صـ ِ
ـورت
ناهیــد در آورد .عجــب خنــدهای داشــت ایــن زن! از
بــار اولــی کــه دیدمــش خوشــگلتر بــه نظــر میرســید.
آن صــورت ماهرنــگ و آن چشــمهای آرام و کشــیده
جــان میدادنــد بــرای ســاعتها تماشــا .او هــم آنقــدر
شــعور داشــت کــه معنــای نگاهــم را بفهمــد و مثــل مهتاب
شــروع نکنــد بــه وراجــی کــردن دربــارهی مشــتریهای
آرایشــگاهش؛ آدمهایــی کــه نــه میشناختمشــان و نــه
زنــده و مردهشــان برایــم فرقــی میکــرد.
لبخنــدی تحویلــش دادم کــه ایــن بــار از جنــس لبخندهای
همیشــگیام نبــود .نمیخواســتم بــا ایــن لبخنــد تنفــرم
را پنهــان کنــم ،میخواســتم بــه یکــی بفهمانــم کــه از
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آرامــش تــوی چش ـمهایش خوشــمآمــده .او هــم از آن
کلهخرهــا بــود و معلــوم بــود نــگاه کــردن را بلــد اســت.
چشــمهایش آنقــدر زندگــی کــرد ه بودنــد کــه حــرف
زدن را یــاد گرفتــه باشــند .نــازی کــه لیوانــش را محکــم
کوبیــد روی میــز ،نگاهــم را از چشــمهای ناهیــد بریــدم
و دوختــم بــه نــگاه نــازی کــه مثــل شمشــیر فــرو میرفــت
تــوی دل و رودهام .ای بــر ذات پــدرت لعنــت عباســی!
مادربهخطــای حرامــزاده نگاهــش کمتریــن تغییــری نکرده
بــود؛ هشــیا ِر هشــیار .روی لبهایــش هــم تهلبخنــدی
مانــده بــود از ســر تحقیــر .میدانســتم کــه االن دهانــش را
بــاز میکنــد و چیــزی میپرانــد ،ولــی تــوپ را از دســتش
قاپیــدم.
«خوب روشو پوشوندی؟»
درســت نفهمیــد از چــه حــرف میزنــم .ابروهایــش را در
هــم کشــید و گفــت« :زود بــه هذیــون افتــادی!»
«درســت گوشــهی ابــروی راســتت ،منتهاالیــ ِه ســمت
راســت ،جــای یــک شکســتگی هســت .همیشــه بــا مــداد
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ســیاهش میکنــی ،نــه؟»
اینبــار هــم خــورد بــه هــدف .حالــت نگاهــش عــوض
شــد .پــس کجــا رفــت آن آرامــش تــوی چشــمهایت
نــازی! چقــدر حــال میدهــد بــه بعضیهــا بفهمانــی کــه
فقــط خودشــان ختــم روزگار نیســتند .دلــم میخواســت
یکبــار هــم بــه عباســی ایــن را بفهمانــم کــه میدانــم از
مــردی افتــاده .بــرای همیــن اســت کــه ســادهترین حرفها
را هــم بــا رگههــای جنســی میگویــد .بهــش بگویــم کــه
میدانــم ایــن عقــدهاش از کجــا آب میخــورد .ولــی
گفتــن ایــن حرفهــا تــاوان داشــت و ریتــم زندگ ـیام را
بــه هــم مـیزد .اصــا لزومــی نــدارد همــه چیــز را بگویــی.
همــان بهتــر کــه همــه فکــر کننــد بــه انــدازهی خــر هــم
نمیفهمــی .آدمهــای خــر را همــه بیشــتر دوســت دارنــد.
عجــب آدم ســادهای! چــه دوستداشــتنی! چــه پــاک!
ولــی امشــب نمیخواســتم خــر باشــم .نــه پــاک ،نــه ســاده،
نــه دوستداشــتنی .دلــم میخواســت یــک مادربهخطــای
هفتخــط باشــم درســت مثــل خودشــان و اگــر بیشــتر از
دهانشــان زر زدنــد سرتاپایشــان را رنگــی کنــم.
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ناهید گفت« :جدی؟ من ندیده بودم».
نــازی خنــدهای عصبــی کــرد و گفــت« :مــال خیلــی وقــت
پیشــه ...دوران بچگی».
همــه چیــز مربــوط اســت بــه دوران بچگــی؛ کمشــنوایی
مهتــاب و ابــروی نــازی و گوشهــای دراز پــدر مــن.
گفتم« :بچهی کجایی؟»
گفــت« :اگــه نقشــه رو تــا کنیــم بــازم همســایهی تــو
نمیشــم » .
خندیــدم .نمیدانــم چــه مرگــم بــود کــه زبانــم آنطــور
ســنگین شــده بــود .هــر لحظــه بیشــتر بــاال میرفتــم و
یکدفعــه از آن بــاال ول میشــدم پاییــن .چشــمهای
ریــز و وحش ـیاش حــاال بــا تهمای ـهای از اضطــراب خیــره
شــده بودنــد بهــم .خوشــم آمــده بــود کــه آن آرامــش
آزاردهنــدهی تــوی چشمهایشــان باالخــره کمــی
کمرنــگ شــده بــود .ایــن یعنــی مــن هــم میتوانــم .ولــی
دلــم میخواســت همــان موقــع از خانــه بزنــم بیــرون.
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نمیخواســتم پیــش آن لندهــور حرامــزاده ،مثــل کــره از
هــم بــاز شــوم.
«من دیگه باید برم».
نــازی بــا خنــده گفــت« :تــا ســر کوچــه دووم بیــار ،اونجا
یــه ســطل آشــغال بــزرگ هســت جــون مـیده واســه بــاال
آوردن!»
دوبــاره شــروع کــرد بــه شــیهه کشــیدن .چقــدر از ایــن
جــور خندیدنــش بــا آن دندآنهــای درشــت بــدم میآمــد.
برگشــتم بــه ناهیــد نــگاه کــردم .نمیخندیــد ،فقــط لبخنــد
م ـیزد .اگــر میخندیــد ،زیــپ دهانــم را بــاز میکــردم و
خــودش را و خان ـهاش را و هــر چیــزی را کــه از نگاهــم
میگذشــت بــه لجــن میکشــیدم .ولــی باشــعور بــود کــه
ایــن کار را نکــرد.
خــودم را بــه اتــاق رســاندم و شــلوارک نایــک و تیشــرت
لیمویــی را در آوردم و پــرت کــردم روی تخــت .مــردک
هنــوز هــم خیــره نگاهــم میکــرد .تــوی تاریکــی اتــاق
چهــرهاش کمــی عصبــی بــه نظــر میرســید .دســتم را بــه
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طرفــش بــاال آوردم و بیــاخ دادم .بیپــدر جــوری نــگاه
میکــرد انــگار بیدعــوت آنجــا آمــده بــودم یــا ارث
پــدریاش را بــاال کشــیده بــودم.
شــلوار و پیراهنــم را تنــم کــردم و بارانــی را ..چقــدر ایــن
بارانــی دوستداشــتنی اســت .همــهی ناجوریهــای
لباسهــای حراج ـیام را یکهــو میپوشــاند .دکمههایــش
را هــم اگــر میبســتم کــه دیگــر نــور علــی نــور .فقــط
کلــهام ازش بیــرون میمانــد و کفشهایــم.
از اتــاق کــه بیــرون آمدم ،باز نــازی با خندهی اسـبوارش
ازم اســتقبال کرد« :پس کو ِرکسِت کارآگاه؟!»
جوابــش را نــدادم .برگشــتم و راه افتــادم .هنــوز بــه در
نرســیده بــودم کــه انــگار چیــزی شــانهام را داغ کــرد.
دســت ناهیــد بــود کــه روی شــانهام نشســته بــود.
«لطف کردی اومدی».
گرمــای دســتش از شــانهام ســر خــورد تــوی همـهی تنــم.
دســتی روی خالــش کشــید و گفــت« :واســه آدرس ایــن
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یکــی هــم ممنــون».
و لبهایــش بــه خنــده بــاز شــد .نبایــد ایــن جــور
میخندیــد .اگــر نمیخندیــد مــن هــم ایــن کار را
نمیکــردم .مگــر نمیدانســت اینجــور وقتهــا همــه
کاری از آدم ســاخته اســت .هــر چیــزی کــه از ذهنــش
بگــذرد بــه زبــان مـیآورد و همــان کاری را میکنــد کــه
دلــش میخواهــد .مگــر نمیدانســت گاهــی وقتهــا آدم
اعتمــاد بــه نفســی پیــدا میکنــد کــه در لحظــه میتوانــد
بــه نیکــول کیدمــن هــم پیشــنهاد ازدواج بدهــد .اگــر
آن جــور نمیخندیــد مــن هــم نزدیــک نمیرفتــم و
بیمقدمــه دســتم را روی خــال گردنــش نمیکشــیدم.
تــکان نخــورد .همانطــور کــه ایســتاده بــود فقــط
نگاهــم کــرد و دوبــاره لبخنــد زد .ولــی نــازی داشــت بــا
چش ـمهایش ســم بــه زمیــن میکوبیــد .نمیدانســت بایــد
چـه کار کنــد .فقــط انگشــتش را بــاال آورد و بــا غیــظ بــه
ســمتم بیــاخ داد .ناهیــد ندیــد .آنقــدر زبــر و خشــن ایــن
کار را کــرد کــه خنــدهام گرفــت .رو بــه نــازی پیروزمندانه
لبخنــد زدم .خــوب خاکــش کــرده بــودم .ناهیــد نگاهــش
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عــوض شــده بــود و آن سرکشــی ســاعتهای اول را
نداشــت .خــوب بهــش نــگاه کــردم ،چــون قــرار نبــود هیچ
وقــت دیگــر ســر و کل ـهام آن طرفهــا پیــدا شــود .مثــل
یــک دختــر هجدهســالهی باکــره لپهایــش گــر گرفتــه
بــود .در را بــاز کــردم و از خانــه بیــرون زدم.
هــوای کوچــه ســرد بــود ،ولــی شــانهام از جــای دســت
ناهیــد هنــوز گــرم بــود .دلم ســیگار میخواســت و بســتهی
ســیگارم خالــی شــده بود .دوبــاره از جیب بارانـیام صدای
ونــگ زدن مهتــاب آمــد .بــه خــدا میخــرم مهتــاب! هــم
نــان میخــرم ،هــم تخممــرغ ،فقــط زنــگ نــزن .از دور
ســطل آشــغال بزرگــی را میدیــدم کــه گربههــا دور و
بــرش پرســه میزدنــد .چقــدر دور بــه نظــر میرســید.
*
در تاریکــی ،روی بنــدی نــازک راه میرفتــم .زیــر پاهایــم
درهای بــود عمیــق کــه انــگار تــه نداشــت .صــدای مــادر
راشــنیدم کــه بــا مــاکان حــرف م ـیزد« :بــه لبــات چــی
مالیــدی مــاکان؟»
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میدانســتم کــه اینجــا خان ـهی خودمــان اســت ،آجودانیــه
نیســت ،بنبســت خــارک اســت .جمعــه بــود و پرســتار
مــادر شــرط کــرده کــه بایــد جمعههــا بهــش اســتراحت
بدهــم و حــاال ،مثــل جمعههــای دیگــر ،قــرار بــود مــادر
همــهی روز اینجــا باشــد .دلــم نمیخواســت چشــمهایم
را بــاز کنــم .میدانســتم کــه قــرار اســت مهتــاب تــا آخــر
شــب چشــم و ابــرو بتابانــد.
تــوی همــان تاریکــی ،در حالــی کــه هنــوز ســعی میکردم
از روی بنــد نــازک بــه ســامت بگــذرم صــدای مــاکان را
شــنیدم« :مامــان ،بابــا رو بیــدار کنم؟»
صدای مهتاب از آشپزخانه آمد« :نه!»
و حــاال نوبــت صــدای مــادر بــود« :بــرو بیــدارش کــن
مــاکان».
میدانســتم کــه مــاکان جرئــت نمیکنــد نزدیکــم شــود.
بعــد از آن ماجــرای ســیلی دیگــر بــدون اجــازه دور و
بــرم نمیآمــد .تقصیــر خــودش بــود .نبایــد ســاعت هفــت
صبــح ،آنطــور بــا تــوپ بــه ســرم میکوبیــد.
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ســرم بدجــوری درد میکــرد ،انــگار کســی بــا چمــاق
کوبیــده باشــد بــه ســرم .دهانــم مثــل چــوب خشــک شــده
بــود و بــاز نمیشــد .تیــزی انگشــتان پــای مــادر را حــس
کــردم کــه میخــورد تــوی شــکمم« :پاشــو دیگــه...
وخیــز لنــگ ظهــره نرهخــر».
صــدای خـشدار مــادر مــرا از روی آن بنــد نازککشــاند
روی تخــت دونفــرهای کــه دیشــب تنهــا روی آن خوابیده
بــودم .چش ـمهایم را بــازکــردم .چقــدر پیــر بــود .انــگار
خطهــای کــف دســتش آمــد ه بودنــد روی صورتــش.
حــاال میشــد ســیر تــا پیــاز سرنوشــتش را از روی خطهای
صورتــش فهمیــد .ایــن روســری هــم کــه همیش ـهی خــدا
ت ـ ِه ســرش چســبیده بــود .از همــه رو میگرفــت.
«چقدر زرد شدی!»
وقتــی اینقــدر دقیــق حواســش بــه همــهی اتفاقهــای
دور و بــرش بــود ،چطــور میشــد حــرف دکترهــا را بــاور
کــرد کــه میگفتنــد اختــال حــواس گرفتــه.
«مال کمخوابیه».
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مــاکان صدایــم را کــه شــنید جرئــت کــرد صــدای ضبــط
را بیشــتر کنــد :خوشــگال بایــد برقصــن ،خوشــگال بایــد
برقصــن.
تــوی ســرم خالــی بــود و صــدا تویــش میپیچیــد .از
جایــم بلنــدشــدم و روی تخــت نشســتم .مهتــاب بــه اتــاق
آمــد .نگاهــم نکــرد .انــگار کــه دنبــال چیــزی بگــردد،
تــوی کمــد ســرکیکشــید و بیــرونرفــت .مــادرزد زیــر
خنــده .بیدلیــل یــاد خنــدهی ناهیــدافتــادم .ولــی آن
خنــده کجــا و ایــن یکــی کجــا« .بــاز کــه داره واســت
کــون میتابونــه!»
تقصیــر خــودش بــود .میدانســت کــه نبایــد بهــم پیلــه
کنــد .میدانســت کــه آدم عیاشــی نیســتم و تــوی ایــن
ده ســال زندگیمــان یکبــار هــم اتفاقــی شــبیه دیشــب
پیــش نیفتــاده ،ولــی ولکــن نبــود .بــه حســاب خــودش
بــاز هــم میخواســت در لفافــه حرفــش را بگویــد« :چــرا
اینقــدر چشــات خمــاره؟»
بــه هــر دلیلــی کــه تــو فکــر کنــی ،ولــی وقتــی یکبــار
جوابــت را نمیدهــم یعنــی دهانــت را ببنــد مهتــاب .چــرا
59

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

نمیتوانــی بــرای یکبــار هــم کــه شــده شــعور بــه خــرج
بدهــی و ســکوت کــردن را تجربــه کنــی .بــه خــدا اگــر
حــرف نزنــی آســمان بــه زمیــن نمیآیــد مهتــاب .اگــر
ســکوت میکــردی مــن هــم یکراســت میرفتــم تــوی
اتاقــم و آنطــور بــا غیــظ بهــت نمیگفتــم دهــان گشــادت
را ببنــد.
زرد کــرده بــود .مثــل ایــن آدمهــای به ـتزده بهــم نــگاه
میکــرد .هیــچ وقــت همچیــن برخــوردی ازم ندیــده بــود.
ولــی همــان موقــع فهمیــدم چــه لذتــی دارد بــه هیــچ کســی
در مــورد هیــچ چیــزی توضیحــی ندهــی .و اگــر کســی
بهــت پیلــه کــرد ،خیلــی جــدی تــوی چش ـمهایش نــگاه
کنــی و بگویــی :دهــن گشــادتو ببنــد!
صدایــم را انداختــم تــوی گلویــم و گفتــم« :مــاکان!
کمــش کــن».
و صدا بالفاصله کمشد.
مــادر بســتهی پولــی را کــه دورش کــش انداختــه بــود از
تــوی ســینهبندش بیــرونآورد .همــه دو هــزار تومانــی
60

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

بودنــد.نشســت گوشــهی اتــاق و بــاز شــروعکــرد بــه
پِسپــس کــردن.
«هر چی میشمرم بازم کمه!»
همــان بــازی همیشــگیاش بــود .بــاز پنجهــزار تومــان
کــم آورده بــود .وقتــی ای ـن را میگفــت منظــورش ایــن
بــود کــه از کیفــش پــول بلنــد کــردهام و اگــر همیــن حــاال
قص ـهاش حــل نمیشــد جمعهمــان را زهــر مــار میکــرد.
یــک گوشــه مینشســت و بــا پِسپــس کردنــش بــه همــه
میفهمانــد کــه یــک نفــر دســت کــرده تــوی کیفــش.
اصــا حواســش بــه شــمردن نبــود .میدانســتم کــه فکــرش
جــای دیگــری اســت .چقــدر پــول تــا بــه حــال روی هــم
چســبانده بــود ،خــودش هــم نمیدانســت .ولــی همیشــه
تــوی بســته پولهایــی کــه زیــر فرشــش بــه ردیــف چیــده
بــود ،جــای یــک پنجهــزاری را خالــی میدیــد .حوصلــه
نداشــتم تــا شــب همینطــور یــک ریــز زیــر لبــش بجنبــد و
بعــد هــم یــک نفــس عمیــق بکشــد کــه یعنــی حواستــان
باشــد ،مــن پــول گــم کــردهام.
«مگــه یــادت نیــس مــادر؟ هفتــهی پیــش خــودم ازت
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گرفتــم کــه بــرم خریــد».
از جایــم بلنــد شــدم و از تــوی جیــب شــلوارم کــه تــوی
کمــد آویــزان بود یــک پنج هــزاری درآوردم وگذاشــتم
ی کــه بــه ردیــف دور
روی یکــی از بســتههای پانصدتومانـ 
خــودش چیــده بــود.
«پس ما بیحساب».
از نــوع نــگاه کردنــش معلــوم بــود کــه مطمئــن اســت
هیــچ پولــی بهــم نــداده .گاهــی فکــر میکــردم حواســش
از همــهی مــا جمعتــر اســت .چشــمهایش بدجــوری
هوشــیار بودنــد .خــودش را زده بــود بــه دیوانگــی ،وگرنــه
هنــوز هــم بــا یــک نــگاه میفهمیــد کــه مهتــاب کــون
میتابانــد یــا دارد نــاز و عشــوه میآیــد.
مــاکان روی مبــل دراز کشــیده بــود و بــا کنتــرل کانــال
عــوض میکــرد .تــا از اتــاق درآمــدم ســامکــرد .ازم
خیلــی حســاب میبــرد ،ولــی بــرای مهتــاب تــره هــم خــرد
نمیکنــد .حاضــر اســت همــهی روز بــا مهتــاب باشــد،
ولــی یــک ســاعت هــم بــا مــن نیایــد ســر کار .خیلــی
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خوشــش نمیآیــد از مــن .پدرســگ بــاز هــم خــودش
را آرایــش کــرده بــود .از ســرخی لبهــا و گونههایــش
معلــوم بــود .چیــزی نگفتــم .یعنــی نمیدانســتم چــه بگویم،
میترســیدم بیشــتر پــر رو شــود .بــه مهتــاب کــه میگفتــم
غــش میکــرد از خنــده و وقتــی بــه ایــن موضــوع
میخندیــد ،خیلــی ازش بــدم میآمــد .میگفــت :بچــه
اســت دیگــه!
ســفره هنــوز نیمهبــاز بــود .بــه آشــپزخانه کــه رفتــم
نیمنگاهــی سرســری بــه مهتــاب انداختــم .پدرســگ
خوشــگل بــود و خوشهیــکل .از وقتــی یــادم میآمــد
همیشــه تــوی رژیــم بــود .کمــرش آنقــدر باریک بــود که
تــوی حلقــهی پنجههایــم جــا میشــد .فقــط ابروهایــش
را بــد برمیداشــت و زیــادی قــوس م ـیداد .خــط چشــم
دنبالــهدارش را هــم دوســت نداشــتم و بــا ســایهی آبــی
پشــت پلکهــا هــم حــال نمیکــردم .اصــا از بــزک
دوزک خوشــم نمیآمــد .امــروز کــه مثــا میخواســت
حالــم را بگیــرد آرایــش نکــرده بــود ،ولــی خــودش
نمیدانســت بــدون آرایــش چقــدر خوشــگل میشــد.
بهخصــوص بــدون آن روژهــای تایوانــی کــه مثــل ســگ
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از طعمشــان بــدم میآمــد .گاهــی وقتــی ســرکار بــودم،
هنــوز از شــب پیــش طعمشــان را تــوی دهانــم حــس
میکــردم .هــزار بــار ازش خواســت ه بــودم کــه حداقــل
تــوی خانــه روژ نزنــد ،ولــی دســت خــودش نبــود .روژ
برایــش مثــل بارانــی مــن بــود؛ بهــش تعــادل م ـیداد.
چهارزانــونشســتم کنار ســفره و چــای راگذاشــت مقابلم.
ابروهایــش را کشــید تــوی هــم و اخـم کــرد .وقتــی قیافــه
میگرفــت خنــدهدار میشــد؛ اصــا بهــش نمیآمــد.
یــک تپــه نــان وســط ســفره آمــده بــود بــاال .حتمــا مــادر
صبــح زود خریــده بــود .اغلــب معلــوم نبــود مــادر بیشــتر
ضعــف نــان دارد یــا مهتــاب.
«خانــم جــان! شــما م ـیآی آرایشــگاه؟ یــا رنــگ مــو رو
غــروب بیــارم خونــه؟»
مــادر عادتــش بــود موهایــش را پرکالغــی کنــد .بهــش
نمیآمــد .اگــر میگذاشــت یکدســت ســفید شــوند
بهتــر بــود .حداقــل بــه صورتــش نــوری مـیداد .ولــی حاال
بــا آن پوســت چــروک و پــر از لکــه ،آن موهــای ســیاه،
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صورتــش را بیشــتر زمخــت و پیــر نشــان مــیداد .اصــا
همــان بهتــر کــه همیشــه روســری میچســبید تــه ســرش.
خیلــی قلدرمآبانــه صدایــش را بــه عروســش رســاند و
گفــت" :بیــار خونــه".
بــه مهتــاب نــگاه کــردم .از گــره ابروهایــش معلــوم
بــود کــه نمیخواهــد دربــارهی دیشــب حرفــی بزنــد،
ولــی تــا آنجــا کــه زورش میرســید بایــد زهــرش را
میریخــت .حوصلــهی جنــگ و دعــوا نداشــتم .حــال و
حوصلــهی منتکشــی هــم .چــون بعضــی وقتهــا کــه
پیــش میآمــد و پــا پیــش میگذاشــتم ،بدتــر خــودش را
خــر میکــرد .ولــی فکــر کــردم بــد نیســت اینبــار هــم
شانســم را امتحــان کنــم .از جایــم بلنــدشــدم و نزدیکــش
رفتــم و موهایــش را آرام کنــارزدم و ریــش نتراشــیدهام
را بــه صورتــش کشــیدم و بعــد هــم گردنــش رابــه آرامــی
بوســیدم .هــر وقــت ریشــم را بــه صورتــش میکشــیدم
میخندیــد و مثــل گربـهای کــه زیــر شــکمش را بخارانــی
شــروع میکــرد بــه غرغــر کــردن .معلــوم بــود کــه از
ایــن شــوخی خوشــش میآیــد .ایــن بــار هــم لبخنــدزد.
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فهمیــدم ترفنــدم جــواب داده و همــه چیــز تمــام شــده
اســت .برگشــتم و اینبــار بــا خیــال راحــت کنــار ســفره
نشســتم.
«امروز عروس دارم».
اصــا از کارش خوشــم نمیآمــد ،از جزئیاتــش هــم
متنفــر بــودم .ســاکت مانــدم .بهتــر بــود بفهمــد هنــوز بــه
انــدازهی کافــی ســرحال نیســتم کــه بخواهــم از جزییــات
آن عــروس بــه قــول خــودش انتیکــه چیــزی بدانــم ،کــه
چطــور ســر پســر مــردم را شــیره مالیــده .طفلــک پســرهی
ســاده!
جمعههــا هــم میرفــت آرایشــگاه .کارش گرفتــه بــود و
میدانســتم از مــن بیشــتر در مــیآورد .ولــی هیچوقــت
رنــگ پولهایــش را هــم ندیــد ه بــودم .اهــل پسانــداز
بــود و پــول روی هــم چســباندن .خیلــی دلش میخواســت
یــک  ۲۰۶نوکمــدادی داشــته باشــد ،یــک عینــک
دودی درشــت بزنــد و مثــل ایــن خانمهــای شــیکپوش
بــا دنــدهی ســنگین از کنــار همـهی مســافرهایی کــه منتظــر
تاکســی صــف کشــیدهاند بگــذرد و بهشــان نیمنگاهــی
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هــم نینــدازد.
«تــاج ایــن عروســه رو پیــدا نمیکنــم ...مــاکان تــاج
عروســو ندیــدی؟»
«من ندیدم!»
نــه مــادر! حوصلــه نــدارم .بــاز شــروع نکــن .میدانــم کــه
کا ِر خــودت اســت .اگــر گنــدش پیــش مهتــاب بــاالبیایــد
برایــم چیــزی نمیمانــد .بــه گمانــم مهتــاب یــک چیزهایی
حــس کــرده ولــی نــه آنقــدر کــه مطمئــن باشــد.
نمیدانســتم چــه مرضــی افتــاده بــود بــه جانــش .بقــال
محلهشــان چندبــار ســر راهــم ســبز شــده بــود و آســمان و
ریســمان بافتــه بــود .بنــدهی خــدا رویــش نمیشــد بگویــد.
بــه خــودش هــم چیــزی نگفتــه بــود .ولــی باالخــره یــک
روز بعــد از صــد بــار زرد و ســرخ شــدن گفــت کــه مــادر
از تــوی مغــازهاش جنــس بلنــد میکنــد .میگفــت از
تــوی مغــازه پفــک م ـیدزد .آخــر پفــک بــه چــه کارت
میآیــد بــا آن دندآنهــای مصنوعی! از خجالت آبشــدم.
آن بنــدهی خــدا هــم خــودش خیلــی معــذب شــده بــود
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وقتــی ماجــرا را میگفــت .قدیمهــا شــاگرد پــدر بــودو
جفتمــان تــوی یــک مدرســه بودیــم .ســرم را پاییــن
انداختــم و همــان حرفهــای دکتــرش را بلغــور کــردم
کــه بــه هیچکدامشــان هــم هیــچ اعتقــادی نداشــتم .گفتــم
مــادر اختــال حــواس گرفتــه و شــما بــه رویــش نیــاور و
هــر چــه برمــیدارد بنویــس تــوی دفتــر و آخــر مــاه بــا
خــودم حســاب کــن .بعــد هــم یــک بســتهی پــول از جیبــم
بیــرون کشــیدم و گرفتــم مقابلــش .مِــن و مِــن کــرد و بــا
شــرمندگی یــک پنجهزارتومانــی برداشــت .بعــد از آن
روز ،آخ ـ ِر هــر مــاه میرفتــم بقالــی و او دفتــر مــادر را بــا
شــرمندگی بــاز میکــرد :لپلــپ ،تمــر هنــدی ،پفــک،
چیپــس ،بســتنی ،نوشــمک...
ســرم را پاییــن میگرفتــم و حســاب میکــردم و زود از
مغــازهاش م ـیزدم بیــرون.
«خانم جان! شما این تاج عروسو ندیدین؟»
«حتما کار ماکانه».
هنــوز هــم مثــل قدیــم و بنــا بــه عــادت میانداخــت پــای
68

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

دیگــران .خــودم میدیــدم کــه از جیــب پــدر پــول بلنــد
میکنــد و میچپانــد تــوی ســینهبندش .جیبهــای پــدر
همیشــه الغــر بــود و ســینهبند مــادر چــاق .پــدر اصــا آدم
حســابگری نبــود .اوایــل حتــی نمیفهمیــد تــا زمانــی کــه
مــادر احتیــاط را گذاشــت کنــار و دیگــر جــوری تابلــو
پــول بلنــد میکــرد کــه پــدر هــم بــا هم ـهی پپــه بودنــش
میفهمیــد .هــر بــار کــه میپرســید کــی از تــوی جیبــش
پــول برداشــته ،مــادر خیلــی خونســرد میانداخــت پــای
مــن :حتمــا کار کیانــه.
بهــش چیــزی نمیگفتــم ،بــه پــدر هــم .خــودش انــگار
میدانســت؛ هــر بــار بــا لبخنــد چشــمکی بهــم مــیزد و
میگفــت :بیخیــال جــوون!
مهتــاب هنــوز داشــت ســوراخ ســنبههای خانــه را
میگشــت .اگــر میفهمیــد کار مــادر اســت خیلــی بــد
میشــد .کلــی چیــز از ایــن خانــه گــم شــده بــود و گنــدش
بــاال میآمــد کــه همــه چیــز زیــر ســر مــادر اســت.
در اتــاق را بــازکــردم ورفتــم داخــل .دراز کشــیده بــود
روی تخــت و خــودش را زده بــود بــه خــواب .در را
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آرام بســتم .میدانســتم کــه بیــدار اســت و شــشدانگ
حواســش جمــع .آرام پاییــن تختنشســتم و کیفــش را که
همیشــه میگذاشــت زیــر تخــت بیــرونکشــیدم و زیپــش
را بــازکــردم .تــاج را بــه زور چپانــده بــود تــوی کیــف.
کمــی کــج شــده بــود .بــا احتیــاط صافــش کــردم .مطمئــن
بــودم میدانــد کــه دارم چــه میکنــم .پلکهایــش
میلرزیدنــد .بلنــدشــدم و آهســته از اتــاقآمــدم بیــرون.
صــدای مهتــاب میآمــد کــه مــاکان را گرفتــه بــود بــه
ســوال و جــواب .تــاج راگذاشــتم زیــر کمــد و مهتــاب را
صــداکــردم.
«این ماسماسکه نیس که افتاده زیر کمد؟»
مهتــاب از اتــاق مــاکان تنــد بیــرونآمــد« :ایــن آخــه اینجا
چــی کار میکنــه؟!»
خیــز برداشــت ســمت مــاکان ،امــا مــن نگذاشــتم نزدیکش
شــود .تازگــی او هــم یــاد گرفتــه بــود و دم بــه دقیقــه
دســتش را روی مــاکان بلنــدمیکــرد .بهــش تشــرزدم
کــه خــودش حواســش را بیشــتر جمــع کنــد .مــاکان هــم
آن وســط قســم میخــورد کــه کار او نبــوده و قســمش هم
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مثــل همیشــه بــه مــرگ مــن بــود .پدرســگ بــا آن موهــای
چتــری و صــاف بــه عروســک میمانــد .چشــمهایش
مثــل دو تــا دکمــه اســت کــه بــا دو تــا کــوک دوختــه
باشــند بــه صورتــش.
مهتــاب کــه راهــی آرایشــگاهشــد ،مــاکان هــم پشــت
ســرش راهافتــاد .بــدم نمیآمــد بمانــد خانــه .هــوس کــرده
بــودم امــروز کمــی باهــاش ســروکله بزنــم ،ولــی وقتــی
بهــش گفتــم بمانــد زیــر بــار نرفــت .پشــت ســر مهتــاب راه
افتــاد و گفــت« :عروســیه بابــا ،میخــوان عــروس بیــارن».
هیچوقــت فکــرش را هــم نمیکــردم از ایــن کار ســر
در بیــاورم .آنقــدر از مراســم عروســی و دامــادی بــدم
میآمــد کــه همــان اول آشــنایی بــا مهتــاب شــرط
کــردم کــه عروســی نمیگیــرم .ایــن تنهــا حــرف قاطعــی
بــود کــه ازم شــنید .آنقــدر محکــم گفتــه بــودم کــه
میدانســت اگــر زیــر بــار نــرود میزنــم زیــر کاســه
کــوزهی همــه چیــز .آن روز اصــا پیلــه نکــرد .بیآنکــه
چیــزی بگویــد ســرش را آرام تــکان داد و قبــول کــرد.
ولــی تــا چنــد دقیق ـ ه حتــی یــک کلمــه هــم حــرف نــزد.
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یــک مراســم کوچــک پانــزده بیســت نفــری گرفتیــم .هــر
کار کــرد کــراوات نــزدم .مهمانــی آنقــدر کوچــک بــود
و خودمانــی کــه خــودش هــم لبــاس عــروس نپوشــید .فقط
کســانی را دعــوت کردیــم کــه اگــر بــا زیرشــلواری هــم
میآمــدم ازشــان خجالــت نمیکشــیدم .شــام عروســی را
هــم مــادرش درســت کــرد .آن شــب هــر بــار چشــمم بــه
مهتــاب افتــاد تــه چش ـمهایش بــرق میزدنــد .میدانســتم
البــد از بچگــی تــوی ذهنــش بــرای ایــن شــب افســانهها
ســاخته ،ولــی بایــد از همــان روز اول میفهمیــد کــه
زندگــی کــردن بــا مــن هیــچ ربطــی بــه هیــچ افســانهای
نــدارد .دســت خــودم نبــود .نمیتوانســتم تصــور کنــم بــه
عنــوان دامــاد وارد مجلــس شــوم و زنهــا ِکل بزننــد و بعــد
ـر نگاهــم کننــد و بــه زور بکشــندم وســط
ـر و بـ ّ
همهشــان بـ ّ
و تــا نرقصیــدهام بیخیالــم نشــوند .حتــی تــوی بعضــی
عروســیها دیــده بــودم کــه مهمآنهــا پیلــه میکردنــد
عــروس و دامــاد همدیگــر را جلــوی همــه ببوســند .فکــر
ایــن چیزهــا را کــه میکــردم ،حاضــر میشــدم کال از
خیــر زن گرفتــن بگــذرم ولــی بــه همچیــن مراســمی پــا
نگــذارم .مهتــاب هنــوز هــم تلخــی آن ماجــرا را فرامــوش
نکــرده بــود .هربــار برایــش عــروس میآوردنــد ،بــا
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جزییــات تمــام ماجــرای دامــاد ســادهدل را برایــم تعریــف
میکــرد کــه عــروس زشــت و انتیکــه را بهــش انداختهانــد
و بــا ایــن همــه او بــرای مراســم دامــادیاش چقــدر ذوق
داشــته.
مــرض لبــاس عــروس گرفتــه بــود .تــوی آرایشــگاه
آنقــدر بــا لبــاس عروسهــای مختلــف و صــورت
بزککــرده از خــودش عکــس گرفتــه بــود کــه مطمئــن
بــودم هیــچ عروســی آنقــدر از خــودش عکــس نــدارد.
ولــی تــوی هم ـهی عکسهایــش تنهــا بــود .بــرای همیــن
یکبــار پیلــه کــرد کــت و شــلوار بپوشــم و بــرای یــک
عکــس کنــارش بایســتم .آن شــب دلــم نیامــد نــه بگویــم
و چــه شــبی بــود آن شــب! درســت مثــل یــک عــروس
هجدهســاله از صبــح آرام و قــرار نداشــت .دو بــار رفــت
حمــام .بعــد روی صورتــش ماســک خیــار گذاشــت.
نزدیــک ظهــر هــم لبــاس عــروس را برداشــت و رفــت
آرایشــگاه .قرارمــان حــدود ســاعت نُــه شــب بــود ،وقتــی
کــه مــاکان را خوابانــدم.
وارد آرایشــگاه کــه شــدم نشــناختمش .چنــان ظریــف
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آرایــش کــرده بــود کــه تــا بــه حــال هیــچ عروســی را
آنطــور ندیــده بــودم .انــگار صورتــش را بــا ریزتریــن
قلمموهــا نقاشــی کــرده بــود.
ســرمای زمســتان بــود و هیــچ صدایــی از خیابــان نمیآمــد.
آرایشــگاه هــم ســاکت بــود و جــز چــرا ِغ جلــوی آینـهی
اصلــی بقیــهی چراغهــا خامــوش بودنــد .تــا از در وارد
شــدم بــه شــوخی شــروع کــرد بــه ِکل کشــیدن ،کــه در
لُختــی و ســکوت آرایشــگاه پیچیــد .ولــی تا دید کــراوات
نــزدهام ســاکت شــد و اخمهایــش را در هــم کشــید.
انــگار از قبــل میدانســت و برنام ـهاش را ریختــه بــود کــه
بیآنکــه نظــرم را بپرســد ،از کشــوی جلــوی آینــه یــک
کــراوات بیــرون کشــید و چنــان بــا اعتمــاد بــه نفــس بهــم
نزدیــک شــد کــه فهمیــدم چیــزی نبایــد بگویــم .حلقـهی
کــراوات را انداخــت دور یق ـهی پیراهنــم و مثــل طنــاب
دار چنــان دور گردنــم محکــم گــره زد کــه یــک لحظــه
نفســم گرفــت .دوربیــن عکاســی و س ـهپایه را از عباســی
قــرض گرفتــه بــودم .چقــدر خودخــوری کردم تــا بخواهم
بــرای دوربیــن رو بزنــم .چقــدر بــه خــودم فحــش دادم و به
مهتــاب ،بــا ایــن دیوانهبازیهایــش .ولــی وقتــی صــورت
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نقاشیشــدهاش را دیــدم و آن لبــاس عــروس عجیــب و
غریــب را کــه نمیدانســتم چطــور روی تنــش بنــد شــده ،
فهمیــدم کــه ایــن دیوانهبــازی بایــد خیلــی زودتــر از ایــن
اتفــاق میافتــاد.
دوربیــن را گذاشــتم روی ســهپایه و دکمــهی
ســلفتایمرش را زدم .تــا نیمهشــب مهتــاب ولکــن نبــود.
نمیدانــم چنــد تــا عکــس گرفتیم .هــر کاری که خواســت
کــردم ،ولــی بعضــی فیگورهایــی کــه میخواســت خیلــی
ســخت بودنــد .مثـ ً
ا زانــو بزنــم جلــوی پایش و دســتش را
بچســبانم روی گونـهام و بــا لبخنــد بهــش نــگاه کنــم .حتی
ایــن کار را هــم کــردم .بــا ایــن همــه وقتــی شــب برگشــتیم
خانــه ،مهتــاب بــاز هــم دمــغ بــود .حتــی آرایــش صورتش
را هــم پــاک نکــرد ،خــودش را انداخــت روی تخــت و
برخــاف تصــورم پشــتش را بهــم کــرد و خوابیــد.
مــاکان و مهتــاب کــه رفتنــد ،خانــه ســاکتشــد .مــن
مانــدم و مــادر .در اتــاق را بــازکــردم .هنــوز روی تخــت
بــود و مالفــه را هــم کشــیده بــود روی خــودش .صــدای
نفسهایــش را میشــنیدم؛ کوتــاه و بریــده بریــده ،مثــل
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وقتــی کــه کســی بخواهــد بیصــدا گریــه کنــد .گفتــم:
«مــادر ...بــرا ظهــر زرشــکپلو درســت میکنــی حــال
کنیــم؟»
جــواب نــداد .از اتــاق بیــرون آمــدم .هنــوز ســرم درد
میکــرد و ســنگین بــود .همآنجــا وســط هــال درازکشــیدم
و یــک دســتم را انداختــم روی چشـمهایم .تنــم کرخــت
بــود و چیــزی مثــل بــاد تــوی ســرم هوهــو میکــرد .از اتاق
صــدای خشخشیشــنیدم .چشــمهایم را بــازکــردم و
مــادر را دیــدم کــه داشــت چــادر بــه ســر میکــرد.
«کجا؟»
جوابــم را نــداد .چش ـمهایش ســرخ شــده بودنــد و ریــز.
معلــوم بــود گریــه کــرده.
«خب داری کجا میری این وقت روز!»
بــاز هــم جــواب نــداد .کیفــش را از زیــر تخــت برداشــت
ورفــت ســمت در.
اگــر بــا ایــن حــال و روز از خانــه م ـیزد بیــرون حداقــل
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یــک اتوبــان را بنــد مــیآورد .مثــل دفعــهی پیــش کــه
وســط چهــارراه نشســته بــود و پلیــس کشانکشــان آورده
بــودش تــا پیــادهرو .دو روز تمــام بــرای پیــدا کردنــش
مرخصــی گرفتــه بــودم و عباســی دهنگشــا ِد لــوده هــم بــه
ایــن بهانــه ،تــا چنــد وقــت خرکاریهایــش را میانداخــت
روی شــانهام .باألخــره تــوی کالنتــری شــمیرانات پیدایــش
کــردم .بــرای اولیــن بــار بدجــوری ازش کفــری بــودم.
کلــی بــا خــودم کلنجــار رفتــه بــودم کــه ایــن بــار هــم
دهانــم را بــاز نکنــم ،ولــی وقتــی از در پاســگاه بیــرون
آمدیــم ،بیمقدمــه شــروع کــرد بــه فحــش دادن و بــد و
بیــراه گفتــن .مثــل عباســی فحشهــای رکیــک مــیداد
و هــر کســی از کنــارش رد میشــد هــاج و واج نگاهــش
میکــرد .نمیخواســتم ایــن کار را بکنــم ،ولــی دســت
خــودم نبــود .ناخــودآگاه رفتــم ســمتش و مــچ دســتش را
چنــان محکــم گرفتــم و فشــار دادم کــه درســت در یــک
لحظــه ،درد ،فحــش دادن را از یــادش بــرد.
در تمــام مســیر برگشــت ،تــوی تاکســی دســتش را گرفتــه
بــودم و میبوســیدم .ولــی او بــاز هــم خــودش را زده بــود
بــه خریــت و فقــط میخندیــد.
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بیهیــچ حرفــی از در خانــه زد بیــرون .شــلوارم راپوشــیدم
و مثــل همیشــه باران ـیام هــم کمــککــرد تــا خیلــی زود
آمــادهی بیــرون رفتــن شــوم .دلــم میخواســت یــک روز
جمعــه وقتــی این شــانس را دارم کــه عباســی را نبینم ،فقط
وســط خانــه دراز بکشــم و ســعی کنــم بــه مغــزم بقبوالنــم
کــه از صبــح فــردا ،درســت مثــل همیشــه ،در برابــر هــر
حرفــی کــه عباســی میگویــد فقــط یــک فرمــان صــادر
کنــد :لبخنــد زدن .و گوشهایــم را متقاعــد کنــم کــه
خودشــان را بزننــد بــه کــری .بــرای جمعههایــم برنامــه
داشــتم .نمیخواســتم ایــن یــک روز تعطیلــی هــم پشــت
ســر مــادر درب ـهدر خیابآنهــا شــوم.
وقتــی بــه کوچــهرســیدم ،ادامـهی چــادرش را دیــدم کــه
بــرای لحظــهای از خــم کوچــهگذشــت .پشــت ســرش
شــروع کــردم بــه دویــدن .دلــم میخواســت بــه یکــی
فحــش بدهــم .عباســی ،عباســی گزین ـهی خوبــی بــود.
«کجا میری آخه؟»
جــواب نــداد .چقــدر تنــد میرفــت بــا ایــن ســن و ســال.
قلبــش هنــوز ســالم بــود و مثــل ســاعت کار میکــرد.
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ســینهام بــه خسخــس افتــاده بــود .ریـهام را تصــور کــردم
کــه البــد بعــد از ایــن همــه ســیگار شــکل عکــس مزخرف
روی ســیگارها شــده .دیگــر بهــش چیــزی نگفتــم .هــر چه
بیشــتر پاپ ـیاش میشــدم بیشــتر لــج میکــرد.
تــوی ایســتگاه اتوبــوس نشســت .زیــر لــب بــا خــودش
چیــزی میگفــت کــه نمیدانســتم ورد اســت یــا چیــزی
دیگــر .فقــط میدانســتم کــه دعــا نمیکنــد .شــاید بــه
کســی فحــش مـیداد .حتمــا مثــل همیشــه خواهــر و مــاد ِر
پــدر را میجنبانــد کــه بــه قــول خــودش اینطــور او را
بیپــر کــرده بــود.
اتوبــوس خلــوت بــود و جــز مــا دو نفــر ،فقــط یــک پیرزن
ِ
اتوبــوس
و یــک کارگــر افغانــی در آن نشســت ه بودنــد.
میــدان توپخانــه بــود .حتمــا میخواســت بــاز هــم بــرود
بــه آدرس همیشــگی .چندبــار ایــن مســیر را بــا او رفتــه
بــودم و هــر وقــت گــم میشــد ،معمــوال همــان دور و بــر
پیدایــش میکــردم.
میــدان توپخانــه پیــادهشــدیم .خلــوت بــود و گاهــی یــک
اتوبــوس خالــی از کنارمــان میگذشــت کــه بدجــوری
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دلــم را میســوزاند .فــردا بایــد کلــی چشــم بچرخانــم تــا
یکــی از ایــن صندلیهــا خالــی شــود تــا خــودم را فــرز
و بــی هیــچ تعارفــی برســانم بــه آن .خیلــی وقتهــا هــم
بیخیــال صندلــی میشــدم ،همــان میلـهی وســط اتوبــوس
هــم غنیمــت بــود .ولــی همــان را هــم بــه آدم نمیدیدنــد
از بــس کــه میگفتنــد :آقــا بــرو جلــو مــا هــم ســوار شــیم.
داشــت مســیر همیشــگی را میرفــت .اولیــن بــار خــودم او
را اینجــا آورده بــودم .آنروز پشــت ســرم بــا قدمهایــی
وارفتــه میآمــد و مــدام پشــت ســر هــم نفــس عمیــق
میکشــید و بــه در و دیــوار محلــه نــگاه میکــرد.
کوچههــا باریــک بودنــد و صــدای بلندگــوی یــک وانــت
دورهگــرد از دور شــنیده میشــد .مــادر آرام آرام پشــت
ســرم میآمــد و بــرای اولیــن بــار همــان موقــع بــود کــه
دیــدم زیــر لبــش میجنبــد .انــگار داشــت ورد میخوانــد
یــا بــه کســی بــد و بیــراه میگفــت .از پنجــرهی یکــی
از خانههــا صــدای گــزارش فوتبــال میآمــد .حتمــا آن
روز مســابقهای چیــزی بــود کــه تــوی محلــه پرنــده هــم پــر
نمیکشــید .آنقــدر ســاکت بــود کــه صــدای نفسهــای
مــادر را پشــت ســرم میشــنیدم.
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حــاال هــم بــاز راه افتــاد ه بودیــم تــوی همــان کوچههــای
باریــک و تــو در تــو .ایــن بــار امــا مــادر تنــد راه میرفــت
و مــن عقبــش بــودم .حتمــا از پشــت ســرش صــدای
خسخــس ســینهام را میشــنید.
از پشــت ســرم صــدای زنــگ شــنیدم .پیرمــردی بــا یــک
دوچرخــهی هرکولــس قدیمــی کــه عقبــش خورجینــی
انداختــه بــود ،از کنــارمگذشــت .تــا وقتــی کــه تــوی
ِ
رینــگ زنــگ
خــم کوچــه گــمشــد صــدای رینــگ
دوچرخــهاش را کــه بــه وصلــهای ناجــور میمانــد،
همانطــور بیخــود درآورد.
آخــر چطــور میتــوان در ایــن ســن و ســال اینقــدر تنــد
راه رفــت! از خــودم خجالــت میکشــیدم بهــش بگویــم
کمــی آرامتــر بــرود .میدانســتم جــواب هــم نمیدهــد.
ایــن قدمهایــی کــه اینقــدر محکــم برداشــته میشــدند،
میرفتنــد تــا امــروز حداقــل چنــد خانــواده را زابــهراه
کننــد.
دوبــاره رســیدیم پشــت همــان در .فقــط یکبــار از ایــن
در گذشــته بــودم ،خیلــی ســال پیــش ،آخریــن بــاری کــه
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ِ
آدرس اینجــا را بــه مادر
پــدر را دیــده بــودم .نمیخواســتم
بدهــم ،یــک هفتــه هــم مقاومــت کــردم ،ولــی آنقــدر بــا
ســیلی زیــر گوشــم خوابانــد و تــوی اتــاق حبســم کــرد تــا
عاقبــت کــم آوردم و چیــزی را کــه میخواســت بدانــد
بهــش گفتــم .آن وقــت آرام شــد .حتــی برخــاف انتظــارم
جیــغ و داد هــم نکــرد .رفــت تــوی آشــپزخانه و قلیانــش
لقُــل کــردن.
را چــاق کــرد و یــک گوشــه نشســت بــه ق ُ 
بــه دور و بــر نگاهــی انداخــت .هنــوز تصمیــم نگرفتــه
بــود بایــد ایــن بــار از چــه دری وارد شــود .همآنجــا روی
پلههــای دم در نشســت .کاش چنــد دقیق ـهای مینشســت
و بعــد بیخیــال میشــد .از جیــب بارانــی دو نــخ ســیگار
بیــرون آوردم و هــر دو را گذاشــتم گوشــهی لبــم.
میدانســتم هربــار پایــش بــه ایــن محلــه برســد ،دلــش
ســیگار میخواهــد .اولیــن بــار تــوی همیــن محلــه بــود
کــه ســیگار کشــیدنش را دیــدم .چنــد دقیق ـهای میشــد
کــه صــدای نفسهایــش را از پشــت ســرم نشــنیده بــودم.
وقتــی بــه پشــت ســرم نــگاه کــردم ،نبــود .چنــد کوچـهای
مســی ِر آمــده را برگشــتم .تــوی خلوتــی کوچــه روی پلـهی
خانــهای نشســته بــود و از دهــان و دماغــش دود مــیزد
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بیــرون.
ســیگار را بــه دســتش دادم .تنــد تنــد بهــش پــک م ـیزد.
نمیفهمیــدم چیــز بــه ایــن باریکــی چطــور میتوانــد
همچیــن دود غلیظــی داشــته باشــد و مغــز آدم را جــوری
مشــت و مــال بدهــد کــه کرخــت شــدنش را حــس کنــی.
حــاال هــم حتمــا مغــز مــادر کرخــت شــده بــود کــه آنقدر
آرام بــه نظــر میرســید.
چنــد خانــه جلوتــر ،پیرمــردی دســتار به ســر دوزانو نشســته
بــود .حتمــا مــادر را میشــناخت کــه اینطــور خیــرهاش
مانــده بــود و البــد منتظــر بــود دوبــاره تماشــاگر قشــقرقی
باشــد .فکــر کــردم دود مغــز مــادر را گرفتــه زیــر مشــت
و مــال و همــه چیــز دارد بــه خوبــی پیــش م ـیرود ،ولــی
کــور خوانــده بــودم .چــون ناگهــان از روی پلــه بلنــدشــد
و بیهــوا دســتش را گذاشــت روی زنــگ.
تــا خواســتم دســتش را بگیــرم کار از کار گذشــته بــود.
دیگــر خســته شــده بــودم .همآنجــا تکیــه دادم بــه دیــوار
و منتظــر شــدم هــر غلطــی میخواهــد بکنــد .دود روی او
دیگــر هیــچ تاثیــری نداشــت ،ولــی روی مــن هنــوز خــوب
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اثــر میگذاشــت .حساســیتم بــه دور و بــر را میانداخــت
زیــر دســت و پــا و شــروع میکــرد بــه لگــد کــردن .آن
وقــت تخمــم هــم نبــود کــه کــی دارد چــه غلطــی میکند.
صدای دختربچهای از پشت آیفون گفت« :بله؟»
بــرو مــادر! بــاز هــم گیــر بــده بــه آدمهایــی کــه اصــا
نمیداننــد از کــی حــرف میزنــی .در ایــن نــوزده بیســت
ســال شــاید هفــده هجــده مســتاجر بــه ایــن خانــه آمــده و
رفتــه .چــرا خــودت را میزنــی بــه خریــت مــادر! اگــر
منتظــری نزدیکــت شــوم و چیزهایــی را دوباره تکــرار کنم
کــه خــودت بهتــر از هــر کســی میدانــی ،کور خوانــدهای.
میدانــم کــه منتظــری دســتم را بهــت بزنــم تــا داد و هــوار
راه بینــدازی .خــودم را گی ـ ِر بــازیات نمیانــدازم ،چــون
آنوقــت همانطــور کــه تــو میخواهــی دیوانگ ـیات را
بــه رســمیت شــناختهام .یعنــی بــاور کــردهام کــه عقلــت را
از دســت دادهای .ولــی اگــر همـهی دنیــا هــم جمــع شــوند
و بگوینــد مغــزت تــاب برداشــته ،بــاز هــم مــن حاضــرم بــه
زمیــن و زمــان قســم بخــورم کــه نــه ،مغــزت خــوب کار
میکنــد ،مثــل ســاعت.
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«به فریدون بگو بیاد پایین».
صــدای دختربچــه کــه حــاال مضطــرب شــده بــود گفــت:
«مامــان ،بــازم همــون خانوم ـهاس!»
دیگــر روی دیــدن این خانــواده را نداشــتم .ای کاش الاقل
از ایــن محلــه میرفتنــد و جایشــان آدمهــای جدیــدی
میآمدنــد کــه دیوانهبازیهــای مــادر برایشــان تازگــی
داشــته باشــد .زن بیچــاره دیگــر از دســت مــادر ذلــه شــده
بــود .چندبــار ازم خواهــش کــرد کــه جلویــش را هــر طور
هســت بگیــرم .مــن هــم هــر بــار بــا شــرمندگی ســرم را
ک بــار
میانداختــم پاییــن و عذرخواهــی کــردم .حتــی یـ 
بــرای آنکــه بــه حســاب خــودش کلــک ماجــرا را بــرای
همیشــه بکنــد ،دســت مــادر را گرفــت و بــرد تــوی خانـه.
همــان موقــع بــود کــه بــه ایــن بهانــه بعــد از آن همــه ســال
دوبــاره وارد خانــه شــدم .ترکیبــش دســت نخــورده بــود.
حتــی دیوارهایــش نقاشــی ســاده هــم نشــده بودنــد .رنــگ
ســبز دیوارهــا حــاال آنقــدر چــرک و کــدر شــده بــود کــه
بنفــش بــه نظــر میرســید.
زن بیچــاره بــا صورتــی پریدهرنــگ دســت مــادر را گرفتــه
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بــود و تــوی خانــه میچرخانــد .همــه جــای خانــه را
نشــانش مـیداد تــا مــادر بــا چشـمهای خــودش ببینــد کــه
جــز او و دختــرش کســی درآن خانــه زندگــی نمیکنــد.
مــن همآنجــا جلــوی در ورودی ایســتاده بــودم .روز اول
هــم کــه وار ِد ایــن خانــه شــدم همآنجــا ایســتادم ،کــه پــدر
زد زیــر خنــده و گفــت :چــرا اونجــا وایســادی؟ چــرا دم
در؟
مــادر تــوی تــک تــک اتاقهــا ســرک میکشــید .حتــی
بــا کمــال پررویــی د ِر کمدهــا را هــم بــاز میکــرد.
پیشــانیام خیــس عــرق شــده بــود .زن بهــم اشــاره کــرد
کــه نگــران نباشــم ،بگــذارم همــه جــا را خــوب ببینــد و
یــک بــار بــرای همیشــه همــه چیــز تمــام شــود .ولــی وقتــی
بــه هم ـهی ســوراخ ســنبههای خانــه ســرک کشــید ،بــاز
هــم خــودش را زد بــه خریــت .پیــش روی زن ایســتاد و بــا
کمــال خونســردی چیــزی گفــت کــه هیــچ کــدام توقــع
شــنیدنش را نداشــتیم :کجــا قایمــش کــردی؟
میخواســت شــروع کنــد بــه داد و هــوار کــه بــه زور از
پلههــا کشــیدمش پاییــن .بــاز هــم مجبــور شــده بــودم مــچ
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دســتش را جــوری فشــار بدهــم کــه از درد ،اشــک تــوی
چشــمهایش حلقــه بزنــد .ولــی ایــن بــار کمتــر دلــم بــه
رحــم آمــده بــود.
پیرمــرد طــوری بــه مــادر نــگاه میکــرد کــه انــگار
میدانســت بــاز هــم قــرار اســت خبری شــود .چهارچشــمی
خیــره مانــده بــود بــه مــا .مــادر تنــد تنــد بــه ســیگارش پک
م ـیزد .داشــت فیلتــر را هــم میکشــید کــه ســیگار را از
جلــوی دهانــش برداشــتم.
«دیگه بریم مادر؟»
دوبــاره نشســت روی پلــه ،جــوری کــه انــگار قصــد
نداشــت دیگــر بلنــد شــود .کنــارش نشســتم .زیــر پلکــش
میپریــد .آرام دســتش راگرفتــم .نبایــد حــس میکــرد
کــه میخواهــم بــه کاری مجبــورش کنــم.
«سیگار میکشی؟»
ســرش را تــکان داد ،یعنــی میکشــد .دکتــرش میگفــت
بــه خاطــر قلبــش نبایــد ســیگار بکشــد .قــد گاو هــم
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نمیفهمیــد .بــه آدمــی کــه آنقــدر قلبــش ســالم بــود کــه
مــن هــم بــه پایــش نمیرســیدم ،برچســب ناراحتــی قلبــی
م ـیزد.
دوبــاره دو نــخ ســیگار آتــشزدم و یکــی را بــه دســتش
دادم .بــاز شــروعکــرد بــه کاهدود کــردن .چنــد پــک
کــهزد بــا چش ـمهای هوشــیارش نگاهــمکــرد وگفــت:
«بهــش بگــو بیــاد پاییــن».
بــه نگاهــش لبخنــد زدم و طــوری خیــرهاش شــدم کــه
بفهمــد خــر خــودش اســت .هــر کســی را فیلــم کنــد ،مــن
یکــی را نمیتوانــد.
«دیگــه بگــم کــی بیــاد پاییــن؟ میخــوای بگــم خدابیامرز
آقابزرگــم بیــاد؟ شــاید تــوی کمدشــون قایمــش کــرده
باشــن!»
از حــرف خــودم خنــدهام گرفتــه بــود ،از ایــن بــازی
احمقانــه ،از ایــن کــه ایــن وقــت ظهــر بــا او تــوی
ناکجاآبــادی بــودم کــه اصــا دوســت نداشــتم باشــم .چــرا
بایــد بــه جــای دراز کشــیدن وســط هــال و لــذت بــردن از
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نشــنیدن موزیکهــای شــش و هشــتی ولههــای پوریــا،
تــوی ایــن ســرما ،روی پل ـهی خان ـهاینشســته باشــم کــه
بیســت ســال پیــش خانــهی اجــارهای پــدرم بــوده؟
خــودش خجالــت کشــید و دیگــر تکــرار نکــرد .نگاهــش
را ازم گرفــت و دوبــاره شــروع کــرد بــه کاه دود کــردن
ســیگار .از همآنجایــی کــه نشســت ه بــودم میشــد ماشــین
پلیســی را ســر کوچــه دیــد .یــک مأمــور از ماشــین پیــاده
شــد و راهافتــاد ســمت مــا .فکــرش را میکــردم امــروز
هــر جایــی باشــم جــز اینجــا .و فکــر میکــردم کارم بــه
هرجایــی بکشــد جــز کالنتــری .بــه مــادر نــگاهکــردم
کــه هنــوز داشــت تنــد تنــد بــه ســیگارش پــک م ـیزد.
نمیدانســتم بــه چــی قســمش بدهــم کــه داد و هــوار راه
نینــدازد .دلــم نمیخواســت بــه زور ببرنــدش .نمیدانســتم
بــه چــی قســمش بدهــم کــه هنــوز برایــش ارزش داشــته
باشــد .هــر چــه فکــر کــردم چیــزی بــه یــاد نیــاوردم .فقــط
نگاهــش کــردم و گفتــم« :داد و هــوار راه ننــداز ،خــب؟»
مأمــور پلیــس کنــارم ایســتاد و هــر دومــان را بــا نگاهــی
کــه بــه ســر تــا پایمــان انداخــت ،سبکســنگین کــرد.
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«اینجا شما با کی کار دارین؟»
شــانههایم ســنگینی میکردنــد .هم ـهی اتفاقهــای بعــد از
ایــن ســوال را بــرای یــک لحظــه تــوی ذهنــم مــرورکردم.
بایــد ایــن مــرد را کنــار میکشــیدم و بهــش میفهمانــدم
کــه مــادر وضعــش از نظــر روحــی مســاعد نیســت .بایــد
بــا پرحرفیهایــم حوصلــهاش را ســر میبــردم و او
حرفــم را بیهیــچ تعارفــی قطــع میکــرد و میبردمــان
بــه نزدیکتریــن کالنتــری .و بعــد دوبــاره بــرای یــک
نفــر دیگــر کــه پشــت میــز نشســته بــود داســتان زندگـیام
را از بــای بســماهلل تعریــف میکــردم .او هــم دســتش را
مـیزد زیــر چانـهاش و بــه حرفهایــم مثــل یــک داســتان
گــوش میکــرد .و بعــد اولیــن چیــزی را کــه بــه ذهنــش
میرســید میگفــت :خــب ببرینــش آسایشــگاه.
و مــن بــاز شــروع میکــردم بــه توضیــح دادن ،کــه تــوی
آسایشــگاه بنــد نمیشــود و از هــر فرصتــی اســتفاده
میکنــد تــا کلــک خــودش را بکنــد .بعــد آن مــرد ســرش
را میخارانــد و بــا بیاعتنایــی میگفــت :فقــط دیگــه
مزاحــم اون خونــه نشــین.
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برگ ـهی تعهــد را روی میــز هــل م ـیداد بــه ســمتم ،روی
میــز خــم میشــدم و در حالیکــه تصویــر مــات خــودم
را روی شیشــهی میــزش میدیــدم ،زیــر برگــه را امضــا
میکــردم و از کالنتــری مــیزدم بیــرون.
فقــط امــروز هیــچ حالــم خــوش نبــود .خــدا خــدا میکردم
کــه مــادر جلــوی د ِر کالنتــری هــوس فحــش و بــد و بیــراه
بــه ســرش نزنــد و آرام پشــت ســرم بیایــد ،وگرنــه مــچ
دستش...
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اینبــار بــه رگ منفیبافــم میــدان دادم .جــوری کــه بزنــد
تــوی دهــان خــودم و دهــان هــر کــس و چیــز دیگــری کــه
بخواهــد نظــم زندگـیام را بــه هــم بریــزد .ایــن بــار بهــش
اجــازه دادم گوشــی را بــردارد و بــه ناهیــد بگویــد کــه بــا
او بــه بهشــت هــم نمـیروم ،چــه برســد بــه شــمال! اینبــار
بهــش حــقدادم کــه بگویــد ایــن غلطهــای اضافــه بــه
مــن نیامــده اســت.
نمیدانــم چــرا اینقــدر ســر بــه ســرم میگــذاری ناهیــد.
بــرای آدمــی مثــل تــو ،چیــزی کــه زیــاد اســت مــرد .چــرا
تیــر کــردهای روی مــن دیــاق بیقــواره! فقــط میدانــم
مــن آدم ایــن قصههــا نیســتم ،وگرنــه از وقتــی آن پیشــنهاد
را دادی تــا وقتــی مــن بــا صــدای لرزانــم گفتــم کار مهمی
دارم و نمیتوانــم بیایــم ،اینطــور تنــم بــه لــرز نمیافتــاد
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و بعــدش چنــان ســردردی نمیگرفتــم کــه ژلوفــن ۴۰۰
هــم کمتریــن تاثیــری نداشــته باشــد.
الاقــل تــو یــک چیــزی بگــو مــارگارت .بــا مــن همعقیــده
بــاش کــه ایــن روزهــا همــه چیــز غیرطبیعــی پیش مـیرود.
ایــن زن کــه بیشــباهت بــه تــو نیســت ،بــا مــن کــه هیــچ
شــباهتی بــه جــرج نــدارم چــه کار میتوانــد داشــته باشــد؟
میدانــم کــه افتــادهای روی دنــدهی لــج .میدانــم کــه
امــروز تــن و بدنــت را خیلــی ناقــص کــردم .خــب تقصیــر
خــودت اســت .ایــن هــم شــد لبــاس کــه میپوشــی!
ولــی بپــوش .اصــا نــان مــرا تــو میدهــی .چقــدر خــوب
اســت کــه هیــچ حساســیتی در پوشــاندن چــاک ســینهات
نــداری .اگــر کمــی بیشــتر حساســیت بــه خــرج مـیدادی
و آن یقهاســکی قرمــزت را میپوشــیدی کــه همیشــه
تــوی قســمتهای اول تنــت بــود ،آن وقــت مــن اینجــا
چــه میکــردم؟ اصــا مــن کارمنــد تــوام .بگــذار یــک
چیــزی بهــت بگویــم مــارگارت .بایــد اعتــراف کنــم کــه
گاهــی احســاسهای دیگــری هــم بــه تــو دارم .چقــدر
دلــم میخواهــد یــک شــب کامــل را بــا هــم بگذرانیــم.
در خانــهی تــو .وقتــی در آشــپزخانهی لوکــس خانــهات
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داری بــه ســگت غــذا میدهــی ،از پشــت ســر بغلــت کنــم
و گردنــت را ببوســم .فقــط طــوری برنامـهاش را بریــز کــه
آن جــرج حرامــزاده آن طرفهــا پیدایــش نشــود .مــن
اهــل شــلوغکاری نیســتم مثــل آن مرتیکــهی لندهــور.
فوقــش کنــارت دراز میکشــم و نهایتــش فقــط یــک
بوســه از روی گونـهات .همیــن .نــه بیشــتر .بد نیســت بدانی
یکبــار هــم تــا خــود صبــح بوســیدمت .همــان شــبی بــود
کــه از خانــهی ناهیــد آمــده بــودم .بعــد از آن بگومگــو
بــا مهتــاب ،تــا خــود صبــح بــا هــم بودیــم .خــو ِد خــودت
کــه نبــودی ،ترکیبــی از تــو و ناهیــد .هم ـهی شــب تنــم
داغ بــود مــارگارت ،ولــی تــو فقــط بــرای همــان خــواب
و خیــال خوبــی .آدمهایــی مثــل تــو نظــم همــه چیــز را
بــه هــم میزننــد .اگــر پایشــان برســد بــه زندگــی واقعــی
آدم ،دیگــر کلکــت کنــده اســت.
«چطوری کسوف؟»
همیشــه وقتــی ســر و کلـهاش پیــدا میشــد کــه واقعــا هیــچ
جایــی بــرای شــوخیهایش نداشــتم.
«بــذار نــور بتابــه مــرد! تــا کــی میخــوای بپوشــونی؟
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بــذار مــردم مســتفیض شــن از ایــن همــه نعمــت .چــرا ایــن
بدبختــا رو اینجــور قلــع و قمــع میکنــی آخــه!"
باشــد عباســی ،بــاز هــم وراجــی کــن .مــن خــودم را وا
میدهــم .بازهــم بــا تمــام وجــود ســعی کــن اُســکلم کنــی.
خیالــت جمــع باشــد کــه ،مثــل پوریــا ،بــا یــک جمل ـهی
کوتــاه فاتحــهی هیکلــت را نمیخوانــم.
«راستی کیان ،پنجشنبه عروسی داریم».
بــاز هــم بــا تــو بــه آن عروســی میآیــم .تــو آن کــت
و شــلوار ایتالیایــی آهارخــورده را بــه تنــم میکشــی و
مثــل یــک مترســک میگــذاریام گوشــهی صحنــهای
کــه خــودت کارگردانــی میکنــی .روشــن و خامــوش
دوربینــم برایــت فرقــی نــدارد .دوربیــن  M1000آشــغالت
را میدهــی دســتم و میگویــی بیــن جمعیــت بچــرخ.
و مــن میچرخــم .آنقــدر میچرخــم تــا ســرگیجه
میگیــرم و حالــت تهــوع.
ِ
اتــاق بچههــای عروســی صــدای کــف زدن میآمــد.
از
عباســی تــا صــدا راشــنید خــودش را بــه اتــاقرســاند.
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خوراکــش همیــن معرکهگیریهــا بــود .از خیــر هــر
چیــزی میگذشــت ،از ایــن لودهبازیهــا نمیگذشــت.
تــارســید تــوی اتــاق ،صــدای خنــدهاش تــوی همــهی
دفتــرپیچیــد .یکهــو یــاد مــاکان افتــادم .چنــد دقیقــهای
میشــد کــه صدایــش را نشــنید ه بــودم .بــا بچههــای
بخــش عروســی رفیــق شــده بــود .همــه دوســتش داشــتند و
میگفتنــد بچـهی باحالــی اســت .خوشــم نمیآمــد کســی
بــه مــاکان بگویــد باحــال .باحــال هــزار و یــک معنــی
داشــت .هرچنــد مــاکان واقعــا بچ ـهی باحالــی اســت .هــر
کســی او را میدیــد ،چش ـمهایش برقــی م ـیزد و قربــان
صدقــهاش میرفــت.
خــودم را بــه اتــاقرســاندم .مــاکان رفتــه بــود روی میــز
وســط اتــاق و داشــت میرقصیــد .عباســی گوشــهی
اتــاق ایســتاده بــود و از خنــده ضعــفکــرده بــود .پوریــا
هــم از چشــمهایش اشــک راه افتــاده بــود .ولــی امیــر
نمیخندیــد .فقــط بــرای خالــی نبــودن عریضــه یــک
لبخنــد کمرنــگ انداختــه بــود گوشـهی لبــش .نیمنگاهــی
بهــمکــرد و رویــش را ازم برگردانــد .بچـهی خوبــی بــود.
روزهــای اول میخواســت بــا مــن رفاقتــی بهــم بزنــد ،ولــی
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بعــد خوشــش نیامــد .بعــد از همــان روزی کــه عباســی
پیــش روی همــهی بچههــا دور گرفتــه بــود روی مــن.
نمیدانــم از کــدام جهن ـمدرهای آمــده بــود کــه آنطــور
افتــاده بــود بــه یاوهگویــی .یکبــار همانطــور کــه رد
میشــد ،دســتی بــه ماتحتــم کشــید و روی مبــل نشســت.
بچههــا همــه بــه حالــت ضعــف افتــاده بودنــد .چش ـمهای
تخســش را دوختــه بــود بــه مــن و نقــش یــک ِگــی را
بــازی میکــرد .حرفهایــش واقعــا رکیــک بــود .امیــر
نگاهــم میکــرد .ســرخ شــده بــود و انــگار منتظــر بــود
دهانــم را بــاز کنــم و عباســی را چــپ و راســت کنــم.
آنروزهــا تــازه بــه ایــن دفتــر آمــده بــودُ .ولــه میســاخت.
رگ خــواب مــردم هــم خــوب دســتش بــود .ولههــای
مردمپســند میســاخت بــا آهنگهــای شــکیرا و بیانســه.
در آن دفتــر تنهــا کســی بــود کــه نیمچــه هنــری داشــت
و ازش خوشــم میآمــد .بعدازظهــر همــان روز بــود کــه
آمــد اتاقــم .اول نمیدانســت بایــد از کجــا شــروع کنــد.
آســمان و ریســمان بــه هــم میبافــت .بعــد یکبــاره
ک بــار حســابی
نشســت روی صندلــی و پرســید چــرا یــ 
جلــوی عباســی در نمیآیــم؟ کــه ایــن مرتیکــه هیــچ
حــد و مــرزی نگــه نمـیدارد .حــس کــردم چقــدر جــوان
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اســت .ریــش بــزیاش آنقــدر کمپشــت بــود کــه چندبــار
خواســتم بگویــم بــرود بــرای رضــای خــدا آن چهــارالخ
کــرک روی لــب و چان ـهاش را بتراشــد کــه کــم ســن و
ســال بودنــش را بیشــتر نشــان میدهــد .پیــش خــودش چــه
فکــر کــرده بــود .کــه دســتم را بلنــد کنــم و بخوابانــم زیــر
گــوش عباســی؟
نگاهــش کــردم و بــا لبخنــد گفتــم :بعضــی وقتــا خیلیهــا
رو نبایــد دیــد.
شــاید منظــورم را نفهمیــد کــه گفــت :یعنــی نمیخــوای
بهــش چیــزی بگــی؟
دوبــاره بهــش لبخنــد زدم و گفتــم :امیــر ،عباســی از نظــر
مــن وجــود نــداره.
مثــل ســگ دروغ میگفتــم .عباســی واقعیتــی بــود کــه
بدجــوری روی اعصابــم راه میرفــت ،ولــی صاحــب
آن شــرکت خرابشــده بــود .چیــزی کــه زیــاد بــود
مونتــاژکار .مینشســتند پشــت سیســتم و میافتادنــد بــه
جــان مــارگارت .محــو کــردن دســت و پــای مــارگارت
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کــه کاری نداشــت .تــوی روی عباســی ایســتادن هــم
کاری نداشــت .همــهاش یــک لحظــه بــود .جلویــش
میایســتادم و بــا مشــت میخوابانــدم تــوی آن دمــاغ
پهنــش .بعــد هــم میآمــدم بیــرون .بعــدش چــه میشــد؟
امیــر نمیدانســت کــه زندگــی مثــل بعضــی از ایــن
فیلمهــای هالیــوودی نیســت کــه طــرف تــوی ســه تــا
دیزالــو اعتیــادش را تــرک میکنــد ،تــوی ســه تــا دیزالــو
شــغلش را عــوض میکنــد و تــوی ســه تــا دیزالــو دوبــاره
زندگــیاش را از نــو میســازد .نمیدانســت کــه بخــش
مهــم داســتان فاصلـهی بیــن ایــن دیزالوهــا ســت کــه هیــچ
وقــت مــا نمیبینیــم .ســکوتهایی کــه در زمــان بیــکاری
بیــن تــو و همســرت مینشــیند .چنــد بــار بایــد بــا ســیلی
بــه گــوش مــاکان مـیزدم؟ چندبــار بایــد تــا صبــح عــذاب
وجــدان میگرفتــم و نیمهشــب میرفتــم بــاالی ســرش
و پیشــانیاش را میبوســیدم؟ چقــدر میشــد بــه تــن و
بــدن مهتــاب بپیچــم؟ بــه بیــزاری بعــدش فکــر کــردهای؟
ایــن کــه دیگــر چطــور از تــک تــک اجــزای تنــش حالــت
بهــم میخــورد؟ وقتــی کــه زنــت بــا تیشــرتی کهنــه
مینشــیند کنــارت و دیگــر هیــچ اهمیتــی برایــت نــدارد
کــه حداقــل موهــای دســتش را ماهــی یکبــار هــم کــه
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شــده مــوم بینــدازد تــا آنطــور از تیــغ تیــغ بودنــش حالــت
بهــم نخــورد .امیــر نمیدانســت بیــکاری بــا زندگــی
آدم چــه میکنــد .اگــر اینهــا را میدانســت ،ازم توقــع
نمیکــرد مثــل ســوپرمن بــا یــک مشــت بکوبــم تــوی
صــورت عباســی تــا همــهی تماشــاچیهای تــوی ســالن
برایــم هــورا بکشــند .اصــا گــور پــدر همهشــان کــرده
بــود .بــا مــن حــال نمیکننــد کــه نمیکننــد! چــه اهمیتــی
داشــت؟ نهایــت میگفتنــد ایــن مرتیکــه بیعــار اســت،
مریــض اســت ،گــه اســت .مهــم ایــن بــود کــه اعصابــم
راحتتــر از وقتــی بــود کــه بیــکار تــوی خانــه مینشســتم
و پاچــهی زن و بچــهام را میگرفتــم و گیــر مــیدادم.
بعــد از همیــن اتفــاق بــود کــه ازم فاصلــه گرفــت .از
مــن بــدش آمــد .و حــاال داشــت بهــم نــگاه میکــرد تــا
ببینــد بــا مــاکان چــه برخــوردی میکنــم .بیپــدر زنانــه
میرقصیــد ،درســت مثــل رقــص مهتــاب .یــک دســتش
را پشــت ســرش میگذاشــت و دســت دیگــرش را
خیلــی نــرم در عــرض تنــش مــوج م ـیداد و بعــد دســت
عــوض میکــرد .همــه برایــش کــف میزدنــد و هــورا
میکشــیدند ،او هــم نمکــش را بیشــتر میکــرد .بــه کمرش
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مــوج م ـیداد و ابروهایــش را بــاال و پاییــن میبــرد .دلــم
میخواســت یــک روز بعدازظهــر ،بیهــوا بــروم تــوی
آرایشــگاه و دســتهایم را دور گــردن مهتــاب حلقــه
کنــم و تــا مــرز خفهشــدن فشــار بدهــم .شــاید آنطــور
بیشــتر از حرفــم حســاب میبــرد .بعــد هــم پــس گردنــش
را میگرفتــم و میآوردمــش خانــه و د ِر آن آرایشــگاه
لعنتــی را تختــه میکــردم.
آهنــگ کــه تمــام شــد همــه بــرای مــاکان دســت زدنــد،
عباســی بیشــتر از همــه .مــاکان بــه همــه تعظیــم کــرد .اصال
حواســش بــه مــن نبــود .عباســی آمــد نزدیــک مــاکان و دو
تــا اســکناس پنجهــزار تومانــی گذاشــت تــوی جیبــش.
«اینم شاباش واسه آقا ماکان ما».
ماکان از روی میز پرید پایین« :اینم از پول باربی!»
عباســی از کنــارم رد شــد و لبخندبهلــب گفــت« :بــه
خــودت رفتــه ،شــیرینه».
و زد زیــر خنــده .امیــر رگ پیشــانیاش بیــرون زده بــود.
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ایــن پســرهی جوجــو هــم یــک طــور دیگــر میرفــت
روی اعصابــم .لبخنــد زدم و دســت مــاکان راگرفتــم و بــه
اتــاق کشــیدم .مــارگارت روی مبــل ،ثابــت نشســته بــود.
منتظــر بــود دکم ـهی  spaceرا فشــار دهــم تــا از جایــش
بلنــد شــود و آتشــی بســوزاند و کار مــن را آنقــدر ســخت
کنــد کــه آخــر ســر مجبــور شــوم کل صحنـهاش را حذف
کنــم.
روی صندلــی نشســتم و بــه مــاکان نــگاه کــردم کــه
چشــمهای گــرد و تیلــهاش را بــه مــن دوختــه بــود.
میفهمیــد کــه میخواهــم یــک حــرف جــدی بگویــم،
یــا بــه قــول خــودش ضدحــال .ایــن تکیـهکالم منیــر بــود،
شــاگرد مهتــاب .فقــط بنــد میانداخــت .مهتــاب میگفــت
منیــر میخواهــد کار را ازش بــدزد ،بــرای همین چم و خم
کار را یــادش نم ـیداد و فقــط میگذاشــت بنــد بینــدازد.
وقتــی اینهــا را میگفــت ســعی میکــردم نشــنوم و بــه
مــارگارت فکــر کنــم .بــه ســاقهای کشــیدهی پایــش .بــه
اینکــه ایــن زن فقــط یــک زن نیســت و کارهــای دیگــری
هــم ازش برمیآیــد .بیآنکــه دســتش بلــرزد از پشــت
کمــرش کلــت بیــرون میکشــد .یــا بــا لگــد میزنــد
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میــان پــای مردهــا ،کــه البتــه مــن نمیگذاشــتم کســی ایــن
بخــش را ببینــد .اطالعــات محرمانــه را طــوری در یــک
چشــم بــه هــم زدن از سیســتم رئیــس پلیــس بلنــد میکــرد
کــه آدم کیــف میکــرد .فکــر کــردن بــه مــارگارت بــا
نقشهــای احمقانــهای کــه بــازی میکــرد ،بهتــر بــود از
گــوش دادن بــه بعضــی حرفهــای مهتــاب.
«دوس داری بذارمت کالس تکواندو؟»
ابروهایــش را در هــمکشــید و فکــرکــرد .بعــد گفــت:
«مثــل مــرد عنکبوتــی؟»
دســتش را گرفتــم وآوردمــش نزدیکتــر .بغلــش کــردم
و گذاشــتمش روی میــز ،کنــار مانیتــور؛  جایــی کــه
مــارگارت روی آن مبــل چرمــی ،مقابــل یکــی از اعضــای
مافیــا نشســته بــود.
«زورت زیــاد میشــه .وقتــی رفتــی مدرســه هیشــکی
زورش بهــت نمیرســه .میشــی قلــدر مدرســه».
دســتش رابــرد میــان موهــای چتــریاش کــه صدبــار بــه
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مهتــاب گفتــه بــودم آنقــدر بــه آن مــدل ندهــد .همیشــه
میگفتــم موهایــش را یکدســت کوتــاه کنــد ،ولــی
همیشــه هــم کار خــودش را میکــرد.
کمــی فکــر کــرد .بعــد حوصلــهاش ســر رفــت و انــگار
یــاد چیــز جذابتــری افتــاد .دســت کــرد تــوی جیبــش
و پولهایــی را کــه عباســی داده بــود بیــرون آورد و بــه
ســمتم گرفــت« :بــرام باربــی میخــری؟»
از روی میــز بلنــدش کــردم و گذاشــتمش پاییــن .دیگــر
حوصلـهی کار کــردن نداشــتم .مــارگارت بایــد تــا صبــح
روی همــان مبــل ،مقابــل همــان مرتیکــهی خالفــکار
مینشســت و همانطــور دســتش میــان موهایــش میمانــد
تــا فــردا میآمــدم و دکمــهای را مــیزدم تــا دوبــاره
زندگــیاش را از ســر بگیــرد.
یــک ربــع بــه چهــار بــود و بایــد تــا چهــار میمانــدم ،ولــی
ســرم بدجــوری درد گرفتــه بــود .از اتــاق که بیــرون آمدم،
امیــر را دیــدم کــه تنهــا روی تــراس ایســتاده بــود و ســیگار
میکشــید .نگاهــی کــرد و دود ســیگار را از ســوراخهای
بینـیاش بیــرون داد .برایــش به نشــانهی خداحافظی دســتم
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را بلنــد کــردم .ســرش را تکانــی داد و پشــتش را کــرد.
عباســی رفتــه بــود بیــرون ،وگرنــه بــرای همیــن یــک ربــع
حتمــا تکــهای میانداخــت .از دفتــر کــه بیــرون آمدیــم
هــوا ســرد بــود .کاله کشــی مــاکان را کشــیدم روی
ســرش .غــر مــیزد کــه ســرش نکنــم ،زشــت میشــود.
اینبــار بــا یــک اخــم ســاده ســاکت شــد و دیگــر ادامــه
نــداد .تــا نزدیکیهــای ایســتگاه اتوبــوس بــغ کــرده بــود،
ولــی بــه ایســتگاه کــه رســیدیم دیگــر نتوانســت خــودش
را نگــه دارد .دوبــاره پولهایــش را از جیبــش در آورد و
نشــانم داد و گفــت« :بــرام باربــی میخــری؟»
ســرم را تــکان دادم کــه یعنــی حرفــش را هم نزنــد .اخالقم
را بلــد بــود کــه ی ـکدم نبایــد پیلــه کنــد ،وگرنــه بیشــتر
لــج میکــردم .ســاکت شــد و البــد شــروع کــرد بــه نقشــه
کشــیدن کــه چطــور دورم بزنــد.
ِ
وقــت بعدازظهــر خیابآنهــا همیشــه شــلوغ میشــوند.
آن
کارگرهــا و کارمندهــا میرونــد خانــه تــا چــای داغ
بخورنــد و پایشــان را دراز کننــد و همــان موقــع زیــر لــب
یــک فحــش خواهــر و مــادری هــم بدهنــد بــه کســی کــه
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معلــوم نیســت .تــوی ایســتگاه کلــی آدم ایســتاده بــود.
بــه ایــن فکــرکــردم چطــور میشــود گوش ـهی اتوبــوس
جایــی دنــج گیــر بیــاورم تــا وزنــم را بــه بدن ـهی اتوبــوس
تکیــه بدهــم و مــاکان را تــوی سـهکنج آن در پنــاه خــودم
بگیــرم تــا زیــر دســت و پــا نــرود.
یکهــو رفــت ســراغ حرب ـهی همیشــگیاش؛ چش ـمهایش
پــر از اشــک شــد و بــا صــدای لــرزان گفــت« :آخــه
چــرا؟»
ســعی کــردم بــه گریــه کردنــش نــگاه نکنــم .هــر وقــت
گریــه میکــرد ناخــودآگاه نــرم میشــدم .بیپــدر طــوری
گریــه میکــرد کــه اگــر کســی میدیــد خیــال میکــرد
صبــح بــه صبــح میفرســتمش آدامسفروشــی .آنقــدر
ســوزناک اشــک میریخــت کــه دلــم را ریــش میکــرد.
گفتــم« :چــون تــو پســری ،باربــی مــال دختــراس».
اش ـکهایش قــل خــورد روی گونههایــش .همــان موقــع
یکــی از ایــن دختــر دبیرســتانیها بــه مــاکان نزدیک شــد و
دســتی روی ســرش کشــید .مقنعـهاش تــا نیمههــای ســرش
عقــب رفتــه بــود و لبهایــش از پفکــی کــه میخــورد
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رنــگ گرفتــه بــود .چقــدر بــدم میآیــد از کاســههای
داغتــر از آش« :چــرا گریــه میکنــی خوشــگلم؟»
میخواســتم همــان موقــع بهــش بگویــم بــه او هیــچ
ربطــی نــدارد .همیــن آدمهــای فضــول همیشــه کار را
خــراب میکردنــد .مــاکان کــه دختــر را دیــد لبهایــش
را غنچــه کــرد .داشــت خــودش را لــوس میکــرد.
پدرســگ میدانســت خوشــگل اســت .دختــر پفکــش را
گرفــت ســمت مــاکان .همانطــور کــه بــا یــک دســت
اشــکهایش را پــاک میکــرد ،بــا دســت دیگــرش
یکــی برداشــت و تشــکر کــرد .از بــاادب بودنــش خوشــم
میآمــد.
اتوبــوس رســید .شــلوغ بــود .کنســرو آدم .اگــر تنهــا
بــودم ،هرطــور بــود خــودم را میچپانــدم بینشــان .اصــا
هــم اهمیــت نمـیدادم کــه ایــن کار بیفرهنگــی اســت یــا
هــر چــی .مــاکان ولــی بــا دیــدن اتوبــوس رم کــرده بــود.
بــه دســت و پــا افتــاد کــه بــا اتوبــوس نرویــم .بــرای همیــن
بــود کــه کمتــر دلــش میخواســت بــا مــن بیــرون بیایــد.
بــا مهتــاب کــه میرفــت ،همیشــه ســوار آژانــس میشــد.
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دوبــاره ابروهایــش را تــوی هــم کشــید و گفــت« :مــن بــا
اتوبــوس نم ـیآم».
گفتم« :زود میرسیم بابا .همهش ده تا ایستگاهه».
پایــش را بــه زمیــن کوبیــد و گفــت بــا اتوبــوس نمیآیــد.
بعــد هــم وحشــیانه اســکناسها را از جیبــش بیــرون کشــید
و بــه ســمتم گرفــت و گفــت« :بــا تاکســی بریــم .بیــا! مــن
پولشــو میدم».
یــک لحظــه ناخــودآگاه دســتم از تــوی جیــب باران ـیام
بیــرون آمــد .میخواســتم بخوابانــم زیــر گوشــش ،ولــی
نتوانســتم .بــه خــودم تشــر زدم کــه مرتیکـهی االغ ،بــا یک
بچــهی ششســاله درمیافتــی؟ خیلــی زورت میرســد
یکبــار بــزن زیــر گــوش آن عباســی تخمحــرام کــه
فقــط کــم مانــده پیــش روی همــه ترتیبــت را هــم بدهــد.
دوبــاره دســتم برگشــت تــوی جیــب باران ـی .ولــی نبایــد
ایــن کار را میکــرد .خیلــی ســوز دارد آدم از بچــهی
ششســالهی خــودش هــمبخــورد .زل زده بــود تــوی
چش ـمهایم و اســکناسها را هنــوز بــه ســمتم گرفتــه بــود.
از دســتش گرفتــم و تــوی جیبــش گذاشــتم ،بعــد هــم
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دســتش را گرفتــم و محکــم پشــت ســرم کشــیدم .گفــت:
«کجــا میریــم؟»
جوابــش را نــدادم .صــدای موتــور ماشــینها تــوی ســرم
میپیچیدنــد و ســرما از البــهالی بارانــی نــازک مــیزد
تــوی تنــم و داشــتم میلرزیــدم .اگــر همــهی دنیــا هــم
عــوض میشــد حاضــر نبــودم آن بارانــی را بــا هیــچ
کاپشــن احمقانــهای کــه فقــط تــا بــاالی باســن آدم را
میپوشــاند عــوض کنــم.
پشــت ســرم هــر قدمــی کــه برمیداشــت ،کمــی هــم
میدویــد تــا بهــم برســد« :خــب کجــا مــیری؟ مــن
خســته شــدم .بیــا بریــم دیگــه!»
میدانســتم دارم کجــا مــیروم .بایــد میانداختــم تــوی
خیابــان ونــک و تــا آخریــن پاســاژ پیــاده میرفتــم.
چندبــار بــا مهتــاب رفتــه بــودم .فقــط میرفــت تــوی
مغازههــای آنتیــک و فروشــندههایش را میگذاشــت
ســر کار .قیافـهی شــیک و پیکــش را کــه میدیدنــد ،خیال
میکردنــد واقعــا مشــتری اســت .لباسهایــش همــه ارزان
بــود ،ولــی میدانســت چــه بپوشــد کــه چشــم همــه را
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گــول بزنــد .میرفــت تــوی مغــازه و گرانتریــن لباسهــا
را پــرو میکــرد و از قیمــت هــم چیــزی نمیپرســید .بعــد
از مــن نظــر میخواســت و مــن چشــمهای خندانــش را
نــگاه میکــردم و فقــط لبخنــد م ـیزدم .بعــد خــودش را
تــوی آینــه ورانــداز میکــرد و ابــرو بــاال میانداخــت.
بیپــدر خوشانــدام بــود و هرچــه میپوشــید بهــش
میآمــد .بعــد لبهایــش را بــا بیمیلــی چــپ و راســت
میکــرد و یــک عیــب تخمــی میگذاشــت روی جنــس
و فروشــندهی بدبخــت هــر قــدر دهانــش کــف م ـیآورد
و ازم کمــک میخواســت تــا بــه مهتــاب بفهمانــم کــه
آن لبــاس فیــت تنــش اســت و خیلــی بهــش میآیــد،
مــن فقــط ســرم را تــکان م ـیدادم و میگفتــم :نظــر نظ ـ ِر
خودشــه ،مــن چــی بگــم ّ
وال!
ولــی همــان موقــع دلــم بــرای فروشــندهی فلــکزده
بــا آن موهــای خروســیاش میســوخت کــه خیــال
میکــرد یــک مشــتری واقعــی را دارد از دســت میدهــد.
میخواســتم بهــش بگویــم ،عزیــز مــن اینقــدر خــودت
را بــه زمیــن و آســمان نــزن ،بــه قیاف ـهی گولزنــک ایــن
دیوانــه نــگاه نکــن ،ایــن آدم اهــل پــول دادن به ایــن چیزها
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نیســت .ایــن آدم خوراکــش ایــن جنسهــای تاناکورایــی
اســت .همآنهایــی کــه بــوی کافــور میدهنــد .همــهی
لباسهــای تنــش روی هــم پــول یــک جفــت کفشــی کــه
تــوی مغــازهات میفروشــی هــم نمیشــود .تــازه اگــر
همیــن حــاال جفتــی خودمــان را بتکانیــم ،موجودیمــان
بــه پنجــاه هــزار تومــان هــم نمیرســد.
وقتــی از مغــازه بیــرون میآمدیــم مهتــاب غــش میکــرد
از خنــده و مــن فقــط ســرم را تــکان م ـیدادم و پوزخنــد
مــیزدم .از ایــن تخسبازیهــا حــال نمیکــردم .اگــر
همراهــیاش میکــردم ولکــن ماجــرا نبــود و همــهی
مغازههــا را یــک بــه یــک امتحــان میکــرد .تــوی
یکــی از همیــن چــرخ زدنهــا بــا مهتــاب بــود کــه یــک
عروسکفروشــی بــاکالس دیــده بــودم .مــاکان همانطــور
کــه پشــت ســرم میآمــد غــر م ـیزد .خســته شــده بــود و
نــا و حوصل ـهی راه رفتــن نداشــت .ولــی وقتــی بــه پاســاژ
رســیدیم و پشــت ویتریــن عروسکفروشــی ایســتادیم،
یکهــو قفــل کــرد .بعــد نگاهــش اوج گرفــت تا چشـمهای
مــن و خیــره مانــد .دســتش را گرفتــم و کشــیدمش تــوی
مغــازه .پــر بــود از عروســکهای کوچــک و بــزرگ.
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«کدومو میخوای؟»
گوگیجــه گرفتــه بــود .بــا ایــن همــه خوشــی کــه انــگار
از آســمان بهــش نــازل شــده بــود چــه بایــد میکــرد؟
همــه باربــی بودنــد؛ کمرباریــک بــا موهــای بلونــد .چقــدر
مهتــاب ســعی میکــرد مشــتریهای سیاهســوختهاش را
شــبیه همیــن عروســکها کنــد .آنهایــی کــه خــوب از
آب درمیآمدنــد ،عکسشــان را میگرفــت و آلبــوم
میکــرد تــا بــه عنــوان ژورنــال خــودش بــه بقیــه نشــان
بدهــد .ورق زدن آلبومهــای مهتــاب ســرگرمی خوبــی
بــود بــرای عصرهــای جمعــه .اگــر مســلمان نبودنــد و
دیــدن مــوی سرشــان از نظــر شــرعی ایــرادی نداشــت،
همهشــان بــرای کمرنــگ شــدن آن همــه آرایــش حداقــل
بــه گزینــهی  color balanceنیــاز داشــتند.
گندهترینشــان را برداشــت .تقریب ـاً همقــد خــودش بــود.
بــا شــوق نگاهــم کــرد و گفــت« :اینــو میخــری؟»
از آن گرانقیمتهــا بــود کــه واقعــا زور داشــت
خریدنــش ،ولــی چشـمهایم را بســتم و چهــلتــا اســکناس
دو هزارتومانــی شــمردم و گذاشــتم روی میــز فروشــنده.
112

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

جلــوی هــر کــس کــم م ـیآوردم ،حداقــل بایــد بــه ایــن
تخمســگ میفهمانــدم کــه بــا کــی طــرف اســت.
همانطــور کــه میشــمردم بــا خــودم حســاب کــردم
کــه ایــن هشــتادهــزار تومــان پــول بیســت ســاعت تمــام
ســروکله زدن بــا مــارگارت اســت .آن هــم بــا آن مانیتــور
تخمــی کــه پــدر چشــمهایت را از تــوی قبــر میکشــد
بیــرون.
عروســک آنقــدر بــزرگ بــود کــه به ســختی میتوانســت
ســر و تهــش را جمــع کنــد .دســتش را گرفتــم و از مغــازه
کشــیدمش بیــرون و گفتــم« :حــاال اون پوالتــو بــده بــه
مــن».
زده بــود بــه ســرم .اگــر همــان اول مـیزدم تــوی گوشــش
کار بــه اینجاهــا نمیرســید .همــان موقــع خالــی میشــدم.
ولــی روانشــناسها میگفتنــد نبایــد ایــن کار را کــرد،
بایــد روشهــای مــدرن آموزشــی را امتحــان کــرد .کــه
البتــه روشهــای ســختتری هســتند از زدن یــک ســیلی
جانانــه کــه همــان موقــع ،هــم خــودت را تخلیــه میکنــد
و هــم بــه بچــه میفهمانــد کــه غلــط زیــادی کــرده اســت.
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ولــی ایــن روانشــناسها نمیگفتنــد وقتــی از روشهــای
ســنتی اســتفاده نمیکنــی و بــه ســراغ روشهــای مــدرن
م ـیروی ،چطــور میتوانــی همــان موقــع خــودت را هــم
تخلیــه کنــی.
اســکناسها را بــرای بــار چنــدم از جیبــش در آورد و بــه
ســمتم گرفــت .هــر دو اســکناس پنــج هــزار تومانــی را
پیــش چشـمهایش گرفتــم و از وســط دو تکــه کــردم ،بعد
آن دو تکــه را چهــار تکــه ،و بعــد هشــت تکــه و ریختــم
تــوی ســطل زبالـهای کــه کنارمــان بــود .خیــره مانــده بــود
تــوی چشــمهایم .ترســیده بــود .چشــمهایش را یــک
لحظــه بســت .منتظــر ســیلی بــود ،ولــی نمیدانســت اگــر
میخواســتم بزنــم همــان موقــع تــوی ایســتگاه ایــن کار
ِ
وقــت وقتــش بــود .دســتش را گرفتــم
را میکــردم کــه
و پشــت ســرم کشــیدم .پاهــای عروســکش روی زمیــن
کشــیده میشــد .وقتــی کنــار خیابــان ایســتادیم ،ردیــف
ســمندهای زردرنــگ صــف کشــیده بودنــد .دســتم را
بلنــد کــردم و بــا اقتــدار گفتــم« :دربســت».
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شــاید اگــر مهتــاب نمیخندیــد ،هیچکــدام ایــن اتفاقهــا
پیــش نمیآمــد .شــاید اگــر بــه جــای بغــل کــردن و
بوســیدن و قربــان صدقــه رفتــن مــاکان حداقــل ســکوت
میکــرد ،مطمئــن نمیشــدم کــه قافیــه را کال باختــهام،
کــه بالــکل بایــد از مهتــاب قطــع امیــد کنــم .شــاید اگــر
نمیخندیــد ،آن هــم درســت وقتــی کــه بــا تمــام وجــود
ســعی میکــردم بهــش بفهمانــم کــه مــاکان دارد بــد بــار
میآیــد ،هــوس نمیکــردم بــرای چنــد ســاعتی از خانــه
بزنــم بیــرون و یــک آن چش ـمهایم را ببنــدم و ب ـی هیــچ
تردیــدی شــمارهی ناهیــد را بگیــرم و بگویــم کــه تصمیمم
عــوض شــده .آخ ناهیــد! کاش ســر و کلـهات دور و بــرم
پیــدا نمیشــد .قبــا حالــم کــه گرفتــه میشــد ،فقــط از
خانــه م ـیزدم بیــرون و میرفتــم کوهســار .آن بــاال یــک
بســته ســیگار را خالــی میکــردم و وقتــی برمیگشــتم
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حالــم خــوب بــود .یعنــی خــوب کــه نــه ،مغــزم کرخــت
بــود و دکمـهی  disableاش فعــال شــده بــود .ولــی امــروز
بــرای اولیــن بــار بــه جــای کوهســار بــا یــک بســته ســیگار،
تــو را بــه یــاد آوردم و پیشــنهادت را کــه قلقلکــم مـیداد.
چــه کنــم از دســت تــو کــه عاقبــت کنــارت نشســتم تــوی
تویوتــای قدیمــی ولــی واقعــا تمیــزت کــه چــه خــوب
اتوبــان کــرج را گاز میخــورد.
از آخریــن بــاری کــه رفتــه بــودم شــمال ســه ســالی
میگذشــت .مــاکان هــم تــازه ســه ســالش شــده بــود .زده
بــود بــه ســرم .هــوس کــرده بــودم چنــد روزی حســابی
بترکانــم .خــوب پــول خــرج میکــردم؛ هــر روز میرفتیــم
رســتوران و تلهکابیــن و هــر مزخرفــی کــه ســر راهمــان
ســبز میشــد .همــهی چهــار میلیــون را خــرج مســافرت
چهــارروزه کــردم .میدانســتم کــه بهتریــن خاطــرهی
زندگــی مهتــاب اســت .همیشــه مــرا تــوی آن ســفر بــه
یــاد مــیآورد و وقتــی میخواهــد احساســاتی شــود،
از شــبهای تــوی هتــل یــاد میکنــد .مثــل یــک پســر
هیجدهســالهی حشــری یکســره دور و بــرش میپلکیــدم.
هیــچ وقــت دیگــری آ ن جــور بــا حــرارت نبوســیدمش.
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کارهــای تینایجــری میکــردم کــه زنهــا خیلــی دوســت
دارنــد؛ مهمانــدار هتــل را دســت میانداختــم ،بیخــودی
زنــگ مــیزدم میگفتــم ســرویس خــوب اســت ،بــه
مهماندارهــا گیــر مـیدادم کــه روی حولــه لکـهی چربــی
دیــدهام ،بــه گارســون الکــی میگفتــم گوشــت غــذا خــام
اســت .شــورش را درآورده بــودم .حتــی مهتــاب هــم کــه
خوراکــش همیــن مســخرهبازیها بــود دیگــر شــاکی
شــده بــود و میگفــت بــس اســت .فکــر میکــرد ایــن
کارهــا را محــض تفریــح انجــام میدهــم ،نمیدانســت
یــک جــور َکلکل بــود بــا خــودم .میخواســتم پــول آن
زمیــن تاریخــی را بــا احمقانهتریــن کارهــای ممکــن دود
کنــم بــرود هــوا .تنهــا میراثــی بــود کــه پــدر برایم گذاشــته
بــود .شــنیده بــود کــه زمیــن مــرد اســت ،آدم را زمیــن
نمیزنــد .هرچــه داشــت و نداشــت روی هــم چســباند و
پیکانــی را هــم کــه بــه جانــش بنــد بــود فروخــت تــا پــول
زمیــن را جــور کنــد .آن هــم کجــا؟ هنــوز هــم نفهمیــدم
اســم منطقــهاش چــه بــود .یــک جایــی بــود دور و بــر
همــدان .نتیجـهي چنــد مــاه رفــت و آمــدش دســت آخــر
شــد یــک تکــه کاغــذ ،بــا یــک خــط کــج و معــوج کــه
اصــا معلــوم نبــود چــه نوشــتهاند .ســه چهــار تــا امضــای
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چپاندرقیچــی هــم پایــش بــود .میخواســت آینــدهای
بشــود بــرای مــن .چنــد بــار یکــی از بنگاهیهــای آن
جــا را تیــر کــردم کــه زمیــن را برایــم زنــده کنــد ،ولــی
طــرف هــر بــار قولنامــه را میدیــد پوزخنــد مــیزد و
میگفــت هیچــی ازش نمیفهمــد .یــک بــار بهــش
پــول دادم تــا حداقــل کمکــم کنــد محــدودهی زمیــن را
پیــدا کنــم .روی حســاب همــان کروکــیِ تخمــی پیــش
میرفتیــم؛ راه باریکههایــی کــه پیــچ میخوردنــد بــا
ســگهایی کــه گاهــی دنبــال ماشــین میدویدنــد .مــرد
بنگاهــی ســیگار دود میکــرد و زور مـیزد خــط بــه خــط
قولنامــه را بخوانــد .قولنامــه برایــش حکــم چاینبــات
داشــت؛ نشــئگیاش را مــیزد بــاال و کیفــور میشــد از
خنــده .هــرم گرمــا از پنجرههــای پیــکان میخــورد بــه
صورتــم و عــرق میریختــم و نمیفهمیــدم چــه نســبتی
بــا ایــن راهباریکههــای خاکــی و دورافتــاده دارم .زیــر
بغــل بارانـیام خیــس عــرق شــده بــود و دل خــودم را هــم
آشــوب میکــرد .مــرد بنگاهــی چنــد بــار ســعی کــرد از
ماجــرای بارانــی تــوی آن گرمــا ســردربیاورد ،ولــی هــر
بــار پــرت و پــا جــواب دادم کــه یعنــی پـیاش را نگیــرد
و حواســش بــه کارش باشــد .میخواســت بدانــد پــدر
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آن زمیــن را کــی خریــده .تاریخــش را حــدودی گفتــم.
قولنامــه حتــی تاریــخ هــم نداشــت .بــا هــر جوابــی کــه
مــیدادم انــگار شــیرینی چاینبــات بیشــتر بهــش اثــر
میکــرد .چقــدر آدم دوســت دارد از دیگــری باهوشتــر
بــه نظــر بیایــد .حتــی آن مــرد تریاکــی هــم بــا آن صــورت
تکیــده و دندآنهــای زرد و ســیاه خــودش را یــک ســر و
گــردن ازم باالتــر میدیــد؛ نــگاه یــک همهچیــزدان بــه
ِ
آدرس تــوی قولنامــه رســیدیم،
یــک احمــق .وقتــی بــه
مــرد بنگاهــی نخندیــد .فقــط ســرش را تکانــی داد و
نگاهــی انداخــت بــه عمــارت کــت و کلفتــی کــه تــوی
همــان آدرس ســاخته بودنــد .بعــد ،در ســکوت ســیگاری
روشــن کــرد و بــه ســمتم گرفــت .روی ســنگی نشســتم
و چنــد دقیق ـهای بــه دور و بــر نــگاه کــردم .کنــار همــان
زمیــن ساختوســاز برقــرار بــود .از جایــی دور صدایــی
میآمــد و در خلوتــی آن دور و بــر طنیــن میانداخــت؛
انــگار کســی بــا چکــش روی آهــن بکوبــد .آن دنــگ
دنــگ و وز وز مگســی کــه همـهی مســیر مــرا بــا یک تکه
گــه اشــتباه گرفتــه بــود ،تحمــل فضــا را ســخت میکــرد.
دوبــاره نــگاه کــردم بــه د ِر بــزرگ و آهنــی عمــارت کــه
روی کوب ـهی نمایش ـیاش س ـ ِر یــک شــیر دیــده میشــد
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طالییرنــگ .احســاس کــردم شــیر طالیــی بــا آن دهــان
نیمهبــاز و پرادویــی کــه بــا الســتیکهای زاویــهدار
جلــوی در پــارک شــده بــود ،حریــف میطلبنــد .خنــدهام
گرفتــه بــود .تصویــر پــدر در آن بعدازظهــر تاریخی جلوی
چشــمم آمــد؛ چهــرهی مصممــی کــه خیــال میکــرد دارد
کاری میکنــد کارســتان .ابروهایــش را تابانــده بــود و
جــوری ســیگار دود میکــرد کــه انــگار دارد بــه یکــی از
پروژههــای برجســازیاش تــوی نیــاوران فکــر میکنــد.
یکهــو بــا خــودش فکــر کــرده بــود بــد نیســت در کنــار
خوانــدن کتابهــای کــت و کلفــت و بحثهــای دا ِغ
پنجشنبهش ـبها ،یــک تکــه زمیــن هــم داشــته باشــد کــه
بــرای خــودش کارکنــد .مــرد بنگاهــی انــگار نشــئگیاش
پریــده بــود  .دیگــر حتــا لبخنــد هــم نمیزنــد .دســتی
بــه ســر شــانهام زد کــه یعنــی بیخیــال! و رفــت ســمت
ماشــین .تمــام راه ســاکت بــود .ماشــین تــوی مســیر خاکــی
بــا ســرعت پیــش میرفــت و گــرد و خــاک ،همــه چیــز را
در مهــی غلیــظ از غبــار فــرو بــرده بــود .تــا خــود جــادهی
اصلــی کــه آســفالت میشــد ،س ـگها بدرق ـهامکردنــد،
بــا زبآنهــای آویــزان و پوزههایــی شــبیه دهــان گشــا ِد
عباســی.
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از آن روز بــه بعــد فکــر آن یــک تکهکاغــذ مثــل خــوره
افتــاد بــه جانــم .هــر وقت تــوی کمــد کنــار قبالـهی مهتاب
میدیدمــش ،تصویــر چش ـمهای پــدر یــادم میآمــد ،آن
وقتــی کــه طــرف پیکانــش را از جلــوی در برداشــت و
بــرد و پــدر دور شــدن آن را تماشــا میکــرد کــه تــازه
برایــش باطــری انداختــه بــود و بــا یــک اســتارت روشــن
میشــد.
چنــد وقــت بعــد مــرد بنگاهــی زنــگ زد گفــت کســی
را پیــدا کــرده کــه حاضــر اســت خــو ِد قولنامــه را بخــرد.
گفــت از آن آدمهــای بانفــوذ اســت کــه میتوانــد زمیــن
را زنــده کنــد .قولنامــه را تــوی بنــگاه بــه نامــش کــردم و
او هــم یــک چــک چهــار میلیونــی گذاشــت کــف دســتم.
موهــای بــوری داشــت و وقتــی بــه قولنامــه نــگاه میکــرد،
لبخنــد از لبــش کنــار نرفــت .درســت مثــل آدم بدهــای
تــوی کارتونهــا ،حتــی میشــد بــرق زدن چشــمش را
هــم دیــد کــه یعنــی خیالــت راحــت قولنامهجــان ،درســتت
میکنــم! یــاد علــی نصیریــان افتــاده بــودم در فیلــم آقــای
هالــو ،بــا ایــن فــرق کــه او از خــر بــودن خــودش خبــر
نداشــت .مــن امــا میدانســتم کــه تــوی بنــگاه همــه دارنــد
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بــه چشــم یــک پپــه نگاهــم میکننــد .از بازوهــای الغــر
خــودم در مقابــل بازوهــای پــروار مــرد بانفــوذ حالــم بــه
هــم میخــورد .از بینفــوذ بودنــم و اینکــه در ایــن سـی و
ســه چهــار ســال زندگــی حتــی یــک آشــنا هــم تــوی هیــچ
ادارهای نداشــتم کــه گوشــی را بــردارم و خوشوبشکنان
آمــار زمیــن را بهــش بدهــم و او هــم بگویــد نگران نباشــم،
همــه چیــز را ردیــف میکنــد .بعــد خــودم را روی مبــل
ولــو کنــم و مهتــاب یــک لیــوان چــای برایــم بیــاورد و
زیــر لــب ،طــوری کــه او هــم بشــنود ،بگویــم :دهنــی از
بشــونو یــاد کنــن،
ب و ُر ّ
ایــن دیّوثــا ســرویس کنــم کــه َر ّ
حرومزادههــا!
بــرای همیــن ،تصمیــم گرفتــم همـهی آن چهــار میلیــون را
چندشــبه دود کنــم بــرود هــوا تــا یــک بیــاخ اساســی داده
باشــم بــه خــودم ،پدرم ،بیســت ســال خوابانــدن آن زمین و
هــر کارمنــد ابلهــی کــه پولــش را بــه یــک تکهکاغــذ بنــد
میکنــد .میخواســتم نقــش ایــن بچهمایهدارهــا را بــازی
کنــم کــه بــا زی ِدشــان میزننــد بــه یکــی از ایــن هتلهــای
آنچنانــی و تــا میتواننــد ریخــت و پــاش میکننــد .ولــی
مهتــاب خیــال میکــرد همــهی ایــن کارهــا را بــرای او
122

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

میکنــم ،تــا ایــن چنــد ســال را جبــران کــرده باشــم کــه
بــا پــول آرایشــگری خــرج خانــه را داده بــود.
از وقتــی کــه بــاالی میــدان آزادی ســوار ماشــینش شــدم
و بــا آن خنــدهی دســت و پــا شــل کــن بهــم ســام کــرد،
هنــوز چیــزی نگفتــه بــود .آخــر توی ســرت چــه میگذرد
ناهیــد کــه بــا ایــن رفتــارت همـهی حســاب و کتابهایــم
را بــه هــم ریختــهای؟ کاری کــردی کــه خیلــی از ایــن
فیلمهــای هالیــوودی را دیگــر بــه ریشــخند نگیــرم .حــاال
دیگــر هم ـهی اتفاقهایــی را کــه بــرای مــارگارت پیــش
میآیــد بــاور میکنــم .االن دیگــر بــاور میکنــم کــه
تــو هــم مثــل مــارگارت ناگهــان بزنــی تــوی یــک جــادهی
خاکــی و یــک کلــت خوشدســت از جیــب بارانــیات
بکشــی بیــرون و بیآنکــه دســتت بلــرزد ،یــک گلولــه
وســط پیشــانیام خالــی کنــی.
فهمیــده بــودی کــه زیــاد اهــل وراجــی نیســتم .حــرف
نمــیزدی و فقــط بــرای خالــی نبــودن عریضــه یــک
آهنــگ از آناتِمــا گذاشــته بــودی کــه بدجــوری حــال
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م ـیداد .تــا خــود کــرج ،اتوبــان خلــوت بــود .ایــن وقــت
ســال بــا ایــن جــادهی لغزنــده ،آخــر کــی فکــر شــمال بــه
ســرش میزنــد جــز دو تــا آدم دیوانــه کــه هــر کــدام یــک
جــای کارشــان میلنگــد.
بــه جــاده چالــوس کــه رســیدیم ،همــه چیــز بــه یکبــاره
عــوض شــد .صــدای آناتمــا را قطــع کــردی و برگشــتی
نیمنگاهــی بهــم انداختــی .اگــر نــگاه نمیکــردی تــوی
حــال خــودم بــودم .اصــا قــرار نبــود حــرف بزنــم .اصــا
از حــرف زدن بــا تــو میترســیدم .ولــی نگاهــم کــردی و
همــه چیــز عــوض شــد .فکــر کــردم بایــد چیــزی بگویــم،
بــرای همیــن از شــغلت پرســیدم .و البتــه جوابــت کمتریــن
اهمیتــی برایــم نداشــت.
«آخه به تو چه که شغلم چیه؟»
بعــد هــم خندیــدی .قــرار بــود این خنــده زهــر رک بودنت
را بگیــرد .نمیدانــم چــرا دوســت داشــتی اینقــدر رک
رفتــار کنــی .دســتت را خوانــده بــودم ،بــرای همیــن بــه
هیــچ جایــم برنخــورد؛ خــودم را بــرای بدتــر از ایــن هــم
آمــاده کــرده بــودم .دوبــاره زدم بــه پررویــی« :اون مــردی
124

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

کــه عکســش تــوی اتاقــت بود ،چــه نســبتی باهــات داره؟»
منتظــر بــودم جــواب ناجــوری بدهــی و بزنــی توی پــوزم و
بعــد هــم دوبــاره آن دندآنهــای صدفی و تراشخــوردهات
را بــه رخــم بکشــی .ولــی یکهــو جــدی شــدی« :شــوهرم
بود».
چقــدر از فعــل “بــود” خوشــم میآمــد .هــر وقــت پــدر
ســعی میکــرد ســر کالس ،صــرف فعــل یا ِدمــان بدهــد از
صــرف فعــل “بــودن” خیلــی حــال میکــردم :بــودم بــودی
بــود بودیــم بودیــد بودنــد .ایــن شــش تــا را بیشــتر از همــه
دوســت داشــتم .همهشــان ماضــی ســاده بودنــد ،ماضــی
هــم یعنــی گذشــته ،گذشــته هــم یعنــی دور .و مــن چقــدر
خوشــحال شــدم کــه وقتــی ناهیــد از آن عکــس حــرف
زد ،از فعــل مــورد عالقـهام اســتفاده کــرده بــود.
وقتــی پرســیدم چــرا از هــم جــدا شــدهاند زد زیــر خنــده.
بعــد بهــم نیمنگاهــی کــرد و گفــت« :مثــل اینکــه تنــت
میخــاره .آخــه بــه تــو چــه؟»
اینبــار هــم لبخنــد زدم .بعــد ،رو برگردانــدم بــه درهای که
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از کنــارش میگذشــتیم و درختهــای بیبــال و پــری
کــه از دهــان گشــادش بیــرون زده بودنــد .جــاده خلــوت
بــود و هــر از گاه ماشــینی از کنارمــان میگذشــت .نگاهــم
بــه بــاالی مســیر بــود .جایــی کــه درختهــا از پشــت مهــی
ســبک بــه چشــم میآمدنــد.
«به نظرت من چی میتونم کم داشته باشم؟»
چــه جوابــی میشــد بهــش داد کــه بــا خــودش فکــر کنــد
خیلــی هــم آدمندیــده نیســتم .آخــر چــه میتوانســت کــم
داشــته باشــد زنــی کــه خــودش میدانســت نبایــد کلـهاش
را مثــل ایــن س ـگهای امریکایــی زرد کنــد چــون مــوی
مشــکی خــودش خیلــی قشــنگتر اســت ،نبایــد صورتــش
را بــا آن همــه پــودر و ماتیــک زشــت کنــد چــون پوســت
صــاف و شــفاف خــودش خیلــی قشــنگتر اســت ،نبایــد
زیــاد حــرف بزنــد چــون گاهی ســکوت از بیدلیــل حرف
زدن خیلــی قشــنگتر اســت .زنــی کــه اینهــا را بدانــد
یعنــی بــه خــودش و جنســیتش احتــرام میگــذارد و مگــر
میشــود زنــی کــه بــه خــودش احتــرام میگــذارد چیــزی
هــم کــم و کســر داشــته باشــد .ولــی مهتــاب مــرا اســتاد
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پیچانــدن ســوالهای ایــن شــکلی کــرده بــود .وقتــی از
ایــن جــور چیزهــا ازم میپرســید ،یــاد گرفتــه بــودم چطــور
جوابــش را بدهــم .بعضــی وقتهــا آخــر ش ـبها هــوس
ایــن ســوالها بــه ســرش مـیزد؛ درســت وقتــی کــه ســعی
میکــرد تــوی تاریکــی اتــاق دامنــش را از پــای تخــت
پیــدا کنــد .همــان وقتــی کــه آنقــدر ســاکت میمانــدم
کــه حتــی خــودم هــم اذیــت میشــدم چــه برســد بــه
مهتــاب .آن وقــت همانطــور کــه ســعی میکــرد چــپ
و راســت لباسهایــش را تــوی تاریکــی تشــخیص بدهــد
مث ـ ً
ا میپرســید« :کیــان ،دوســتم داری؟»
چقــدر از روانشــناسها بــدم میآیــد کــه میگوینــد
زن و شــوهرها بایــد همیشــه احســاس عالقهشــان را بــه
هــم بــروز بدهنــد .زر میزننــد .خیــال میکننــد دارنــد
زندگــی را بــرای آدمهــا ســاده میکننــد ،ولــی خــر انــد و
نمیداننــد همینهاســت کــه روابــط آدمهــا را پیچیدهتــر
میکنــد .جــواب ســوال مهتــاب پیچیــده نبــود ،بایــد فقــط
یــک جملـهی کوتــاه میگفتــم :ایــن چــه حرفیــه عزیــزم،
معلومــه!
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ولــی وقتــی زبانــم بــه ایــن حرفهــا نمیچرخیــد،
میدانســتم حداقــل بایــد چیــزی بگویــم کــه حــس
بــدی هــم بهــش ندهــد .ای کاش حداقــل ایــن ســوال
را میگذاشــت یــک ربــع بعــد میپرســید ،تــا ایــن
بیــزاری و رخوتــی کــه همــان موقــع دودســتی بیــخ ِخــرم
را میگرفــت ،کمــی ولــم میکــرد .ولــی عادتــش
بــود؛ درســت وقتــی ایــن را میپرســید کــه اتفاقــا دلــم
میخواســت بــرای چنــد دقیقــ ه دســتش را هــم بــه مــن
نزنــد ،ازم فاصلــه بگیــرد و حتــی صدایــش را هــم نشــنوم.
ولــی بایــد جــواب مــیدادم« :بگیــر بخــواب ضعیفــه،
وگرنــه مواجبتــو نصــف میکنــم!»
بعــد او مـیزد زیــر خنــده .از ایــن اخالقــش البتــه خوشــم
میآمــد؛ بــه هــر شــوخی آبکــیام میخندیــد .ایــن
حــرف همــه چیــز را ختــم بــه خیــر میکــرد .کنــارم دراز
میکشــید و دســتهایش را کــه دوبــاره داشــتند مثــل
همیشــه ســرد میشــدند ،میانداخــت روی ســینهام و
یــک بــوس سرســری هــم از بازویــم میکــرد.
حــاال هــم بایــد یــک جــواب خنثــی بــه ناهیــد م ـیدادم:
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«بــه نظــرم تــو زیــادی زشــتی».
شــک نداشــتم کــه از خوشــگل بودنــش مطمئــن اســت،
بــرای همیــن ایــن را بهــش گفتــم .وقتــی بــا خنــدهاش
دوبــاره دســت و پایــم را شــل کــرد ،مطمئــن شــدم از زیــر
ســوالی کــه تــه نداشــت قِســر در رفت ـهام.
راه باریــک بــود .بــاران م ـیزد بــه شیشــه و ناهیــد هــوس
کــرده بــود خیلــی دیــر بــه دیــر بــرف پاکنــش را بزنــد.
میگذاشــت بــاران جلــوی دیــدش را حســابی بگیــرد؛
ِ
قرمــزی چــراغ ترمــ ِز ماشــینهای مقابــل از
آنقــدر کــه
پشــت شیشــه محــو میشــد و همهچیــز پرهیبــی میشــد
از همــه چیــز .بعــد دســتش را بــه بــرف پاککــن
میرســاند و بــه شیشــه نفــس مــیداد .اگــر آدمــی مثــل
تــو ،کــه تــوی همــهی ژورنالهــای مهتــاب حتــی یــک
نفــر هــم شــبیهت پیــدا نمیشــود ،هــوس مــردن بــه ســرت
زده ،مــن یکــی بهتــر اســت کال هیــچ زری نزنــم .اصــا
حــاال کــه تــو اینطــور میخواهــی مــن هــم حرفــی
نــدارم .بــرو ناهیــد .گاز بــده و ایــن تویوتــای تمیــزت را
بتــازان تــوی ایــن راهِ
ِ
باریــک پــر پیــچ وخــم کــه االن
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بیشــتر بــه سرســره میمانــد .اگــر بــا بوقهــای فحشــی کــه
ماشــینهای دیگــر برایــت میکشــند و بــاران تنــدی کــه
بــه شیشــه میزنــد ،منتظــری دهانــم را بــاز کنــم و مثــل
بچهریقوهــا بــه دســت و پایــت بیفتــم کــه کمــی آرامتــر،
کــور خوانــدهای .اگــر تــو بــا آن برقــی کــه تــوی نگاهــت
بــال بــال میزنــد و تــن آدم را داغ میکنــد هــوس ایــن
خربازیهــا بــه ســرت زده ،عمــرا اگــر کســی باشــم کــه
تــوی ایــن بــازی کــم بیــاورد .بــرو تــا ببینیــم آخــر خــط
بــه کجــا میرســد .فقــط بگــذار یــک دور همــه چیــز را
مــرور کنــم .بــرای هیــچ چیــز نگرانــی نــدارم جــز مــاکان،
ولــی از دســتم کاری برایــش برنمیآیــد .مهتــاب هم ـهی
رشــتههایم را پنبــه میکنــد .حــاال کــه خــودش ایــن را
میخواهــد ،ســند مــاکان را بالــکل بــه نامــش میکنــم.
هــر غلطــی میخواهــی بکــن مهتــاب .وضــع مالـیات هــم
کــه خــوب شــده و آنقــدر داری کــه زندگــی هــر دوتــان
را جمــع کنــی .پارســال هــم کــه ارث خان ـهی پــدریات
کال زندگـیات را جمــع و جــور کــرد .خانـه را خریــدی
و زندگیمــان افتــاد روی روال .همیــن خانــه خــودش
پشــتگرمی اســت بــرای زندگــی مــاکان .پــس گاز بــده
ناهیــد .حــاال دیگــر میتوانیــم بــه یــک ســقوط آزاد
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باشــکوه برســیم ،بــه ســبک فیلمهــای هالیــوودی ..ماشــین
را از یکــی از ایــن درههــا پــرت کــن پاییــن تــا حســی را
کــه خیلیهــا ازش حــرف زدهانــد ،بــا هــم تجربــه کنیــم.
میگوینــد وقــت مــرگ هم ـهی زندگ ـیات از وقتــی بــه
دنیــا آمــدهای تــا لحظ ـهی آخــر درســت در یــک لحظــه
ِ
درازی یــک
از پیــش چشـمهایت میگــذرد .حتمــا وقتــی
عمــر را فقــط تــوی یــک لحظــه ،فستموشــن ببینــی خیلی
لــذت میبــری .خدایــا ،میتوانــی همــهی پرتیهــای
زندگـیام را بریــزی بیــرون ،چون همـهاش مســیر چهارراه
ولیعصــر تــا میــدان ونــک اســت .تــوی اتوبوسهایــی
کــه گاهــی آبــی میشــوند ،گاهــی نارنجــی .نمیخواهــم
تــوی آن لحظــات ،ایــن تکپــان را بارهــا و بارهــا ببینــم.
نمیدانــم بــرای آن یــک لحظــه چقــدر زمــان در نظــر
گرفتـهای ،ولــی همـهی آن ســی و پنــج ســال را بریــز دور
تــا مجبــور نشــوی چیــزی را فستموشــن کنــی .عوضــش
همیــن پــان آخــر را نشــانم بــده .درســت از وقتــی کــه
ایــن تویوتــای خاکســتری وارد ایــن جــاده شــد .روی
هم ـهی ایــن تصاویــر هــم لبخنــد ناهیــد را سوپراکســپوز
کــن .همــهی اینهــا را اسلوموشــن نشــانم بــده .بــا همــان
موزیــک آناتِمــا .بعــد هــر کاری خواســتی بکــن.
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پــس چرا ســرعتت را کــم کــردی االغ؟ چرا بــرف پاکنت
را گذاشــتی روی اتومــات؟ چــرا کشــیدی بانــد راســت و
حــاال داری مثــل ایــن جوجــه رانندههایــی میرانــی کــه
دو هفتــه بیشــتر از گواهینامــه گرفتنشــان نمیگــذرد.
اصــا چــرا رنگــت پریــده؟ بــه مــن نــگاه کــن! حتــی ککم
هــم نگزیــده .از چــه ترســیدی زن؟!
«بذار یه شرط باهات بذارم».
شیش ـهی ماشــین را کشــیدم پاییــن ،هــوای تــازه زد تــوی
ماشــین .قطرههــای بــاران بــه آســتین بارانـیام میخوردنــد
و رنــگ بــورش را پررنــگ میکردنــد.
«قــرار نیســت تــوی ایــن ســفر کســی کار احمقانــهای
بکنــه».
حــال کــردم ناهیــد .باالخــره فهمیــدی از خــودت خرتــر
هــم یکــی هســت .پــس بــرای مــن نقــش آدمهــای ایــن
رمآنهــای درپیــت را بــازی نکــن کــه زندگــی برایشــان
پــوچ اســت .مثــل ایــن جوجهدانشــجوهای کاموبــاز
نبــاش کــه کلههایشــان را بــا نمــرهی چهــار ماشــین
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میکننــد و عینــک گــرد میزننــد و لباسهــای گل
و گشــاد میپوشــند .زندگــی بــه مکافاتــش مــیارزد
ناهیــد .همـهی زندگــی بــه همیــن یــک ســاعتی کــه تــوی
ماشــینت بــودم م ـیارزد .م ـیارزد کــه آدم زنــده بمانــد و
بــرق چش ـمهای باهوشــت را ببینــد کــه آدم را بدجــوری
داغ میکنــد ناهیــد .پــس بــرای مــن قیافـهی ابــزورد نگیــر
زن .بــرق تــوی چشــمهایت چیــز دیگــری میگویــد.
مــن خــودم ختــم ایــن حرفهــای تخم ـیام .ســعی نکــن
مثــل ایــن روشــنفکرهای جهــان ســومی باشــی .اصــا از
روشــنفکرجماعت بــدم میآیــد .حالــم از آن کاپشــن
ســیلور پــدر بــه هــم میخــورد .از آن رنــگ خاک ـیاش.
نمیدانــم پیــش خــودش چــه فکــر میکــرد .کــه قــرار
اســت دنیــا را تــکان بدهــد؟ چقــدر آن بحثهــای آخــر
شبشــان خنــدهدار بــود .هــی ناهیــد ،فکــر نکــن از پشــت
کــوه آمــدهام .اتفاقــا پــدرم یکــی از جنــس تــو بــود.
فکــر میکــرد خیلــی حالــیاش اســت .آخــ ِر شــبها
بحثهایشــان را بــا آن رفیقهــای ســبیلکلفتش بایــد
میدیــدی .چــه مزخرفاتــی ســرهم میکردنــد .هــر
پنجشــنبه جلســه داشــتند .چهــار پنــج تــا از رفقایــش کــه
همهشــان یکشــکل لبــاس میپوشــیدند ،میآمدنــد
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تــوی اتــاق عقبــی خانــه و دور هــم مینشســتند .پــدر در
را میبســت و فقــط صــدای ضعیفــی ازشــان میشــنیدم.
مــادر دیگــر یــاد گرفتــه بــود؛ هــر وقــت میخواســت بــرود
تــوی اتــاق در م ـیزد .بــا یــک ســینی بــه دســت و یــک
چــادر گلگلــی بــه ســر ،چــای میبــرد و زود میآمــد
بیــرون .بعــد هــم مینشســت جلــوی تلویزیــون کــه
چ شــنیده میشــد .و وقتــی
صــدای آن هــم در حــد پچپ ـ 
میدیــد پــدر حســابی ســرش بــه حــرف گــرم اســت ،بلنــد
میشــد و یکراســت میرفــت ســروقت شــلوار پــدر و
بــا ســینهبن ِد پــر از اســکناس برمیگشــت.
مــادر چقــدر از رفقــای پــدر بــدش میآمــد .هــر شــب
بعــد از رفتنشــان دعــوا راه میانداخــت .همیشــه
میگفــت آخــرش اینهــا ســرت را بــه بــاد میدهنــد.
میگفــت همیــن آبباریکــهی معلمــیات هــم بــه بــاد
مــیرود ،میاندازنــدت بیــرون ،آنوقــت بایــد ماتحتــت
را حنــا بگیــری .ولــی پــدر در ســکوت ســیگار میکشــید
و جوابــش را نمــیداد .بــه کارهــای خــودش میرســید.
معمــوال برگههــای امتحانــی بچههــا را تصحیــح میکــرد.
مــادر هــم بیشــتر لجــش میگرفــت؛ آنقــدر کــه بنــد
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میکــرد بــه ســبیلهای پــدر و فحــش را میکشــید بــه
کلفتــی ســبیلهایی کــه پشــتش یــک ذره هــم غیــرت
نیســت وگرنــه ایــن طــور بــا زندگــی زن و بچـهاش بــازی
نمیکــرد .آنوقــت بــود کــه پــدر خــودکار دســتش را
پــرت میکــرد ســمت او و زیــر لــب فحشــی م ـیداد کــه
نمیفهمیــدم .و مــادر میفهمیــد زیــادهروی کــرده و
دیگــر ســاکت میشــد و پــدر هــم د ِر اتاقــش را محکــم
بــه هــم میکوبیــد.
یکبــار وقتــی بــه بهانـهی شــامی کــه مــادر برایــش تــوی
ســینی گذاشــته بــود بــه اتاقــشرفتــم ،دیــدم پشــت میــزش
نشســته و کتــاب میخوانــد .ســیگارش را هــم گذاشــته بود
روی گــودی کنــار جاســیگاری و دودش نــرم و مــواج
میرفــت بــاال .مثــل همیشــه بهــم نگاهــیکــرد و چشــمکی
زد ،یعنــی فحــش و دعوایشــان را جــدی نگیــرم .ســینی
راگذاشــتم روی میــز و نگاهــی بــه کتابــش انداختــم.
“فلســفهی جزمــی” تنهــا چیــزی بــود کــه بــه چشــمم آمــد.
هیــچ وقــت هــم معنایــش را نفهمیــدم .حتــی یــک روز
نشســتم بــه خواندنــش .پــر بــود از کلمــات و اصطالحاتــی
کــه فقــط گیجــم میکردنــد .چقــدر کتابخانــهاش
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برایــم اســطورهای بــه نظــر میرســید .مثــل عتیقههــای
زیرخاکــی بــه کتابهــا نــگاه میکــردم؛ عتیقههایــی کــه
حرمــت خاصــی داشــتند و هیــچ وقــت نبایــد نزدیکشــان
میشــدم .ولــی ایــن احتــرام بــه یکباره شکســت .درســت
بعــد از آن ســیلی کــه بــه خاطــر بیاجــازه دســت زدنــم
بــه یکــی از کتابهــا تــوی گوشــم خوابانــده بــود .مگــر
یــک کتــاب ،هــر قــدر هــم مهــم ،چقــدر ارزش داشــت
کــه آن طــور بخوابانــد زیــر گوشــم؟
درســت یــک بعــد از ظهــر بــود و میدانســتم خانــه تا شــب
خلــوت میمانــد .پــدر کــه در خانــه نبــود و مــادر هــم رفته
بــود خان ـهی خانــم منصــوری ،کــه بعدهــا شــد مادرزنــم.
در اتــاق پــدر را بــاز کــردم و چنــد تــا از قطورتریــن
کتابهایــش را کشــیدم بیــرون .خــودش خیلــی حواســش
بــه آنهــا بــود .میگفــت کمیابانــد و گیــر نمیآینــد.
آوردمشــان وســط حیــاط و گذاشــتم روی موزاییکهــا.
بعــد هــم شــلوارم را پاییــن کشــیدم .چــه لذتــی داشــت
شاشــیدن روی کتابهــای پــدر .روی هــر چــه فلســفهی
جزمــی اســت .چشـمهایم را بســته بــودم و هــر چــه مثانـهام
خالیتــر میشــد ،حــرص و کینــهام هــم کمتــر میشــد.
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آنقــدر شاشــیدم تــا دیگــر هیچکــدام بــه هــم بدهــکار
نبودیــم .بعــد هــم گذاشــتم کتابهایــش همآنجــا تــوی
آفتــاب خشــک شــوند .نزدیکیهــای غــروب کــه برشــان
گردانــدم تــوی قفس ـه هنــوز نــم داشــتند .پــس حــاال ایــن
چرتهــا را بــرای مــن ســر هــم نکــن ناهیــد .مــن یکبــار
روی همــهی ایــن حرفهــا شاشــیدهام .میدانــم ایــن
رفتــار از کجــا میآیــد .پــس فقــط رانندگ ـیات را بکــن
زن.
«خیلــی حــس بدیــه ببینــی شــوهرت بــا یــه زنــی رابطــه
داره کــه هــم زشــتتر از خودتــه ،هــم بیســوادتر.
ببینــی تــو رو فروختــه بــه یکــی کــه تــو حتــی نــگاش هــم
نمیکنــی».
بــرف پاککــن قطرههــای بــاران را صبورانــه از روی
شیشــه بــه یــک طــرف میکشــید .چیــزی نگفتــم و دوبــاره
خــودش بــه حــرف آمــد« :یــه فلســفهی هنــدی هســت بــه
نــام کارمــا .میگــه اگــه زدی ،میخــوری».
«یعنی تو هم زدی؟»
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لبخندی زد و بیآنکه نگاهم کند گفت« :هنوز نه».
تــوی ســرت چــه میگــذرد ناهیــد؟ خــودت را بریــز
بیــرون ،بگــذار ببینــم بــا کــی طرفــم .ایــن وســط مــن چــه
کارهام .چــرا آمــدی دنبالــم .چــرا تــوی میــدان آزادی
ســوارم کــردی و انداختــی تــوی جــاده .چــرا گفتــی تــا دو
روز برنمیگردیــم .چــرا بهــم ایــن جرئــت را دادی کــه
چش ـمهایم را ببنــدم و بــا خــودم فکــر کنــم ایــن دو روز
تــوی ایــن ســی و شــش ســال گــم میشــود .ایــن دو روز
هیــچ کســی را نمیکشــد؛ نــه زنــت را ،نــه خــودت را.
پــس بــرو کیــان .بیخیــال عباســی کــه فــردا همیــن کــه از
در دفتــر وارد شــود و جــای خال ـیات را میبینــد ،شــروع
میکنــد بــه چاقــو دســته کــردن بــرای تــو.
«زنت خوشگله؟»
با لبخندگفتم« :من زن ندارم .بهت گفته بودم».
«اگــه زنــت از مــن خوشــگلتره ،خیلــی خــری کــه باهــام
میپــری».
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آن لبخنــد کنــج لبــت چــه غلطــی میکنــد ناهیــد .بگــذار
بهــت بگویــم کــه اتفاقــا همیــن امــروز کــه بیهــوا از خانــه
زدم بیــرون ،وقتــی مهتــاب پاهایش را از روی دســتهی مبل
آویــزان کــرده بــود و دس ـتهای ســفید و اســتخوانیاش
را الی موهایــش میبــرد ،بــه ایــن فکــر میکــردم کــه
چقــدر خوشــگل اســت .داشــت تلفنــی بــا زنــی حــرف
م ـیزد کــه از قشــم برایــش رنــگ مــو و وســائل آرایــش
مـیآورد .میگفــت طــرف خیلــی ارزان میدهــد و برایش
بهصرفــه اســت .ولــی خــودش از طعــم گنــد روژهــا خبــر
نداشــت .دیگــر کارشــناس طعــم روژهــا شــده بــودم .فقــط
یکیشــان خــوب بــود؛ همــانکــه کمرنگتــر از بقیــه
بــود و همیشــه روی دراو ر کنــار ریملــش میگذاشــت.
صورتــی بــود و کمرنــگ .بــه پوســت مهتــاب نمیآمــد،
ولــی الاقــل بــوی گنــد نمـیداد.
مــاکان داشــت تــوی اتــاق خــودش بــا بارب ـیاش حــرف
م ـیزد .یکــی از همــان روژهــای آشــغال را هــم برداشــته
بــود و داشــت بــه لبهــای باربــی میمالیــد .مــادر و پســر
تــوی حــال خودشــان بودنــد کــه بســتهی ســیگارم را از
روی میــز آشــپزخانه برداشــتم و گذاشــتم تــوی جیــب
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باران ـی و از خانــه زدم بیــرون.
چقــدر بــا ناهیــد بــودن در آن جــادهی باریــک و خیــس
کیــف مــیداد .بهخصــوص کــه شــروعکــرده بــود بــه
زمزمــه کــردن یــک ملــودی عاشــقانه کــه اولیــن بــار بــود
میشــنیدم و روی شیشــه هــم هنــوز نــم بــاران مــیزد و
هــوا آرام آرام رو بــه تاریکــی میرفــت .از آن دو شــبی
کــه پــدر گــم شــد ،کســی چــه میدانســت؟ شــاید او
هــم بــا ناهیــدش تــوی همیــن جــادهی پیچدرپیــچ راهــی
ـم بــارا ِن روی شیشــه و زمزمههــای
شــمال بــوده .شــاید نـ ِ
آن زن بهــش فهمانــده چقــدر خــر بــوده کــه یــک عمــر
بــا نرهخرهــای ســبیلکلفت بحثهــای صــد تــا یــک
غــاز کــرده و هــی مشــتش را علیــه هــر االغــی گــره
کــرده اســت .بــرای اولیــن بــار بــه تخمــش هــم حســاب
نکــرده بــود کــه آن شــب جلســه دارنــد و همــهی آن
ســبیلکلفتها بــه عــادت هــر هفتــه خانــهی مــا جمــع
میشــوند .وقتــی نیامــد همهشــان نگــران شــده بودنــد.
عموفرامــرز کــه حــاال تــوی یکــی از ایــن شــبکههای
ماهــوارهای صبــح تــا شــب بــه ایــن و آن فحــش خواهــر
و مــادر میدهــد ،میگفــت حتمــا گرفتنــدش .همهشــان
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زرد کــرده بودنــد .بــرای خودشــان نقشــه میکشــیدند و
احتمــاالت ممکــن را حــدس میزدنــد .هم ـهی اتفاقهــا
تهــش بــه زنــدان و بازداشــتگاه میرســید .بــه ایــن بهانــه
چقــدر ســیگار دود کردنــد .تــوی خانــه مــه شــده بــود.
یکهــو مــادر دهانــش را بــاز کــرد و فحــش را کشــید بــه
نــاف همهشــان و شــروع کــرد بــه داد و هــوار .عموفرامــرز
ســعیکــرد آرا َمــش کنــد ،ولــی مــادر چــادرش را دور
گردنــش گــره زده بــود .ایــن یعنــی تصمیمــش را گرفتــه
بــود و کســی جلــودارش نبــود .تــوی یــک چشــم بــه هــم
زدن همهشــان را از خانــه بیــرون کــرد .آن وقــت تنهــا
شــدیم .بعــد از آن ولولــه ،تــوی آن هــوای دودآلــود اتــاق
چــه ســکوتی نشســته بــود .مــادر قلیانــش را چــاق کــرد
و نشســت وســط خانــه .بــه زغالهــا فــوت میکــرد تــا
گــر بگیرنــد .هم ـهی خانــه دود شــده بــود .فــردای همــان
روز عموفرامــرز برگشــت و بــه مــادر قــوت قلــب داد کــه
باالخــره یــک خبــری ازش پیــدا میکنــد ،نگــران نباشــد.
مــادر خیلــی هــم نگــران نبــود .فقــط قلیــان میکشــید .و
همــان شــب بــود کــه طرفهــای ســاعت دو صبــح ،پــدر
برگشــت .ســرش را پاییــن انداختــه بــود و بــا قدمهایــی
نــرم و آهســته از حیــاط گذشــت و وارد خانــه شــد .بــه
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هیچکداممــان ســام هــم نکــرد .د ِر اتــاق را بــاز کــرد و
یکراســت رفــت تــو .مــادر قلیانــش را کنــار گذاشــت.
میخواســت قرشــمالبازی در بیــاورد .خواســتم جلویــش
را بگیــرم ،ولــی نشــد .توپــش پــر بــود .در اتــاق پــدر را
بــاز کــرد و رفــت داخــل و در را بســت .تــا صــدای هــوار
مــادر بلنــد شــد کــه کــدوم گــوری بــودی ،صــدای کوتــاه
و برنــدهای همــه چیــز را بــرد تــوی ســکوت .بعــد در اتــاق
بــاز شــد و مــادر بیــرونآمــد .صــدای گریــهی تیــز و
رعشــهآورش تنــم را میلرزانــد .یــک طــرف صورتــش
بدجــوری ســرخ شــده بــود .فقــط گریــه میکــرد ،ولــی
دیگــر فحــش نمـیداد .بعــد از آن ســیلی ،ماجــرای آن دو
شــب گــم و گــور شــدن پــدر بــرای همیشــه مهــر و مــوم
شــد و هیــچ کــس جرئــت نکــرد چیــزی بپرســد.
ســر ماشــین را کــج کــرد و جلــوی یــک قهوهخانههــای
فکســنی ترمــز زد .نــور ســفی ِد تــوی مغــازه ناخــودآگاه
تصویــر مهتــاب را آورد پیــش چش ـمهایم ،و تصویــر هــر
شــب خــودم را .درســت حــول و حــوش همیــن ســاعتها،
بیــن نــه تــا ده شــب ،وســط خانــه دراز میکشــیدم و ســعی
میکــردم بــه داخــل سیســییو بــودن عــادت کنــم.
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بهــش نگاهــی انداختــم کــه یعنــی چــرا اینجــا ایســتاده.
فهمیــد ولــی جوابــی نــداد .از ماشــین کــه رفــت بیــرون،
اشــاره کــرد کــه مــن هــم پیــاده شــوم.
رفــت ســمت پیرمــردی کــه جلــوی دکان ،پشــت منقــل،
ایســتاده بــود وبــا بادبــزن دســتی زغالهــا را ســرخ میکرد.
صورتــش از پشــت جرقههایــی کــه دور و بــرش چشــمک
میزدنــد دیــده میشــد.
«ببین کی اینجاست عمومنصور!»
پیرمــرد ســرش را بــاال آورد و تــا ناهیــد را دیــد ،زد زیــر
خنــده .وقتــی خندیــد ،چروکهــای صورتــش بیشــتر از
چروکهــای پیراهــن مــن شــد کــه صبحهــا از روی بنــد
تــراس برمیداشــتم و بیخیــال تنــم میکــردم .شــروع
کردنــد بــه خــوش و بــش کــردن .انــگار بعــد از مدتهــا
هــم را میدیدنــد .بــا کمــی فاصلــه از ناهیــد میرفتــم.
پیرمــرد حتــی بــم نــگاه هــم نکــرد .متوجــه نشــده بــود
کــه بــا ناهیــدم .آرام بــه ناهیــد نزدیــک شــدم و کنــارش
ایســتادم .پیرمــرد بــا تعجــب بــه ســرتاپایم نگاهــی انداخــت
و بعــد رو کــرد بــه ناهیــد و گفــت« :شــوهرت کــه ایــن
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شــکلی نبــود!»
ناهید زد زیر خنده.
«عقــدی کــه تــو بخونــی بهتــر از ایــن نمیشــه عمومنصور.
حقــش بــود بــرای طــاق هــم میاومدیــم پیــش خــودت.
آشــی بــود کــه خــودت پختی».
پیرمــرد ابروهایــش را تــوی هــم کشــید و بــه ناهیــد کــه
حــاال داشــت میرفــت داخــل دکان نــگاه کــرد .بعــد رو
کــرد بــه مــن و دوبــاره ســرتاپایم را ورانــداز کرد و ســرش
را تــکان داد و رفــت داخــل دکان .معنــای تــکان ســرش را
نفهمیــدم ،ولــی ســعی کــردم مثــل همیشــه لبخنــد را روی
لبهایــم حفــظ کنــم .ناهیــد خیلــی صاحبخان ـهوار رفــت
پشــت یخچــال ،درش را بــاز کــرد ،چنــد ســیخ جگــر
بیــرون آورد ،داد دســت پیرمــرد.
«خیلی هوس کرده بودم عمومنصور».
پیرمــرد ابروهــای پرپشــتش را گــره انداختــه بــود و ناهیــد
را میدیــد.
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«هیــچ وقــت نشــده اونایــی کــه مــن بــه هــم محرمشــون
کــردم مهرشــون از دل هــم بیفتــه .مــن بــاور نمیکنــم».
ناهیــد خنــده از روی لبهایــش محــو شــد و نگاهــش
خیــره مانــد بــه جایــی نزدیکیهــای منقــل کــه هنــوز
زغالهایــش ســرخ بودنــد.
«حاال شده دیگه عمو!»
و دوبــاره بــه یــک لحظــه همــان لبخنــد همیشــگیاش روی
لبهایــش ظاهــر شــد .بهــم نگاهــی کــرد و گفــت« :عمــو
ایــن دوســتمه ...اســمش کیانه».
پیرمــرد بیآنکــه نگاهــم کنــد دوبــاره پرســید« :واقعــا
جــدا شــدین؟»
ناهیــد ســرش را تکانــی داد و گفــت« :عمــو بیخیــال
دیگــه!»
بعــد هم دســتش را گذاشــت روی شــانهی پیرمــرد و هلش
داد ســمت منقــل« .برو دیگــه! مردیم از گشــنگی».
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پیرمــرد ســر تــکان داد و در دکان را بــاز کــرد و دوبــاره
برگشــت پشــت منقــل .جگرهــا را گذاشــت روی آتــش
و شــروع کــرد بــه بــاد زدن .ســرخی زغالهــا صــورت
ســبزهاش را گرگرفتــه نشــان م ـیداد .طــوری ابــرو تــوی
هــم کشــیده بــود و بــه آتــش زغالهــا خیــره مانــده بــود
کــه انــگار هنــوز نتوانســته بــود حــرف ناهیــد را بــاور کنــد.
حتــی یــک کلمــه هــم بــا مــن حــرف نــزده بــود .انــگار
هنــوز مــرا بــه رســمیت نمیشــناخت .ناهیــد روی یکــی از
تختهــای گوشــه مغــازه نشســت.
«پیرمرد باحالیه!»
کنارش نشستم و گفتم« :واقعا عموته؟»
«ای کاش بــود ...مــن و اشــکان رو همیــن عمومنصــور بــه
هــم محــرم کــرد .روی همیــن تخــت».
میتوانســتم حــدس بزنــم آن شــب چــه شــبی بــوده
بــرای جفتشــان .تــوی فیلمهــا شــبیه آن را زیــاد دیــده
بــودم .از آن ازدواجهایــی کــه تــوی یــک لحظــه اتفــاق
میافتنــد .دو نفــر خیــره میشــوند تــوی چشــمهای هــم
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و همــان موقــع تصمیــم میگیرنــد بــا هــم ازدواج کننــد.
از ایــن بهتــر نمیشــود .هــر وقــت فیلمهــای ایــن مدلــی
میدیــدم ،هرچنــد همــه چیــز تــوی ســه تــا دیزالــو اتفــاق
میافتــاد ،بــاز هــم کلــی کیــف میکــردم .از ســاده کــردن
روابــط خوشــم میآمــد .شــاید بــرای همیــن هــم بــود کــه
عروســی نگرفتــه بــودم .دلــم میخواســت مهتــاب حــس
و حالــم را بفهمــد .بفهمــد کــه دلــم میخواهــد تــوی ســه
تــا دیزالــو ازدواج کنیــم .دلــم میخواســت مثــل ناهیــد و
اشــکان میزدیــم بــه یــک قهوهخانــهی فکســنی وســط
جــادهی چالــوس ،بعــد مــردی شــبیه عمومنصــور بــه هــم
محرممــان میکــرد .بــه همیــن راحتــی! بعــد هــم یــک
روز کــه هــر دو حــال داشــتیم ،بــرای رســمی کــردن
ماجــرا میرفتیــم محضــر و اســم هــم را میانداختیــم
تــوی شناســنامهمان کــه حداقــل بــرای اجــارهی خانــه
بــه مشــکل برنخوریــم .ولــی مهتــاب تــوی ایــن باغهــا
نبــود .عروســی میخواســت بــا همــهی تشــکیالتش .بــا
ماشــینی پــر از بادکنــک و گلهایــی کــه ســرتاپای یــک
ماشــین اجــارهای را پوشــانده باشــد .بــرای همیــن مجبــور
شــده بــودم کــه بــه زور و تهدیــد ازش بخواهــم بیخیــال
عروســی شــود.
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روی لبهایــش لبخنــد آمــده بــود .لبخنــدی کــه نشــان
مــیداد شــیرینی آن شــب هنــوز هــم از ذهنــش پــاک
نشــده .چقــدر بــدم میآمــد کســی پیــش رویــم از مــرد
دیگــری حــرف بزنــد .آن هــم کســی کــه تــا چنــد لحظـه
قبــل آنقــدر خــودت را بهــش نزدیــکدیــدهای کــه حتــی
حاضــر شــده بــودی جانــت را بدهــی دســتش تــا از هــر
درهای کــه حــالکــرد پرتــش کنــد پاییــن .ولــی حــاال
کنــارت نشســته باشــد و طــوری نگاهــت کنــد کــه انــگار
اصــا تــو را نمیبینــد .انــگار داشــت بــه چشـمهای مــردی
نــگاه میکــرد کــه ایــن قهوهخانــه را برایــش نوســتالژیک
کــرده بــود.
بلنــد شــد ،رفــت ســمت در کوچکــی تــه دکان .در رو بــه
حیاطــی کوچــک بــاز میشــد کــه درخــتکاری شــده
بــود و چنــد تخــت درب و داغــان هــم گوشــه و کنــارش
چیــده بودنــد .فهمیــدم کــه نبایــد پشــت ســرش راه بیفتــم.
ایــن را هــم از تــوی همــان فیلمهــا یــاد گرفتــه بــودم.
کــه بایــد آدمهــا را تــوی لحظاتــی کــه بــا گذشتهشــان
روبــهرو میشــوند تنهــا گذاشــت .ایــن حــس و حــال
زنانــه را میشــناختم .حالــش درســت مثــل مــارگارت
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بــود .میفهمیــدم .مــارگارت شــبها ایــن حــال بهــش
دســت مـیداد .همانطــور کــه روی تخــت بــه یــک شــانه
خوابیــده بــود ،یــاد جــرج میافتــاد کــه نبایــد آنطــور
ازش سوءاســتفاده میکــرد .اول ســعی میکــرد گریــه
نکنــد ،ولــی باالخــره وامــیداد؛ ســرش را میکــرد زیــر
پتــو و شــروع میکــرد بــه زار زدن.
ازجایــی کــه نشســته بــودم بــه راحتــی میتوانســتم ناهیــد
را ببینــم .حتمــا ســنگینی نگاهــم را حــس میکــرد و
آنطــور کــه میخواســت نمیتوانســت مثــل مــارگارت
زار بزنــد .از روی تخــت بلنــد شــدم و از دکان زدم بیــرون.
هــوا ســرد بــود و جــاده در تاریکــی فــرو رفتــه بــود .هــر از
گاه ماشــینی بــه آرامــی از جــاده میگذشــت .از دهانــم
جــوری بخــار بیــرون مــیزد انــگار یــک کام ســگی از
ســیگار بگیــری و همــهی دودش را یــک نفــس بدهــی
بیــرون .بارانـیام نازکتــر از آن بــود کــه تحمــل همچیــن
غلطهــای اضافــهای را داشــته باشــد .ایــن بارانــی بــرای
جــادهی چالــوس ،آن هــم ایــن وقــت شــب و ایــن ســرما
ســاخته نشــده بــود .اگــر زور مـیزد ،همــان مســیر خانــه تــا
میــدان ونــک را تــاب م ـیآورد .آن هــم بــه شــرطی کــه
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خــودم را زود میرســاندم بــه اتوبــوس.
دســتهایم را کــردم تــوی جیــب بارانــی و شــانههایم
را تــوی هــم جمــع کــردم .پیرمــرد صورتــش همرنــگ
جگرهایــی شــده بــود کــه روی منقل داشــتند میســوختند.
تــوی حــال خــودش بــود و بیوقفــه بــاد م ـیزد .جرقههــا
دور و بــر صورتــش میرقصیدنــد.
«داره میسوزه!»
سرش را باال آورد و نگاهم کرد« :چی؟»
«میگم داره میسوزه».
تنــد بــه جگرهــا نــگاه کــرد کــه ســیاه شــده بودند .ســیخها
را از روی آتــش برداشــت و گذاشــت روی ظــرف اســتیل
کنــارش .ســرش را بــاال آورد و چشـمهای درشــتش را که
از دود زغــال ســرخ شــده بودنــد ،دوخــت توی چشـمهایم
و طــوری خیــرهام شــد کــه بــرای لحظـهای ازش ترســیدم.
در آن تاریکــی ،صــورت اســتخوانی و تکیــدهاش بــا آن
چش ـمهای درشــت کــه تــوی کاس ـهی کوچــک ســرش
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نشســته بودنــد ،مــو بــه تــن آدم ســیخ میکــرد.
«میخوای باهاش ازدواج کنی؟»
آنقــدر بیمقدمــه ایــن را پرســید کــه اینبــار هــم بیآنکــه
فکــرم از صافیهــای همیشــگی بگــذرد ،ناخــودآگاه از
دهانــم زد بیــرون« :آره».
ولــی اینبــار درســت بعــد از گفتــن ایــن حــرف تنــم
لرزیــد ،مثــل رعش ـهای گــذرا .حــس کــردم انــگار تــوی
آن ســرما لختــم کردهانــد .پاهایــم شــروع کردنــد بــه
لرزیــدن .ولــی لبهــای پیرمــرد داشــت میخندیــد.
«خوب میشناسیش؟ مطمئنی باباجان؟»
ســرم را تــکان دادم ،کــه در آن ســرما انــگار لرزشــی
غیــرارادی بــود .بهــم پشــت کــرد و رفــت تــوی مغــازه و
لحظ ـهای بعــد بــا چنــد ســیخ جگــر برگشــت .گذاشــت
ن بــار
روی آتــش و بادبــزن را داد دســتم« :فقــط ایــ 
نســوزه!»
بهــم نگاهــی کــرد و لبخنــدی زد و راه افتــاد ســمت ناهیــد
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کــه حــاال دوبــاره روی همــان تخــت نشســته بــود و مــا را
تماشــا میکــرد .پیرمــرد در دکان را بســت و نشســت کنــار
ناهیــد .بــرای آنکــه کاری کــرده باشــم ،شــروع کــردم بــه
بــاد زدن زغالهــا .قرمزیشــان طــوری بــود کــه ســرمای
تنــم را یــک لحظــه بیــرون بــرد .درســت مثــل چش ـمهای
ناهیــد کــه بــا یــک نــگاه چنــان داغــت میکردنــد کــه
هــر چــه زور مــیزدی ،خــط و ربــط منطقــیاش را
نمیفهمیــدی.
پیرمــرد کنــار ناهیــد نشســته بــود و حــرف م ـیزد .ناهیــد
ســرش را بــاال آورد و بــا نگاهــی کج بهــم لبخنــد زد .نباید
همــه چیــز را اینطــور خــراب میکــردم .لبخنــد ناهیــد
یکهــو تبدیــل شــد بــه خنــدهای پــت و پهــن ،درســت مثــل
ِ
جــوک باحالــی میشــنید .ولــی آن
عباســی وقتــی کــه
خنــده کجــا و ایــن یکــی کجــا .دیگــر نگاهــش نکــردم،
خیــره شــدم بــه زغالهــای منقــل کــه جرقههایــش دور و
بــرم آتشبــازی راه انداختــه بودنــد .خــراب کــردی کیــان.
تــوی ایــن جــادهی تاریــک ،کنــار ایــن قهوهخانــه ،داری
چــه غلطــی میکنــی؟ جگــر کبــاب میکنــی؟ اصــا ایــن
پیرمــرد از کجــا ســروکلهاش پیــدا شــد؟ چــرا ناهیــد دارد
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اینطــور بهــت میخنــدد؟
دوبــاره ســرم چرخیــد .صــورت ناهیــد را از پشــت
قطرههایــی کــه از بخــار روی شیشــه ســر میخوردنــد
پاییــن میدیــدم .خنــدهاش آرام آرام تــه گرفــت ،ولــی
هنــوز همــان لبخنــد کمرمــق گوشــهی لبهایــش پیــدا
بــود .جگرهــا کبــاب شــده بودنــد ،از روی منقــل برداشــتم
و گذاشــتم روی همــان ظــرف اســتیل .پیرمــرد از کنــار
ناهیــد بلنــد شــد و دوبــاره بیــرون آمــد .بهــم نگاهــی کــرد
و گفــت« :باهــام بیــا باباجــان».
پاهایــم بیاختیــار راه افتادنــد دنبالــش .وارد قهوهخانــه
کــه شــدم ،ناهیــد بــا همــان لبخنــد بــه ســرتاپایم نگاهــی
انداخــت و بهــم چشــمکی زد .معنــیاش را نفهمیــدم،
ولــی انــگار موضــوع آنقدرهــا هــم جــدی نبــود .پیرمــرد
از ناهیــد خواســت کــه او هــم بــا مــا بیایــد .خــودش جلــو
راه افتــاد .از در انتهــای مغــازه وارد همــان حیــاط کوچــک
شــدیم .ســهکنج حیــاط پلــه میخــورد و وصــل میشــد
بــه اتاقــی کوچــک کــه روی ســقف قهوهخانــه ســاخته
بودنــد .پیرمــرد همانطــور کــه از پلههــا بــاال میرفــت،
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زیــر لــب ورد میخوانــد .وردش بــا چیــزی کــه همیشــه
زیــر لبهــای مــادر میجنبیــد فــرق داشــت .انــگار داشــت
دعــا میکــرد .از پلههــا بــاال رفتیــم .در اتــاق را بــاز کــرد.
اتاقــی کوچــک بــود بــا یــک شــمایل بــزرگ کــه نصــف
دیــوار را گرفتــه بــود .نتوانســتم تشــخیص بدهــم صاحــب
شــمایل حضــرت علــی بــود یــا کســی دیگــر؛ چش ـمهای
سرمهکشــید ه داشــت و شــال ســبزی دور ســرش پیچیــده
بــود.
عمومنصــور بــا لبخنــد بهــم نگاهــی کــرد و گفــت« :بشــین
آقا کیــان».
چقــدر خــوب بــود کســی اســم کوچکــت را صــدا مـیزد.
زودتــر بــا همــه چیــز ارتبــاط برقــرار میکــردی .هــم بــا آن
اتــاق کوچــک و هــم بــا آن کتــری ســیاه کــه روی چــراغ
نفتــی گوش ـهی اتــاق داشــت غلغــل میکــرد و هــوا را دم
داده بــود .بــه ناهیــد نــگاه کــردم کــه هنــوز همــان لبخنــد
روی لبهایــش بــود .ســرش را تکانــی داد و آهســته،
طــوری کــه فقــط خودمــان بشــنویم ،گفــت« :ببیــن چــه
بــازیای راه انداختــی!»
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از بیــرون چنــد بــار صــدای واقواق ســگی آمــد.
عمومنصــور از پنجــره بیــرون را دیــد.
«ای پدرصلواتی! االن برمیگردم».
بــا لبخنــدی انــگار از ســر کیــف بــه هــر دومــان نگاهــی
انداخــت و بعــد از اتــاق بیــرون زد.
از پنجــره بــه بیــرون نــگاه کــردم .ســگ ســفید بزرگــی
جلــوی قهوهخانــه داشــت بــه زمیــن پــوزه میکشــید و
عمومنصــور را کــه دیــد از ســر ذوق برایــش پــارس کــرد.
پیرمــرد رفــت پشــت یخچــال و چیزهایــی بیــرون آورد و
انداخــت جلــوی ســگ .کنــار اتــاق نشســتم و بــه دیــوار
تکیــه دادم کــه نــم برداشــته بــود .ناهیــد هــم کنارم نشســت
و تــا بــه صورتــش نــگاه کــردم زد زیــر خنــده.
«عشــقش همیــن کاراســت .دوســت داره آدمــا رو بــه
هــم محــرم کنــه .میگــه وقتــی بــه هــم محــرم باشــین راه
دلتــون بــه هــم بازتــره!»
و دوباره خندید ،اینبار بلندتر.
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«االن میخواد چیکار کنه؟!»
«تقصیــر خــو ِد خــرت بــود دیگــه! چــی گفتــی بهــش؟
بازیــت گرفتــه بــا ایــن پیرمــرد؟»
بــاز هــم دندآنهــای تراشخــوردهاش را انداخــت بیــرون.
نخنــد ناهیــد .هــر بــار کــه میخنــدی بیشــتر مطمئــن
میشــوم کــه بایــد تــا تــه خــط بــروم.
در بــاز شــد و پیرمــرد بــا یــک ســینی بــزرگ بــه اتــاق
برگشــت .کبابهــا را آورده بــود .کنــار ســیخها ماســت
و ســبزی و چنــد شیشــه دوغ هــم چیــده بــود .نشســت
کنارمــان .نفــس عمیقــی کشــید و لبخنــد زد .رو بــه ناهیــد
گفــت« :تــو بــا هــر آدمــی تــو ایــن قهوهخونــه نم ـیآی،
میدونــم بابــا .ایــن آدمــو حتمــا خــوب میشناســیش».
ناهیــد زد زیــر خنــده و گفــت« :خــوب! جــد انــدر جدشــو
میشناســم».
پیرمرد خندید« :خوبه بابا ،جوون خوبیه».
ناهیــد را دیــدم کــه بــا لبخنــدی از ســر شــیطنت نگاهــم
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میکــرد .شــبیه خنــدهی مــاکان بــود وقتــی کــه دور از
چشــم مهتــاب گوشــتهای خــورش را جــدا میکــرد.
تــا مــن را پشــت ســرش میدیــد اول زرد میکــرد ،ولــی
وقتــی بهــش چشــمک م ـیزدم لبخنــدی از ســر شــیطنت
میآمــد روی لبهایــش .درســت مثــل لبخنــدی کــه
روی لبهــای ناهیــد نشســته بــود.
بایــد چیــزی میگفتــم .بایــد بــه پیرمــرد میفهمانــدم
حرفــی کــه زدهام زر اضافــه بــوده و قپــی آمــدهام .مــن
زن دارم عمومنصــور .بچــهام ،مهــر کــه بیایــد مــیرود
مدرســه .پــس االن بایــد از اتــاق بزنــم بیــرون و از
ناهیــدبخواهــم کــه راه بیفتــد ســمت تهــران .اگــر حــاال
برمیگشــتیم شــاید دو ســه ســاعت دیگــر میرســیدیم.
شــب میخوابیــدم و صبــح کــه دوبــاره صــورت عباســی
را میدیــدم کال از ایــن حــال و هــوا میآمــدم بیــرون.
همــه چیــز تــوی همــان لحظــه تمــام میشــد .کافــی بــود
فقــط یکبــار بهــم بگویــد “چطــوری کســوف” ،آن وقت
دوبــاره میرفتــم تــوی همــان نقــش همیشــگی .لبخنــد
مــیزدم و مینشســتم پشــت آن مانیتــور شــارپ لعنتــی
و میگذاشــتم هــر بالیــی میخواهــد ســر چشــمهایم
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بیــاورد .همهچیــز تمــام میشــد .مثــل صبحهایــی کــه
بــا زنــگ آن یــازده دوصفــر لعنتــی ،ســاعت هفــت صبــح
بیــدار میشــدم و میفهمیــدم کــه آشــپزخانهی لوکــس
و بوســه از روی گونــهی مــارگارت فقــط یــک خــواب
بــوده .بدجــوری میخــورد تــوی ذوقــم ،ولــی زود خــودم
را جمــع و جــور میکــردم؛ میرفتــم دستشــویی صورتــم
را زیــر آب میگرفتــم و برعکــس هــر روز چاینخــورده
از خانــه مـیزدم بیــرون .فقــط میخواســتم هــر چــه زودتــر
هــوای آزاد بــه کلــهام بخــورد .ولــی اینبــار نمیدانــم
چــرا از جایــم ُجــم هــم نخــوردم .انــگار بــاز هــم دلــم
نمیخواســت تــوی بــازیای کــه ناهیــد هــم بهــش تــن
داده بــود ،کــم بیــاورم.
«ناهیدجــان ،بابــا! کاری رو کــه میگــم بکــن .فقــط
نخنــد .چشــماتو بــذار روی همــو تــوکل کــن»...
ناهیــد بیتوجــه بــه حــرف پیرمــرد زد زیــر خنــده .از
لحظ ـهای کــه بــه اتــاق آمــده بودیــم فقــط خندیــده بــود،
آنقــدر کــه چشـمهایش خیــس شــده بــود .هــی بــا پشــت
دســت اشــکهایش را پــاک میکــرد و بــاز میخندیــد
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و بــاز اشــک میریخــت .شــاید خندیدنــش بهانــه بــود.
شــاید بایــد حــرف چشــمهایش را بــاور میکــردم کــه
بیخیــال لبهایــش راه خودشــان را میرفتنــد.
«عمــو بیخیــال شــو! مــا اومدیــم چهــار ســیخ جیگــر
بخوریــم و یــه ســری بهــت بزنیــم ،ببیــن چــه داســتانی
درســت کــردی!»
پیرمــرد در ســکوت بــه ناهیــد نــگاه کــرد و لبخنــد زد و
کاله کشــی چرکتابــش را از روی ســرش برداشــت .بــه
یکبــاره موهــای پرپشــت و ســفیدش از زیــر کاله ریختند
روی پیشــانی .چهــرهاش پیــش چشـمهایم بــه آنــی رنــگ
عــوض کــرد .آن موهای ســفید بــه چهرهاش نــوری داد که
بــا صــورت زمختــی کــه تــوی تاریکــی دیــده بــودم کلــی
فــرق میکــرد .حــاال بــا آن موهــای ســفید میشــد بــه او
ت ببنــدم و
اعتمــاد کــرد .میتوانســتم چش ـمهایم را راح ـ 
فرمــان را بدهــم دســتش .حتــی اگــر هــوس میکــرد از
دره پرتــم کنــد پاییــن.
«مگه این موها رو من تو آسیاب سفید کرده باشم!»
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ناهیــد ســرش را تکانــی داد و ایــن بــار چیــزی نگفــت.
پیرمــرد رو بــه ناهیــد گفــت« :واســه یــک هفتــه بــه هــم
محرمتــون میکنــم بابــا .بــار دیگــه کــه اومدیــن اینجــا،
قــول مـیدم کــه اســمتون افتــاده تــوی شناســنامهی هــم».
ناهیــد دوبــاره زد زیــر خنــده و اینبــار طــوری بهــم نــگاه
کــرد کــه یعنــی بهتــر اســت مــن هــم چیــزی بگویــم .ولــی
آن اتــاق کوچــک و َدمدار ،آن چشـمهای درشــت پیرمرد
بــا آن رگهــای ریــز ســرخ ،آن نــگاه مصمــم ،صــدای
خندههــای ناهیــد و صــدای ســگی کــه از دور میشــنیدم
همهشــان دســت بــه یکــی کــرده بودنــد تــا فــک مــن قفــل
شــود .خیلــی زور زدم ،ولــی حتــی یــک لبخنــد ســاده هــم
روی لبهایــم نیامــد.
«دیگــه چــی عمــو؟ آخــه چــرا تــو اینقــدر آدم باحالــی
هســتی ،هــا؟!»
پیرمــرد بیآنکــه بــه شــوخیهای ناهیــد توجــه کنــد ،بهــم
نــگاه کرد.
«چشمهاتو ببند و توکل کن باباجان».
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طــوری ایــن را گفــت کــه انــگار بــا چشـمهای درشــت و
قرمــزش هیپنوتیزمــم کــرده باشــد .پلکهایــم رفتنــد روی
هــم .صــدای خنــدهی ناهیــد در اتــاق پیچیــد.
«نه ،خوبه! راه افتادی کیان!»
چیــزی نگفتــم ،ولــی نمیدانــم چــرا جلــوی چشــمهایم
تــوی تاریکــی ،ســروکلهی صــورت مهتــاب پیــدا شــده
بــود.
صــدای پیرمــرد را شــنیدم کــه زیرلــب گفــت« :بس ـماهلل
الرحمــن الرحیــم».
قــرار نبــود مهتــاب بیایــد .قــرار نبــود جــز تصویــر ناهیــد
تصویــر دیگــری از پیــش چشـمهایم بگــذرد .ولــی مهتاب
آمــده بــود و خیــره شــده بــود بــه مــن .صورتــش کمتریــن
آرایشــی نداشــت .فهمیــدم قــرار اســت چیــزی بشــود .اخم
کــرده بــود .آنقــدر خیــره و مصمــم تــوی چشــمهایش
نــگاه کــردم تــا باالخــره از رو رفــت .فهمیــد کــه اینبــار
بــا همیشــه فــرق دارد .مــن کوتــاه نمیآیــم .پشــت کــرد
بهــم و آرام آرام تصویــرش در تاریکــی فــرو رفــت و
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جایــش را داد بــه صــورت ناهیــد .بــا همــان لبخنــدی کــه
دســت و پایــم را شــل میکــرد .و روی تصویــر صــورت
او کلماتــی عربــی را میشــنیدم کــه از تـ ِه گلــوی پیرمــرد
بیــرون میآمــد .منتظــر صــدای خنــدهی ناهیــد بودم .شــاید
بــا صــدای خنــدهی او از خــواب میپریــدم .آن وقــت
چشــمهایم را روی تخــت بــاز میکــردم و میدیــدم
نفسهــای مهتــاب دارد میخــورد بــه صورتــم ،کــه
دهانــش نیمهبــاز مانــده و البــد دارد خــواب میبینــد .آن
وقــت زود خــودم را جمــع و جــور میکــردم و صورتــم
را زیــر آب ســرد میگرفتــم و از خانــه مــیزدم بیــرون.
ولــی اینبــار چشــمهایم را کــه بــاز کــردم خبــری از
صــورت مهتــاب نبــود .ناهیــد داشــت نگاهــم میکــرد ،بــا
لبخنــدی کــه خیلــی هــم مســخره نبــود.
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انــگار آدم دیگــری شــده بــود .از قهوهخانــه کــه بیــرون
آمدیــم ،ســاکت شــد .حتــی یــک کلمــه هــم حــرف نــزد.
هیــچ وقــت دلــم نمیخواســت کســی باشــم کــه مســئول
شکســتن ســکوت اســت .بــرای همیــن حرفــی نــزدم.
منتظــر بــودم خــودش ایــن مســئولیت را بــه عهــده بگیــرد.
ولــی او هــم زیــر بــار نرفــت .حتــی نپرســیدم باالخــره قــرار
اســت کجــا برویــم .باز پایــش را گذاشــته بــود روی گاز و
مثــل آدمهــای تــه خــط رانندگــی میکــرد .انــگار همیــن
یــک ســاعت پیــش خــودش نگفتــه بــود کــه قــرار نیســت
تــوی ایــن ســفر کســی کار احمقانـهای بکنــد .چشـمهایم
را بســته بــودم و خــودم را زده بــودم بــه خــواب ،ولــی پیــچ
و خــم جــاده را حــس میکــردم .از کــش و قــوس جــاده
دلــم داشــت آشــوب میشــد .پنجــره را پاییــن کشــیدم.
هــوای آزاد پیچیــد تــوی ماشــین .همـهی راه بــدون حتــی
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یــک نیمنــگاه گذشــت .ابتــدای شهســوار ،نزدیکیهــای
دانشــگاه بــود کــه بــه یکــی از فرعیهــا پیچیــد .صــدای
حرکــت چرخهــای ماشــین روی ریگهــای کــف
کوچــه و صــدای موجهایــی کــه از دور میآمــد ،بهــم
اطمینــان مـیداد کــه ایــن دیوانگــی را کــردهام .بــه جــای
ســیگار دود کــردن کنــار پنجــره و نــگاه کــردن بــه مهتــاب
کــه آرام خرخــر میکنــد ،ســاعت یــک و نیــم صبــح
نشســتهام کنــار ایــن زن ،تــوی ماشــینی کــه جلــوی یــک
در بـ ِ
ـزرگ آهنــی ایســتاده اســت.
چنــد بــار بــوق زد و منتظــر مانــد کســی در را بــاز کنــد،
ولــی خبــری نشــد .موبایلــش را از جیبــش بیــرون کشــید و
شــمارهای گرفــت« :مــن پشــت درم ،پــس کــدوم گــوری
هســتی؟»
صــدای زنــی را از پشــت تلفــن نامفهــوم میشــنیدم .ناهیــد
گــوش میکــرد و ســرش را جــدی و گاه مســخره تــکان
میداد.
«میگــه کلیــدو جــا گذاشــته پشــت در .االن دیروقتــه
وگرنــه میگفتــم حســن از در بــره بــاال ،بنــده خــدا االن
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خوابــه».
منظــورش ایــن بــود کــه از دیــوار بــروم بــاال و در را بــاز
کنــم .چنــد وقــت بــود حتــی فاصل ـهی خان ـ ه تــا بقالــی را
هــم تندتــر از ســرعت همیشــگیام نرفتـه بــودم ،چــه برســد
بــه ایــن کارهــای اکروباتیــک .این یکــی دیگر ازم ســاخته
نبــود ،ولــی پیــش ناهیــد بدجــوری ضایــع میشــد .از
ماشــین پیــاده شــدم .در ،جــای دســت داشــت و بــاال رفتــن
ازش کار ســختی نبــود .روی دیــوار رســیدم و وقتــش بــود
بپــرم پاییــن .لعنــت بــه تــو عباســی بــا آن عروس ـیهایت!
آخــر ســاعت د ِو صبــح ،تــوی شهســوار ،آن هــم روی ایــن
دیــوار چــه غلطــی میکنــم مــن! ناهیــد بــا لبخنــد بهــم
نــگاه میکــرد و از تــوی ماشــین اشــاره کــرد بپــرم دیگــر.
پریــدم و بــا صــدای جــر خــوردن چیــزی پایــم بــه زمیــن
رســید .دیــدم گوشـهی بارانـیام بــه تیـز ِ
ی در گیــر کرده و
جــر خــورده .ناخــودآگاه بغــض کــردم و راه گلویــم بســته
شــد .وســط حیــاط نشســته بــودم و چشـمهایم نــم برداشــته
بــود .ناهیــد داشــت بــوق مـیزد .خــودم را از وســط حیــاط
جمــع کــردم .ویــای کوچکــی بــود .دو طرفــش باغچ ـه
داشــت پــر از درختهــای کوتــاه و بلنــد ،و آن وســط
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هــم ســاختمانی بــود بــا ســقف شــیروانی .در حیــاط را بــاز
کــردم .ناهیــد تــا بارانــی ِ جرخــوردهام را دیــد ،زد زیــر
خنــده .اولیــن خنــدهی بعــد از قهوهخان ـهاش بــود .ماشــین
را کــه آورد تــو ،در را بســتم .پیــاده شــد و نفــس عمیقــی
کشــید و بیآنکــه نگاهــم کنــد ،لبخندبهلــب گفــت
نگــران بارانـیام نباشــم ،باالخــره یــک چیــزی برایــم پیــدا
میکنــد بپوشــم.
پشــت ســرش راه افتــادم و رفتیــم تــوی ســاختمان.
دســتهایش را بــه هــم مالیــد و گفــت« :بهــش گفتــم
دارم مــیآم هــا! جیــم زده رفتــه آمــل ،عروســی».
خانــه ســرد بــود و از دهانمــان بخــار بیــرون مــیزد.
نمیدانســتم دربــارهی کــی حــرف میزنــد .ازش هــم
نپرســیدم .همــان بهتــر کــه طــرف رفتــه بــود آمــل .اصــا
حوصلـهی آدم دیگــری نداشــتم .رفتــم بیــرون تــا از تــوی
آلونــک کنــار ســاختمان هیــزم بیــاورم .احســاس کــردم
چیــزی دارد تــوی جیــب بارانـیام میلــرزد .مهتــاب بــود.
هیجــده تمــاس بیپاســخ .میدانســتم تــا حــاال بــه هم ـهی
بیمارســتآنها زنــگ زده ،ولــی کمــی هیجــان هــم بــرای
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زندگــیاش الزم بــود .خــودش چنــد روز پیــش بهــم
گفتــه بــود همــه چیــز زندگیمــان زیــادی تکــراری شــده
و بایــد فکــری برایــش بکنیــم .از ایــن برنامــه بهتــر چــه
میخواهــی مهتــاب! شــوهرت از ســاعت یــک بعدازظهــر
از خانــه زده بیــرون و حــاال نزدیــک دو صبح اســت .شــاید
زیــر یــک تریلــی هیجدهچــرخ رفتــه یــا گوشـهی خیابــان
ســکته کــرده باشــد .فکــرت بــه همــه جــا م ـیرود ،جــز
بازداشــتگاه و اویــن و ایــن مزخرفــات.
آن روز همــه فکــر میکردنــد کــه خبــر پــدر را فقــط
بایــد از یکــی از زندآنهــای سیاس ـیها بگیرنــد .ولــی تــو
خــوب میدانــی مــن اهــل ایــن حرفهــا نیســتم کــه
مشــتم را علیــه چیــزی گــره کنــم .پــس فقــط زنگ بــزن به
مکآنهــای عمومــی مثــل بیمارســتآنها .اســمم را در لیســت
هم ـهی تصادفیهــای امــروز چــک کــن ،شــاید نتیج ـهای
بگیــری .اگــر خبــری نشــد ،زنــگ بــزن پزشــکی قانونــی.
چقــدر هیجــان دارد وقتــی طــرف دارد تــوی لیســتش
اســمم را چــک میکنــد و در آن ســکوت چندلحظ ـهای
آمــادهي شــنیدن هــر جــور خبــری هســتی :خانــوم ،یــه
جنــازهی مجهولالهویــه داریــم.
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مــن همــان مجهولالهویـهام .بــرو ،شــاید از روی بارانـیام
شناســاییام کنــی .مگــر چنــد نفــر همچیــن بارانــیای
دارنــد! بــرو یــک کاری بکــن مهتــاب .ببیــن چــه شــوهر
معرک ـهای هســتم! هیجــان از ایــن بیشــتر چــه میخواهــی.
تــا خــود صبــح میتوانــی از ایــن هیجــان لــذت ببــری.
شــاید صبــح بهــت یــک اساماس دادم و گفتــم کــه
ســالمام .البتــه بیتوضیــح؛ دلــم نمیخواهــد بزنــم ایــن
هیجــان را یکهــو ناقــص کنــم.
هیزمهــا را ریختــم تــوی شــومینه .ســرتا پایــم را بــا لبخنــد
ورانــداز کــرد که بــا بارانــی جرخورده ایســتاده بــودم کنار
شــومینه .بــا حالتــی نمایشــی هیزمهــا را روی هــم چیــد
کــه یعنــی دهاتــی ،هیــزم را همینطــور فل ـهای نمیریزنــد
تــوی شــومینه .تــازه وقــت کــردم دور و بــر را ببینــم .خانــه
دوبلکــس بــود بــا ترکیبــی کــه از آن خوشــم آمــد؛ یــک
هــال کوچــک کــه پلــه میخــورد و بــه پذیرایــی وصــل
میشــد .آنجــا میــز و صندلــی چیــده بودنــد .کنــارش هــم
یــک اتــاق خــواب بــود کــه دلــم میخواســت آن را هــم
ببینــم.
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آتــش تــوی شــومینه گــر گرفــت .رفــت تــوی حیــاط و از
عقــب ماشــین ســاکی را آورد و گذاشــت گوشـهی هــال.
«لباس راحتی داری؟»
بــا خــودش چــه فکــر کــرده بــود؟ تــا لحظـهی آخــر تــوی
میــدان آزادی هنــوز مــردد بــودم .حتــا اگر دو دقیقــه دیرتر
میرســید ،راهــم را کــج میکــردم و میرفتــم کوهســار
و حســابی س ـگلرز م ـیزدم و ســیگار دود میکــردم.
معطــل جــواب مــن نماند و از توی ســاک همان شــلوارک
و تیشــرت لیمویــی را بیــرون کشــید و پــرت کــرد طرفــم.
بعــد هــم چنــد تکــه لبــاس سانســوری بیــرون کشــید کــه
فهمیــدم میخواهــد بــرود حمــام .پلههــای هــال را بــاال
رفــت و آن پشــت ،جایــی کــه مــن نمیدیدمــش ،گــم
شــد.
خانــه از گرمــای شــومینه داشــت گــرم میشــد .جــز چــراغ
وســط هــال بقیــهی چراغهــا خامــوش بودنــد .از بیــرون
صــدای مــوج میآمــد .خانــه چســبیده بــه ســاحل بــود.
پــردهی پنجــره را کنــار زدم ،ولــی تاریــک بــود و دریــا
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دیــده نمیشــد .از پلههــا بــاال رفتــم تــا اتــاق .یــک تخــت
بــود و یــک میــز و چنــد کتــاب روی آن ،بــا یــک گلــدان
کنــار اتــاق و یــک قــاب عکــس روی دیــوار .چــراغ را
روشــن کــردم .عکــس اشــکان بــود کــه دوبــاره بــا آن
چش ـمهای نافــذش خیــره نگاهــم میکــرد .آدمهــا وقتــی
از هــم جــدا میشــوند ،حتــا عکسهــای دونفرهشــان
را هــم از وســط قیچــی میکننــد ،ایــن دیگــر چ ـ ه جــور
جــدا شــدنی بــود کــه عکــس ایــن مرتیک ـهی لندهــور بــا
آن چش ـمهای وحشــی بــه در و دیــوار همــه جــا آویــزان
بــود؟ نمیخواســتم همانطــور بهــم خیــره بمانــد .چــراغ
را خامــوش کــردم.
صــدای موجهــای دریــا چــه کیفــی مــیداد .نزدیــک و
بعــد آرام آرام دور میشــد .دیگــر همــه چیــز تمــام شــد
کیــان .دیگــر کلکــت کنــده اســت .ایــن صــدا را هرگــز
نمیتوانــی فرامــوش کنــی .ایــن خانــه و ایــن تخت همیشــه
مثــل تیــغ فــرو مـیرود تــوی مغــزت .کلکــت کنــده اســت
کیــان.
صــدای ناهیــد را از حمــام شــنیدم کــه داشــت بــا صــدای
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بلنــد صدایــم مــیزد« :کیــان! پــس کــدوم گــوری
هســتی؟»
از اتــاق زدم بیــرون .از در نیمهبــاز حمــام کــه از آن
بخــار بیــرون مـیزد ،ســر و نیمــی از شــانهی لختــش دیــده
میشــد« :کــری؟! صدبــار صــدات زدم .تــو اون ســاکه
یــه حول ـهی ســفید هســت بــرام بیــار ،یــادم رفــت».
تــوی فکــر ایــن نبــودم کــه چطــور میشــود عریانــی
شــانهی ناهیــد را ماسـتمالی کنــم .اصــا کل ایــن صحنــه
مشــکل داشــت .از آنهایــی بــود کــه حــال میکــردم بــا
فشــار دکمـهی  Deleteفاتحـهاش را بخوانـم .همــه چیــز را
بایــد دوبــاره از زمانــی شــروع میکــردم کــه احتمــاال توی
میــدان آزادی از ماشــینش پیــاده میشــدم و میگفتــم:
ســفر خوبــی بــود.
ایــن “ســفر خوبــی بــود” را هــم بچههــای دوبلــه بایــد
زحمتــش را میکشــیدند ،چــون تــوی فیلــم اصــا همچیــن
دیالوگــی وجــود نداشــت .ولــی باالخــره الزم بــود مــردم
بفهمنــد ایــن دو نفــر بــا هــم رفتهانــد ســفر.
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از الی د ِر حمــام دســت لخــت و خیســش بیــرون آمــد،
حولــه را گرفــت .هنــوز بارانــی را از تنــم درنیــاورده بــودم.
دلــم نمیآمــد .بــا پوزخنــد بهــم نگاهــی کــرد و گفــت:
«اومــدم بیــرون ،بــا ایــن لباســای پــاره پــوره نبینمــت ،داره
حالــم ازت بهــم میخــوره».
دیگــر فاتحـهات خوانــده اســت بارانــی عزیز .چــه روزهای
خوبــی بــا هــم گذراندیــم .همیشــه؛ .تابســتان و زمســتان
فرقــی نمیکــرد .همیشــه لباسهــای حراج ـیام را ســرتاپا
ماســکه میکــردی و مــن هــم همیشــه قدردانــت بــودم.
نمیگذاشــتم مهتــاب تــوی تشــت و ماشــین گربهشــورت
کنــد؛ فقــط خشکشــویی .رنــگ و رو برایــت نمانــده بــود،
ولــی آدمــی نبودم کــه به ایــن زودیهــا از خیــرت بگذرم.
حــاال امــا وضــع عــوض شــده .کار بــه جایــی رســیده کــه
بهــت میگوینــد پــاره پــوره.
شــلوارک نایــک و تیشــرت لیمویــی را از روی مبــل
برداشــتم و تــوی اتــاق لباسهایــم را عــوض کــردم.
ولــی انــگار مهتــاب بــه جــای زنــگ زدن بــه بیمارســتان و
پزشــکی قانونــی ترجیــح مـیداد دهــن خــودم را ســرویس
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کنــد .جیــب بارانـیام میلرزیــد و چــراغ موبایلــم روشــن
و خامــوش میشــد .بهــت گفتــه بــودم مهتــاب؛ تــا صبــح
بایــد بــا ایــن هیجــان بــال بــال بزنــی .تــا تــو باشــی کــه
آن جــور نیـشدار نگویــی حتــی منیــر هــم هــر شــش مــاه
یــک بــار بــا آن شــوهر دهاتـیاش یــک ســفری مـیرود.
ایــن دیگــر تــوی لفافــه گفتــن نیســت ،ایــن بدتریــن نــوع
صراحــت اســت مهتــاب .الاقــل حرفــت را راحت بگــو ،نه
بــا گوشــه و کنایـهی حالبههـمزن .بیــا بگــو برویــم ســفر.
آنوقــت میگویــم عباســی مرخصــی نمیدهــد ،بایــد
منتظــر تعطیــات رســمی باشــیم کــه کــم هــم نیســت ،پس
صبــر کــن .مثــل ایــن زنهــای تــوی ســریالهای خانــواده
پشــت چشــم برایــم نــازک نکــن کــه زندگیمــان خیلــی
بــدون اتفــاق اســت .اتفــاق میخواهــی؟ بیــا ایــن هــم
اتفــاق! تــا صبــح میتوانــی از ایــن اتفــاق لــذت ببــری.
از حمــام بیــرون آمــد .موهایــش هنــوز خیــس بــود و فکــر
کــردم االن اســت کــه بســاط سشــوار را راه بینــدازد ،ولــی
یکراســت بــه اتــاق آمــد و خــودش را پــرت کــرد روی
تخــت .بعــد هــم تــای پتــو را از پاییــن تخــت بــاز کــرد و
کشــید روی خــودش و گفــت« :آخیــش!»
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بــه قــاب عکــس روی دیــوار نــگاه کــردم .دنبالـهی نگاهم
را گرفــت و بــه عکــس رســید.
«بعضیــا فکــر میکنــن بایــد گذشتهشــونو پــاک کنــن.
مــن ایــن فکــرو نمیکنــم».
چــراغ موبایلــم بــاز هــم چشــمک مــیزد .دوبــاره
گذاشــتمش تــوی جیــب بارانــی.
«الزم نیست پاک کنی ،مخفیش کن».
روی تخــت کمــی جابهجــا شــد و گفــت« :ایــن روش
توئــه ...بــرای مــن یــه جــور دیگــه اســت .بایــد همیشــه
جلــوی چشــمم باشــه .بایــد هــر روز ببینمــش تــا یــادم
نــره».
بعــد هــم چشــمکی بهــم زد کــه یعنــی ایــن بحــث را ادامــه
ندهــم ،حوصله نــدارد.
بــا آن چشــمک ســر حــرف زدن را هــم کــه کــور کــردی.
تــازه میخواســتم برایــت فلســفهبافی کنــم .خــب حــاال
بایــد چــهکارکــرد ناهیــد؟ بهخصــوص وقتــی کــه ایــن
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طــور زل میزنــی و تــوی ســکوت بهــم خیــره میشــوی.
اگــر جــرج بــودم ،همیــن حــاال از روی صندلــی بلنــد
میشــدم و لــب تخــت ،کنــارت مینشســتم .بعــد تــوی
چشــمهایت نــگاه میکــردم و وقتــی مطمئــن میشــدم
قــاب نگاهــم زیــر دهــان ماهــی را چنــگ انداختــه ،ماهــی
را میکشــیدم بــاال .ولــی مــن جــرج نیســتم؛ زندگـیام آن
همــه بــاال و پاییــن نــدارد .پس تــو را بــه هر که میپرســتی،
آن طــور زل نــزن بــه چشــمهایم .امشــب ســرم گــرم
نیســت .ماجــرای قهوهخانــه هــم اتفاقــی بــود .نمیدانــی
چــه حالــی داشــتم .اصــا هم ـهاش تقصیــر خــودت بــود.
اگــر نمیخواســتی ،میتوانســتی همــان موقــع یــک
جــوری پیرمــرده را بپیچانــی .ولــی فقــط میخندیــدی.
دســت و پایــم قفــل شــده بــود ناهیــد از لبخندهایــت .همــه
چیــز از گــور همیــن لبخندهــای تــو بلنــد میشــود .حــاال
هــم اینطــور نگاهــم نکــن .نگــذار از جایــم بلنــد شــوم
و بــرای خــودم بشــوم یــک پــا جــرج .چــرا نمیفهمــی
کــه آن چشـمها دارد از روی ایــن صندلــی چرمــی بلنــدم
میکنــد و میکشــاندم ســمت تــو؟
بلنــد شــدم و درحالیکــه ســعی میکــردم قــاب نگاهــم
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زیــر دهــان ماهــی گیــر کنــد ،بــه چشــمهایش خیــره
شــدم .کنــارش ،لــب تخــت ،نشســتم .از بیــرون صــدای
مــوج میآمــد .نزدیــک میشــد و بعــد آرام آرام دور.
دســتم را گذاشــتم روی دســتش کــه از زیــر پتــو بیــرون
آمــده بــود .مــن اهــل شــلوغکاری نیســتم مــارگارت ،فقط
یــک بوســه از روی گونـهات .ولــی بایــد همیــن جــا کات
زد مــارگارت .بــه صبــح روز بعــد کــه چش ـمهایم را بــاز
میکنــم و ناهیــد را میبینــم کــه ســرش را روی بازویــم
گذاشــته و خوابیــده اســت.
*
«آهای زنیکه! پاشو لنگ ظهره».
همــه چیــز درســت بــود جــز ایــن صــدا کــه در فیلمنامــه
نبــود .صــدای ولنــگار نــازی بــود کــه بلنــد بــود.
«هــی ســلیته خانــوم! پاشــو دیگــه .بیــا صبونــه کوفــت
کــن».
از روی تخــت پاییــن پریــدم .آنقــدر ناگهانــی ایــن کار
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را کــردم کــه ناهیــد از خــواب پریــد .لبخنــدی زد و بــا
صــدای خوابآلــودش گفــت« :خفهشــو نــازی! بــذار
بخوابــم».
بالفاصلــه لباسهایــم را تنــم کــردم و نشســتم لــب تخــت.
اگــر میدانســتم ایــن زنــک دیوانــه هــم قــرار اســت بیایــد،
بــه گــور پــدرم میخندیــدم ایــن طرفهــا پیدایــم شــود.
چندبــار پنجههایــم را بــاز و بســته کــردم .اگــر االن میآمد
تــوی اتــاق و هــر دومــان را بــا هــم میدیــد چقــدر زر زر
میکــرد .ناهیــد کــه فقــط بهــش میخندیــد ،ولــی مــن
اهــل خندیــدن نبــودم .حوصلــه نداشــتم یکســره کلکل
کنم .
ناهیــد ســرش را بــرده بــود زیــر پتــو و صدایــش از همآنجــا
درمیآمــد« :بــرو صبحونــه بخــور .بــرو ،منــم مـیآم».
«چرا نگفتی نازی هم هست؟»
«پاشــو بــرو دیگــه ،اینقــد حــرف نــزن .اونــا همـهش عرعر
زبونشه».
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خــودم را آمــاده کــردم تــا پنجههایــم را دوبــاره بینــدازم
بیــن پنجههــای مردانــهی نــازی و بهــش بفهمانــم کــه
حریفــش آمــاده اســت و خیلــی تنــد نتــازد .از کنــار ناهیــد
بلنــد شــدم و بــه هــال رفتــم .پشــتش بــه مــن بــود و داشــت
از کابینــت چیــزی برمیداشــت .تــا ســرش را چرخانــد و
مــرا دیــد کــه بــا شــلوارک و تیشــرت لیمویــی وســط
هــال ،دســت بــه کمــر ایســتادهام ،بهــش گفتــم« :هــا؟
کــپ کــردی؟!»
لبخند تلخی روی لبهای درشتش نشست.
«مرتیکــه! تــو اینجــا چــی کار میکنــی؟ قیافهشــو نــگا!
کــی بهــت اجــازه داده بیــای اینجــا؟»
رفتــم ســمت میــزی کــه چیــده بــود و از تــوی ظــرف یــک
ورق ژامبــون برداشــتم و چهارتــا کــردم و گذاشــتم تــوی
دهانم.
«اتفاقــا منــم بــه ناهیــد گفتــم تـ ِو بیمــخ اینجــا چــه غلطــی
میکنــی؟!»
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فهمیــد قــرار نیســت کــم بیــاورم .لبخنــدش را نگــه داشــت
و حرفــی نــزد .باحوصلــه و خونســرد نشســتم پشــت میــز
صبحانــه و گفتــم« :پــس کــو چایــی؟»
بعــد هــم بــا لبخنــدی از جنــس لبخندهــای عباســی دوبــاره
یــک ورق ژامبــون گذاشــتم تــوی دهانــم .از آشــپزخانه
بیــرون آمــد و بــه ســمت اتــاق رفــت .یکــی از تخممــرغ
عســلیها را بــا ضربــهی ظریــف قاشــق چایخــوری
شکســتم و مخلــوط زرده و ســفیدهاش را هــورت کشــیدم.
امــروز کلکــت کنده اســت نــازی .امــروز دنبــال حریفام.
اصــا نمیخواســتم اینطــور بشــود ،ولــی وقتــی دردســر
خــودش میآیــد ،دیگــر آمــده اســت.
صدایشــان از اتــاق در نمیآمــد .نزدیــک بــه یــک ربعــی
طــول کشــید .آخ کــه چــه آرامشــی دارد وقتــی صبحانــه
میخــوری صــدای موجهــای دریــا را هــم بشــنوی .چــه
لذتــی دارد بــه فکــر ترافیــک ســر صبــح ولیعصر نباشــی،
بــا آن تایمــر چــراغقرمــز کــه همیشــه روی عــدد ســه قفل
میکنــد .چــه خــوب اســت اول صبــح فقــط صبحان ـهات
را بخــوری و بعــد بــه روزنام ـهای کــه پســتچی از زیــر در
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انداختــه ،یــک نــگاه سرســری بکنــی و فکورانــه چیــزی
بگویــی :عجــب دنیــای دیوانـهای!
از چــراغ قرمزهــا بــدم میآیــد و از ماشــینهای
جلویــی کــه از روی شکمســیری حرکــت میکننــد و
از مســافرکشها کــه درســت وســط چهــارراه میزننــد
روی ترمــز و مسافرشــان را پیــاده میکننــد .نمیبیننــد کــه
تایمــر چــراغ ســبز فقــط پانــزده ثانیــه اســت و تایمــر چــراغ
قرمــز همیشــه بیشــتر از یــک دقیقـه .اصــا بــه فکــر هــوای
ســنگین تــوی اتوبوسهــا نیســتند کــه وقتــی بــرای چنــد
ثانیــه میایســتند ،دلــت میخواهــد دهانــت را بــاز کنــی و
بــه هــر کســی کــه پـسات انداختــه فحــش خواهــر و مــادر
بدهــی.
باالخــره ناهیــد از اتــاق بیــرون آمــد .دســتی بــه موهایــش
کشــید و چشــمکی زد کــه یعنــی بیخیــال.
گفتم« :این رفیقت ترش کرد».
ســرش را تکانــی داد و گفــت« :اولــش بــا همــه
همینطــو ر ه » .
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نــازی هــم از اتــاق بیــرون آمــد ،بغکــرده .ســعی میکــرد
خونســرد بــه نظــر بیایــد .آمــد پشــت میــز روبهرویــم
نشســت .ناهیــد رفــت تــوی دستشــویی و بــا حالتــی
ی کــه مــا هــم بشــنویم ،چندبــار فیــن
اغراقآمیــز ،طــور 
کــرد .و قبــل از مــا ،خــودش بــه خنــده افتــاد و صــدای
خنــدهاش تــوی دستشــویی پیچیــد .بــه نــازی نــگاه کــردم
کــه هنــوز نمیخواســت گــره ابرویــش را بــاز کنــد ،ولــی
از خندههــای ناهیــد لبخنــدی روی لبهایــش نشســته
بــود.
«مرض! بیا کوفت کن میخوام جمع کنم».
ناهیــد خندهکنــان بیــرون آمــد .آنقــدر خندیــده بــود کــه
چشــمهایش بــه اشــک آمــده بــود .از خندههایــش مــن
هــم بــه خنــده افتــادم و گفتــم« :چــه مرگتــه؟»
ایـن را کــه گفتــم ،بیشــتر خندیــد و البـهالی خنــده گفت:
«اینــو ببین چــه راه افتــاده!»
ایــن حــرف بــه نــازی میــدان مـیداد کــه بتــازد« :روز اول
لپهــاش گل انداختــه بــود هــا!»
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دورهام کــرده بودنــد و اگــر میخواســتم وارد بــازی شــوم،
قطعــا بازنــده بــودم .بــرای همیــن ســکوت کــردم و لبخنــد
زدم .ناهیــد نشســت پشــت میــز .نــازی بهــش نــگاه هــم
نمیکــرد .و ناگهــان ســکوت .هــر ســه مشــغول خــوردن
شــدیم ،ولــی فضــا آنقــدر ســنگین شــد کــه دیــدم دیگــر
جــای نشســتن نیســت .ایــن بــار واقعــا نــازی بــا دیدنــم
حالــش بــد شــده بــود .بــا دندآنهــای درشــتش هــیلبش را
گاز میگرفــت و خیــره مانــده بــود بــه گلهــای نارنجــی
رومیــزی .بــا خــودم فکــر کــردم از خانــه بزنــم بیــرون بهتــر
اســت .از پشــت میــز بلنــد شــدم و گفتــم م ـیروم بیــرون
قدمــی بزنــم .نــازی چیــزی نگفــت .لباسهایــم را تنــم
کــردم و بارانــی جرخــورده را هــم روی همــه پوشــیدم .بــه
هــال کــه رســیدم ،ناهیــد گفــت بایــد یــک فکــری بــرای
ایــن بارانــی کــرد .حــرف باران ـیام را کــه م ـیزد کفــری
میشــدم .چیــزی نگفتــم و بــه ســمت در رفتــم .و هنــوز
بیــرون نرفتــه بــودم کــه صدایــم کــرد.
«راســتی! موبایلــت زنــگ مــیزد .مهتــاب بــود .بهــش
گفتــم یــه پــروژهی فیلمبــرداری بهــت خــورده تــو شــمال.
بهــش نگفتــی داری مـیآی؟ خیلــی خــری خدایــی کیــان.
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نگفتــی بدبخــت َس ـ َقط میشــه؟ ولــی از صــداش معلــوم
بــود خوشــگله».
یــک لحظــه بــه حــدی کفــری شــدم کــه بــه ســمتش خیــز
برداشــتم .دســت خــودم نبــود ،نبایــد بــا مهتــاب حــرف
م ـیزد.
«تو بیخود گوشیو جواب دادی!»
همــان چنــد قــدم تهدیدآمیــز کافــی بــود تــا نــازی میــدان
پیــدا کنــد .هیــکل درشــتش را از پشــت میــز بلنــد کــرد و
پیــش رویــم ایســتاد« :هــش! رم کــردی! آروم!»
زورش آنقــدر زیــاد بــود کــه اگــر میخواســت،
میتوانســت همآنجــا از پســم برآیــد .ناهیــد دوبــاره زد
زیــر خنــده و دســت نــازی را گرفــت کشــید« :بشــین بابا!»
ولی از چشمهایش معلوم بود ناراحت شده.
«نتــرس! گفــت شــما کــی هســتین ،گفتــم از بچههــای
فیلمبــرداریام .موبایلشــون پیــش مــن مونــده .ضایعــت
نکــردم ،شــک نکــرد».
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روگردانــدم و زدم بیــرون .هــوا ســرد بــود .جرخوردگــی
بارانـی را بــه هــم گــره زدم تــا پشــت ســرم ولــو نباشــد .تنم
داشــت یــخ میکــرد و دلــم ســیگار میخواســت .از جیــب
بارانــی ســیگاری بیــرون آوردم و روشــن کــردم .روی
ماســههای ســاحل راه میرفتــم و پاهایــم فــرو میرفــت.
آن بــار بــا مهتــاب بــودم و چشــمم یکســره بــه مــاکان بــود
تــا نزنــد بــه آب .مثــل بچـهاردک کنــار ســاحل میدویــد.
آ ن موقــع تابســتان بــود و ســاحل پــر بــود از پســربچههایی
کــه لخــت میزدنــد بــه آب .ولــی حــاال نــه مهتــاب بــود،
نــه مــاکان ،نــه هیــچ آدم دیگــری کــه بخواهــد تــوی ایــن
سگســرما کنــار دریــا قــدم بزنــد .آســمان تمامــا ابــری
بــود و موجهــا چنــان قــد میکشــیدند و دور میگرفتنــد
کــه تــا چنــد متــر تــوی ســاحل کــش میآمدنــد .چقــدر
ســیگار تــوی ایــن ســرما کیــف مـیداد .دلــم میخواســت
همـهی اتفاقهــای دیشــب را یــک بــار تــوی ذهنــم مــرور
کنــم .از آن قهوهخانــهی فکســنی گرفتــه تــا همــهی
اتفاقهــای بعــدش .ولــی انــگار ســرما مغــزم را منجمــد
کــرده بــود .بــه یــاد آوردن ،ســختترین کار ممکــن بــه
نظــر میرســید .فقــط حســی تبآلــود یــادم میآمــد و
دمکردگــیِ خانـهی پیرمــرد و پــارس آن ســگ کــه گاهی
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نزدیــک و گاهــی دور میشــد.
حــاال میفهمیــدم چــرا جــرج بــا همـهی کثافــت بودنــش،
در آخریــن لحظــه تــو را بــه هیــچ کــس نمیفروخــت.
بدجــوری تنــش را داغ میکــردی مــارگارت .جــرج
هــر قــدر هــم خبیــث و از اعضــای درج ـهی یــک مافیــا،
وقتــی آنطــور دور تنــش میپیچیــدی و شــانهاش را
میبوســیدی ،چطــور میتوانســت بــرق نگاهــت را
نادیــده بگیــرد و بــرود بــه زندگــی مافیایــیاش برســد؟!
معلــوم اســت کــه اولــش فکــر میکنــد کارش کــه تمــام
شــد بهراحتــی ازت جــدا میشــود ،ولــی بعــد مثــل ســگ
کــم مـیآورد .ایــن جــرج دیگــر آن جــرج قبلــی نیســت.
وقتــی از آن فاصلــهی نزدیــک بــه چشــمهایش خیــره
شــدی و بــا بــرق نگاهــت رشــتهی اتصالــش بــا گذشــته را
در یــک لحظــه بریــدی ،همــان موقــع کلکش را کنــدهای.
کارش تمــام اســت .جــرج دیگــر بایــد خــودش و زندگــی
مافیایــیاش را یکجــا ازدســترفته بدانــد.
از ســرما تمــام تنــم کرخــت شــده بود .آســمان یکدســت
خاکســتری بــود و بغــض داشــت .پــس چــرا نمیترکیــد.
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ایــن کــه اشــکش لــب مشــکش بــود و دم بــه دقیقــه
میباریــد ،چــرا حــاال کــه بــه چشــم خــودش میدیــد
همــه چیــز دارد طــور دیگــری میشــود نمیترکیــد؟
اینجــا چــه میکنــی کیــان؟ االن حتمــا عباســی پیــش
هم ـهی بچههــا جــد و آبــا برایــت نگذاشــته کــه اینطــور
بیخبــر دســتش را گذاشــتهای تــوی حنــا .زنــگ نــزن
عباســی .وقتــی تلفــن مهتــاب را جــواب نمیدهــم
کــه میدانــم بــا شــنیدن صدایــم جــز عزیــزم چیــزی
نمیگویــد ،توقــع داری جــواب تــو را بدهــم کــه االن
چــاک دهانــت بــاز میکنــی و زیــر و باالیــم را یکــی
میکنــی؟ اصــا هــرقــدر دلــت میخواهــد زنــگ بــزن،
مــن اینجــا دارم روی ایــن ماس ـههای نــرم قــدم میزنــم و
کل ـهام هنــوز داغ اســت از آن بــرق چش ـمها .پــس قطعــا
نمیخواهــم صــدای نــازک و چنــدشآورت همــه چیــز
را خــراب کنــد.
اگــر مهتــاب بــود میگفــت برگردیــم خانــه ،مــاکان ســرما
میخــورد ،بــا بچــه کــه نمیشــود تــوی ســاحل آن هــم در
ایــن فصــل ســال قــدم زد .اصــا بــا زنهــا هــم نمیشــود،
همهشــان زود یــخ میکننــد .مهتــاب میگفــت بیشــتر
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زنهــا کمخونــی دارنــد کــه همیشــه تنشــان ســرد
اســت .مگــر دیوانـهای بــا آدمهــای کمخــون بیایــی کنــار
ســاحل .زهرمــارت میکننــد کرختــی تنــت را وقتــی رو
بــه دریــا ایســتادهای و دود ســیگار را از بخــار دهانــت
تشــخیص نمیدهــی .درســت وقتــی کــه دلــت میخواهــد
تنهــا باشــی و مغــزت هیــچ چیــز بــه یــاد نیــاورد ،جــز همان
حــس تبآلــود کــه نمیدانــی ســروکلهاش از کجــا
پیــدا شــده ،کســی مــدام بیــخ گوشــت حرفــی را تکــرار
میکنــد :برگردیــم ،یــخ کــردم از ســرما.
«هی کیان!»
برگشــتم ســمت صــدا .نــازی بــود .چــه هیبتــی داشــت ایــن
اســب .بــا یــک ال پیراهــنِ نـ ِ
ـازک مردانــه تــوی آن ســرما
ایســتاده بــود مقابلــم و موهــای فِــرش را بــاد به یــک طرف
میکشــید .چان ـهام از ســرما میلرزیــد ،ولــی او بیخیــال،
مقابلــم ایســتاده بــود و مصمــم نگاهــم میکــرد.
«از ناهید چی میخوای کیان؟»
چیــزی نگفتــم و ابروهایــم را پرســان در هــم کشــیدم .تــو
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ایــن وســط چــه میخواهــی نــازی؟ اصــا تــو کجــای
قص ـهای؟
دســتم را گرفــت و پشــت ســرش کشــید .بعــد خــودش
جلــو راه افتــاد و گفــت« :بیــا».
آرام پشــت ســرش راه افتــادم کــه بــا پاهــای بلنــد و
کشــیده بــه طــرف تختهســنگهای بزرگــی میرفــت
کــه گوشـهای از ســاحل روی هــم ســوار شــده بودنــد .بــاد
موهایــش را آشــفته کــرده بــود و ســرش از حــد معمــول
بزرگتــر بــه نظــر میرســید .بــاد وحشــی کــه بــدن
کرختــم را داشــت از روی زمیــن بلنــد میکــرد ،انــگار
روی قدمهــای ســنگین نــازی کمتریــن تأثیــری نداشــت.
بــه جــای پاهــای بزرگــش روی ماسـهها نــگاهکــردم کــه
از پاهــای مــن هــم بزرگتــر بــود .تــر و فــرز از ســنگها
بــاال رفــت و روی بلندترینشــان نشســت .روی صخرههــا
خــزه بســته بــود و میدانســتم آنقــدر ُســر اســت کــه یــک
لحظــه حواســم نباشــد کلهپــا میشــوم .بــا احتیــاط از
مســیری کــه نــازی رفتــه بــود خــودم را بــه بــاال رســاندم
و نشســتم کنــارش .انــگار ایــن زن آدمیــزاد نبــود کــه بــا
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یــک ال پیراهــن تــوی ایــن هــوای ســرد حتــی خــم هــم
بــه ابــرو نمــیآورد .فقــط لبهایــش ســفید شــده بــود.
ســاکت بــود و بــه دوردســت خیــره مانــده بــود .منتظــر
بــودم خــودش شــروع کنــد.
«میدونستی ناهید عاشق اشکان بوده ،هنوزم هس؟»
ســرم را تکانــی دادم و بــه موجــی نــگاه کــردم کــه از دور
خــودش را جمــع و جــور میکــرد تــا بــا هم ـهی توانــش
بــه ســاحل برســد.
«چنــد وقتــه داره مــدام بهــش زنــگ میزنــه .بــه دســت و
پــاش افتــاده کــه ناهیــد برگــرده ترکیــه .گفتــه اگــه نیــای
مــن مـیآم».
«چرا اینا رو به من میگی؟»
«ناهیــد نبایــد بــره ،ناهیــد بــا هیــچ کســی نبایــد بــره
کیــان»...
«اینایــی کــه میگــی بــه مــن چــه ربطــی داره نــازی؟! مــن
بــه دعــوت خــودم اینجا نیومــدم ،ناهیــد ازم خواســت».
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برگشــت تــوی چشــمهایم نــگاه کــرد .چشــمهای
مشــکیاش از جیــغ و دادی کــه بــاد راه انداختــه بــود هــم
وحش ـیتر بــه نظــر میرســید .در نگاهــش تهدیــدی بــود
کــه نشــان مــیداد هــر کاری ازش برمیآیــد.
«تــوی ایــن پنــج ســال اگــه مــن نبــودم ،تــا حــاال ده بــار بــا
اشــکان آشــتی کــرده بــود ،االن حتمــا ترکیــه بــود».
تــوی صورتــش چنــان خشــمی مــوج مــیزد کــه واقعــا
تــرس داشــت .بــرای پــرت شــدنم از جایــی کــه نشســته
بودیــم ،یــک اشــارهی او کافــی بــود .آن هــم آن دریــا که
بدجــوری دلــش میخواســت یــک نفــر دم بــه تلــه بدهــد
تــا قورتــش بدهــد پاییــن.
«مــن خیلــی کارا کــردم واســه اینکــه ناهیــد االن اینجــا
باشــه .تــو نمیدونــی .پنــج ســال تمــوم ...حــاال تــو حــق
نــداری خرابــش کنــی ...دیشــب پیــش اون مرتیکــهی
مافنگــی چــه غلطــی کردیــن؟ ناهیــد چــی میگفــت؟»
بــه یکبــاره در غوغــای مــوج و بــاد صــدای ناهیــد آمــد
و نــازی نگاهــش برگشــت .پالتــوی قرمــز تنــش کــرده
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بــود کــه در آن خاکســتری آســمان و زمیــن ،انــگار جیــغ
میکشــید .مثــل خــودش کــه هــر بــار مــوج زیــر پاهایــش
مــیزد ،میخندیــد و بلنــد جیــغ میکشــید .هــر دو
تماشــایش میکردیــم .صدایــش را از دور شــنیدم« :هــی
کیــان! بیــا اینــو بپــوش».
برایــم پالتــو آورده بــود .از دور ســرخوش پیــش میآمــد
و نــازی خیــرهاش مانــده بــود .از دور تکهرنگــی قرمــز
بــود کــه صــدای جیغهــا و خندههــای بازیگوشــانهاش
میپیچیــد در صــدای بــاد و موجهایــی کــه انــگار بــرای
هــم رجــز میخواندنــد .نــازی بلنــد شــد ایســتاد .بــاد زیــر
لباسهایــش مـیزد و هیــکل درشــتش را بزرگتــر نشــان
مــیداد .صــورت پریدهرنگــش را رو بــه ناهیــد گرفتــه
بــود.
«دیگه دور و بر ناهید نچرخ کیان».
مصمــم نگاهــش کــردم و ســرم را تــکان دادم کــه یعنــی
نمیتوانــم .خیــره شــد بــه چشــمهایم.
«زندگیتو به هم میریزم کیان».
191

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

«هر کاری دوست داری بکن».
نگاهــش روی صورتــم ثابــت مانــد .آرام بــود و مطمئــن.
ســعی کــردم مــن هــم همــا ن جــور بــه نظــر برســم .مــوج
خــودش را میکوبیــد بــه تختــه ســنگها.
«کیان! بهت میگم از زندگیِ ناهید برو بیرون».
حــاال ســرش را خــم کــرده بــود رو بــه صورتــم تــا تاکیــد
نگاهــش را در چشــمم فــرو کنــد .بــا آرامــش خــودش
بهــش لبخنــد زدم .حتمــا معنــی لبخنــدم را فهمیــد ،ولــی
نفهمیــد کــه ایــن هــم یکــی دیگــر از کلکلهایــی اســت
کــه گاهــی بــا خــودم میکنــم .اینبــار دیگــر مثــل
همیشــه نبــود .نمیخواســتم کوتــاه بیایــم .نمیخواســتم
بگــذارم کســی بهــم زور بگویــد .پــای همــه چیــزش هــم
میایســتادم .حالــت چشــمهایش عــوض شــد .دســتش
را آرام گذاشــت روی شــانهام .خنــدهی تخســی را کــه
از عباســی یــاد گرفتــه بــودم تحویلــش دادم و او هــم بــا
لبخنــدی بــه همــان تخســی جــواب داد .بعــد دســتش را
روی شــانهام مشــت کــرد و بارانــیام را چنــگ زد و بــا
یــک فشــار هلــم داد.
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ســرمای آب دریــا تنــم را بــه آنــی کرخــت کــرد .چندبــار
پلکهایــم را بــه هــم فشــار دادم و بــاز کــردم؛ خــواب
نبــود .واقعــا داشــتم وســط آب دســت و پــا مـیزدم .حتمــا
حواســش بــود چــه کــرده وگرنــه قصــد کشــتنم را کــه
نداشــت .ولــی زیــر پایــم خالــی بــود و داشــتم میرفتــم
پاییــن.
روی بلندتریــن تختهســنگ ایســتاده بود و نگاهــم میکرد.
ک طــرف میکشــید .حتمــا
بــاد پیراهــن نازکــش را بــه یـ 
ن شــکلی اســت کیــان،
عزراییــل وقــت مــرگ همیــ 
همینقــدر ســنگ و بیرحــم .صــدای جیغهــای ناهیــد
از دور میآمــد .حتمــا صــدای ضجههــای مهتــاب هــم
تــوی مراســم ختــم بــه همیــن تیــزی خواهــد بــود .ســرم
رفــت زیــر آب و دســتهایم بیقاعــده بــاز و بســته
میشــدند .هیبــت نــازی از آن زیــر مــوج برمیداشــت و
آرام آرام محــو میشــد .حــاال دیگــر تــرس دســت و پایــم
را قفــل کــرده بــود .دیگــر صــدای جیغهــای ناهیــد را هــم
نمیشــنیدم .بــه یکبــاره رشــتهام از همــه چیــز قطــع شــد.
داشــتم فــرو میرفتــم .همــه جــا ســاکت بــود .فقــط صدای
گنـ ِ
ـگ کشــداری در گوشــم بــود ،مثــل وقتــی کــه بــه یک
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لیــوان خالــی گــوش میچســبانی.
کلکــم کنــده شــد ناهیــد .قــرار نبــود اینطــور تنهــا
راهـیام کنــی .الاقــل تــوی جــاده تــو هــم کنــارم بــودی.
دارم خودمــان را میبینــم ناهیــد .جــادهی چالــوس.
ماشــینت در پیــچ و تــاب جــاده بــاال میآیــد .صــدای
آناتِمــا را هــم میشــنوم .حــاال بخنــد .بخنــد ناهیــد کــه
دارد نفســم تــه میکشــد و همــه چیــز تاریــک میشــود.
ولــی نخندیــدی ناهیــد .وقــت تمــام شــد .مثــل نــواری کــه
از یــک جــا بــه بعــدش خالــی باشــد .همــه چیــز در تاریکی
فــرو رفــت .فشــار روی ســینهام آنقــدر زیــاد شــد کــه دلــم
میخواســت فریــاد بزنــم .پــس چــرا تمــام نمیشــد .از
درد بــدم میآیــد.
تــودهی پریشــانی از مــو در آب میچرخیــد .پاهایــی کــه
لوزیشــکل بــاز و بســته میشــدند و حبابهایــی کــه
از میــان لبهایــی کلفــت بیــرون میزدنــد .صــورت
پریدهرنــگ و چشــمهای مضطــرب و بیــزارش تــوی
صورتــم بــود .یــک دســتش را محکــم زیــر بغلــم قفــل
کــردو آرام آرام بــاال رفــت ،مثــل جرثقیلــی کــه ماشــینی
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لهشــده را از تــه آب بــاال بکشــد .از دل تاریکــی نــور را
دیــدم کــه نزدیــک و نزدیکتــر میشــد .ســرم از آب
بیــرون آمــد .در اولیــن نــگاه ،خاکســتری آســمان برابــر
نگاهــم بــود .چنــد نفــس کوتــاه .هنــوز ســخت بــود.
دســتهای نیرومنــدش مثــل اهرمــی محکــم زیــر بغلــم
قفــل شــده بــود و میکشــیدم ســمت ســاحل .تنــم هیــچ
حســی نداشــت و پــردهای شــبکهای و تیــره جلــوی نگاهــم
را گرفتــه بــود .آســمان خاکســتری از پیــش چشــمهایم
محــو شــد.
*
از جایــی دور و ســیاه کــه بیــرون آمــدم ،صــورت نــازی را
دیــدم کــه در نزدیکتریــن فاصل ـهی ممکــن بــا صورتــم
بــود .معلــوم بــود بهــم نفــس داده اســت .یــک حلقــه از
موهــای خیســش افتــاده بــود روی صورتــم و چش ـمهای
ریــز و براقــش دو دو میزدنــد .صــدای جیــغ ناهیــد را
شــنیدم .انــگار از ســر شــوق بــود .چیــزی از تــه وجــودم
جوشــید و بــاال آمــد .آب گنــد و شــور دریــا بــود .بــا هــر
عــق راه نفســم بازتــر میشــد .ازم فاصلــهگرفــت و کــف
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ســاحل ولــو شــد .بــه نفــس نفــس افتــاده بــود .ســینهاش باال
و پاییــن میرفــت .چهــرهاش را در هــم کشــید و ناگهــان
بغضــش ترکیــد .هــر چیــزی بهــش میآمــد جــز گریــه
کــردن .دســتهایش را گذاشــته بــود روی صورتــش
و بــا صــدای بلنــد گریــه میکــرد .هقهــقاش را از دل
جیــغ و داد بــاد میشــنیدم .حــاال صــورت بیحســم تــوی
دســتهای ناهیــد بــود .چانــهاش میلرزیــد .چنــد بــار
اســمم را صــدا زد .دلــم میخواســت چیــزی بگویــم،
ولــی فکــم قفــل شــده بــود .پلــک زدم ،چنــد بــار ،تــا
بدانــد زنــدهام .ســرم را بــه یــک طــرف چرخانــدم .رد
پاهایــم هنــوز روی ماســههای کنــار ســاحل بــود .هنــوز
نمیدانســتم چــه اتفاقــی افتــاده .شــاید مــرده بــودم .دســتم
را بــه ســختی تــکان دادم و روی ماســهها کشــیدم .مثــل
همیشــه بــود .ایــن یعنــی اینجــا همــان جــای همیشــگی
اســت و نســبتم بــا دنیــای دور و بر همان نســبت همیشــگی.
مــوج م ـیزد زیــر پاهایــم .دوبــاره ســرما را حــس کــردم.
تنــم بــه رعشــه افتــاد .فکــم میلرزیــد .ناهیــد سراســیمه
پالتویــی را کــه بــا خــودش آورده بــود روی تنــم کشــید
و جیغزنــان از نــازی خواســت کمکــم کنــد تــا از جایــم
بلنــد شــوم .دســت خیــس نــازی کــه همهجایــش را ماســه
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گرفتــه بــود ،شــبیه دســتی ســیمانی زیــر بغلهایــم حلقــه
شــد و بــا نیرویــی عجیــب تــن لَشَ ــم را از روی ماسـهها بلند
کــرد .ســنگینیام روی شـانهاش افتــاده بــود .کشانکشــان
میکشــیدم بــه طــرف خانــه .صــدای نفسهایــش بــا
صــدای بــاد و موجهایــی کــه وحشــی شــده بودنــد در هــم
میپیچیــد .هنــوز هقهــق گریــهاش را هــم میشــنیدم.
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چیــه مــادر بــاز خیــره شــدی بهــم؟ میدانــم کــه میدانــی
بــاز هــم بــا مهتــاب بحــث کــردهام ،وگرنــه بــه پرســتارت
نمیگفتــم کــه شــب الزم نیســت بمانــد .نــه مــادر ،ایــن بار
تقصیــر مهتــاب نبــود .این بار حق داشــت .برعکس همیشــه
کــه حــق بــا مــن بــود .مثــا آن دفعــه کــه بــا بــزکدوزک
رفتــه بــود تــوی خیابــان و گشــت ارشــاد گرفتــه بــودش.
یــک روز تمــام وقتــم را گرفــت تــا کشــیدمش بیــرون.
چقــدر تحقیــر شــدم مــادر .ســرهنگ پشــت میــز بهــم
میگفــت زنهــای شــوهردار کــه ریخــت و قیافهشــان
ایــن باشــد از دیگــران توقعــی نیســت .و جــوری بــا دســت
ســرتاپای مهتــاب را نشــان مــیداد کــه انــگار بــه یــک
فاحشــه اشــاره میکــرد .خــود مهتــاب ســرخ شــده بــود.
خــودت را بگــذار جــای مــن .اگــر آن جــا بــودی چــه
میکــردی؟ بلنــد میشــدی مــیزدی تــوی گــوش آن
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ســرهنگ یــا میخوابانــدی زیــر گــوش مهتــاب یــا اینکــه
کاله بیغیرتــیات را میگذاشــتی باالتــر و چشــمهایت
را میگذاشــتی روی هــم و ســعی میکــردی فرامــوش
کنــی؟ آن دفعــه همــهی ســعیام را کــردم تــا فقــط
چشــمهایم ببنــدم ،ولــی تــا چنــد روز تــاب دیدنــش را
نداشــتم .بــرای همیــن آمــدم خانـهی تــو .هــر چنــد وقــت
ی ـکبــار ایــن پرســتار تــو هــم بــه یــک مرخصــی نیــاز
دارد .ولــی ایــن بــار او بــود کــه نمیتوانســت بــه مــن
نــگاه کنــد مــادر .حــق داشــت .بهخصــوص ایــنکــه از
در بــروم تــو و بیآنکــه نگاهــش کنــم ،بــروم تــوی اتــاق
و در را ببنــدم .آن هــم بــا قیافــهای جدیــد .بــرای اولیــن
بــار بــود مــرا بــدون آن بارانــی میدیــد .بــه جایــش یــک
پالتــوی مشــکی شــقو رق تنــم بــود کــه ناهیــد میگفــت
حــاال شــبیه آدمحســابیها شــدهام .یعنــی قبــا نبــودم.
ولــی مــادر ،مهتــاب مثــل تــو همــان موقــع بــه اتــاق نیامــد.
تــو صبــرت کمتــر بــود ،همــان موقــع رفتــی تــوی اتــاق،
ولــی مهتــاب یــک ســاعت خودخــوری کرد .یک ســاعت
تمــام بــه خــودش فشــار آورد .و آخــر نتوانســت .وقتــی
آمــد تــو فقــط یــک جملــه گفــت ،خیلــی محترمانهتــر
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از لحــن تــو .نگفــت کــدام گــوری بــودی ،فقــط پرســید:
«چــرا ایــن کارو کــردی؟»
اولیــن بــار بــود کــه میدیــدم اینقــدر باشــعور شــده .ولــی
مــادر ،نمیدانــی چــه حــال غریبــی دارم .دلــم میخواهــد
دهانــم را بــاز کنــم و همــه را ببنــدم بــه رگبــار فحــش.
همــان کاری کــه تــو و پــدر همیشــه تــوی دعواهایتــان
میکردیــد .چــه کلکســیونی بــود از فحــش خواهــر و
مــادر!
نمیدانــم چــه مرگــم شــده .ایــن روزهــا دلــم نمیخواهــد
بــه هیــچ کــس توضیحی بدهــم .خیلــی راحت میتوانســتم
جوابــی بدهــم کــه موضــوع همآنجــا ختــم بــه خیــر شــود،
ولــی بهــش گفتــم چــون بــه او هیــچ ربطــی نــدارد .بهــش
گفتــم هــر کاری دلــم بخواهــد میکنــم .ولــی مــادر،
هیچــی نگفــت .خــودم را آمــاده کــرده بــودم اگــر جیــغ و
داد کــرد ،دســتم را بلنــد کنــم و بخوابانــم زیــر گوشــش.
حتمــا ایــن را تــوی چشــمهایم خوانــده بــود کــه دیگــر
چیــزی نگفــت و از اتــاق بیــرون رفــت و در را هــم پشــت
ســرش بســت.
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هیــچ حالــم خــوب نیســت مــادر .میدانــم اصــا حواســت
بــه مــن نیســت .همــان پولهایــت را بشــمار .ایــن بــار
چقــدر کــم آوردی؟ آن پنــج هــزار تومــان را به مــن دادی
مــادر .خــودم ازت گرفتــم بــروم نــان بخــرم ،همهشــان را
بســته کنــم بگــذارم تــوی فریــزر تــا راه نفــس مهتــاب بــاز
باشــد و بدانــد اگــر کشــور بــه قحطــی افتــاد ،حداقــل تــا
چنــد هفتــه نــان داریــم .راســتی مــادر ،امــروز ســی و یکــم
بــرج اســت .حتمــا بــاز هــم پســتچی برایــت نامــه آورده
کــه اینطــور افتــادهای بــه حســاب و کتــاب .یــک پاکــت
پــر از اســکناس ،بــه انــدازهی کل حقــوق بازنشســتگی
پــدر .هنــوز هــم میدانــد کــه فقــط بــا اســکناس حــال
میکنــی .بــرای همیــن همـهی پولهــا را برایــت اســکناس
پانصدتومانــی میفرســتد .میخواهــد جلــوی چشــمت
را بگیــرد .بشــمار مــادر .همــهی حقوقــش را میفرســتد
بــرای تــو .حاصــل ســی ســا ِل کس ـلکننده کــه هم ـهاش
ِ
صــرف فعــلِ “بــودن”.
پــای تختــه گذشــت و در حــال
دیگــر از دســتمان راحــت شــد ،از دســت همهمــان.
تــو نمیدانــی چــه حالــی دارد چشــمهایت را بــدوزی
بــه چش ـمهای زنــی کــه میدانــی ِهــر را از بِــر تشــخیص
میدهــد .بشــمار مــادر .همــهی پــول بازنشســتگی پــدر
201

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

بــرای تــو .ولــی یــادت کــه هســت ،پــدر خــاص شــد
از آن همــه دعــوا .بددهــن بــودی مــادر .پــدر هــم .هیــچ
کدامتــان بــه هــم رحــم نمیکردیــد .تــوی آن ملقمــهی
فحشهــای ریــز و درشــت ،مــدام یــک جمل ـه را تکــرار
میکــردی :زیــر ســرت بلنــد شــده.
بعدهــا از محمــد فهمیــدم کــه ایــن حــرف یعنــی چــی.
محمــد را کــه یــادت هســت؟ تنهــا رفیقــم ،کــه مثــل مــن
از فوتبــال چیــزی ســرش نمیشــد .حتــا دروازهبــان هــم
نمیگذاشــتندش .او هــم خــودش نمیدانســت ،رفتــه بــود
از مــادرش پرســیده بــود .مــادرش هــم خواســته بــود بدانــد
محمــد ایــن را از کجــا یــاد گرفتــه .محمــد هــم گفتــه بــود
کــه مــن بهــش گفت ـهام و مــن هــم از تــو شــنی دهام .وقتــی
معنایــش را از زبــان محمــد فهمیــدم ناراحــت شــدم .نــه از
اینکــه زیــر ســر پــدر بلنــد شــده بــود ،از اینکه ایــن موضوع
را بــه محمــد گفتــه بــودم و او هــم بــه مــادرش گفتــه بــود.
ولــی ایــن حرفهــا کــه بــه او نمیآمــد .الغرمردنــی
بــود .پیشــانیاش بلنــد بــود و آفتابســوخته .همیشــه تــوی
جیبــش پــر بــود از بلیــت اتوبــوس .ضعــف اتوبــوس مــن
هــم بــه خــودش رفتــه .آخــر زیــر ســر او چطــور میشــد
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بلنــد شــده باشــد .اصــا حواســت بــه مــن هســت مــادر؟
بهــم نــگاه کــن تــا هم ـهی اینهــا را بــا صــدای بلنــد بــرای
خودمــان تعریــفکنــم .بیــا دوبــاره بعــد از ایــن همــه ســال
بــا هــم حــرف بزنیــم .ولــی بیخیــال! همــان پولهایــت
را بشــمار.
یــادت هســت آمدم پیــش رویت نشســتم؟ بیرودربایســتی
گذاشــتم کــف دســتت .بهــت گفتــم اشــتباه میکنــی .از
بــس بدبینــی .آخــر ایــن بابــای ریغــوی مــن کــه هم ـهاش
تــوی فکــر فلســفهی جزمــی و ایــن حرفهاســت کــی
و چــه جــوری بایــد زیــر ســرش بلنــد شــود؟ ولــی تــو
فقــط بهــم نــگاه کــردی .بعــد یکهــو زدی تــوی دهانــم
کــه بــه تــو ربطــی نــدارد .آن روزهــا هنــوز بــازار ایــن
روانشــناسها داغ نبــود و همــه چیــز بــا یــک ســیلی حــل
میشــد .حــاال میدانــم کــه چقــدر تــوی آن لحظــه بــا
آن ســیلی تخلیــه شــدی .مــن هــم فهمیــدم کــه زر زیــادی
زدهام .و حــاال میدانــم چــرا بالفاصلــه بغلــم کــردی.
چــون عــذاب وجــدان گرفتــی .میدانــم مــادر .اشــک
تــوی چشـمهایت جمــع شــده بــود .بــا همــان بغضــی کــه
راه گلویــت را گرفتــه بــود بــا اطمینــان گفتــی :بابــات زیــر
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ســرش بلنــد شــده.
بــد نیســت بدانــی تــوی دلــم خــدا خــدا میکــردم کــه
واقعــا زیــر ســرش بلنــد شــده باشــد ،ولــی مطمئــن بــودم
کــه نشــده .چــون خــودم تــوی مدرســه دیــده بــودم وقتــی
بــا مــادر یکــی از بچههــا حــرف م ـیزد ،فقــط بــه زمیــن
نــگاه میکــرد .ولــی تــو ســرتقتر از ایــن حرفهــا
بــودی .نمیدانــم شــامهات از کجــا بــو کشــیده بــود کــه
بــه ایــن نتیجــه رســیده بــودی.
«مادر ،چقدر کم آوردی؟»
جوابــم را بــده مــادر .الاقــل یــک کلمــه حــرف بــزن .دارم
خنــاق میگیــرم از ســکوت خانـهات.
«مادر با توام ،چقدر کم آوردی؟»
فقــط لــب تــر کــن مــادر .یــک چیــزی بگــو تــا از ایــن
ســکوت لعنتــی یــک لحظــه خــاص شــوم .آن وقــت
هرچقــدر پــول بخواهــی بهــت میدهــم .حواســت را بــده
بــه مــن .اینطــور خــودت را بــه خــری نــزن .فقــط یــک
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لحظــه بهــم نــگاه کــن تــا حــرف زدن را شــروع کنــم.
ولــی حواســت جمعتــر از ایــن حرفهاســت کــه دم بــه
همچیــن تل ـهای بدهــی.
نبایــد ایــن کار را میکــردی مــادر .نبایــد ازم میخواســتی
دنبــال ســر پــدر راه بیفتــم و جاسوســیاش را بکنــم .بــا
خــودت فکــر نکــردی پــای یــک بچـهی ده دوازده ســاله
را بــه موضــوع خودتــان بــاز نکنــی ،بهتــر اســت؟ میدانــم
کــه اعتقــادی بــه تعلیــم و تربیــت امروزیهــا نــداری.
همــهش پیلــه میکنــی کــه چــرا مــاکان را نمیگــذارم
بــرود تــوی کوچــه و خیابــان بــرای خــودش بگــردد.
شــاید تــو راســت میگویــی .مــن نمیدانــم .شــاید همــان
راه و رســم تــو درســت بــود کــه صبــح تــا شــب ولــم
میکــردی تــوی کوچــه و خیابــان و بــرای دیــر آمدنــم
بــه خانــه ،مثــل بقی ـهی مادرهــا ،پاپ ـیام نمیشــدی .بــرای
همیــن تــوی محلــه ،همــهی بچههــا بهــم میگفتنــد
دلهســگ .بــرای همیــن اســت کــه حــاال وقتــی عباســی
حــرامزاده بهــم میگویــد کســوف ،بهــم برنمیخــورد .از
دلهســگ بهتــر اســت .چــه شــده مــادر؟ دیگــر از شــمردن
خســته شــدی؟ حــق داری .دو ســاعت تمــام اســت کــه
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داری آن دســتههای پانصدتومانــی را میشــماری و بــاز
میشــماری .بــس اســت دیگــر .حــاال حتمــا خوابــت
گرفتــه .بگــذار بهــت کمــک کنــم .دســتت را بــده بــه
مــن .تــا اتاقــت بــات میآیــم .چقــدر اتاقــت بــو میدهــد
مــادر .بایــد بــه پرســتارت تشــری بزنــم .بیاختیــاریادرار
کــه نــداری؟ یــا داری و مــن نمیدانــم؟ اگــر داشــتی
حتمــا محبوبــه بهــم میگفــت .شــاید قســمش دادهای کــه
بــه مــن چیــزی نگویــد .ولــی اگــر ایــن طــور بــود حتمــا
ازم میخواســت حقوقــش را بیشــتر کنــم .از کجــا معلــوم
کــه مابقــیاش را خــودت بهــش نمیدهــی.
«میخــوای پنجــرهرو بــاز کنــم یــه کــم هــوا عــوض
شــه؟»
الاقــل دهانــت را بــاز کــن و بگــو نــه .بگــذار صدایــت را
بشــنوم .چــرا فقــط ســرت را تــکان میدهــی؟
بگیــر بخــواب مــادر .مــن امشــب خــواب نــدارم .امشــب
برایــم مثــل همــان شــبی اســت کــه فردایــش پــدر از اتــاق
بــا آن کیــف زیــر بغلــی قلنبـهاش بیــرون آمــد .انــگار کــه
چیزهایــی را بــه زور داخــل آن تپانــده باشــد .حتــی چــای
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هــم نخــورد .کفشهایــش را پایــش کــرد و از خانــه بیرون
زد .تــو هــم ســریع یــک کــت گل و گشــاد کــه نمیدانــم
مــال کــی بــود بــه تنــم کشــیدی و از تــوی ســینهبندت یک
پــول درشــت گذاشــتی تــوی جیبــم تــا بــروم دنبــال پــدر.
آن کــت را تنــم کــردی کــه مثــا نشناســدم؟ آســتینهای
کــت را یــک ال برگردانــدم و دکمههایــش را بســتم ،ولــی
بــاز هــم بــه تنــم زار مـیزد.
وقتــی از در بیــرون آمــدم ،پــدر ســر کوچــه بــود .دویــدم
فلُــف میکــرد .درز
تــا بهــش برســم .کــت تــوی تنــم ل ُ 
ســر شــانههایش تــا وســط خــط باریــک بازوهایــم کــش
آمــده بــود و پاییــن یقــهاش تــا نزدیــک فــاق شــلوارم
میرســید .از کوچــه کــه دور شــد ،نرســیده بــه چهــارراه
اول ،تــوی ایســتگاه اتوبــوس ایســتاد.
گــوش کــن مــادر ،باشــد ،چــراغ را هــم خامــوش میکنــم.
چقــدر خــوب کــه باالخــره بــه حــرف آمــدی .وقتــی
میگویــی چــراغ را خامــوش کــن یعنــی از اتاقــت بــروم
بیــرون؟ ولــی مــادر ،االن حوصلــهی تنهایــی نــدارم .تــو
بخــواب .اتــاق آنقــدر تاریک هســت که حضــورم آزارت
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ندهــد .مینشــینم گوش ـهی اتــاق و قــول میدهــم صدایــم
در نیایــد .چــه میخواهــی کــه محبوبــه را صــدا میزنــی؟
بــاز هــم خــودت را زدی بــه خــری ،باشــد .بــاور میکنــم
کــه امشــب مــرا نمیشناســی .خــودم قرصهایــت را
برایــت مــیآورم .آن قــدر حواســت هســت کــه حتــی
آدرس قرصهــا را هــم میدهــی ،وگرنــه محبوبــه کــه
میدانــد قرصهــا تــوی کمــد اســت .چــرا پــس اینقــدر
کمــد کمــد میکنــی؟
اینجــا چــه خبــر اســت مــادر؟ بقالــی آقانــادر را تــوی ایــن
کمــد جمــع کــردهای؟ بــا ایــن همــه چیپــس و آدامــس
و پفــک کــه روی هــم تلنبــار کــردی میخواهــی چــه
کنــی؟ میدانــی هــر مــاه چقــدر پــول همیــن خــرت و
پرتهایــت را میدهــم؟
قرصهایــت را بخــور ،بعــد هــم راحــت بخــواب .چــرا
مثــل همیشــه ازم نمیخواهــی کــه ماجــرای آن روز را
برایــت تعریــف کنــم؟ فقــط یــک کلمــه بگــو تــا شــروع
کنــم .امشــب خــودم هــم دلــم میخواهــد حــرف بزنــم.
ایــن محلــه حــاال آبــاد شــده مــادر .تــو نمیدانــی حــاال
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همیــن خانـهی فکســنیات چقــدر مـیارزد .آن روزهــا که
ایــن طــور نبــود .یــادت هســت چقــدر اتوبوسهایــش دیــر
بــه دیــر میآمــد؟ از بــس محل ـهی دورافتــادهای بــود .از
ایــن محلههــای کارمنــدی کــه دولــت آغــل آغــل بــرای
کارمندهایــش میســازد تــا دهانشــان بســته باشــد .ایــن
حــرف را یــک بــار پــدر گفتــه بــود .ولــی بــاز هــم عقــل
کــرد و اینجــا را نفروخــت و هــوس کار اقتصــادی بــه
ســرش نــزد.
آن روز هــم اتوبــوس خیلــی دیــر آمــد مــادر .چــه کیفــی
دارد نشســتن تــوی ایــن تاریکــی .کاش فقــط میشــد
ســیگار هــم روشــن کــرد .چنــد شــب پیــش اخبــار
میگفــت قــرار اســت آســمان لعنتــی تهــران ببــارد .همیشــه
زر میزننــد .نباریــد .ولــی دم ظهــری خــودم شــنیدم کــه
گفتنــد امشــب هــوا صــاف اســت ،ولــی دارد میبــارد
مــادر .نمیدانــم چــرا دیگــر حــرف هیــچ کــس بــاورم
نمیشــود ،نــه روانشــناسها نــه هواشــناسها نــه هیــچ
خــر دیگــری .همهشــان فقــط زر میزننــد .صــدای بــاد
را گــوش کــن مــادر .بــه ایــن قطرههــای بــاران نــگاه کــن
کــه میخورنــد بــه شیشـهی تــراس .ولــی نــه ،تــو بخــواب
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مــادر .مــن م ـیروم دنبــال پــدر .خیالــت جمــع .اگــر زیــر
ســرش بلنــد شــده باشــد بهــت خبــر میدهــم.
کمــی دورتــر از پــدر ایســتاده بــودم .هــر از گاه نیمنگاهــی
بهــش میانداختــم جایــی نــرود .پشــتش بهــم بــود و مــرا
نمیدیــد .اتوبــوس کــه آمــد ،خــودش را بــه زور چپانــد
الی جمعیــت .مــن هــم از در جلویــی همیــن کار را کردم.
بــرای اولیــن بــار از شــلوغ بــودن اتوبــوس خوشــحال بودم،
میتوانســتم خــودم را مخفــی کنــم .او را نمیدیــدم ،ولــی
آســتین کــت ســرمهایاش از الی جمعیــت پیــدا بــود .توی
هــر ایســتگاه آدمهــای بیشــتری پیــاده میشــدند .اگــر
اتوبــوس خلــوت میشــد حتمــا مــرا میدیــد .آنوقــت
چــه افتضاحــی میشــد.
عادتــش بــود کــه تــا ایســتگاه آخــر بــا اتوبــوس بــرود.
انــگار کــه غنیمــت اســت .اتوبــوس تقریبــا خلــوت شــده
بــود .پشــتم را بــه پــدر کــرده بــودم کــه نبینــدم ،ولــی
خــودم هــم دیگــر نمیتوانســتم او را ببینــم .چــارهای نبــود.
بهتــر از ایــن بــود کــه لــو بــروم .تــو هــم بــا آن کارهایــت
مــادر! آخــر بــه مــن چــه زیــر ســرش بلنــد شــده یــا نــه.
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اگــر همآنجــا بیــن مــردم یکــی میخوابانــد زیــر گوشــم،
خیالــت راحــت میشــد؟ آنوقــت بــاز بایــد گنــد مـیزدم
بــه یکــی از کتابهایــش .گاهــی دلــم بــرای مــاکان
میســوزد .حتمــا وقتــی بهــش ســیلی میزنــم ،نمیدانــد
چطــور بهــم ضربــهای بزنــد کــه پیــش خــودش بــا هــم
بیحســاب شــویم .حتمــا خودخــوری میکنــد .هــر بــار
کــه بهــش ســیلی مـیزدم ،صبــح روز بعــد بارانـیام را بــو
میکشــیدم ،بــوی شــاش ندهــد.
قلبــم داشــت گــروپ گــروپ مـیزد .بــه گمانــم ایســتگاه
یکــی مانــده بــه آخــر بــود .نمیشــد ســرم را بگردانــم ببینم
پیــاده شــده یــا نــه .فقــط دعــا میکــردم پیــاده نشــده باشــد،
ولــی یکهــو صدایــش را از پشــت ســرم شــنیدم کــه گفــت:
«کیــان! مــن دارم پیــاده میشــم .بیــا پاییــن باباجــان».
آرام برگشــتم و نگاهــش کــردم .روی پلــهی اتوبــوس
ایســتاده بــود و بــا لبخنــد بهــم اشــاره کــرد کــه پیاده شــوم.
قدمهایــم میلرزیدنــد مــادر .همیشــه از سگشــدنش
میترســیدم .دیــر بــه دیــر ســگ میشــد ،ولــی اگــر
دســتش را بلنــد میکــرد تــا چنــد روز رد پنجههایــش
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روی صورتــم میمانــد .بــه ســمتم آمــد و تــوی چشـمهایم
نــگاه کــرد .چش ـمهایش قهــوهای بودنــد .قهــوهای بــراق.
چقــدر آن پیشــانی بلنــد بــه صورتــش میآمــد .چهــرهاش
بــا هم ـهی آدمهایــی کــه تــوی محلهمــان میدیــدم فــرق
داشــت .عمومجیــد میگفــت محلهتــان شــبیه ایــن
محلههــای کمونیســتی اســت .یکبــار ازش پرســیدم
کمونیســت دیگــر چــه صیغـهای اســت .خندیــد .حــاال کــه
تــوی شــبکههای ماهــوارهای میبینمــش ،خندههایــش
فــرق کردهانــد .آن روزهــا دندآنهایــش زرد بــود و
نامنظــم .ولــی حــاال یــک بالیــی سرشــان آورده کــه هــم
یکاندازهانــد هــم ســفید .بهــم گفــت کمونیسـتها یــک
جایــی زندگــی میکننــد مثــل محل ـهی شــما .مــن تــوی
تمــام محل ـهی کمونیســتیمان کســی را ندیــده بــودم کــه
مثــل پــدر همچیــن پیشــانی بلنــد و زیبایــی داشــته باشــد.
ولــی خیلــی الغــر بــود .ایــن تنهــا مشــکلش بــه نظــرم
میرســید .گاهــی تــوی دعــوا بهــش میگفتــی مرتیک ـهی
سوســولنگ .آخــرش هــم نفهمیــدم کــه معنــای دقیــق ایــن
کلمــه چــه بــود ،فقــط میدانســتم بــه الغــری ربــط دارد.
الغــریاش بــه خاطــر کار زیــاد بــود .چنــد شــیفت .صبــح
کــه میرفــت شــب برمیگشــت .هیچوقــت صورتــش را
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درســت و حســابی تــوی نــور آفتــاب ندیــده بــودم .همیشــه
شــبها میدیدمــش ،زیــر نــور چراغهــای صدواتــی بــا
آن نــور زرد و پــر از سایهروشــن .چشــمهایی بیحــال،
پاهایــی از گرمــا پختــه و پیراهنــی کــه از عــرق چغــر شــده
بــود .بــرای همیــن بــود کــه وقتــی بعــد از مدتهــا زیــر
نــور آفتــاب دیدمــش ،بــه نظــرم خیلــی خوشصــورت
آمــد.
ولــی آن روز چنــد وقتــی از بازنشســتگیاش میگذشــت.
فرصــت خوبــی بــود کمــی بــه خــودش برســد تــا تنــش
گوشــت بگیــرد .ازم پرســید« :نهنــهت گفــت بیــای
دنبالــم؟»
ســرم را پاییــن آوردم و همــه چیــز را لــو دادم .دســتم را
گرفــت و پشــت ســرش کشــید .بهــش گفتــم« :کجــا؟ مــن
نمـیآم».
ترســیده بــودم .هــر بــار کــه بــه ســمتم برمیگشــت ،یــک
لحظــه چشــمهایم را میبســتم .هــر بــار منتظــر بــودم
بخوابانــد زیــر گوشــم .همچنــان دســتم بــه دســتش بــود
و مــرا پشــت ســرش راه میبــرد .چقــدر قــدش بلنــد بــود
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ِ
الغــری بیــش از حــد باعــث شــده
مــادر! ولــی همــان
بــود کمــی قــوز داشــته باشــد .ای کاش اینقــدر بددهــن
نبــود .همیشــه فحشهایــی مــیداد کــه معنیشــان را
نمیفهمیــدم ،ولــی از رکیکبودنشــان مطمئــن بــودم.
فحــش خوبــش مادرقهــوه بــود کــه هــر چــه زور مـیزدم
نفهمیــدم یعنــی چــه .یعنــی ترکیــب مــادر و قهــوه ترکیــب
عجیبــی بــود کــه خــط و ربطــش را بــا هــم نمیفهمیــدم.
هیــچ وقــت هــم نخواســتم از محمــد بپرســم ،چــون
م کار بــه مــادرش میرســد .بعدهــا بــود کــه
میدانســت 
فهمیــدم منظــورش قهــوه نیســت ،قحبــه اســت.
پــدر تنــد راه میرفــت .هــر چنــد قــدم مجبــور میشــدم
پشــت ســرش بــدوم .یکهــو دســتم را کشــید تــوی یــک
ســاندویچی .مــن آمــد ه بــودم خبــر بلنــد شــدن زیــر ســر
پــدر را بــرای تــو بیــاورم ،ولــی تــوی یــک ســاندویچی
نشســته بــودم و او هــم دو تــا ســاندویچ بــا نــان اضافــه
ســفارش داده بــود.
بــه کیــف چــاق پــدر کــه نــگاه کــردم ،دنبالـهی نگاهــم را
گرفــت و بــه کیــف رســید.
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«به چی بر و بر نگاه میکنی پدرسگ؟!»
برایــش مهــم نبــود بــه کــی فحــش میدهــد ،بــه خــودش
یــا دیگــری .مهــم نفــس فحــش دادن بــود .معنی پدرســگ
را میدانســتم ،یعنــی پــدرم ســگ اســت .ولــی او شــکل
ســگ نبــود ،فقــط گوشهایــش کمــی دراز بــود .آن هــم
تقصیــر مادربــزرگ بــود از بــس آنهــا را کشــیده بــود.
همــان موقــع بــود کــه بهــش گفتــم تــو میگویــی زیــر
ســرش بلنــد شــده و پرســیدم شــده؟ ناگهــان ترکیــد و
جــوری خندیــد کــه تاریکــی تـ ِه حنجــرهاش را هــمدیدم.
از خنــده ســرخ شــد و رگ کبــود پیشــانیاش بیــرون زد.
بعــد خنــدهاش آرام آرام تــه گرفــت .دو تــا ســاندویچ
چــاق تــوی یــک ســینی اســتیل روی میزمــان گذاشــتند.
ســاندویچ را دســتم داد و بــا ســر اشــاره کــرد کــه بخــورم.
برداشــتم و شــروع کــردم ،ولــی خــودش نگاهــش روی
ســاندویچ مانــده بــود .یکدفعــه هــوس کــرد بدانــد کــه
االن دقیقــا چندســالهام .بهــش گفتــم مهــر کــه بیاید ســیزده
ســالم تمــام میشــود .بــا چش ـمهای بــور خیــرهام مانــد و
گفــت کــه دیگــر بــزرگ شــدهام.
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دوبــاره ســوار اتوبــوس شــدیم .پــدر دیگــر حرفــی نــزد.
کیــف قهــوهای چاقــش را ســفت زیــر بغــل گرفتــه بــود
و انــگار بــه چیــزی فکــر میکــرد .ولــی مــن خوشــحال
بــودم و بخشــی از خوشــحالیام بــه خاطــر خالــی بــودن
اتوبــوس بــود کــه توانســته بــودم روی صندلــی بنشــینم.
ایســتگاه آخــر پیــاده شــدیم .پــدر باز هــم تنــد راه میرفت.
هیــچ وقــت آن خیابــان را ندیــده بــودم .ســاختمآنهایش
قدیمــی بودنــد و صدایــی مثــل صــدای ناقــوس کلیســا از
جایــی همــان دور و بــر میآمــد .آدمهــا قیافههایشــان
انــگار کمــی فــرق داشــت ،حتــی قیافــهی مــردی کــه
مقابــل یــک ســاختمان بــزرگ ،کــه عکــس یــک تــرازو
روی آن بــود ،نشســته بــود و بــرای زنــی چیــزی تایــپ
میکــرد.
از خیابــان اصلــی بــه کوچــهای پیچیدیــم و بعــد کوچــه
باریکتــر شــد و هنــوز چنــد قــدم نرفتــه بودیــم کــه بــه
کوچــهای دیگــر وارد شــدیم و بــاز کوچــه باریکتــر
شــد تــا رســیدیم پشــت دری کــه بعدهــا بــه تــو نشــان دادم.
آنروزهــا در قدیمــی بــود ،حــاال عوضــش کردهانــد .ایــن
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دری کــه تــو گاهــی آن را میکوبــی و میگویــی کــه
فریــدون بیایــد پاییــن ،فلــزی اســت مــادر .ولــی آن در
چوبــی بــود ،چــوب گــردو .پنجرههایــی کــه رو بــه کوچــه
بــاز میشــدند رنگــی بودنــد .حتــی شــورهی ســفیدی
هــم کــه روی دیوارهــای قهــوه ِ
ای ســوختهاش بــه چشــم
میآمــد  ،زیبــا بــود .پــدر کلیــد انداخــت و وارد شــدیم.
راهپلههــای پیچدرپیــچ تاریــک کــه بــاال میرفــت.
مــن حرفــی نــزدم .حتــی نپرســیدم اینجــا کجاســت .پــدر
جلــو جلــو میرفــت و معلــوم بــود تــوی ســرش چیــزی
میگــذرد .وقتــی بــه چیــزی فکــر میکــرد دندآنهایــش
را روی هــم فشــار مــیداد و مــن از پوســت صورتــش،
درســت روی اســتخوان فکــش ،ایــن فشــار را میدیــدم.
پلههــای پیچدرپیــچ را بــاال رفتیــم تــا بــه دری رســیدیم.
کلیــد انداخــت و رفتیــم تــو .خانـهی بزرگی نبــود .دیوارها
ســبز بــود و نورگیــرش برخــاف خانـهی مــا خــوب بــود.
پنجرههــای بزرگــی داشــت بــا شیشـههای رنگــی کــه نــور،
مســتقیم از آن بــه داخــل میتابیــد .روی دیوارهــا هــم چند
قــاب عکــس دیــدم کــه منظرههایــی از دریــا بودنــد و زنــی
کــه از نــور غــروب تــوی ســیاهی فــرو رفتــه بــود .کــف
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خانــه پــر بــود از کارتنهــای کتــاب و خردهریزهایــی
مثــل ظــرف و ظــروف .یــک قالــیِ لولهشــده را بــه دیــوار
تکیــه داده بودنــد .حــال و هــوای خانــه مثــل زمانــی بــود
کــه تــازه اســباب و اثاثیــه میآورنــد ،یــا وقتــی کــه
میخواهنــد ببرنــد.
از آشــپزخانه صدایــی میآمــد .انــگار کســی داشــت
ظــرف میشســت و زیــر لــب بــرای خــودش شــعری
زمزمــه میکــرد .صدایــش خیلــی ظریــف بــود و بــه
آرامــی بــه گــوش میرســید .پــدر کیــف قلنبــهاش را
کــه پــرت کــرد گوشــهی اتــاق ،صــدای پشــت دیــوار
آشــپزخانه بلنــد گفــت :فریــدون ،تویــی؟
بــه چش ـمهای پــدر نــگاهکــردم کــه انــگار پنجاهســالگی
چشـمهای خــودم بودنــد .آهســته گفــت :مهمــون داریــم.
چیــه مــادر؟ چــرا نالــه میکنــی؟ دیگــر چــه میخواهــی
کــه بــا ایــن صــدای خــشدار بــاز محبوبــه را صــدا
میکنــی ؟
«چی میخوای مادر؟»
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بــه آن دختــر بیچــاره همیشــه میگویــی مفتخــور؟!
خــب اگــر آب میخواهــی ،آن هــم ایــن وقــت شــب ،چرا
بهــش فحــش میدهــی؟ همیــن اســت کــه خــوب بهــت
نمیرســد .خــودت را پیــش چشــمش ســیاه کــردهای .بیــا
مــادر آبــت را بخــور و دوبــاره بگیــر بخــواب .من تــا صبح
همیــنجــا کنــج اتاقــت مینشــینم .تــو هــم همانطــور کــه
خوابیــدهای گــوش بــده مــادر .هیــچ وقــت ایــن جزییــات
را بهــت نگفتـهام .آن موقــع کــه آن همــه بهــم ســیلی زدی
و تــوی اتــاق حبســم کــردی فقــط اصــل ماجــرا را از زبانــم
شــنیدی کــه گفتــم زیــر ســر بابــا بلنــد شــده.
قبــل از اینکــه خــودش را ببینــم ،صــدای دمپاییهایــی را
کــه لِخلِــخ روی ســنگهای کــف آشــپزخانه کشــیده
میشــدند شــنیدم .الغرانــدام بــود مــادر .حــدود چهــل
ســال را داشــت .چشـمهایش رنگــی بــود ،ولــی نمیدانــم
چــه رنگــی؛ انــگار ملقمــهای بــود از همــهی رنگهــا.
موهایــش فــر بــود ،ولــی درشــت .یــک شــلوار آبــی تیــره
تنــش بــود بــا یــک پیراهــن راحــت ســفید .از دیدنــم جــا
خــورده بــود .بــه پــدر نگاهــی کــرد و بــا همــان نــگاه
انــگار همــه چیــز دســتگیرش شــد .تــو میدانــی ارتبــاط
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چشــمی یعنــی چــه؟ هیــچ وقــت شــد بــا یــک نــگاه تــوی
چش ـمهای پــدر بفهمــی کــه میخواهــد چــه بگویــد؟ یــا
ازت میخواهــد چــه بگویــی؟ یــا ازت میخواهــد خفــه
شــوی و حــرف نزنــی؟ قبــول کــن کــه ایــن چیزهــا حالیت
نبــود مــادر ،ولــی ایــن زن بــا یــک نــگاه همــه چیــز را
فهمیــد .لبخنــدی زد و بــه ســمتم آمــد .قــدش بلنــد بــود.
تــا زیــر ســینهاش میرســیدم .خــم شــد تــا همقــد شــویم.
بعــد دســتش را بــه ســمتم دراز کــرد و گفــت« :چطــوری
آقــا کیــان؟»
چنــد لحظـه طــول کشــید تــا مغــزم را جمــع و جــور کردم.
بعــد دســتم را بلنــد کــردم و دســت دادم .دســتهایش
گــرم بودنــد مــادر ،برعکــس تــو کــه همیشــه بدنــت یــخ
بــود .تنهــا زنــی بــود کــه بــه نظــر نمیرســید کمخونــی
داشــته باشــد .بدنــم یــخ کــرده بــود ،مثــل دســتهای
مهتــاب .چــه کیفــیداد مــادر ،وقتــی دس ـتهای یخــم را
گذاشــتم تــوی دسـتهای داغــش .بــه پــدر نــگاه کــردم.
خیــره شــده بــود بــه چشـمهایم و انــگار منتظــر بــود چیــزی
بگویــم ،ولــی زبانــم قفــل شــده بــود .دم در ایســتاده بــودم
و از جایــم جــم هــم نخــوردم.
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پــدر خندیــد و گفــت« :چــرا اونجــا وایســادی؟ چــرا دم
در؟ بیــا اینجــا بشــین».
و بــه مبلهــای کوچکــی اشــاره کــرد کــه س ـهکنج هــال،
کنــار هــم چیــده بودنــد .بعــد دو تــا از آنهــا را مقابــل هــم
گذاشــت و خــودش روی یکــی از آنهــا نشســت و مــن هم
روی دیگــری نشســتم .زن برگشــت آشــپزخانه و صدایــش
آمــد کــه گفــت« :چایــیرو بــا شــکالت میخــوری آقــا
کیان؟»
فکــم نمیچرخیــد چیــزی بگویــم .بــا صــدای نامفهومــی
بهــش فهمانــدم کــه بــا همــان شــکالت خــوب اســت.
پــدر ســکوت کــرده بــود و تــا آوردن چــای و شــکالت
چیــزی نگفــت .زیــر اســتخوان فکــش خــط افتــاده بــود.
معلــوم بــود دارد دندآنهایــش را بــه هــم فشــار میدهــد.
زن دســتی روی ســرم کشــید و چــای و شــکالت را روی
میــز گذاشــت و بــه اتــاق رفــت.
«گاهی وقتا آدم نمیدونه چی درسته چی غلط».
تصمیــم گرفتــه بــود حــرف بزنــد ،ولــی انــگار احســاس
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کــرد ایــن حرفهــا بــه سیزدهســالگی مــن نمیخــورد.
ادامــه نــداد ،مــن هــم چیــزی نگفتــم .حتــی نگاهــش هــم
نکــردم .چشــمهایم بــه چــای روی میــز بــود کــه بخــار
میکــرد و شــکالت کنــار چــای کــه داشــت تــوی نعلبکی
وا میرفــت.
«تــو هنــوز ســیزده ســالته .وقتــی ســه برابــر امــروزت
زندگــی کــردی ،اون موقــع میفهمــی».
ایــن آخریــن حرفــی بــود کــه از پــدر شــنیدم .بعــد زن
را صــدا کــرد .اســمش ریحانــه بــود .وقــت رفتــن ریحانــه
خندیــد و ازم خداحافظــی کــرد .وقتــی خندیــد ،بــه پــدر
حــق دادم مــادر .حــق دادم کــه او را بــه تــو ترجیــح
بدهــد .حــق دادم کــه زیــر ســرش بلنــد شــده باشــد .حتــی
بهــش حســودی کــردم .ریحانــه واقعــا زیبــا بــود .فکــر
نمیکــردم وقتــی ســنم ســه برابــر آن روز هــم بشــود،
عرضــه داشــته باشــم همچیــن زنــی بگیــرم .بــرای همیــن
بــود کــه بــا مهتــاب ازدواج کــردم .مهتــاب خوشــگل بــود
مــادر .هنــوز هــم هســت .اگــر پــدر تــوی پنجاهســالگی
و بعــد از آن همــه پیــچ و تــاب خــوردن رســید بــه آن
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زندگــی ،مــن میخواســتم تــوی بیســت و پنــج ســالگی
برســم .ولــی مــادر ،یــک جــای کار میلنگــد .حالــم هیــچ
خــوب نیســت .پــدر راســت میگفــت کــه بایــد عمــرم
ســه برابــر شــود.
هــر دو از خانــه بیــرون زدیــم .کوچــه خلــوت بــود و از
دور صــدای ضعیــف زنــگ دوچرخــهای را میشــنیدم
کــه ِرنگ ِرنگــش تــوی ســکوت کوچــه میپیچیــد .پــدر
چیــزی نمیگفــت ،فقــط چش ـمهای قهــوهای درشــتش را
دوختــه بــود بــه مقابــل و آرام آرام راه میرفــت .تــا وقتــی
بــه ایســتگاه رســیدیم ،هنــوز دندآنهایــش را روی هــم
فشــار م ـیداد .ای کاش چیــزی میگفــت یــا مــن چیــزی
میگفتــم .نمیدانســت کــه مــن از ایــن کارش خوشــم
آمــده .فکــر میکــردم آنقدرهــا هــم بیعرضــه نیســت،
کــه تــو همیشــه فحــشاش مــیدادی :مرتیکــهی لــش
بیعرضــه .زنــی را کــه مــن دیــدم ،یــک آدم بیعرضــه
نمیتوانســت داشــته باشــد ،مــادر.
اتوبــوس زودتــر از چیــزی کــه فکــرش را میکــردم
رســید .همــه چیــزش بــا محل ـهی مــا فــرق داشــت .حتــی
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اتوبوسهایــش هــم بهتــر بودنــد .مــن ســوار شــدم ،ولــی او
نیامــد .همــان بیــرون ایســتاد تــا اتوبــوس راه افتــاد .بهــش
نــگاهکــردم .نمیدانســتم ایــن آخریــن بــاری اســت کــه
میبینمــش .چشــم دوختــه بــود بــه دور شــدن اتوبــوس،
بــا همــان قــد بلنــد ،شــانههای افتــاده ،چش ـمهای درشــت
و پیشــانی آفتابســوخته .ازش کــه دورشــدم ،دســتش را
بلنــد کــرد و برایــم تــکان داد.
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بــاز هــم همــان چشـمها .آن چشـمهای ریـ ِز نشســته تــوی
کاسـهی خربــزهای ســرش ،چنــگک انداختــه بودنــد تــوی
وجــودم و ســعی میکردنــد از قهقرایــش چیــزی بکشــند
بیــرون .بــاز هــم همــان کلـهی تــاس کــه زیــر نــور مهتابــی
بــرق م ـیزد و مثــل راهبایک ـهای بــود کــه بــه ارث پــدری
میرســید؛ پــر از چالــه چولــه.
امیــر بهــم زل زده بــود .میدانســت عباســی بــاز االن
لغزخوانــیاش را شــروع میکنــد .پوریــا ســاکت بــود
و ســرش را بنــد کــرده بــود بــه ولــهای کــه میســاخت.
تصویــر عــروس تکثیــر میشــد تــوی همــهی صفحــه و
بعــد هــم مثــل آلبــوم ورق میخــورد.
«بهبه جناب کیان خان! سرافراز کردین .این طرفا؟»
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امیــر دســتهایش را هــی پنجــه میکــرد الی موهــای
لَختــش و نگاهــش بیــن مــن و عباســی میرفــت و میآمــد.
عباســی بعــد از ســه روز دوبــاره عروســک همیشــگیاش
را پیــدا کــرده بــود .شــیطنت را زیــر پوســتش حــس
میکــردم.
«راستی بارونیت کو کسوف؟»
نزدیکم شد و دستی به پالتو کشید.
«نــه! خدایــیش خــوب جنســیه .مخصوصــا تــو پســت
جدیــد ،مدیریــت بخــش اپیالســیون ،تــوی آرایشــگاه
زنــت».
دوبــاره تــوی نقــش مزخرفــش فــرو رفتــه بــود و داشــت
مطابــق چیــزی پیــش میرفــت کــه تــوی فیلمنامــه برایــش
نوشــته بودنــد؛ یــک مادربهخطــای منفــور کــه مخاطــب
بایــد ازش بیــزار باشــد .تیپــش هــم درســت مثــل همآنهــا
بــود.؛ بیقــواره و پلشــت .قناستــر از ایــن نمیشــد .اولیــن
بــار بــود کــه اینطــور جــدی ورانــدازش میکــردم .از
هیــکل تخمــیاش خنــدهام گرفتــه بــود .خیلــی زور زدم
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دهــان گشــادم را جمــع و جــور کنــم تــا مثــل همیشــه
بــا یــک لبخنــد خنثــی ســر و تــه ماجــرا را هــم بیــاورم،
ولــی ماهیچههــای صورتــم کامــا اقتدارطلبانــه داشــتند
بــرای خودشــان حکومــت میکردنــد .دهانــم بــاز شــد و
دندآنهایــم بیهیــچ مالحظـهای بیــرون زدند و اتفاقــی افتاد
کــه همیشــه غبط ـهاش را میخــوردم .یعنــی خندیــدن بــا
همـهی متعلقــات دهانــت ،بــدون در نظــر گرفتن هیــچ باید
و نبایــدی .زمینههــای یــک انقــاب مخملــی را در وجــودم
حــس میکــردم .بــرای همیــن خواســتم همــان اول بــا توپ
و تشــر مقاومــت کنــم ،وگرنــه بعــدا از پس خواســتههایش
برنمیآمــدم .از خنــده ،چش ـمهایم بــه اشــک آمــده بــود.
انــگار بــرای ســرکوب آن اقتدارطلبهــا ،تــوی ســ ِر بــه
َد َورا ن افتــادهام گاز اش ـکآور زده باشــند .لعنــت بــه تــو
ناهیــد کــه بــا آن خندیدنهــای همینجــوریات فاتحـهی
همــه چیــز را خوانــدی .حــاال کار بــه جایــی رســیده کــه
ایــن دهــان گشــاد از باالتریــن مرجــع حکومتــی وجــودم،
یعنــی جایــی کــه ســالها زیــر هم ـهی بایــد و نبایدهــا را
امضــا زده ،کمتریــن حســابی نمیبــرد.
ایــن خنــده تــاوان داشــت .حداقــل بیــکار شــدن .منتظــر
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بــودم عباســی بــا یــک جملــهی کوتــاه کال نســخهام را
بپیچــد :گورتــو گــم کــن کســوف ،دیگــه اینجــا کارت
تمومــه.
امیــر لبخنــد روی لبــش آمــده بــود و معلــوم بــود کــه دارد
حــال میکنــد .امــا اوضــاع عباســی اصــا خــوب نبــود.
عنتــر دســتآموزش داشــت سرکشــی میکــرد و پیــش
بچههــا چیــز خوبــی برایــش نبــود .پــس از همــان ترفنــد
همیشــگیاش کمــک گرفــت .دهانــش را بــاز کــرد و
فحشــی داد ،ولــی ایــن بــار فحــش مربــوط میشــد بــه
مهتــاب .هیچوقــت تــا بــه حــال فحــش ناموســی بهــم
نــداده بــود .اشــتباه پشـ ِ
ـت اشــتباه .حــاال بخــش اقتدارطلــب
وجــودم قــوت بیشــتری گرفتــه بــود .مــدام اســتناد میکــرد
بــه فحــش ناموســیِ عباســی و بــه ایــن بهانــه میخواســت
یارگیــریکنــد .در کمتــر از چنــد ثانیــه دسـتهایم رفتنــد
طــرف اقتدارطلبهــا .دســتهای آدم بــه ارتــش یــک
مملکــت میماننــد .اگــر بزننــد زیــر کاســه کــوزهی همــه
چیــز ،جمــع کــردن ماجــرا دیگــر بــه ایــن ســادگی نیســت.
بخــش اقتدارطلــب مســلح شــده بــود بــه دســتهایم.
همــهی خــون بدنــم را انــگار جمــع کــرده بودنــد تــوی
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آنهــا .باالخــره کار خودشــان را کردنــد .آنقــدر بهــم فشــار
آوردنــد تــا ســرآخر مجبــور شــدم جــام زهــر را یککلــه
بــروم بــاال.
از روی صندلــی بازجویــی بلنــد شــدم .پوریــا دســت از
کار کشــیده و خیــره شــده بــود بــه مــن .تــوی صفح ـهی
مانیتــورش تصویــر همــان دامــاد دندانخرگوشــی بــود.
دســتهایش در هــوا فیکــس مانــده بودنــد .منتظــر بــود
پوریــا دکمـهی  spaceرا بزنــد تــا دوبــاره شــروع کنــد بــه
تابانــدن خــودش .ولــی نمیدانســت کــه حــاال حاالهــا
تــوی همــان وضعیــت مانــدگار اســت .چــون پوریــا از ایــن
لحظــه بــه بعــد بــا شــوکی روبـهرو میشــد کــه عمــرا اگــر
تــا چنــد روز دســت و دلــش بــه کار میرفــت.
بــا قدمهایــی نــرم بــه ســمت مانیتــور شــارپ قدیمــی رفتــم
کــه بــا آن صفحـهی قــوسدار دلــم کمتــر از عباســی ازش
پــر نبــود .در ایــن چنــد ســال رس چش ـمهایم را کشــیده
بــود .آنقــدر کــه خیلــی ش ـبها وقــت خــواب چش ـمدرد
میگرفتــم و وقتــی پلکهایــم را میگذاشــتم روی
هــم ،لکــهی نــوری کــه مــدام شــکل عــوض میکــرد
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پیــش چشــمهایم بــازیاش میگرفــت .گاهــی وقتهــا
شــبیه درهای عمیــق میشــد کــه یــک لکــه نــور از دل
تاریکــیاش دهــان بــاز میکــرد و بــزرگ و بزرگتــر
میشــد و آرام آرام همــهی تصویــر را میپوشــاند.
دســتهایم هیــکل چــرک مانیتــور را آرام از روی میــز
بلنــد کردنــد .بــرای دس ـتها کــه حــاال داشــتند از همــه
طــرف هــورا میشــنیدند ،ایــن مانیتــور چقــدر ســبک
بــود .اگــر میخواســت میتوانســت میــز را هــم بــا همـهی
تشــکیالتش از روی زمیــن بلنــد کنــد .بیپــدر حــاال
کــه فهمیــده بــود دور و بــرش دارد اتفاقاتــی میافتــد،
میخواســت بــا ایــن خودشــیرینیها ِ
آب رفتــه را بــه
جــو برگردانــد .انــگار همــان دســتهایی نبودنــد کــه
چهــار ســال تمــام راهب ـهراه زیــر ســیگار عباســی فنــدک
میگرفتنــد .حــاال بــا شــنیدن هوراهــا جــوری جوگیــر
شــدند کــه مثــل ورزشــکاران پرتــاب دیســک ،مانیتــور
را بــا تمــام زورشــان پــرت کردنــد بــه ســمت عباســی.
امیــر حــاال بــه مــراد دلــش رســیده بــود .خیلــی دلــش
میخواســت ایــن لحظــه را بــا یــک ســوت بلبلــی جانانــه
جشــن بگیــرد .ولــی هنــوز فیلــم تمــام نشــده بــود.
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وقتــی صــدای شکســتن مانیتــور تــوی دفتــر پیچیــد ،همهی
دار و دســتهی اقتدارطلبهــا چنــان هورایــی کشــیدند کــه
مجبــور شــدم دســتهایم را بــرای لحظــهای بگــذارم
روی گوشهایــم .بیفایــده بــود .صــدا از بیــرون نبــود.
نمیدانســتم بایــد جلــوی کــدام ســوراخ را بگیــرم تــا
صــدا را نشــنوم .حــاال دیگــر همــه بــا هــم یکصــدا شــعار
میدادنــد .دســتهایم بی ِ
تــاب خودشــیرینیِ دیگــری
بودنــد .بخــش اقتدارطلــب کــه حــاال روی تخــت نشســته
بــود ،انگشــت شســتش را بــاال گرفــت و بعــد چرخانــد رو
بــه زمیــن .یعنــی کلکــش را بکــن .پــس صبــر کــن امیــر.
پیــش ازآنکــه تــو هــم هــورا بکشــی ،ایــن دسـتها برایت
ســورپرایز دیگــری هــم دارنــد .فقــط صبــر کــن و اگــر
دلــت خواســت بــرای کنتــرل اعصابــت هــی دس ـتهایت
را پنجــه کــن الی موهایــت ،یــا مثــل همــان بــار اولــی کــه
آمــدی تــوی اتاقــم و نمیدانســتی حرفــت را چطــور بهــم
بگویــی ،دندآنهــای نیشــت را بینــداز بــه جــان لبهــای
همیشــه خشــکیزدهات.
میدانســتم کــه ایــن هیجــا ِن بعــد از انقــاب اســت .کــه
ایــن هیجــان کار دســتم میدهــد .ولــی کســی بایــد ایــن
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هیجــان را میخوابانْــد .همــه چیــز را ســپردم به دسـتهایم
کــه هــر غلطــی میخواهنــد بکننــد .مشــت شــده بودنــد.
پاهایــم درســت مثــل چرخهــای یــک تانــک روی
ســرامیکهای کــف شــرکت راه افتادنــد و رفتنــد ســمت
عباســی .جلــوی میــزش ایســتادند .منتظــر بــودم بچههــا
مثــل نیروهــای بیــرون گــود کمــی منطقیتــر عمــل کننــد
و جلویــم را بگیرنــد .شــاید عباســی هــم همیــن توقــع را
داشــت .ولــی بیپدرهــا هیچکــدام از جایشــان جــم هــم
نخوردنــد .دلشــان میخواســت تــا آخــر فیلــم را بیهیــچ
سانســوری ببیننــد.
دســتم بــاال رفــت و عقــب آمــد و دور گرفــت و چنــان
روی دمــاغ پهــن عباســی فــرود آمــد کــه یــک آن صــدای
خــرد شــدن اســتخوان بینیاش را شــنیدم .عباســی فروکش
کــرد .نشســت روی صندلـیاش کــه پــر بــود از خردههــای
شیشــهی مانیتــور .از ســوراخهای گشــاد دماغــش خــون
شــره میکــرد روی لــب و لوچـهاش .درونــم بــه یکبــاره
ِ
جمعیــت هوراکــش از
ســاکت شــد .انــگار همــهی آن
دیــدن خــون کــپ کــرده بودنــد .پچپــچ میکردنــد
و آرام آرام پــرت و پــا میشــدند .چــه ســکوتی شــد
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ناگهــان .نامردهــا همهشــان رفتنــد .انــگار نــه انــگار ایــن
خواســتهی خودشــان بــود .دســتهایم کــه تنهــا شــده
بودنــد ،افتادنــد بــه لــرزش .الاقــل تــو چیــزی بگــو امیــر.
صــم بکــم خیــره شــدهاید بــه مــن؟ تــو
چــرا همهتــان
ٌّ
یــک چیــزی بگــو پوریــا .دلــم میخواهــد قبــل از رفتنــم
هرطــور هســت زهــرم را بــه تــو هــم بریــزم .ولــی عاقلتــر
از ایــن حرفهایــی کــه دهانــت را بــاز کنــی .حتــی از
پشــت میــزت جــم نخــوردی .پــس خــودت یــک چیــزی
بگــو عباســی .مثــل همیشــه فحــش بــده .ایــن دســتها
دیگــر چیــزی بــرای باختــن ندارنــد .بــا همـهي لرزشــی که
گرفتهانــد هنــوز هــم میتواننــد فکــت را طــوری بشــکنند
کــه تــا مدتــی حــرف زدن یــادت بــرود.
انــگار کــه از شــدت ضربــه گیــج شــده باشــد ،بــا
چش ـمهایی خمــار ســرش را بــاال آورد و بــه ســرتا پایــم
نگاهــی انداخــت .یکدســت مشــکی پوشــیده بــودم،
درســت مثــل جــرج .صبــح کــه خــودم را تــوی آین ـهی
مــادر دیــده بــودم ،چنــد دقیق ـهای پــیِ کیــان میگشــتم.
آخریــن بــار او را تــوی شیشــهی تویوتــای ناهیــد دیــده
بــودم ،وقتــی کــه از خانــه بیــرونزدم تــا بــروم ســاحل.
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تصویــرش بــا آن بارانــی جرخــورده ،از پشــت شیشـههای
لکگرفتــهی ماشــین محــو و کــدر بــه نظــر میرســید.
روی لبهایــش لبخنــد آمــد .لبخندهــای عباســی را
میشــناختم .ایــن یکــی از ســر رذالــت نبــود .نگاهــش امــا
مثــل همیشــه تیــز بــود .بــا آن چشـمها ســر تــا پایــم را مثــل
یــک چاقوکــش حرف ـهای طــوری خطخطــی کــرد کــه
میدانســتم بــا گــذر زمــان شــاید فقــط جایــش کمرنــگ
شــود ،وگرنــه امیــدی بــه پــاک شــدنش نبــود.
آرام آرام از میــز عباســی فاصلــه گرفتــم .امیــر و پوریــا ســر
جایشــان ایســتاده بودنــد و هنــوز جــم نخــورده بودنــد .مثل
اینکــه دکم ـهی  freeze frameرا زده باشــم و هردوشــان
درجــا خشــک شــده باشــند .دامــاد دندانخرگوشــی هــم
هنــوز دس ـتهایش تــوی هــوا مانــده بــود .بــا لبخنــدی از
جنــس لبخندهــای عباســی بــه ســرتاپای آن مجســمههای
مبهــوت نگاهــی انداختــم و به آرامی از کنارشــان گذشــتم
و قبــل از آن کــه بیــرون بــروم ،دکم ـهی  spaceرا فشــار
دادم .دامــاد دندانخرگوشــی باالخــره دســتهایش را
پاییــن آورد و دوبــاره شــروع کــرد بــه تابانــدن خــودش.
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صــدای موزیــک ششوهشــتی کــه پوریــا بــرای رقــص
دامــاد انتخــاب کــرده بــود ،باالخــره بــه طوالنیتریــن
ســکوتی کــه ایــن اتــاق بــه خــودش دیــده بــود پایــان داد:
میخــوام بیــام خواســتگاری ،نگــو نمیشــه...
نیرویــی نامرئــی ناخواســته مــرا میکشــاند ســمت
آجودانیــه .دلــم میخواســت هــر چــه زودتــر برســم پشــت
در خانـهاش و پاییــن آن ســاختمان ســر بــه آســمان کشــیده
کــه کــه حــاال هیبتــش برایــم ریختــه بــود بایســتم و مثــل
صاحبخانههــا بــا اطمینــان زنــگ در را فشــاربدهــم و ایــن
بــار بــا قدمهایــی محکــم بــه ســمت آسانســور بــروم.
پــس چــرا ایــن تاکســی اینقــدر آرام مـیرود .چـه ِکیفــی
میدهــد بــه راننــدهی تاکســی امــر کنــی رادیــو را خاموش
کنــد .مثــل ایــن آدمهــای متنفــذ کــه خودشــان را درگیــر
وقایــع ســطحی روزمــره نمیکننــد .انــگار کــه تــوی
جزیــرهی خودشــان زندگــی میکننــد و اتفاقهــای دور
و بــر هیــچ اهمیتــی برایشــان نــدارد.
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فقــط گاز بــده و اتوبآنهــا و خیابآنهــا را چــپ و راســت
کــن و هــر چــه زودتــر مــرا برســان مقابــل د ِر خان ـهاش.
میخواهــم تــا در را بــاز کــرد ،بیمقدمــه شــروع کنــم
بــه حــرف زدن .خیــره شــوم بــه چشــمهایش و بگویــم
بیــکار شــدهام ناهیــد .بــاورت میشــود؟ بــا مشــت
خوابانــدم تــوی دمــا ِغ پهــنِ صاحبــکارم .ســه روز اســت
کــه بــا مهتــاب حــرف نــزدهام .شـبها تــوی اتــاق مــاکان
میخوابــد .ســه روز اســت کــه غــذا بــه انــدازهی دو نفــر
درســت میکنــد .ســه روز اســت کــه بــه انــدازهی ســی
ســال از هــم دور افتادهایــم .همــه چیــز تمــام شــد ناهیــد.
فقــط نمیدانــم چــی دارد شــروع میشــود.
بنزیــن را گــران کردهانــد؟ نــرخ کرایههــا بــاال رفتــه؟
اصــا مهــم نیســت پیرمــر ِد بازنشســتهی عزیــز کــه تــوی
ایــن ســن و ســال ،هنــوز هــم سـگدو میزنــی .فقــط بگــو
چقــدر بایــد بدهــم .از ایــن حــال و روزم نهایت اســتفاده را
بکــن .خوشــم میآیــد کــه پیــش خــودت فکــر میکنــی
حتمــا یکــی از آن مادربهخطاهــای مایــهدارم کــه تــوی
همچیــن برجــی زندگــی میکنــم .آمــادهام تاوانــش را
بدهــم .بــرق حســادت را تــوی چشــمهایت میبینــم.
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فاصلـهی طبقاتــی چـه لذتبخــش اســت .حــاال میفهمــم
کــه چــرا ناپلئــون و دار و دســتهاش حاضــر شــدند فرانســه
را یــک زمانــی بــه غیرفرانســویها تســلیم کننــد ،ولــی
نگذارنــد کشــور دســت کارگرهــا و گداگشــنهها بیفتــد.
بــه پالتــوی گرانقیمتــم نــگاه کــن و بــه ایــن بــرج فقیرکش
کــه مقابلــش پیــاده شــدهام .بعــد تــوی دلــت یــک فحــش
ناموســی بهــم بــده و چشــمهایت را یــک لحظــه ببنــد و
باالتریــن کرایــهای را کــه بــه ذهنــت میرســد بپــران.
نا َمــردم اگــر روی حرفــت حــرف بیــاورم ...همـهی زورت
همیــن بــود؟ کــه همـهاش بــه انــدازهی دو لیتــر بنزیــن آزاد
تــوی پاچــهام بکنــی؟ بعضــی آدمهــا دســت خودشــان
نیســت ،گنجشــکروزیاند .مملکــت اگــر دســت
آدمهــای گنجش ـکروزی بیفتــد کالهمــان پــس معرکــه
اســت .ناپلئــون ایــن را خــوب میفهمیــد .بــرو ،خیالــت
راحــت باشــد .ایــن مــازاد کرایــه از شــیر مــادر بهــت
حاللتــر .فقــط برایــم دعــا کــن .چــون ُهــرم اضطــراب،
مثــل هــرم ســرابی کــه وســط تابســتان از روی آســفالت
بلنــد میشــود ،از جایــی زیــر دل و رودهام دارد هجــوم
مـیآورد بــه مغــزم .دعــا کــن بتوانــم همیــن حــاال گربــه را
دم حجلــه برایــش بکشــم ،وگرنــه بــاز صــدای هوراهــا بلند
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میشــود .برایــم دعــا کــن بــا ایــن موجوداتــی کــه تــازه
آمدهانــد ســر کار بتوانــم کنــار بیایــم .اینهــا چیــزی جــز
داس و چکــش ندیدهانــد و تنهــا سالحشــان را صبــح تــا
شــب فــرو میکننــد تــوی مغــزم .نمیدانــی چــه دردی
دارد .آن وقــت مجبــور میشــوم بــا دســتمالابریشــمی
بــه پــای ایــن داروخانهچیهایــی بیفتــم کــه لورازپــام را
بــدون نســخه نمیدهنــد.
چقــدر از آهنــگ مالیــم داخــل ایــن آسانســور خوشــم
میآمــد .مخصوصــا وقتــی خــودم را آمــاده میکــردم
کــه بــا بــاز شــدن در بــروم تــوی خانـهای کــه برایــم مثــل
تریــاک بــود .پشــت در کــه رســیدم ،بیهیــچ امــا و اگــری
زنـ ِ
ـگ در را فشــار دادم .چقــدر دیــر لخلــخ دمپاییهایــش
را شــنیدم کــه بــه ســمت در میآمدنــد .یــک لحظــه بــاز
ب داشــت میــدان پیــدا میکــرد کــه
آن هــرم اضطــرا 
بپیچــد تــوی دل و رودهام .اگــر در بــاز نمیشــد ،بایــد
برمیگشــتم خانـهی خــودم ،پیــش مهتــاب کــه ســه روزی
میشــد ظرفهــا را نشســته بــود .تــوی ســفره نآنهــا همــه
کپــک زده بودنــد و لباسهــای چـ ِ
ـرک تــوی ســبد بــوی
الشــهی ســگ میدادنــد .مــاکان هــم کــه همــه چیــز را
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خرتوخــر میدیــد ،بیهیــچ واهم ـهای مینشســت جلــوی
آینــه بــه بــزک کــردن خــودش .تــاج عــروس مهتــاب را
میگذاشــت روی ســرش ،بعــد از دور ،خــودش را ورانداز
میکــرد .در را بــاز کــن ناهیــد ،طاقــت برگشــتن نــدارم.
گاهــی در بــاز میشــود ،ولــی نــه بــا دسـتهای کســی کــه
انتظــارش را داری .در بــاز میشــود ،ولــی بــا دس ـتهای
قطــور و ورزیــدهای کــه ازشــان خــون میچکــد و
صاحبشــان نــگاه وحشــیاش را دوختــه بــه چشــمهای
نمبرداشــتهات ،و بــا دیدنــت فقــط یــک جملــه میگویــد:
«بیــا! طــرف خودشــم اومــد!»
قــرارم ایــن نبــود .قــرار بــود اینجــا جزیــرهی صلــح باشــد.
قــرار بــود تــوی دســتهای ناهیــد آرام بگیــرم و او بــا
لبخنــد ،انــگار کــه یــک نــوزاد زشــت را تــوی بغلــش
گذاشــته باشــند ،بــا حســی گنــگ کــه آدم نمیدانــد
شــیرین اســت یــا تلــخ ،دســتی روی ســرم بکشــد .ولــی
اینجــا هــم انــگار انقــاب شــده بــود .ناهیــد گوشــهی
هــال روی مبــل نشســته بــود .موهایــش را بــا یکــی از ایــن
گیرههایــی کــه شــبیهش را تــوی وســایل مهتــاب زیــاد
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دیــده بــودم ،بیحوصلــه جمــع کــرده بــود بــاالی ســرش
و گونههایــش چنــان گــر گرفتــه بــود کــه انــگار آب
جــوش تــوی کاسـهی ســرش غلغــل میکــرد .شــاید تــوی
وجــود او هــم عــدهای داشــتند هــورا میکشــیدند .کتــاب
آزادهخانــم رضــا براهنــی طــوری وســط خانــه افتــاده بــود
کــه انــگار کســی آن را بــا غیــظ بــه دیــوار کوبیــده باشــد.
کنــار پایـهی مبــل هــم شیشـهی شکســتهی قابــی بــود کــه
از تــوی آن ،اشــکان بــا همــان چشـمهای نافــذ و بــا همــان
اعتمادبهنفــس همیشــگی نگاهــم میکــرد.
آرام آرام از وســط ســالن گذشــتم و خــودم را بــه یکــی از
مبلهــا رســاندم و وزنــم را رهــا کــردم روی آن« .چــی
شــده؟»
نــازی کــه در آشــپزخانه داشــت دســتش را بانــد میپیچید،
گفــت« :هیچــی! گه زیــادی میخــوره».
ناهیــد بــه آنــی از روی مبــل جهیــد و اختیــارش را داد
بــه دس ـتهای لرزانــش .آزادهخانــم را برداشــت و پــرت
کــرد ســمت نــازی ،کــه بــه در کابینــت خــورد.
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نــازی بهــتزده بــه ناهیــد نــگاه میکــرد .کــم آورده
بــود .بهــم اشــاره کــرد کــه یــک ســیگار بهــش بدهــم.
چیــزی نگفتــم .فقــط یــک ســیگار روشــن کــردم و دادم
دســتش .تکیــه داده بــود بــه دیــوار و طــوری از ســیگار
کام میگرفــت کــه انــگار بهــش التمــاس میکــرد هرچــه
زودتــر مغــزش را بگیــرد زیــر مشــت و مــال .ولــی ناهیــد
تــازه دور گرفتــه بــود .دلــم نمیخواســت از ماجــرای توی
آب افتادنــم حرفــی بزنــد .ولــی حــاال داشــت بــه نــازی
تــوپ و تشــر م ـیزد کــه اگــر تــوی آب غــرق میشــدم،
کــدام مادربهخطایــی میخواســت جــواب بدهــد .بدتریــن
قســمتش ایــن بــود کــه هــر وقــت بهــم اشــاره میکــرد،
بــه جــای اســمم میگفــت “یــارو” .مــن اســم دارم ناهیــد،
نبایــد بــه مــن یــارو بگویــی .مگــر یــادت نیســت .مــا شــب
خوبــی را بــا هــم گذراندیــم .قهوهخانــهی عمومنصــور
کــه یــادت میآیــد؟ هنــوز دو روز از آن یــک هفتــه باقــی
مانــده .کــدام زنــی را دیــدهای کــه بــه شــوهرش بگویــد
یــارو؟
نــازی تــوی ســاکت بــود و ســیگار دود میکــرد و چشــم
دوختــه بــود بــه ناهیــد که انــگار همـهی خون بدنــش جمع
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شــده بــود تــوی ســر و صورتــش .خــوب میدانســتم االن
چــه بلبشــویی تــوی وجــودش بهپاســت .نــازی همآنجــا
روی زمیــن نشســت و بــه در دستشــویی تکیــه داد .ناهیــد
امــا نمیخواســت کوتــاه بیایــد.
«نشستی که چی؟ گم شو از خونهی من برو بیرون».
نــگاه نــازی بــه گیجــیِ نــگاه امیــر بــود وقتــی مشــت را
خوابانــدم تــوی دمــاغ عباســی .انــگار توقــع هــر چیــزی را
داشــت جــز ایــن یکــی .ولــی حــاال انــگار کســی در وجود
نــازی هــورا میکشــید .غــرور ســگیاش بدجــوری پیــش
مــن خــرد و خمیــر شــده بــود.
بــا حالتــی تهدیدآمیــز از جایــش بلند شــد و گفــت« :اصال
تــو اینجــا چــه غلطــی میکنــی؟ مگــه بهــت نگفتم ایـنورا
پیدات نشــه؟!»
بعــد هــم اختیــارش را داد بــه دســتهایش .آزادهخانــم
را برداشــت و بــا همــهی زورش پــرت کــرد بــه ســمت
مــن .اگــر دســتم را بــاال نمـیآوردم ،درســت بــه شــقیقهام
میخــورد .اصــا کــی گفتــه آدم نبایــد دســتش را روی
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زن بلنــد کنــد؟ اگــر ایــن روانشــناسهای حرامــزاده
ایــن را گفتــه باشــند و مــن هــم آن را قبــول کنــم ،فقــط
بــرای زنهایــی اجــرا میکنــم کــه واقعــا زن باشــند ،نــه
نرهغولهایــی مثــل ایــن کــه اینقــدر روحی ـهی تهاجمــی
دارنــد .ایــن اولیــن بیانی ـهای بــود کــه بخــش اقتدارطلــب
مغــزم از زمــان روی کار آمدنــش صــادر کــرده بــود.
فقــط راهــکاری ارائــه نمـیداد .تنهــا راهــکارش ایــن بــود
کــه همــه چیــز را بــه دســتهایم واگــذار کنــم و بــرای
لحظــهای چشــمهایم ببنــدم .آن هــرم ســرابگونه حــاال
بــا ُهرمــی بــه رنــگ ســرخ ،همرنــگ پالتــوی ناهیــد ،تــوی
هــم پیچیدنــد .ترکیبــش چیــزی شــده بــود کــه چشـمهایم
را میســوزاند .یــک آن از جایــم بلنــد شــدم و بــه ســمتش
خیــز برداشــتم .دســت راســتم بــاز مشــت شــده بــود ،ولــی
ایــن بــار هدفــش صــورت کســی نبــود .آن قــدر عقلــش
میرســید کــه وقتــی بــا یــک زن طــرف اســت ،حداقــل
تــوی صورتــش فــرود نیایــد .ایــن بــار شــکم حریــف را
نشــانه گرفتــه بــود .رفــت عقــب ،دور گرفــت و بــا تمــام
وجــود خــودش را بــه شــکم نــازی کوبیــد.
حرکــت حلقههــای درد را درســت از میانههــای شــکمش
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حــسکــردم کــه داشــت در همـهی وجــودش میپیچیــد.
بــرای لحظ ـهای هیــکل بزرگــش مچالــه شــد .همــه چیــز
تــوی ســکوت اتفــاقافتــاد .خیلــی وقــت بــود کــه دیگــر
صــدای هــورای کســی را نمیشــنیدم .دســتورها از جــای
نامعلومــی میآمــد و دســتهایم فقــط اجــرا میکردنــد.
حــاال بــا نــازی هــم بیحســاب شــده بــودم.
نــازی حتــی صدایــش هــم در نیامــد ،ولــی از بریــده بریده
نفــس کشــیدنش معلــوم بــود کــه نفســش گــره خــورده.
زانــو زد روی زمیــن .ناهیــد از پشــت ســر چنــگ انداخــت
بــه شــانهام و پرتــم کــرد عقــب .بــه نــازی نــگاه کــرد کــه
صورتــش از درد جمــع شــده بــود .بعــد روگردانــد و
بــه ســمتم آمــد و دســتش را بلنــد کــرد و خوابانــد زیــر
گوشــم ،چنــان محکــم کــه صدایــی مثــل صــدای کوبیــدن
چکــش روی چیــزی آهنــی تــوی کلـهام شــروع کــرد بــه
دنــگ دنــگ کــردن .صدایــی کــه مــرا بــرد تــا تصویــر
ســاختمان کــت و کلفتــی کــه تــوی زمینــم ســاخته بودنــد.
نــازی دســتش را ســتون کــرد و از زمیــن بلنــد شــد .آرام
و در حالیکــه هنــوز نشــانههای درد تــوی راه رفتنــش پیــدا
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بــود بــه ســمت میــز وســط هــال رفــت ،ســوئیچ ماشــینش
را برداشــت و د ِر خانــه را بــاز کــرد و بــا همــان موهــای
آشــفته کــه او را شــبیه جانیهــا کــرده بــود ،از پلههــا
پاییــن رفــت.
ناهیــد آرام از کنــارم گذشــت و روی مبــل چرمــیاش
نشســت و ســرش را بیــن دسـتهایش گرفــت .شــانههایش
تــکان میخــورد .بــه دســتهایم نــگاه کــردم کــه
میلرزیدنــد .انگشــتان اســتخوانی و باریــک ناهیــد را
میخواســتند کــه در هــم پنجــه شــوند .آنوقــت مطمئنــا
آرام میگرفتنــد .بگــو ناهیــد .حــرف آخــرت را بگــو تــا
تکلیفــم را بدانــم.
ســرش را از بیــن دســتهایش بیــرون آورد .چشــمهای
ســرخ و خیســش را چنــان گشــاد کــرده بــود و بــا خشــم
بهــم نــگاه میکــرد کــهجــای هیــچ تردیــدی در تنفــرش
نمیگذاشــت .فقــط یــک جملــه گفــت« :از خونـهام بــرو
بیــرون».
ایــن حــرف بــه آن هــرم اضطــراب آنقــدر میــدان مـیداد
کــه هــر قــدر هــم مقاومــت میکــردم بیفایــده بــود .پــس
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خــودم را رهــا کــردم تــا بــا داس و چکششــان ترتیبــم را
بدهند...
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گاهــی وقتهــا یــک چیــز ســاده بــرای آدم میشــود یــک
نشــانه .مثــا لــرزش خفیــف موبایــل تــوی جیــب بارانــی یا
پالتــوی جدیــدم ،کــه هنــوز هــم بهــش عــادت نکــردهام،
تصویــر مهتــاب راآورد پیــش چشــمهایم .شــاید تــوی
آشــپزخانه تلفــن را بــا شــانهاش گرفتــه و بــا دس ـتهایش
در حــال کبریــت کشــیدن زیــر کتــری باشــد .یا تــوی هال،
خــودش را طــوری کرخــت و بیحــال روی کاناپــه ولــو
کــرده باشــد کــه کمتریــن انــرژیای هــدر ندهــد .آنوقت
آن دســتش که آزاد اســت چنــد بــار الی موهایش میرود
و برمیگــردد .ولــی گاهــی هــم تعریفهــا عــوض
میشــوند مثــل وقتــی کــه دســتت را تــوی جیــب پالتــو
میکنــی و موبایلــت را بیــرون میکشــی و شــمارهای
ناآشــنا میبینــی .بــرای لحظــهای امیــدی واهــی تــوی
دلــت جرقــه میزنــد کــه خــودت هــم میدانــی پشــتش
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بــه جایــی بنــد نیســت ،ولــی همــان جرقــه کافــی اســت
بــرای تایــماوت دادن بــه مســابقهی مشــتزنیای کــه
ساعتهاســت بیــن تــو و آن هــرم ســرابگونه درگرفتــه
اســت.
وقتــی صــدای عباســی را شــنیدم ،جنــس ایــن حــس و
حــال از ریشــه عــوض شــد .جرق ـهی گرمابخــش یکهــو
س و حالــی مرمــوز داد .آن هــم وقتــی
جایــش را بــه ح ـ 
کــه صــدای همیش ـهولنگار عباســی بــا آرامــش خــاص و
بــدون کوچکتریــن نشــانهای از لودگــی ازم خواهــش
کــرد کــه بــه دیدنــش بــروم .آن هــم در جایــی کــه
همیشــه بــرای بچههــا یــک عالمــت ســوال بــزرگ
بــود .هیچکــس نمیدانســت عباســی حتــی در کــدام
منطقــهی تهــران زندگــی میکنــد .هیچکــس شــمارهای
ازش نداشــت جــز یکــی از ایــن ایرانســلهای تخمــی
کــه اغلــب هــم خامــوش بــود .حواســش بــود کــه هیــچ
کــس ردی از خان ـهاش پیــدا نکنــد .حتــی یکبــار در راه
برگشــت از مراســم عروســی آنقــدر کل ـهاش گــرم شــده
بــود کــه تــوی ماشــین پوریــا بــه هذیــان افتــاد .مثــل ایــن
کــه بخواهــد دکلم ـهای را اجــرا کنــد ،پش ـتبن ِد هــم بــا
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صدایــی بلنــد جمل ـهای را تکــرار میکــرد :اکنــون شــب
اســت و مــن در ایــن تاریکــی هوشــیارم .هنــوز فضــا و
مــکان در دســت مــن اســت...
پوریــا پوزخنــد م ـیزد و زیــر لــب میگفــت فــان خــر
هــم تــوی دســتت نیســت .و بــاز ســرش را تــکان م ـیداد
و بــا لبخنــد از تــوی آینــه بــه مــن نــگاه میکــرد تــا
همراهـیاش کنــم .ولــی حتــی یــک لبخنــد ســاده هــم ازم
کاســب نمیشــد .چنــد بــار بــا دســت روی پــای عباســی
زد :جنــاب عباســی! حضــرت آقــا! کــدوم وری بــرم؟
خونــهات کجاســت؟
فکــر میکــرد تــوی آن اوضــاع میتوانــد فضــا را جــوری
ی عباســی
شیرتوشــیر کنــد کــه ســرکی هــم بــه زندگــ 
بکشــد .ولــی کــور خوانــده بــود .حــال و هــوای عباســی
درســت در یــک لحظــه عــوض شــد و تیــز نگاهــش کــرد.
پوریــا از آن چشــمها کــه در یــک آن هوشــیار شــده
بودنــد یکهــو خفــه شــد .عباســی بــا لبخنــدی بــه تخســی
همــهی لبخندهایــش گفــت :بــزن کنــار جوجهدهاتــی!
پوریــا کــه حــدس مــیزد عباســی حواســش بــه همــهی
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حرفهــای او بــوده ،ســعیکــرد بــا آســمان و زمینــی کــه
بههــم میدوخــت روی گنــدی کــه زده بــود مالــه بکشــد
و بــا دستمالکشــی متقاعــدش کنــد کــه ایــن وقــت شــب
بهتــر اســت از ماشــین پیــاده نشــود .ســاعت ســه صبــح توی
نیــاوران سگســرمایی بــود کــه اســتخوان آدم میترکیــد.
تــوی خیابــان مگــس هــم نمیپریــد .فقــط ســر چهــارراه،
چــراغ افســردهی زردی دیــده میشــد کــه کمســو و
ســرمازده چشــمک مــیزد .ولــی عباســی تصمیمــش را
گرفتــه بــود و میخواســت پیــاده شــود .پوریــا ماشــین را
نگــه داشــت و عباســی پیــاده شــد .بعــد هــم چنــد بــار بــا
دســت بــه ماشــین کوبیــد کــه یعنــی برویــم .پوریــا مــردد
بــود و بــه مــن نــگاه کــرد .نمیدانســتم چــه بگویــم.
باالخــره بــا تردیــد راه افتــاد .برگشــتم و بــه عباســی نــگاه
کــردم کــه ماشــین ازش دور میشــد .لــب جــدول نشســته
بــود و ســیگار دود میکــرد.
هنــوز چنــد خیابــان جلوتــر نرفته بودیــم که هــر دو تصمیم
گرفتیــم برگردیــم و هرطــور شــده بــا خودمــان ببریمــش.
هم ـهی خیابآنهــای اطــراف را هــم گشــتیم ،ولــی خبــری
ازش نبــود.
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پــس حــاال حــق داشــتم کنجــکاو شــده باشــم کــه
آدمــی بــه کلهشــقی عباســی ،آن هــم وقتــی کــه عنتــر
دســتآموزش طغیــان کــرده ،چطــور دعوتــش میکنــد
بــه خصوصیتریــن حریــم زندگ ـیاش کــه همیشــه بــرای
دیگــران یــک عالمــت ســؤال بــزرگ بــوده.
در تمــام مســیر بــه ایــن دعـ ِ
ـوت دور از انتظــار فکــر کــردم.
بــه اینکــه شــاید چنــد نفــر گردنکلفــت تیــر کــرده باشــد
ِ
نزدیــک
تــا چنــد ماهــی خانهنشــینم کننــد .ولــی اگــر
چهــار ســاعت روی یــک بلنــدی ســیگار دود کــرده باشــی
و بعــد خــودت را رو در روی ایــن ســوال غمانگیــز ببینــی
کــه “حــاال کجــا بــروم” آن وقــت میفهمــی کــه چشــم
بســتن بــه چنیــن دعوتــی آنقدرهــا هــم ســاد ه نیســت ،حتی
اگــر احتمــال بدهــی بــه قیمــت جانــت تمــام میشــود.
فکــرش را هــم نمیکردم خانهاش سـ ِ
ـمت نواب باشــد .سـ ِر
خیابــان ســاالر پیاده شــدم .چقــدر از نواب و ســاختمآنهای
یــک شــکلش بــدم میآمــد .شــبیه مکعبمســتطیلهای
مقوایــی زمختــی کــه ســطح رویـیاش را بــا نــوک قیچــی
چندتــا ســوراخ کــرده باشــند کــه بعــدا اســمش را بگذارند
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پنجــره .هــر وقــت ایــن طرفهــا آمــده بــودم عــدهای
داشــتند زمیــن را میکندنــد .خــوب کــه گــود میشــد،
دوبــاره پــر میکردنــد و جایــش را مثــل وصلـهای ناجــور
بــا قیــر داغ پــر میکردنــد.
چــه اســمهای عجیبــی دارنــد ایــن کوچههــای باریــک.
وقتــی بــه باریکــی یــک کوچــه وارد میشــوی خیــال
میکنــی ایــن یکــی دیگــر آخریــن جــز ِء ایــن کلیــت
پیــچ در پیــچ اســت ،هنــوز چنــد قــدم نرفتـ ه میبینــی کــور
خوانــدهای ،کوچــهای باریکتــر هــم در دل آن هســت
کــه حتــی دو نفــر آدم هــم نمیتواننــد شــانه بــه شــانهی
هــم از آن بگذرنــد .یکبــار تــوی یکــی از مســتندهای
بیبیســی شــکل پیچدرپیــچ مغــز انســان را دیــده بــودم.
درســت مثــل کوچــه پسکوچههــای نــواب بــود .پــر از
راهباریکههایــی کــه تــوی هــم میپیچیدنــد و هــر کوچ ـه
بــا ادعایــی کامــا مقتدرانــه اســمی کامــا مســتقل داشــت.
ایــن محلههــا آنقــدر شــهید دادهانــد کــه هیــچ وقــت بــرای
اســم بــه مشــکلی برنخورنــد.
فکــرش را هــم نمیکــردم آدمــی بــا وضــع و روز عباســی،
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بــا درآمــدی کــه شــرکت داشــت و از جزئیتریــن کارهــا
هــم نمیگذشــت ،تــوی یکــی از بنبس ـتهایی زندگــی
کنــد کــه احتمــاال مربــوط بــه مغــز آدمــی مازوخیســتی
میشــد .از دور صــدای گنــگ گریــهی بچــهای را
میشــنیدم .امــا محلــه خلــوت بــود و ســاکت ،و آنقــدر
دلگیــر کــه بیدلیــل بغــض کــرده بــودم.
گفتــه بــود وقتــی آمــدم در نزنــم ،زنــگ درش خــراب
اســت ،اگــر هــل بدهــم بــاز میشــود .وارد حیــاط خانهاش
کــه شــدم در اولیــن نــگاه درختــی کــه گوشـهی حیــاط از
تنــه بریــده شــده بــود ،بــه چشــمم آمــد .از آن درختهــای
مــوذی بــود کــه معلــوم بــود خیلــی دلــش میخواســته در
ســکوت و صب ـ ِر بینهایتــش آرام آرام زی ـ ِر زمیــن ریشــه
بدوانــد و یــک روز ناغافــل از دیــوار خانــه بزنــد بیــرون.
پشــت در ورودی کــه رســیدم ،هــوس کــردم بیآنکه حتی
ســرفهای بکنــم ،کلــهام را بینــدازم پاییــن و یکراســت
بــروم داخــل .در را بــاز کــردم و وارد شــدم .یکهــو بــوی
گنــد هــوای مانــده کــه بــا بــوی توتــون آمیختــه بــود ،زد
زیــر دماغــم .بویــی کــه انــگار ســالها تــوی خانــه حبــس
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شــده بــود .از راهــروی باریــک جلــوی در گذشــتم کــه
فــرو رفتــه بــود تــوی تاریکــی .تــه راهــرو بــه هال میرســید
کــه بیشــتر شــبیه یــک داالن دراز بــود .هیچ چیــز این داالن
دراز و بیظرافــت چشــمگیر نبــود جــز قابعکسهایــی
بــزرگ کــه همــهی دیــوار را گرفتــه بودنــد .همهشــان
عکــس عروسهایــی بودنــد کــه مراسمشــان را یــک
بــه یــک بــه یــاد داشــتم .دیــوارش نمایشــگاهی بــود از
عروسهایــی بزککــرده کــه بــا لبخنــدی از ســر عشــوه
و نــاز بــه دوربیــن نــگاه میکردنــد .همهشــان درســت
شــبیه زنهــای ژورنــال مهتــاب بودنــد .بــا التمــاس بهــت
نــگاه میکردنــد تــا شــاید بــه زیباییشــان اعتــراف کنــی.
صدایــی ازش نیامــد .مبلهــای چرمــی پــارهای داشــت
کــه اسفنجشــان از پارگیهــا بیــرون زده بــود .آرام
روی یکــی از مبلهــا نشســتم کــه از آنجــا میشــد بــا
یــک نــگاه همـهی خانــه را زیــر نظــر گرفــت؛ اتاقــی کــه
س ـهکنج آن داالن بــود و نــور کمرنــگ آبــی رنگــی کــه
در تاریکــی اتــاق دلدل مــیزد.
فکــر کــردم باالخــره خــودش ســر و کلــهاش از تــوی
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اتــاق پیــدا میشــود ،ولــی هــر چــه بیشــتر صبــر کــردم،
بیشــتر مطمئــن شــدم ســکوت ایــن خانــه طبیعــی نیســت.
ِ
رنــگ اتــاق،
جــز تکچــراغ وســط هــال و آن نــور آبی
همــهی خانــه تــوی تاریکــی بــود .یکهــو از جایــم بلنــد
شــدم .ترســیده بــودم .ایــن خانــه بــا ایــن قابهایــی کــه
بیمارگونــه همــهی در و دیــوار را گرفتــه بودنــد و آن
تصویــری کــه از عباســی در ذهنــم مــرور میکــردم،
خبــ ِر شــبی را مــیداد کــه بعیــد بــود پایــا ِن خوشــی
داشــته باشــد .بــه آرامــی رفتــم ســمت نــور آبیرنگــی
کــه تــوی تاریکــی اتــاق بــازی میکــرد .صــدای نفــس
آدمیــزاد را حــس میکــردم .انــگار کســی بــه زحمــت
نفــس میکشــید .نــور تلویزیــون ،اتــاق را بریــده بریــده
روشــن و خامــوش میکــرد .صــدای خسخــس ســینهی
عباســی بــود .هیــکل چاقــش طاقبــاز روی تخــت پهــن
شــده بــود .ســقف را نــگاه میکــرد .از تمــام صورتــش
عــرق میریخــت .ســیگار الی انگشــتهایش تــا نیمــه
خاکســتر شــده بــود .چشــمهایش نیمهبــاز بــود .بهــم
نگاهــی کــرد و لبخنــد زد .ســینهاش طــوری بــاال و پاییــن
میرفــت انــگار بخواهــد بــه زور هــوا را از دریچــهای
کــه مســدود شــده ،عبــور دهــد .تلویزیــون تصاویــری از
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عروســی را نشــان مــیداد کــه بــه نظــرم آشــنا میآمــد.
خــودم گرفتــه بــودم .تصاویــر لرزانــی از زوم روی اجــزای
صــورت آدمهــای تــوی عروســی.
بــه ســختی روی تخــت بــه یــک شــانه چرخیــد .شــبیه
آدمــی نشــئه بــود کــه بدنــش زیــر ایــن کیفــوری کــم
آورده باشــد.
«خوشگله ،نه؟»
تصویــر زنــی بــود حــدودا چهلســاله کــه آن روز پیل ـهی
زیــر چش ـمهایش نظــرم را جلــب کــرده بــود .چش ـمهای
خیســی داشــت کــه بــرق میزدنــد .مثــل وقتــی کــه بــا
هــزار بدبختــی جلــوی اشــکهایت را یــک دیــوار
ـم اشــکها از پشــت آن
ســیمانی میکشــی ولــی بــاز هــم نـ ِ
نشــت میکنــد بــه چش ـمهایت .بــه عباســی نــگاه کــردم.
بینـیاش بدجــوری متــورم شــده بــود .معلــوم بود شکســته،
ولــی بــه نظــر نمیرســید دوا درمــان کــرده باشــد.
ســکوت و نــگاه به ـتزدهام را کــه دیــد ،زد زیــر خنــده.
از آن خنــدهی مسـتوار و صــدای خــس خــس ســینهاش
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وهمــی شــده بــودم.
«ای نامرد! دستای سنگینی داری ها!»
و بــاز خندیــد ،بــا همــان لحــن مسـتوار و بــا همــان خــس
خــس ســینه .همآنجــا کنــار دیــوار نشســتم.
«خودت خواستی».
حــاال زوم کــرده بــودم روی دس ـتهای زنــی کــه چنــد
رگ آبیرنــگ در زمینــهی ســفید دســتهایش دیــده
میشــد.
«هیچــی مثــل دیــدن ایــن فیلمــا بهــم حــال نمـیده کیــان.
خوشــم مـیآد کــه حالیتــه از چــی فیلــم بگیــری .دوربیــنِ
یــک همیشــه مــال االغایــی مثــل پوریاســت کــه فقــط
جلــوی چشمشــونو میبینــن».
دســتش را آرام بــه دهانــش رســاند و از ســیگارش کام
گرفــت.
«همهی فیلمایی رو که گرفتی دارم».
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بــه جعبـهای اشــاره کــرد کــه گوشـهی اتــاق بــود و پــر از
نوارهایــی کــه کنــار هــم چیــده شــده بودنــد.
«کلکسیونیه واسه خودش».
از هم ـهی صورتــش عــرق میریخــت .معلــوم بــود فشــار
زیــادی را روی ســینهاش تحمــل میکنــد .یــک لحظــه
ترســیدم .بلنــد شــدم ،بــه ســمتش رفتــم .بینــیاش کــج
شــده بــود و ســوراخهایش کیــپ شــده بــود از خــون
خشــکیده و ســیاه.
«باید خودتو به دکتر نشون بدی».
لبخنــدی زد کــه دیگــر از جنــس لبخندهــای عباســی
نبــود .لبخنــد مــردی پنجاهســاله بــود کــه در یــک شــب
انــدوهزده تــا توانســته بــود خــودش را نشــئه کــرده بــود.
«میخوای بریم دکتر؟»
خــس خــس آزار دهنــدهی ســینهاش دلــم را ریــش
میکــرد .چش ـمهایش نــم برداشــته بودنــد .داشــت ســعی
میکــرد جلــوی نشــتی اشــکهایش را از پشــت دیــوار
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ســیمانیِ عباســیبودنش بگیــرد.
«میخوام یه کاری واسم بکنی».
زیــر رقصنــوری کــه تلویزیــون در تاریکــی اتــاق راه
انداختــه بــود ،صورتــش پــر شــده بود از ســایه روشـنهایی
عجیــب و غریــب و متحــرک کــه انــگار همهشــان بــه
مردمــک لــرزان چشــمهای عباســی اشــاره میکردنــد
کــه ترســی عمیــق در آن مــوج م ـیزد .هیــچ وقــت تــوی
چش ـمهایش ایــن تــرس را ندیــده بــودم .دســتش را آرام
گرفتــم.
«چی کار کردی؟ بدجوری داری عرق میریزی».
بیتوجــه بــه حرفــم بــه فیلمهــای گوشــهی اتــاق اشــاره
کــرد.
«اینــارو بــا خــودت ببــر .همـهی اون قــاب عکســا رو هــم
از روی دیــوار جمــع کــن».
حــس کــردم نبایــد بپرســم چــرا .تــوی چشــمهایش
دوبــاره جذبــهای آمــده بــود کــه فقــط انتظــار چشــم
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شــنیدن داشــت.
«آخه من این همه قابو چی کار کنم؟»
دوربیــن مــن قــوزک پــای زنــی را نشــانه رفتــه بــود کــه
مثــل یــک تیلــهی درشــت از زیــر پوســتش بیــرون زده
بــود.
«ببر واسه آرایشگاه زنت».
بین ـیاش طــوری ورم کــرده بــود کــه انــگار دو تــا تــوپ
پینگپنــگ تــوی آن کــرده بودنــد .بــا آن صــورت
عرقکــرده شــبیه یــک بوکســور پیــر بــه نظــر میآمــد
کــه دم آخــری هــوس یــک مســابقه مشـتزنی دیگــر بــه
ســرش زده باشــد.
«باید بری دکتر .کسی هست پیشت بمونه؟»
ازم رو گردانــد و بــه یــک شــانه خوابیــد و بــا صدایــی آرام
گفــت« :بــه پوریــا گفتــم صبــح بیــاد دنبالــم .نمیخــوام
اینــا رو اینجــا ببینــه .حــاال دیگــه پاشــو بــرو».
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وقتــی حریفــت را اینقــدر ضعیــف ببینــی ،دیگــر
بــازی جذابیتــی نــدارد .مــن آن مشــت را بــه بینــی یــک
بوکســور حرفــهای زدم کــه از آداب مشــتزنی همــه
چیــز را میدانســت .ولــی ایــن ناتوانــی و دردی کــه حــاال
تــوی صــورت ایــن پیرمــرد میدیــدم ،هم ـهی لــذت آن
عقدهگشــایی چندســاله را داشــت زهرمــارم میکــرد .از
صبــح ،درســت بعــد از آن اتفــاق ،فکــر میکــردم کــه
ایــن بــازی باالخــره تمــام شــد و یــک برنــده داشــت.
چنــد ســال تمــام مــن گاردم را بــاز گذاشــته بــودم و او
مــدام بــدون هیــچ رحمــی مشــت زده بــود .ولــی در رانــد
آخــر ،آخریــن ضربــه را مــن زده بــودم و برخــاف انتظار،
حریــف خیلــی زود از پــا در آمــده بــود .از صبــح ،نقــش
زمیــن کــردن عباســی ،آن هــم پیــش روی همـهی بچههــا،
نشــئهام کــرده بــود .امــا حــاال کــه عباســی پهــن زمیــن
شــده بــود ،بــاز هــم داور دســت او را بــاال گرفتــه بــود.
قبــول ایــن شکســت آنقــدر ســخت بــود کــه دیگــر بــه
آن دیــوار ســیمانی فکــر نمیکــردم کــه راه اشــکهایم
را بگیــرد .دلــم میخواســت همآنجــا یقــهاش را بگیــرم
و بهــش بگویــم کــه او حــق نداشــت بــا آن رقــص پــای
اعصــاب خردکنــش چنــد ســال تمــام روی اعصابــم راه
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بــرود و تحریکــم کنــم تــا گاردم را ببنــدم و محکــم پیــش
رویــش بایســتم و بــا یــک مشــت نقــش زمینــش کنــم.
بلنــد شــدم .همـهی قابهــا را یکــی یکــی جمــع کــردم و
کنــار هــم تــوی حیــاط گذاشــتم .وقتــی بــه اتــاق برگشــتم،
عباســی خــواب بــود .صــدای خرناسهایــش تــوی اتــاق
پیچیــده بــود .تلویزیــون را خامــوش کــردم .اتــاق تــوی
تاریکــی فــرو رفــت ،عباســی هــم .نوارهــا را از گوش ـهی
اتــاق برداشــتم و از خانــه بیــرون زدم .صــدای گریــهی
همــان بچــه هنــوز هــم از دور بــه گــوش میرســید.
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ســاعت دوازده ظهــر بــود ،ولــی هنــوز رمــق نداشــتم خودم
را از روی تخــت جمــع و جــور کنــم .میدانســتم از در
اتــاق کــه بیــرون بیایــم ،بــا نمایشــگاهی از بیاعتناییهــای
مهتــاب روب ـهرو میشــوم :ســفرهی نیمهبــاز و خردههــای
نــان ،پتویــی کــه روی مبــل افتــاده ،کتانیهــای ولوشــدهی
مــاکان وســط هــال و کــوه ظرفهــای نشســته .ولــی وقتــی
صــدای مهتــاب را از پشــت در شــنیدم کــه گفــت “دیگــه
وقــت بیــدار شــدنه” فهمیــدم چیــزی تغییــر کــرده و اولیــن
چیــزی کــه یــادم آمــد ،چهــرهی همــان عروسهایــی بــود
کــه از تــوی قابعکسهــا بــا التمــاس مهتــاب را نــگاه
میکردنــد.
از اتــاق کــه بیــرون آمــدم ،خانــه دوبــاره همــان خان ـهی
مهتـ ِ
ـاب وسواســی بــود .خــودش هــم مثــل همیشــه از آن
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روژهــای تایوانــی بینصیــب نمانــده بــود .وقتــی روژ
نمــیزد میترســیدم .وقتــی در تمــام روز لبهایــش
پریدهرنــگ میمانــد ،میفهمیــدم کــه میخواهــد بــه
قــول مــادر بــاز کــون بتابانــد .ولــی امــروز لبهایــش
عجیــب قرمــز بــود و پیراهــن یقهبــازی پوشــیده بــود کــه
معنــی خوبــی مـیداد .خــودش یــک بــار بهــم گفتــه بــود
زنهــا وقتــی از شوهرشــان بدشــان بیایــد ،تــا حــد امــکان
خودشــان را پیــش او میپوشــانند .پــس حــاال کــه ایــن
جــور دســت و دلبازانــه تــن و بدنــش را انداختــه بــود
بیــرون ،حتمــا معنایــش ایــن بــود کــه دیگــر از مــن بــدش
نمیآیــد.
مــاکان کنــار ســفره نشســته بــود و مثــل همیشــه تودماغــی
نفــس میکشــید .یــک بــار کــه ســر ســفره بهــش گفتــم
بــرود بین ـیاش را خالــی کنــد ،بهــش برخــورد و تــا چنــد
روز بهــم کممحلــی میکرد.تــا مــرا دیــد ســام کــرد.
ســامش دلــم را قــرص کــرد کــه قــرار اســت همــه چیــز
بــه حالــت عــادی برگــردد .هــر وقــت بــا مهتــاب دعــوا
میکــردم ،مــاکان جرئــت عجیــب و غریبــی پیــدا میکــرد
کــه هیــچ وقــت هــم خــط و ربطــش را نفهمیــدم .حتــی
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بهــم نــگاه هــم نمیکــرد .درســت در یــک آن رفتــارش
عیــن مهتــاب میشــد .انــگار کــه روح بزرگانـهی مهتــاب
مینشســت تــوی وجــود مــاکان ششســالهام .بیاعتنــا
از کنــارم رد میشــد و طــوری کممحلــی میکــرد
کــه گاهــی فکــر میکــردم بــا مــردی چهــل پنجــاه ســاله
طــرفام کــه زمیــن پــدریاش را بــاال کشــیدهام .دور و بــر
تلویزیــون پیدایــش نمیشــد و ســرش را ســاعتها تــوی
اتــاق خــودش گــرم میکــرد بــه دفتــری کــه روی میــزش
بــاز بــود و مــدادش کــه آن را روی دفتــر میچرخانــد.
مهتــاب آنقــدر بیشــعور نبــود کــه از یــک بچ ـهی شــش
ســاله بخواهــد خــودش را بینــدازد وســط دعواهــای
شــخصی مــا ،ولــی مــاکان مثــل جنیهــا رفتــارش طــوری
عــوض میشــد کــه گاهــی ازش میترســیدم .امــروز امــا
بــا همــان لبخنــد کودکانـهاش بهــم ســام کــرد .ایــن یعنــی
مهتــاب روح بزرگانـهاش را از وجــود ماکان شــش ســالهام
بیــرون کشــیده و گذاشــته مثــل همیشــه بــا لبخنــد پــدر و
فرزنــدی بهــم ســام کنــد.
کنــار ســفره نشســتم .مهتــاب برایــم چــای گذاشــت .تــوی
همیــن مــدت چــاق شــده بــود .هــر وقــت دعــوا میکردیم،
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رژیمــش را ول میکــرد و تــا میتوانســت میخــورد.
کــره را روی نــان مالیــد و رویــش شــکرپاشــید و بــه دهــان
بر د .
مــاکان کــه صبحانــهاش را خــورد ،از آشــپزخانه بیــرون
رفــت و صــدای تران ـهای تــوی خانــه پیچیــد کــه دیگــر
حالــم ازش بهــم میخــورد :خوشــگال بایــد برقصــن،
خوشــگال بایــد برقصــن.
تــوی عروســیهایی کــه از میانههــای نقشــه پایینتــر
بودنــد ،ایــن ترانــه را بارهــا و بارهــا شــنیده بــودم .اگــر
امــروز هیــچ فرقــی بــا روزهــای دیگــر نداشــت ،صدایــم
را میانداختــم تــوی گلویــم و میگفتــم صــدای آن
مرتیکــهی لندهــور را کــم کنــد .ولــی ایــنبــار چیــزی
نگفتــم .میدانســتم بعــد از آن چنــد روز کــه همــهی
وقتــش را تــوی اتــاق گذرانــده ،حــاال میخواهــد دلــی از
عــزا در بیــاورد.
مهتــاب دوبــاره و اینبــار از روی بیمیلــی نانــش را
کرهمــال کــرد و رویــش شــکر ریخــت و گذاشــت تــوی
دهانــش .بــا لبخنــد نگاهــم کــرد« :یــه کــم طــول میکشــه
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ایــن عادتــو تــرک کنــم».
«عجله نکن ،چاقی بهت میآد».
و بــاز روی نانــش کــره مالیــد و شــکر پاشــید .معلــوم بــود
میخواســت چیــزی بگویــد کــه از گفتنــش مطمئــن نبــود.
دســتش را چنــد بــار بــرد الی موهایــش و بــا انگشــت
ســبابهاش آرام پشــت ســرش را خارانــد.
«امشب مهمونی دعوتیم».
نمیخواســتم تــوی ذوقــش بزنــم .حــاال کــه ایــن طــور
روی غــرورش پــا گذاشــته بــود ،بایــد جبــران میکــردم.
اگــر امــروز بــا روزهــای دیگــر هیــچ فرقــی نداشــت،
میپرســیدم چــه مهمانـیای؟ کــی دعــوت کــرده؟ بــه چــه
مناســبتی؟ و ســؤالهایی کــه مقدمــه را بــرای شــنیدن یــک
نــع جانانــه کــه هیــچ حــرف پــس و پیشــی نمیگذاشــت،
آمــاده میکــرد .ســعی میکــردم از تــوی توضیحاتــش
بهانههایــی پیــدا کنــم تــا بهــش بفهمانــم آنجــا جــای مــن
نیســت و بهــم خــوش نمیگــذرد .واقعــا از جمعهــای
شــلوغ خوشــم نمیآمــد .وقتــی بــه عنــوان مهمــان وارد
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جمعــی میشــدم ،دســتهایم آرام و قــرار نداشــتند.
نمیتوانســتم مثــل بچ ـهی آدمیــزاد ،بیاعتنــا یــک گوشــه
بنشــینم و بــا خــودم فکــر کنــم ایــن فقــط یــک مهمانــی
چ کــس حواســش هــم بــه تــو نیســت.
ســاده اســت .هیــ 
اصــا وجــود نــداری کیــان .پــس بیخیــال مــرد! بــرو
یــک گوشــه بنشــین و بــرای خــودت ســیگار دود کــن و
اگــر دلــت خواســت ،از داد ِن فحــش مادربهخطــا بــه هــر
آدمــی کــه از جلویــت رد میشــود لــذت ببــر .ســعی کــن
نمــای کلــوز را فرامــوش کنــی .یــک نمــای النگشـ ِ
ـات
پــت و پهــن ببنــد روی همــه چیــز و همــهی آدمهــای
جلــوی چشــمت را مثــل نقطههــای ریــزی ببیــن کــه آن
حجــم محــدود را پــر کردهانــد .کمــی جــذاب بــاش.
بــا خانمهــای دور و بــرت الس بــزن .حرفهایشــان را
تاییــد کــن و گاهــی هــم خیلــی نــرم ازشــان انتقــاد کــن.
چــرا نمیتوانــی کیــان؟ چــرا هــر وقــت پایــت بــه یــک
مهمانــی میرســد ،جــای آن دوربیــن  M1000آشــغال را
تــوی دســتهایت آنقــدر خالــی میبینــی کــه هــر قــدر
هــم آنهــا را تــوی هــم پنجــه میکنــی و فشــار میدهــی،
بــاز هــم آرام و قــرار ندارنــد؟ مخصوصــا اگــر تــوی آن
مهمانــی چیزهایــی ببینــی کــه دلــت بخواهــد زوم کنــی
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و آنقــدر نزدیــک بــروی تــا ریزتریــن جزئیاتــش را هــم
ببینــی.
ایــن بــار قصــد نداشــتم از مهتــاب چیــزی بپرســم.
میخواســتم بیهیــچ حــرف اضافــهای ،لباسهــای
پلوخــوریام را آنطــور کــه او دوســت دارد ،تمیــز و
اتوکــرده ،بپوشــم و ریشــم را چــپ و راســت بتراشــم و
قــادهام را بدهــم دســتش تــا هــر جــا میخواهــد ببــرد و
بهــش قــول بدهــم کــه در تمــام مــدت پاچ ـهی کســی را
نمیگیــرم .ایــن تمیــزی خانــه و ایــن پیشقــدم شــدنش
بــرای برگردانــدن زندگیمــان بــه روال همیشــگی ،ارزش
ایــن کار را داشــت .پــس الزم نیســت اینقــدر از مشــتری
جدیــدت برایــم تعریــف کنــی کــه بــه ایــن مهمانــی
دعوتــت کــرده .میدانــم .حتمــا مثــل همیشــه طــرف از
باالشــهر آمــده آرایشــگاه تــو و پــول خوبــی هــم میدهــد
و بایــد بــروی وگرنــه بهــش برمیخــورد و مشــتریات را
از دســت میدهــی .اینقــدر آســمان و ریســمان را بــه هــم
نبــاف مهتــاب .مــن امشــب هــر کاری بخواهــی میکنــم.
فقــط بهــم قــول بــده کــه امــروز از منیــر بخواهــی زیــر
ابروهایــت را بــردارد .میخواهــم مطمئــن شــوم کــه دیگــر
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همــه چیــز تمــام شــده.
«ساعت چند باید بریم؟»
از اینکــه نهونــو نکــردم جــا خــورد ،ولــی بــروز نــداد و از
جایــش بلنــد شــد و ســفره را بــاالی یخچــال گذاشــت و
پشــتش کــه بهــم بــود ،گفــت« :طرفــای غــروب».
پــس تــا غــروب وقــت داشــتم تــوی اتــاق دراز بکشــم
و ســعی کنــم آخریــن نــگاه عباســی را از ذهنــم پــاک
کنــم و بــه خــودم بقبوالنــم کــه آن شــب هــر کاری از
دســتم برآمــد برایــش کــردم و اگــر هــر کــدام از آن
اقتدارطلبهــا خواســتند بگوینــد کــه از ســر یــک کینـهی
قدیمــی تنهایــش گذاشــتم ،خیلــی خونســرد بهشــان لبخنــد
بزنــم ،کــه یعنــی از ایــن مضحکتــر نمیشــود.
چقــدر مراســم تشــییعاش خلــوت بــود .حتــی نمیدانســتیم
چطــور بایــد بــه خانــوادهاش خبــر بدهیــم .اصــا از کجــا
معلــوم کــه خانوادهای داشــت .پوریــا پیشــنهاد داد جنازه را
بگذاریــم تــوی ســردخانه و تــوی روزنامــه آگهــی بدهیــم.
شــماره موبایــل پوریــا را گذاشــتیم پــای آگهــی .میگفــت
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چندبــار کســی بــا شــمارهای عجیــب بــه گوشـیاش زنــگ
زده و هــر بــار قطــع کــرده .حتــم داشــت یکــی بــوده از
طــرف خانــوادهی عباســی.
دو روز تمــام جنــازهاش تــوی ســردخانه ســنگ شــد،
ولــی از کســی خبــری نشــد .در همـهی ایــن دو روز نــگاه
عباســی داشــت خطخطــیام میکــرد ،درســت وقتــی
خــون از لــب و لوچــهاش میریخــت روی میــز .لبخنــد
حرامــزادهاش حــاال هــم دس ـتبردار نبــود .همیشــه برایــم
ســوال بــود کــه تــوی ایــن فیلمهــای هالیــوودی وقتــی
طــرف بــه راحتــی اســلحه را بــه ســمت کســی نشــانه
میگیــرد و ماشــه را میکشــد ،درســت همــان موقــع چــه
حالــی دارد؟ حــاال میدانســتم .حتمــا تــوی گوشهایــش
صدایــی میشــنود؛ صدایــی کــه فقــط عبــور هواســت،
مثــل وقتــی کــه لیوانــی خالــی را بــه گــوش میچســبانی.
خیلــی ســعیکــردم بــه خــودم بقبوالنــم کــه وقتــی آنطور
نــزار دیدمش ،خوشــحال نشــدم .ولی حکومــت جدید این
حرفهــا حالـیاش نبــود .بیهیــچ مالحظـهای پــردهای را
پیــش چشـمهایم بــازکــرد کــه مربــوط بــه لحظـهی اولــی
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میشــد کــه صــورت درب و داغــان عباســی را زیــر آن
نــو ِر چشــمکزن دیــده بــودم .و حســی را بــه یــادم آورد
کــه درســت در یــک لحظــه از هم ـهی وجــودم گذشــته
بــود :احســاس قــدرت.
خیلــی ســعی کــردم بــه خــودم بفهمانــم آن قدرهــا هــم
پســت نیســتم کــه از آب شــدن کســی پیــش چش ـمهایم
لــذت ببــرم .ولــی هــر بــار ایــن رامیگفتــم ،آن جمعیــت
هوراکــش بــا خونســردی بهــم بیــاخمیدادنــد و هــو
میکردنــد .اقتدارطلبهــا هــوس کــرده بودنــد رک
و پوســت کنــده همــه چیــز را بگذارنــد تــوی کاســهام.
میخواســتند پَســت بودنــم را بهــم ثابــت کننــد .ولــی خــو ِد
حرامزادهشــان بودنــد کــه ایــن حــس و حــال را در مــن
زنــده کــرده بودنــد .خودشــان تحریکــممیکردنــد و بعــد
خودشــان هــم محاکم ـهام میکردنــد .حتــی مــن بــه نفــع
ایــن موجوداتــی کــه حــاال ایــن قــدر حقبهجانــب انگشــت
اتهامشــان را بــه ســمتم نشــانه رفتـه بودنــد ،در تمــام مــدت
ســعی کــرده بــودم بــه خــودم بفهمانــم کــه آخریــن لحظه،
وقتــی از اتــاق عباســی بیــرون آمــدم ،صــدای کســی را
نشــنیدم .مــن بــه نفــع همیــن اقتدارطلبهــا کــه تــوی آن
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لحظــه بهــم گفتنــد “مگــر کســی صدایــت کــرد؟” همــه
چیــز را الپوشــانی کــردم .ولــی واقعیــت ایــن بــود کــه
صدایــم کــرد .دو بــار شــنیدم کــه اســمم را گفــت .ولــی
آن جمعیــت هوراکــش چنــان همهمــهایکردنــد کــه
پاهایــم ،بیتوجــه بــه صــدای عباســی ،د ِر خانـهاش را بــاز
کردنــد و رفتنــد .در تمــام ایــن مــدت ســعی کــرده بــودم
بــه خــودم بقبوالنــم کــه هیــچ صدایــی نبــوده ،ولــی حــاال
کــه قــرار اســت همــه چیــز رک و پوســتکنده گفتــه
شــود ،بایــد بگویــم کــه مطمئنــم عباســی دو بــار صدایــم
کــرد .بــا وجــود آن همهمــه ،صدایــش را واضــح شــنیدم.
مطمئــن بــودم کــه میخواســت برایــش کاری بکنــم.
شــاید میخواســت برســانمش بیمارســتان .ولــی مــن
رفتــم .همیــن اقتدارطلبهــا بیآنکــه بــه روی خودشــان
بیاورنــد ،دلشــان میخواســت کــه ایــن انقــاب حداقــل
یــک کشــته هــم داشــته باشــد .بــرای همیــن گوشهایــم را
متقاعــد کردنــد کــه خودشــان را بــه کــری بزننــد و پاهایــم
را متقاعــد کردنــد کــه بیهیــچ تردیــدی از خانــه بزننــد
بیــرون.
صبحــش کــه پوریــا بــا آن صــدای گرفتــه بهــم گفــت
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عباســی دیشــب تــوی خان ـهاش ســنکوپ کــرده ،منتظــر
بــودم الاقــل آن جمعیــت هوراکــش یکصــدا هــورا
بکشــند .ولــی هیــچ خبــری ازشــان نبــود .چنــان ســکوتی
هم ـهی وجــودم را گرفتــه بــود کــه چان ـهام شــروع کــرد
بــه لرزیــدن .اشــک تمســاح بــود .از گریــه کردنــم بیشــتر
کفــریشــده بــودم .دلــم میخواســت بــه گری ـ ه کردنــم
بخنــدم .بــه اینکــه بیهیــچ ســور و ســاتی ،ایــن قــدر تخمی
و دم دســتی ،کســی را کشــته بــودم و حــاال همــان صدایــی
تــوی گوشــم میپیچیــد کــه احتمــاال نقطــهی اشــتراک
هم ـهی قاتلهــا بــود :صــدای عبــور هــوا در یــک لیــوان
خالــی.
جنــازهی عباســی روی دوشــم ســنگینی میکــرد .شــانه
بــه شــانهام امیــر میآمــد .آن قــدر ســنگین بــود کــه حــس
میکــردم پاهایــم دارنــد تــوی زمیــن فــرو میرونــد.
چانـهام از ایــن همــه ســکوتی کــه در وجــودم نشســته بــود،
میلرزیــد .بــه صــدای پچپچشــان هــم راضــی بــودم،
ولــی نامردهــا همهشــان رفتــه بودنــد تــوی الک خودشــان
و پردههــا را کیــپ کشــیده بودنــد .فقــط صــدای هوایــی
بــود کــه در لیــوان میپیچیــد.
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از وقتــی تــوی بهشــت زهــرا امیــر را دیــدم حتــی بهــم نگاه
هــم نکــرد .انــگار ایــن آدم خــودش نبــود کــه همیشــه ازم
میخواســت یکبــار حســابی از جلــوی عباســی درآیــم.
ولــی پوریــا جلــو آمــد و بهــم دســت داد و تســلیت گفــت.
هیــچ وقــت فکــرش را هــم نمیکــردم ایــن قــدر آدم
آرامــی باشــد .مخصوصــا وقتــی در خلوتــیِ بهشــت زهــرا،
بیــن آن ده پانــزده نفــری کــه پشــت ســر جنــازه راه افتــاده
بودنــد ،صــدای لرزانــش را میشــنیدم کــه میگفــت:
بلنــد بگــو ال الــه اال اهلل.
رگهــای گردنــش بیــرون زده بــود و ِ
پــس گردنــش
ســرخ شــده بــود .دهانــی کــه همیشــه مثــل عباســی فقــط
ازش فحــش خواهــر و مــادر شــنیده بــودم ،داشــت بــا
صــدای بلنــد اشــهد میخوانــد .جمعیتــی هــم کــه مثــل
ریــش امیــر تنــک بــود و یکــی در میــان ،اشــه ِد پوریــا را
جــواب مــیداد .هیــچ وقــت فکــرش را هــم نمیکــردم
کــه پوریــا جــز ولــه ســاختن و تکثیــر صــورت عــروس در
قــاب تصویــر کار دیگــری ازش برآیــد .ولــی میدیــدم
کــه راه افتــاده بــود جلــوی جنــازه و چنان ســوزناک اشــهد
میخوانــد کــه بــا هــر قــدم نزدیــک شــدنم بــه قبر عباســی،
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صدبــار چهــرهی مــرگ را دیــدم کــه بــا چشـمهایی شــبی ِه
چشــمهای نــازی خیــره نگاهــم میکــرد.
در تمــام مســیر ،مهتــاب دســتم را محکــم گرفتــه بــود .توی
تاریکــی عقــب تاکســی نشســته بودیــم و گاهــی چراغهای
بزرگــراه از روی صــورت مهتــاب میگذشــت .حتمــا
داشــت بــه مــن فکــر میکــرد .ایــن را از فشــاری کــه بــه
دســتم مــیآورد حــس میکــردم .ولــی مــن داشــتم بــه
صــدای تیــز و ســوزناک پوریــا فکــر میکــردم کــه ســر
ِ
خــاک عباســی ،الرحمــن را از حفــظ میخوانــد .روی
عباســی را خــاک میگرفــت و پوریــا بــا صدایــی بلنــد و با
لحــن و آوازی کــه حرفـهای بــه نظــر میرســید ،الرحمــن
ــأی آال ِء
میخوانــد .ترجیعبنــدش یــک جملــه بــود :فَب ِ ِّ
َرب ّ ُکمــا ت َُک ّذبــان.
از قبــر فاصلــه گرفتــم .هــوا خیلــی ســوز داشــت .قبرســتان
خلــوت بــود و جــز مــردی کــه کمــی دورتــر بــه درختــی
تکیــه داده بــود و بــه مــن نــگاه میکــرد ،کســی آن دور و
بــر دیــده نمیشــد .چش ـمهای درشــتی داشــت و موهــای
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صافــش ریختــه بــود روی پیشــانی .پالتــوی چــرم ســیاه
تنــش بــود بــا شــلوار جیــن مشــکی .کفشهایــش بــرق
مـیزد ،انــگار بــه مهمانــی آمــده باشــد .وقتــی از کنــارش
گذشــتم صدایــم کــرد« :آقــا! ببخشــید!»
قبرســتان ســاکت بــود و از دور صــدای پوریــا را میشــنیدم
کــه هنــوز داشــت قــرآن میخوانــد .برگشــتم و نگاهــش
کــردم .پشــت ســرم ایســتاده بــود .صورتــش از بیرنگــی
بــه میــت میمانــد؛ انــگار بــه جــای خــون تــوی رگهایش
دوغــاب ریختــه باشــند .در اولیــن نــگاه ،ســیاهی آن
ِ
ـفیدی بیح ـ ِد صورتــش یق ـهی
چش ـمهای درشــت در سـ
آدم را میگرفــت .ناخــودآگاه دســتهایم رفــت تــوی
جیــب پالتــو .منتظــر بــودم ســیگارش را بگــذارد گوشـهی
لبــش تـا بالفاصلــه زیر ِســیگارش فنــدک بگیــرم و احتماال
تشــکری بکنــد و بــرود و بعــد مــن دوبــاره راه بیفتــم میــان
ســنگ قبرهایــی کــه مردههایشــان یکــی در میــان زیــر
ســی و پنــج ســال داشــتند .بــه آن جمعیــت الغــر کــه دور
قبــر عباســی حلقــه زده بــود نــگاه کــرد و گفــت« :شــما
اون آقــا رو میشــناختین؟»
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سرم را تکانی دادم و گفتم« :شما؟»
لبخنــد زد .ســرش را تــکان داد و ســیگاری از جیــب
پیراهنــش درآورد .عباســی دســتهایم را مثــل کفتــر
جلــد بــار آورده بــود کــه تــا ســیگاری میدیدنــد ،برایــش
فنــدک میزدنــد .ســیگارش را روشــن کــرد و بــه نشــانهی
تشــکر ســرش را تــکان داد .دوبــاره بهــم لبخنــد زد و
خــاف جهــت مــن دور شــد .نمیخواســتم کنجــکاوی
کنــم .هنــوز ســنگینی جنــازهی عباســی را روی شــانههایم
حــس میکــردم .پشــت کــردم و دوبــاره راه افتــادم.
دلــم میخواســت برگــردم خانــه ،ســرم را بکنــم زیــر پتــو
و ســاعتها بخوابــم .بیهیــچ صدایــی .ولــی حــاال آن
جمعیــت هوراکــش یــک جملــه را پشــت ســر هــم تکــرار
میکــرد :بلنــد بگــو ال الــه اال اهلل.
ایــن خانههــا را خــوب میشــناختم .ایــن ماشــینهای
بــراق کــه دور تــا دور کوچــه پارک شــده بودنــد .زنهایی
کــه بزککــرده از ماشــین پیــاده میشــدند و بــه ســرعت
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میرفتنــد داخــل .و چنــد جــوا ِن کــراواتزده بــا لبخنــدی
رذل کــه هــره و کــره کنــان آن دور و بــر میپلکیدنــد.
اینهــا همــه نشــانیهای مهمانــی شــبانه در ایــن خانــه بــود.
حــاال مــن بــا آن دوربیــن M1000پشــت ســر عباســی و
پوریــا وارد مهمانــی میشــدم و درســت در یــک لحظــه،
ملقمــهای از عطرهــای مختلــف میخــورد بــه صورتــم.
از بــوی عطرهــا طبقــهی اجتماعــی و فرهنگیشــان را
تشــخیص م ـیدادم .بعــد ،از آن دو جــدا میشــدم و الی
جمعیــت شــروع میکــردم بــه چرخیــدن.
اینبــار هــم مثــل همیشــه بــود .مقابــل خانـهای پیاده شــدیم
کــه چنــد جــوان کراواتــی دور و بــرش میپلکیدنــد.
ولــی ایــن بــار بــه جــای عباســی ،مهتــاب شــانه بــه شــانهام
میآمــد .از در کــه وارد شــدم ،مثــل همیشــه بــوی عطــر
تنــد و تیــزی بــه صورتــم خــورد کــه میدانســتم ســردرد
مـیآورد .بــه ســالن بزرگــی وارد شــدیم کــه گلــه بــه گلــه
آدمهــا دور هــم جمــع شــده بودنــد .هیــچ وقــت مهتــاب
بــه مهمانــیای نرفتــه بــود کــه بــه محــض ورود کســی
بــه اســتقبالش نیایــد .آرام آرام راه میرفــت و نگاهــش
بیهــدف بــود و گیــج .حتــی یــک لحظــه هــم روی
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چیــزی ثابــت نمیمانــد .نمیدانســت بــه کجــا بایــد نــگاه
کنــد .هنــوز یــاد نگرفتــه بــود ذهنــش را چطــور بــرای
دکوپــاژ ایــن صحنههــای شــلوغ آمــاده کنــد .آدمهــای
ســالم دستشــان روی دکمــهی زوم بــازی میکنــد.
گاهــی کلــوز ،بــه وقتــش مدیــوم و گاهــی هــم النــگ.
آدمهــای ترســو فقــط النــگ میبندنــد .آدمهــای مریــض
هــم فقــط کلــوز ،طــوری کــه اصــا نمیفهمــی طــرف
تــوی عروســی اســت یــا عــزا .حــاال مهتــاب هــم گوگیجــه
گرفتــه بــود .ولــی مــن دیگــر آبدیــده شــده بــودم .خیلــی
خونســرد دســت مهتــاب را گرفتــم و مثــل یــک راهبلــد،
یــک گوشــهی دنــج گیــر آوردم و هــر دو کنــار هــم
نشســتیم .مهتــاب بــا نــگاه ســرگردانش دنبــال مشــتریاش
میگشــت کــه بــا یــک ســام و احوالپرســی گــرم و
گیــرا ،دس ـتآویزی مطمئــن بــرای خــودش دســت و پــا
کنــد .و نــگاه مــن دنبــال دســتی بــود کــه الی انگشــتانش
ســیگاری گرفتــه باشــد .بــا یــک زوم کوچــک بــه دور
و بــر ،انگشــتهای زیــادی دیــدم کــه ازشــان دود بلنــد
میشــد.
ســیگارم را کــه روشــن کــردم ،مهتــاب طــوری نگاهــم
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کــرد کــه انــگار از ایــن کارم خوشــش نیامــده .تحویلــش
نگرفتــم .همیــن کــه خــودم را جمــع و جــور کــرده بــودم
و بیهیــچ امــا و اگــری آمــده بــودم بــه ایــن مهمانــی کــه
حالــم را داشــت بــه هــم م ـیزد ،خــودش خیلــی بــود .از
ایــن راهــروی بــزرگ کــه از هــر طــرف بــه یــک ســالن
دراز وصــل میشــد ،هیــچ خوشــم نمیآمــد .کارکــردش
را نمیفهمیــدم .معمــاریاش بــه مســکونی نمیآمــد .بــه
ســالن عروســی هــم شــبیه نبــود ،چــون روی در و دیوارش
هیــچ تابلویــی نبــود .مثــا دســت زن و مــردی کــه بــه
انگشــت هردوشــان حلقــهای زردرنــگ باشــد یــا تــوی
دستشــان دســتهگلی یــا چیــزی تــوی ایــن مایههــا.
حتــی روی ســقفش هــم هیــچ چــراغ هالوژنــی نبــود کــه
الاقــل فکــر کنــی کاربــرد نمایشــگاهی دارد .اینجــا مــکان
نامعلومــی بــود بــا دیوارهــای بلنــد و یکدســت ســفید
کــه جــان م ـیداد بــرای آسایشــگاه.
صــدای پچپچههــا مضطربــم میکردنــد .نمیفهمیــدم
درســت چــه میگوینــد .فقــط میدانســتم کــه همــه چیــز
اول از پچپچــه شــروع میشــود .بعــد ایــن پچپچههــا
آرام آرام صدایشــان بلندتــر میشــود و از دلشــان چیــزی
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بیــرون میآیــد کــه شمشــیرش را از رو بســته .آمــده
کــه ترتیــب زندگــیات را بدهــد .و اینبــار از میــان آن
پچپچههــا ،هیبــت بلنــد و اســتوار نــازی بیــرون آمــد کــه
بیــن جمعیــت راه را بــرای خــود بــاز میکــرد و بــا لبخنــد
بــه ســمت مهتــاب میآمــد.
مهتــاب از دیــدن مشــتریاش آنقــدر خوشــحال شــد کــه
بــا همـهی متعلقــات دهانــش خندیــد .نــه نــازی ،نبایــد ایــن
کار را میکــردی .از دل ایــن پچپچههــا هــر چیــزی
میتوانســت بیــرون بیایــد ،ولــی تــو دورتریــن اتفــاق
ممکــن بــودی .دســتهایم ناخــودآگاه دوبــاره مشــت
شــده بودنــد .نــازی بیآنکــه بــه مــن نــگاه کنــد ،آنقــدر
صمیمــی بــا مهتــاب خــوش و بــش میکــرد کــه انــگار
صــد ســال اســت او را میشناســد .تــا کجــا پیــش آمــدهای
نــازی؟ حــاال زوم کــردهای روی مهتــاب؟ میدانــم کــه
دســت خــودت نیســت .تــوی وجــود تــو هــم حتما عــدهای
دارنــد هــورا میکشــند.
«ایشون شوهرم هستن».
همانطــور کــه نشســته بــودم جــم نخــوردم .مثــل یــک
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قالــب یــخ کــه زیــرش شــعلههای آتــش تنــوره بکشــد،
داشــتم روی صندلــی از هــم بــاز میشــدم .مهتــاب توقــع
داشــت از جایــم بلنــد شــوم ،ولــی دســت و پایــم حوصلهی
هیــچ فیلــم بازیکردنــی نداشــتند .بگــو نــازی .تیــر آخرت
را بــزن .فقــط منتظــرم دهانــت را بــاز کنــی و مطمئنــم کنی
کــه زندگ ـیام را بالــکل باخت ـهام .آنوقــت ایــن دس ـتها
افســار پــاره میکننــد .بــه لرزیدنشــان نــگاه نکــن .ایــن
لــرزه هــم مثــل همــان پچپچههاســت .پشــت ایــن لــرزش
یــک کــوه انــرژی خوابیــده نــازی .فقــط دهانــت را بــاز
کــن و چیــزی بگــو.
«خیلی خوشبختم آقای...؟»
پــس میخواهــی بــازی کنــی .نمیخواهــی یککلــه
تــا تــه خــط بــروی .از بــازی بــدم میآیــد ،ولــی بهــت
فرصــت میدهــم .و بــه خــودم .بهــت فرصــت میدهــم
تــا خــوب بــه کارت فکــر کنــی نــازی .چــون ایــن روزهــا
عــادت نــدارم کســی بهــم بدهــکار باشــد .همــان موقــع
بایــد تســویه کنــم.
«من فتوحی هستم ،همون فیلمبرداره».
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بایــد بفهمــی کــه خــودم را نباختــهام ،وگرنــه فاتحــهام
خوانــده اســت .مــن چشــمهایم را بســتهام نــازی.
«چهرهتــون بــرام آشناســت! فکــر کنــم قبــا یــه جایــی
دیدمتــون».
«البتــه مســیر مــن ای ـنورا بــه نــدرت میخــوره .مــا اگــه
نقشــه رو هــم تــا کنیــم بــا هــم همســایه نمیشــیم».
به مهتاب نگاهی کرد و لبخندی زد.
«همــهی مــا باالخــره یــه وقتــی بــا هــم قــوم و خویــش
بودیــم .اصــا از کجــا معلــوم اجــداد مــا بــا هــم شــام
نخــورده باشــن؟»
«شــام پیشــکش! امیــدوارم قصــد جــون همدیگــه رو
نکــرده باشــن!»
لبخنــد زد ،طــوریکــه یعنــی بمانــد بــرای بعــد .نگاهــش
را رو بــه مهتــاب گرفــت و کمــی از ایــن تعارفهــای
تخمــی تکهپــاره کــرد کــه اصــا بهــش نمیآمــد .بعــد
هــم پشــت کــرد و مســی ِر آمــده را برگشــت.
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حــاال ایــن مهمانــی برایــم رنــگ و بــوی دیگــری گرفتــه
بــود .همــه چیــز از حالــت خنثــی در آمــده بــود و بــرای هر
صدایــی هرچنــد کوچــک ،ناخــودآگاه معنــا میتراشــیدم.
خیــال میکــردم همــهی آدمهــای دور و بــر از ماجــرا
باخبرنــد جــز مهتــاب .همــه پچپچکنــان از پایــان ایــن
فیلــم حــرف میزننــد و منتظرنــد ببیننــد نــازی ایــن فیلــم
را چطــور بــه آخــر میرســاند.
مهتــاب ابروهایــش را تــوی هم کشــیده بود و میخواســت
معنــای ایــن حرفهــا را بدانــد .بیآنکــه جوابــی بدهــم
ســیگار دیگــری روشــن کــردم .وقتــی پشــتبن ِد هــم
ســیگار میکشــیدم ،میفهمیــد کــه چیــزی دارد روی
اعصابــم راه مـیرود .چنــد لحظـه در ســکوت نگاهم کرد.
شــاید حــس کــرده بــود دارم دندانقروچــه میکنــم و
دس ـتهایم را هــم تــوی جیــب پالتــو کــردهام کــه کســی
مشــت شدنشــان را نبینــد .بــرای همیــن گفــت کــه اگــر
بخواهــم میتوانیــم برگردیــم خانــه .ولــی نــه مهتــاب،
حــاال دیگــر نمیتوانــم .ایــن بــازی تــازه شــروع شــده.
دلــم نمیخواهــد مثــل ایــن ریقوهــای ترســو ،اینقــدر
تابلــو پیــش روی نــازی کــم بیــاورم و از ایــن بــازی که راه
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انداختــه فــرار کنــم .ایــن بــازی باالخــره بایــد یــک پایــان
داشــته باشــد .میخواهــم پایانــش اینجــا باشــد کــه پــر
اســت از چیزهــای شکســتنی .ای ـن چیزهــا جــان میدهنــد
بــرای عقدهگشــایی دوبــارهی ایــن دســتها .هــر کــس
هــم خواســت ســر راهــم را بگیــرد ،ســر و کارش بــا ایــن
دستهاســت کــه همیــن حــاال تــوی جیــب پالتویــم دارنــد
لحظهشــماری میکننــد .بعــد یــا بــا پــای خــودم م ـیروم
یــا بــه زور میاندازنــدم بیــرون .آنوقــت تصمیــم بــا تــو
اســت مهتــاب .هــر کاری خواســتی بکــن .نــه نمیگویــم.
نــازی دوبــاره ســر و کلـهاش بیــن جمعیــت پیــدا شــده بود.
کنــار چنــد مــرد کــت و شــلواری ایســتاده بــود و خیلــی
جــدی حــرف مــیزد و دســتهایش را بــا آب و تــاب
بــاال و پاییــن میبــرد .بعــد رو کــرد بــه مهتــاب و لبخنــد
زد.
«حس خوبی ندارم کیان ...نمیدونم چرا».
ولــی مــن میدانــم مهتــاب .چشــمهای نــازی را
دســتکم نگیــر .چشــمهایش دارنــد بــا تــو حــرف
میزننــد ،تــو هــم داری میشــنوی مهتــاب .ولــی زور
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میزنــی گوشهایــت را مجــاب کنــی کــه خودشــان را
بزننــد بــه کــری .دلــت میخواهــد هــر چــه زودتــر فــرار
کنــی .میدانــم .لبخندهــای نــازی تــو را بــه تــب و تــاب
انداخــت کــه اینطــور ناگهانــی مثــل جنگرفتههــا از
روی صندلــی بلنــد شــدی.
«کجا؟»
«باید برم دستشویی».
روانشــناسها خیلــی از حــس ششــم زنانــه حــرف زدهانــد.
میدانــم کــه حــس ششــمات فعــال شــده و دارد تــوی
دلــت را خالــی میکنــد .ایــن دستشــویی بهانــه اســت
مهتــاب .میخواهــی بــروی یــک جــای خلــوت و چنــد
لحظ ـهای در ســکوت ،تکههــای ایــن پــازل را کنــار هــم
بچینــی تــا ببینــی شــکل خیانــت از تویــش میآیــد بیــرون
یــا نــه .بنشــین مهتــاب .بیآنکــه الزم باشــد بــه مغــزت
فشــار بیــاوری ،زنــی کــه دارد بــه ســمتت میآیــد همــه
چیــز را لــو میدهــد.
«جایی میری مهتابجون؟»
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«دستشویی اینجا کجاس؟»
وقتــی مهتــاب در جهـ ِ
ـت اشــارهی نــازی رفــت ،نــازی در
چنــد قدمـیام ایســتاده بــود .نگاهــش پــی مهتــاب بــود کــه
داشــت زیـگزاگ بیــن آدمهــا راه را بــرای خــودش بــاز
میکــرد و دور میشــد.
«زن خوشگلی داری!»
چیــزی نگفتــم .منتظــر بــودم خــودش را بریــزد بیــرون
و نقشــش را تــا آخــر بــازی کنــد .آن وقــت نوبــت ر ِل
مــن میرســید .وقتــی مطمئــن شــد ازم چیــزی کاســب
نمیشــود ،بــا همــان خونســردی همیشــگیاش ،کــه یــک
قپــی بیشــتر نبــود ،نگاهــم کــرد و لبخنــدی زد و گفــت:
«باهــام بیــا».
و خــودش راهــش را گرفــت و جلــو رفــت .از آخریــن
بــاری کــه پشــت ســرش راه افتــاده بــودم خاطــرهی خوبــی
نداشــتم ،ولــی بایــد ایــن بــازی باالخــره یــک جایــی تمــام
میشــد .حســی بهــم میگفــت ایــن جــا در ایــن خانــه
و در ایــن مهمانــی ،همــه چیــز تمــام میشــود .از روی
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صندلــی بلنــد شــدم و پشــت ســرش راه افتــادم .هیــکل
چهارشــانهاش تــوی آن کــت و شــلوار زنانــه شــبیه مــردی
خوشهیــکل شــده بــود .از خــم ســالن گذشــتیم و بــه
ســالن بــزرگ دیگــری وارد شــدیم .صــدای پچپچههــا
دوبــاره اوج گرفتــه بــود .آن موزیــک مالیــم مثل ســرقفلی
مراســم بــود .مثــل ایــن پچپچههــا همیشــه حضــور داشــت،
ولــی حضــورش را بــه رخ نمیکشــید .بــرو نــازی .اینبــار
تــا بلندتریــن صخرههــا هــم بــا تــو میآیــم .ولــی اینجــا
بیشــتر شــبیه یــک جنــگل خوفناک اســت تــا یــک مهمانی
ســاده .ایــن آدمهــا چــرا دور هــم جمــع شــدهاند نــازی؟
بــا هــم چــه میگوینــد؟ ایــن آدمهــا بــا ایــن صورتهــای
ســفید و یخکــرده ،بــا ایــن موهــای بــراق ،بــا ایــن کــت و
شــلوارهای مجلســی و آهارخــورده ،اصــا شــبیه آدمهــای
تــوی کوچــه و خیابــان نیســتند .اینهــا تــوی ایــن مهمانــی
بــزرگ ،تــوی ایــن خانـهی نامعلــوم ،چــه غلطــی میکننــد
نــازی؟ پــس چــرا ایــن دور و بــر هیــچ خبــری از عــروس و
دامــاد نیســت؟
مجســمههای لبخندبهلــب بــا صورتهــای ســرمازده را
بیهیــچ مالحظ ـهای از ســر راهــم کنــار م ـیزدم و پشـ ِ
ـت
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نــازی پیــش میرفتــم .منتظــر بــودم انتهــای ایــن راه بــه
غــاری برســد کــه محــل اصلــی ماجراســت .خــوب یــا بــد،
همــه چیــز در همیــن غار بایــد تمام میشــد .گاهــی صدای
قهقهــهای از دل آن پچپچــهی یکدســت ،گوشهایــم
را بــه خــودش م ـیآورد تــا مثــل چش ـمهایم حواسشــان
بــه دور و بــر باشــد .و حــاال چشــمهایم همــان غــاری را
میدیدنــد کــه قــرار بــود همــه چیــز آنجــا اتفــاق بیفتــد.
گوشـهای از آن پذیرایــی بیســر و تــه ،ناهیــد نشســته بــود،
پشــت می ِز شیشـه ِ
ای گــردی که چنــد صندلی خالــی دور و
بــرش انتظارمــان را میکشــید .پیراهــن یکتکـهی ســبزی
تنــش بــود کــه انــدام الغــرش را کشــیدهتر نشــان مـیداد.
موهایــش را مثــل همیشــه ب ـی هیــچ مدلــی صــاف ریختــه
بــود روی شــانههایش .مــرا کــه دیــد ،فقــط لبخنــدی زد
و ســرش را تکانــی داد .هیــچ جوابــی بــرای ایــن لبخنــد
نداشــتم .فقــط نگاهــم را ازش گرفتــم و رو کــردم بــه
نــازی .نــگاه کــردن بــه او آســانتر از تحمــل آن لبخنــد
بــود کــه هنــوز هــم دســت و پایــم را شــل میکــرد.
مهتــاب تــوی جیــب پالتــو شــروع کــرد بــه لرزیــدن.
گوشــی را از جیبــم بیــرون کشــیدم و بــه صفح ـهاش کــه
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چشــمک مــیزد نــگاه کــردم .نــازی بــا لبخنــد گفــت:
«حتمــا مهتابــه .ندیدیــش ناهیــد ،تیکهایــه!»
و بــا آن صــدای اســبوارش شــروع کــرد بــه شــیهه
کشــیدن.
«من میآرمش».
بعــد هــم مســی ِر آمــده را برگشــت تــا خــودش را بــه مهتاب
برســاند .هنــوز ناهیــد چیــزی نگفته بــود ،ولی مــن چیزهای
زیــادی از ذهنــم گذشــت کــه بگویــم .جمــات نیـشدار
احمقانـهای کــه فکــر کــردم گفتنشــان واقعــا هیــچ دردی
را دوا نمیکنــد .بــه فــرض کــه بــه تخمیتریــن شــکل
ممکــن بــا کلمــات بــازی میکــردم و بــه زور بهــش
میفهمانــدم کــه از ایــن کارش هیــچ خوشــم نیامــده؛ خب
کــه چــی؟ یعنــی خــودش نمیدانــد؟ ایــن حرفهــای
احمقانــه هیــچ چیــزی را عــوض نمیکننــد کیــان .پــس
ســکوت کــن و فقــط منتظــربــاش .ایــن تــوپ خــودش
ل میخــورد و پاییــن مـیرود .شـ ِ
ـیب ایــن زمیــن آنقــدر
قـ 
تنــد هســت کــه بــه اشــارهی تــو هیچ نیــازی نداشــته باشــد.
فقــط پشــت ســرش را بگیــر و بــرو .خــودش آخــر خــط را
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بهــت نشــان میدهــد.
ناهیــد حتــی بهم نــگاه هــم نمیکــرد .لیــوان آب پرتقالش
را تــوی دســت گرفتــه بــود و هــر از گاه لبهایــش را بــا
آن تــر میکــرد .بــه نیمرخــش نــگاهکــردم .ناخــودآگاه
نگاهــم رســید بــه آن خــال کوچــک مــوزی کــه همــه چیز
از آن شــروع شــده بــود .درســت پاییــن گردنــش .کــی
فکــرش را میکــرد همیــن نقط ـهی ریــز کــه روی گــردن
یکــی از هفــت میلیــارد آدم روی کــرهی زمیــن نشســته،
بتوانــد کارم را بــه جایــی بکشــاند کــه بیشــتر ش ـبها در
خــواب ،تصویــر آن تویوتــای خاکســتری را ببینــم کــه
اسلوموشــن در جــادهای پیچدرپیــچ پیــش م ـیرود؟
ناهیــد کــه لبخنــد زد ،فهمیــدم ماهیچههــای صورتــش
دارنــد خودشــان را آمــاده میکننــد تــا بــا مهتــاب روبـهرو
شــوند .وقتــی صــدای پاشــنههای مهتــاب را از پشــت
ســرم واضحتــر شــنیدم ،نگاهــم بــه صــورت ناهیــد بــود
کــه لبخنــدش پررنگتــر شــد ،تــا جایــی کــه تق ِ
تــق
کفشهــای مهتــاب پشــت ســرم ایســتاد و لبخنــد ناهیــد
بــه خنــدهی همیشــگیاش تبدیــل شــد کــه بــاز هــم دســت
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و پایــم را شــل کــرد .حــاال نوبــت جلســهی معارفــهی
نمایشــی بــود .نــازی مطابــق معمــول کارگردانــی فضــا
را بــه عهــده گرفــت .بــا لحــن پرطمطــراق احمقانــهاش،
ناهیــد را بــه مهتــاب معرفــی کــرد .بــه عمــد اینطــور
حــرف مــیزد .میدانســت کــه نــوع حــرف زدنــش را
میشناســم و میخواســت بهــم بفهمانــد کــه دارد بــا مــن
بــازی میکنــد.
مهتــاب کنــارم نشســت .نــازی ایــن مرحلــه را کــه بــا
موفقیــت بــه انجــام رســاند ،از جمــع عذرخواهــی کــرد
و رفــت .حتمــا میخواســت مقدمــات مرحلــهی بعــد را
جفــت و جــور کنــد.
میدانــم کــه چشــمهایت بیخــود قرمــز نشــدهاند
مهتــاب .شــامهات همــه چیــز را بــو کشــیده .ایــن نــگاه
خیــره و بیظرافـ ِ
ـت ناهیــد ،بیآنکــه حرفــی بزنــد ،بــه هــر
خــری میفهمانــد کــه ایــن آدم یــک چیزیــش میشــود.
حــاال دیگــر میتوانــی کامــا بــه حــس ششــم زنانــهات
اعتمــاد کنــی.
چقــدر بــد اســت کــه راوی کــس دیگــری باشــد .دلــم
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میخواســت اختیــار عمــل را خــودم بــه دســت بگیــرم و
بــرای ایــن صحنــه ،هــر چــه زودتــر یــک پایــان ســر هــم
کنــم ،طــوریکــه همــه چیــز خیلــی زود پیــش بــرود .رو
میکــردم بــه مهتــاب و همــه چیــز را بــا خونســردی تمــام
بهــش میگفتــم .بعــد هــم وارد مرحل ـهی بعــد میشــدم.
یعنــی چشــمهایم را میبســتم و اختیــار همــه چیــز را بــه
دســتهایم میبخشــیدم.
«از نازی جون تعریفتونو خیلی شنیدم».
نــه مهتــاب .داری راه را اشــتباه مـیروی .تــو ایــن آدمها را
نمیشناســی .اینهــا از جنــس تــو نیســتند .اینهــا اهــل ایــن
تعارفهــای پایینشــهری نیســتند مهتــاب عزیــز مــن.
دختــر همســایهی نازنینــم کــه میدانــم بعــد از ایــن همــه
ســال هنــوز هــم آدرس خیابآنهــا را درســت و حســابی
یــاد نگرفت ـهای .هنــوز هــم همــت را از چمــران تشــخیص
نمیدهــی .حــرف نــزن مهتــاب .مثــل مــن ســاکت بــاش،
فقــط دنبــال ایــن تــوپ راه بیفــت و صبــر کــن.
«نــازی زیــاد زر میزنــه ،ولــی مــن دارم بهــت هشــدار
مــیدم ،مــن یــه بیپــدر و مــادر درجــه یکــم».
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هــول نکــن مهتــاب .میدانــم منتظــر چــه جوابــی بــودی.
کنــم” زیرلبــی یــا یــک “شــما
یــک “خواهــش می
ِ
لطــف داریــنِ ” دمدســتی یــا یــک شــوخی د ِرپیــت “بعــدا
میفهمــی کــه اونقــدرا هــم تعریفــی نیســتم ”.حــاال مانــده
تــا عــادت کنــی مهتــاب .دخت ـ ِر خانــم منصـ ِ
ـوری عزیــزم
کــه مــادرت تــوی همـهی محلــه بــه ترشـیهای بادنجانــش
معــروف بــود .چــرا اینقــدر ســرخ شــدهای؟ میدانــم
کــه دنبــال یــک عکسالعمــل مناســب میگــردی ،جــز
آن لبخنــد ســادهلوحانهی پایینشــهریات .میدانــم
کــه حــاال بــا ایــن نــگاه کودکان ـهات داری بــه مــن پنــاه
مــیآوری کــه در ایــن بــازی ناعادالنــه کمکــت کنــم.
اینجــا چــه میکنــی مهتــاب؟ مــن اینجــا چــه میکنــم؟
تــو االن بایــد روی مبــل ،خــودت را ولــو کــرده باشــی و
از روی بیحوصلگــی کانــال عــوض کنــی و صــد بــار
بپرســی “شــام چــی درســت کنــم؟” و از مــن هیــچ جوابــی
نشــنوی و بــاز بــروی تــوی حــال خــودت .از ایــن شــبکهی
فارسـیزبان بــه آن یکــی .از ایــن کمربنــد الغــری بــه آن
قرصهــای توانبخشــی .و بعــد دوبــاره ســوالت را تکــرار
کنــی ،بیآنکــه توقــع شــنیدن جوابــی داشــته باشــی .و
باالخــره آخــر شــب چنــد تــا تخممــرغ را تــوی رب و
295

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

روغــن بزنــی و بیهیــچ ظرافتــی ،ماهیتابــه را بگــذاری
روی نآنهــای وســط ســفره.
شــاید اگــر چنــد ثانیــه دیرتــر صــدای نــازی را میشــنیدم،
بــه ناهیــد چیــزی میگفتــم کــه آخــر ماجــرا را همــان جــا
رقــم مــیزد ،ولــی صــدای نــازی همــه چیــز را عــوض
کــرد.
«اینم از اشکان!»
همــان چشـمها بودنــد .همــان چشـمهایی کــه تــوی قــاب
عکــس دیــده بودم .همــان نگاه مصمــم و بــا اعتمادبهنفس.
قــد زیــاد بلنــدی نداشــت ولــی تــوی آن کــت و شــلوار
مشــکی گرانقیمــت ،ورزیــده و خوشهیــکل بــه نظــر
میرســید .بــا چیــزی کــه تــوی عکــس دیــده بــودم مــو
نمـیزد ،جــز موهایــش کــه حــاال کوتاهشــان کــرده بــود.
اشــکان بــه رســم هم ـهی جلســات معارفــه بهــم لبخنــدی
زد و دســتش را بــه ســمتم آورد و همزمــان گفــت
خوشوقتــم .بایــد از جایــم بلنــد میشــدم ،ولــی ایــن
دســتها و ایــن پاهــا دیگــر بــه فرمانــم نبودنــد .خیلــی
296

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

زور زدم بایســتم ،ولــی انــگار پاهایــم لــج کــرده بودنــد و
زانوهایــم را تــوی همــان حالــت نــود درجـه گیــر انداختــه
بودنــد .فقــط دس ـتهایم بودنــد کــه در عیــن بیمیلــی بــه
زور تکانشــان دادم و یکیشــان بــاال آمــد و نشســت تــوی
دســتهای داغ آن عکــس کــه حــاال پیــش چشــمهایم
متحــرک شــده بــود.
بــا همــان لبخنــد کنــار ناهیــد نشســت و بــا صدایــی آرام
بهــش چیــزی گفــت .درســت نفهمیــدم چــه میگویــد.
ناهیــد بهــش نگاهــی کــرد و لبخنــدی زد .لبخنــدی کــه
اگــر آنروز تــوی خانــهاش بــه مــن زده بــود ،نمیدانــم
بعــدش چــه اتفاقــی میافتــاد .حتمــا هنــوز بــا مهتاب آشــتی
نکــرده بــودم .شــاید االن کوهســار بــودم و مهتــاب داشــت
روی نــان کــره میمالیــد و شــکر میپاشــید و خان ـه بــوی
کپکزدگــی مــیداد.
نــازی کنــار مهتــاب نشســته بــود و ســعی میکــرد خیلــی
خونســرد بــه نظــر بیایــد .دس ـتهایش را مــدام بــه کاری
دمدســتی مشــغول میکــرد ،یــا بــه برداشــتن و گذاشــتن
لیــوان آبپرتقــال یــا بــه دانــهدانــه چیــدن پرزهــای روی
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کتــش.
«شما برادر ناهیدجان هستین؟»
چــرا مهتــاب طاقــت ســکوت نــداری؟ چــرا فکــر میکنــی
بیــن ایــن همــه آدمــی کــه نشســتهاند ،رســالت شکســتن
ســکوت بــه عهــدهی توســت؟
نــازی زد زیــر خنــده .مهتــاب بــا لبخنــدی گیــج ،نگاهــش
را از صــورت نــازی بــه ناهیــد رســاند کــه پوزخنــد ســردی
روی لبهایــش نشســته بــود .پیــش از آنکــه ناهیــد چیــزی
بگویــد و مهتــاب بــا نــگاه گیــج و ســرگردانش بــه مــن پناه
بیــاورد ،خــودم بــازی را بــه دســت گرفتــم.
«نخیر ،فکر میکنم ایشون شوهر سابقشون باشن».
نــگاه هــر چهــار نفرشــان برگشــت بــه ســمت مــن ،ولــی
بــاز هــم مهتــاب پیشقــدم شــد.
«تو از کجا میدونی؟»
بــه اشــکان نــگاه کــردم که حــاال نــگاه سرســریاش جدی
298

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

شــده بــود و منتظــر بــود جوابــم را بشــنود .بیتوجــه بــه
ســوال مهتــاب ،آنطــور کــه خــودم دوســت داشــتم ادامــه
دادم.
«یــا شــایدم ایــن مهمونــی بــه مناســبت آشــتی کردنتــون
باشــه».
مهتــاب بــا نــگاه به ـتزدهاش داشــت بــه خــودش فشــار
م ـیآورد تــا بیــن حرفهایــم خــط و ربطــی پیــدا کنــد.
خیلــی بــه مغــزت فشــار نیــاور مهتــاب ،فقــط پشــت ســر
ایــن تــوپ راه بیفــت و صبــر داشــته بــاش.
اشــکان کــه حــاال لبخنــدی روی لبــش نشســته بــود،
گفــت« :مــن همیشــه گفتــم! آدمــای باهــوش رو از نــوع
لبــاس پوشیدنشــون میشــه شــناخت .اون پالتویــی کــه
تــن شماســت ،چیــزی نیســت کــه هــر کســی ازش ســر در
بیــاره .منــم یکــی عیــن اینــو داشــتم».
از لبخنــد نــازی خوشــم نیامــده بــود .حتمــا داشــت آن
بارانــی جرخــورده را بــه یــاد مـیآورد و بــا خــودش فکــر
میکــرد کــه واقعــا هــم آدمهــا را بایــد از نــوع لبــاس
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پوشیدنشــان شــناخت .بــرای همیــن دلــم نخواســت بــه
همــان روشهــای مرســوم جوابــش را بدهــم ،مثــا بــا یک
لبخنــد خنثــی یــا یــک “شــما لطــف داریــنِ ” الکــی.
«ایــن پالتــو مــال خــودم نیــس ،یــه دوســتی بهــم کادو
داده».
ناهیــد بــا لبخنــد نگاهــمکــرد ،ولــی نــازی ابروهایــش را
تــوی هــم کشــید و بــه لیــوان تــوی دســتش خیــره شــد.
از اینکــه همــه چیــز داشــت خــارج از فیلمنام ـهاش پیــش
میرفــت ،خوشــش نیامــده بــود .اشــکان بــه ناهیــدنگاهــی
انداخــت و لبخنــدش آرام آرام محــو شــد.
«یــه ســفر دوروزه بــود .بــا یــه دوســتی رفتــه بودیــم
شهســوار ،اونجــا اینــو بهــم هدیــه داد».
نــازی زد زیــر خنــده .خنــدهاش عصبــی بــود .اصــا بــه
ایــن فکــر نمیکــرد کــه ایــن خنــدهی بیدلیــل او را مثــل
روانیهــا نشــان میدهــد .بــازی کامــا از دســتش در
آمــده بــود و حــاال نمیدانســت چطــور جمــع و جــورش
کنــد .اشــکان ســکوت کــرد و بــا لبخنــدی کــه روی لبــش
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ماســیده بــود ،دســتش را بــرد الی موهایــش و ســرش را
رو بــه ناهیــد گرفــت و نگاهــش کــرد .بعــد ،از جیبــش
ســیگاری بیــرون کشــید و گذاشــت گوشــهی لبــش و
تــوی جیبهایــش دنبــال فنــدک گشــت .پیــدا نکــرد.
مثــل کبوتــری جلــد فندکــم را از جیــب پالتــو بیــرون
کشــیدم و روشــن کــردم ،ولــی او هنــوز داشــت تــوی
جیبهایــش را میگشــت .خیلــی ایــن پــا و آن پــا کــرد،
ولــی باالخــره کوتــاه آمــد .خــودش را جلــو کشــید و بــا
اکــراه ســیگارش را روشــن کــرد .ایــن نشــان م ـیداد کــه
بــا ایــن کــه همهم ـهای تــوی وجــودش در گرفتــه بــود،
هنــوز هــم اختیــار دســت و پایــش را داشــت.
مهتــاب بــه جایــی نامعلــوم روی میــز خیــره مانــده بــود
و حتمــا حــاال تکههــای پازلــش کنــار هــم کامــل شــده
بودنــد .اشــکان ســیگار دود میکــرد .ناهیــد بــا لبخنــدی
رضایتآمیــز یــک پــا را روی پــای دیگــر انداختــه بــود
و داشــت بــه آدمهایــی کــه تــوی مهمانــی الب ـهالی هــم
میپیچیدنــد نــگاه میکــرد.
خــب ناهیــد ،ایــن تنهــا کاری بــود کــه برایــت از دســتم
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برمیآمــد .نمیدانــم داری بــه چــه فکــر میکنــی ،ولــی
از چش ـمهایت میخوانــم کــه صــدای ایــن پچپچههایــی
را کــه اوج گرفتهانــد نمیشــنوی .یــا اگــر میشــنوی ،مثــل
یــک ملــودی عاشــقانه داري از آن لــذت میبــری .امــا این
پچپچههــا بــرای مهتــاب معنــای دیگــری دارنــد ناهیــد.
بهــش نــگاه کــن .نمیدانــم چطــور ایــن همــه ســکوت
را تحمــل میکنــد .چــرا تصمیــم نمیگیــرد مثــل همیشــه
بــه رســالتش عمــل کنــد و ســکوت را بشــکند.
خیــره شــده بــود بــه پایههــای صندلــیِ ناهیــد .آنقــدر
بیحــال نشســته بــود کــه فکــرکــردم االن اســت کــه
از روی صندلــی ولــو شــود روی زمیــن .دســتهایم
ناخــودآگاه رفتنــد ســمت مهتــاب و دســتهایش را
گرفتنــد .تــوی چشــمهایش خیــره شــدم .از جایــم بلنــد
شــدم و محکــم دســتش را پشــت ســرم کشــیدم .از میــز
فاصلــه گرفتیــم .همــهی زوجهــا داشــتند بــا آهنــگ
آرامــی کــه نواختــه میشــد میرقصیدنــد .اصــا برایــم
اهمیــت نداشــت کــه ایــن صحنــه را قبــا تــوی خیلــی از
فیلمهــا دیــدهام .نمیخواســتم بــه ایــن بهانــه ازش دوری
کنــم .اصــا همــه چیــز را قبــا دیــد ه بــودم .همــه چیــز
302

هادی معصومدوست

به شیوهی کیان فتوحی

تکــراری بــود .نمیشــد هیــچ کار جدیــدی کــرد .فقــط
ســعی کــردم تــوی ایــن صحنـهی تکــراری کــه هیچوقــت
فکــرش را هــم نمیکــردم ،یکــی از بازیگرهــا باشــم،
دســتهای مهتــاب را محکــم بگیــرم ،بهــش نزدیــک
شــوم ،مثــل بقیــه آرام بــا او برقصــم .چیــزی کــه مطمئنــم
چ وقــت انتظــارش را از مــن نداشــت .نمیدانســت
هیــ 
چــه بایــد بگویــد .بایــد بــا نگاهــم بهــش میفهمانــدم کــه
ســعی نکنــد حرفــی بزنــد .خیلــی چیزهــا بهتــر اســت بــه
زبــان نیایــد مهتــاب .ولــی آن اقتدارطلبهــا چیــز دیگــری
میخواســتند .بــاز هــم اختیــار همــه چیــز را بــه دســت
گرفتــه بودنــد .بــاز هــم نتوانســتم جلویشــان را بگیــرم.
آرام ســرم را بــه گــوش مهتــاب نزدیــک کــردم و گفتــم:
«هــر تصمیمــی کــه بگیــری ،نــه نمیگــم».
بعــد ســرم را کمــی عقــب آوردم و خیــره شــدم بــه
چش ـمهای نمبرداشــتهاش .روی گونههــا و کنــار بین ـیاش
کمــی عــرق نشســته بــود و بــرق م ـیزد .از نزدیکتریــن
فاصلــهی ممکــن میدیدمــش .نفسهایــش بــه صورتــم
میخــورد .دسـتهایم ،دسـتهای الغــر و اســتخوانیاش
را محکــم تــوی خودشــان گرفتــه بودنــد .از ایــن کارشــان
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خوشــم آمــده بــود .دسـتهایم داشــتند کارشــان را خوب
انجــام میدادنــد ،ولــی منتظــر بــودم مهتــاب خــودش را از
بغلــم بیــرون بکشــد و از مهمانــی بزنــد بیــرون .هرطــور بود
دس ـتهای عرقکــردهاش را مهــار کــرد کــه میدانســتم
حــاال ســرکش شــدهاند ،و صــدای آن جمعیــت هوراکــش
را خوابانــد کــه یکصــدا ازش میخواســتند خــودش را
از تــوی بغلــم بکشــد بیــرون ،و کاری کــرد که صــدای آن
پچپچههــا بــه یکبــاره خفــه شــد و ســکوت ...ســرش را
گذاشــت روی شــانهام.
ناهیــد کــه بــا اشــکان بــه آرامــی میرقصیــد ،نگاهــش بــه
مــن و مهتــاب بــود .بهــم لبخنــدی زد .ســرم را برگردانــدم
و بــه نــازی نــگاه کــردم .تنهــا پشــت میــز نشســته بــود ،زیــر
نــور زردی کــه صورتــش را از پشــت سایهروشــنهای
تنــدی نشــان مـیداد .بــه نقطـهی نامعلومــی نــگاه میکــرد
و از الی انگشــتانش دود ســیگار پیــچ و تــاب میخــورد و
بــاال میرفــت و در م ـ ِه بــاالی ســرش محــو میشــد.
صــدای نفسهــای مهتــاب را میشــنیدم .کوتــاه و بریــده
بریــده بــود .گردنــم از برخــورد نفسهایــش داغ شــده
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بــود .دهانــش را آرام نزدیــک گوشــم آورد و ســوال
همیشــگیاش را تکــرار کــرد« :کیــان ،دوســتم داری؟»
بــه ناهیــد نــگاه کــردم کــه حــاال تــوی چشـمهای اشــکان
خیــره شــده بــود و دستهایشــان را در هــم پنجــه کــرده
بودنــد .نــگاه خیرهشــان بــه هــم ،عمومنصــور را یــادم
آورد .راســت میگفــت .عقــدی کــه او خوانــده باشــد،
امــکان نــدارد تهــش بــه جدایــی برســد .دوبــاره بــه ســمت
نــازی نــگاه کــردم .صندل ـیاش خالــی بــود و ســیگارش
تــوی جاســیگاری هنــوز داشــت دود میکــرد.
حــاال همــهی چراغهــا خامــوش بــود و فقــط دو نــور
زرد و قرمــز در تاریکــی میچرخیــد .دســتهایم الی
دسـتهای عرقکــردهی مهتــاب بــود .موزیکــی از آناتِمــا
در تاریکــی پخــش میشــد .پلکهایــم را روی هــم
گذاشــتم .تویوتــای ناهیــد را میدیــدم کــه نــرم و مــواج از
پیــچ و خــم جــاده میگذشــت .دوبــاره صــدای مهتــاب را
شــنیدم کــه اینبــار میلرزیــد« :کیــان ،دوســتم داری؟»
زمستان هشتاد و نه
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