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همه آن چیزهایی که الزم است درباره آرش
هامون بدانید

یــک :آرش هامــون نویســندهای جــوان اســت؛ اشــتباه نکنیــد ،او
نویســندهای خامدســت نیســت کــه تــازه اولیــن کار یا اولیــن کارهایش
را منتشــر کــرده باشــد ،نــه ،او جــوان اســت یعنــی تــازه ســی ســالگی
را پشــت ســر گذاشــته اســت .درســش را در رشــته معمــاری خوانــده
و داستاننویســی را جــدی گرفتــه؛ بیــش از آن جــدی کــه فقــط در
کنــار زندگــی بــه آن بپــردازد .تــا آنجــا کــه میدانــم داســتان و ادبیات
و ســینما دغدغــه اصلــی زندگــی اوســت .فارســی را خــوب بلــد اســت
و در داستاننویســی تجربــه میکنــد .از هــر فرمــی کــه تصــورش
را بکنیــد اســتفاده میکنــد تــا داســتان بیافرینــد و همیــن موجــب
شــده اســت کــه داســتانهایش بــه لحــاظ فــرم و محتــوا گوناگــون و
متفــاوت باشــند .البتــه ســایه شــخصیت و نگاهــش بــر ســر داســتانها
هســت .چــه آنهــا کــه در محیــط بومــی گذشــتهاش میگــذرد و چــه
آنهــا کــه در دنیــای مــدرن امــروزی کــه در آن زندگــی میگذرانــد،
رخ میدهــد .در اغلــب داســتانهای آرش هامــون تقریبــا موضــوع
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داستاننویســی زنــده اســت .کمتــر داســتانی نوشــته کــه فاصلــه راوی و
داســتان طــی نشــده باشــد و داســتاننویس وارد داســتان نشــود .گاهــی
داســتانهایش بــر واقعیــت غلبــه میکنــد ،چنانکــه نمیدانــی ایــن
داســتان اســت کــه زندگــی اســت ،یــا آن زندگــی اســت کــه مایــه
نوشــتن داســتان شــده اســت.
دو :گذشــتهی داســتاننویس ،شــهر شــیراز ،بیبــی و جامعــهای کــه
او از آن آمــده در داســتانهای آرش نــه غالــب ،کــه موجــود اســت.
فضــای گذشــته و شــخصیتهایش را میشناســد و آنهــا را بــا قــدرت
در داســتان مینشــاند .گویــش شــیرازی را بــه عنــوان گویشــی کــه از
آن آمــده در چنــد داســتانش اســتفاده کــرده و بهخوبــی هــم اســتفاده
کــرده .در کارهــای صــادق چوبــک همیــن را دیدهایــم .هــم اســتفاده
از گویــش را در شــخصیتپردازی و هــم بــردن خواننــده بــه اقلیمــی
کــه داســتاننویس از آن میآیــد .داســتانهایی کــه از گذشــته مــی
گویــد ،نوســتالژیک نیســت ،حــس نمیکنــی کــه نویســنده غمگیــن
از فاصلــه گرفتــن از آن اســت .فقــط میدانــی کــه ایــن بخشــی
از زندگــی اوســت .آن را بــدون قضــاوت و داوری بــه چشــم مــا
مینشــاند.
در داســتان «بیبــی خانــم» چنیــن میخوانیــم« :ابراهیــم پســر بــزرگ
فاطمــه بــود .بــه دنیــا کــه آمــده بــود داچــی ،تاکســی ســیاه دومــش را
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تــازه از تهــران خریــده بــود و حســابی دســتش بــاز شــده بــود .فاطمــه
همیشــه میگفــت« :برکــت خانــهام از آمــدن ابراهیــم اســت.»...
پســرهای دیگــرش همیشــه خودشــان را زیــر ســایهی ابراهیــم
میدیدنــد و دخترهایــش میدانســتند هرچــه باشــند و هــر کاری
هــم کــه بکننــد جــای ابراهیــم را در قلــب مــادر نمیگیرنــد .وقتــی
از ابراهیــم حــرف م ـیزد گل از گلــش میشــکفت و رویــش را بــر
میگردانــد و بــه بوت ـهی گل یــاس گوش ـهی حیــاط کــه هــم ســن و
ســال ابراهیــم بــود ،اشــاره میکــرد و میگفــت« :هــر گلــی یــه بویــی
داره ...قربونــش بــرم ...حکمــت خــدا هیــچ گلــی جــای هیــچ گلــی
رو نمیگیــره ...ولــی گل یــاس »...بعــد هــم حرفــش را میخــورد و
میخندیــد و خــودش را بــه کاری مشــغول میکــرد و بــرای اینکــه
بچههــای دیگــرش دلشــان نگیــرد میگفــت« :همتــون مثــه ای بوتـهی
گل یاســین بــرای مــن ...فرقــی نــداره کــه» ...
ســه :گفتوگوهــای تنهایــی از مهمتریــن شــیوههای روایــت
داســتانهای «آرش هامــون» اســت .آلمانیهــا واژهای دارنــد کــه
معنــای آن «آن قــدر تنهــا انــگار فقــط تــو در خانـهای بر زمیــن زندگی
میکنــی» اســت؛ قهرمــان داســتان در بســیاری از داســتانهای او در
تنهایــی غریبــی بــه ســر میبــرد .انــگار تنهــا انســان روی زمیــن ،تنهــا
انســان شــهر ،تنهــا آدم خانــه و تنهــا کســی اســت کــه بــه جهــان نــگاه
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میکنــد .گاه ایــن تنهایــی او را در هزارتــوی خان ـهای کــه در شــبی
تاریــک آمــده تــا ابــد گرفتــار میکنــد در «ویــا دالماریــا» گاهــی ایــن
تنهایــی حاصــل جنــگ اســت و او را در زیرزمیــن خانــه ماهیگیــری
مــرده در کنــار نمــک و یــخ و جســد در اخطــار بــه همشــهریان عزیــز
مــی گــذارد.
در داســتان «تنهایــی» او میخوانیــم« :تنهــا کــه میشــوی ،انــگار
یکــی میآیــد و باتــری هم ـهی ســاعتهای خان ـهات را بــر م ـیدارد.
همــهی عقربکهــا میچســبند روی یــک عــدد و هــر چقــدر هــم
کــه دور خــودت بچرخــی و کتــاب بخوانــی و قهــوه درســت کنــی
و فیلــم ببینــی و ســیگار بکشــی و غــذا بخــوری و بــروی پــس بدهــی
و بخوابــی و بیخوابــی بــه ســرت بزنــد و دوبــاره از اول هم ـهی ایــن
کارهــا را بکنــی ...بــاز هــم وقتــی بــه ســاعت نــگاه میکنــی ،میبینــی
همــان عــدد را نشــان میدهــد .امــا اگــر روی میــز کارت یکــی از
ایــن تقویمهــای رو میــزی داشــته باشــی ،میبینــی بــا چــه ســرعتی
عددهــا زیــاد میشــوند و بــه ســی میرســند و دوبــاره از یــک شــروع
میشــوند و اســم روزهــا مــدام تغییــر میکنــد و رنــگ موهایــت را
یــواش یــواش ســفید میکنــد و روی پوســت صورتــت خــط مینــدازد.
حــاال همـهی اینهــا را بگــذار کنــار اینکــه تــو بخواهــی قصــه بنویســی
و بــه خیــال خــودت حرفــی بزنــی».
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چهــار :بیگانگــی چیــزی جــز تنهایــی اســت؛ بیگانــه در میــان انبــوه
آدمهاســت ،میتوانــد ســاعتها بــا دیگــران گفتــه باشــد و از آنــان
شــنیده باشــد و در همــه حــال تنهــا باشــد .میتوانــد بــا خــودش فاصلــه
گرفتــه باشــد ،چنانکــه گویــی خــودش را نمیشناســد .میتوانــد بــا
محیــط پیشــیناش بیگانــه شــده باشــد ،بــی آنکــه بــه محیــط امــروز
خــو کــرده باشــد .میتوانــد حتــی تصویــری را کــه در آینــه هســت
نشناســد ،تصویــری کــه قاعدتــا بایــد تصویــر خــودش باشــد .بیگانگــی
بیمــاری یــا عارضــه زمــان ماســت .حتــی اگــر در عالــم مجــازی بــا نــام
و نشــانههایی شــناخته شــده باشــیم .امــا میــان دســت و ذهــن و زبــان
و روحمــان هــم فاصلــه اســت ،چــه برســد بــه فاصلــه ذهــن و زبــان و
روح مــا و دیگــران.
پنــج :گــم شــدن در جهانــی کــه در آن بیگانهایــم طبیعــی اســت ،ربطی
نــدارد کــه شــهر خــودت را بشناســی یــا شــهر دیگــران را آموختــه
باشــی .ربطــی نــدارد کــه آدرس را بــه ذهــن ســپرده باشــی و شــماره
پــاک خانــه را بدانــی .گــم شــدن در میــان ایــن همــه آدمهایــی کــه
هــر کــدام در جهانــی انفــرادی زندگــی میکننــد ،بــرای تــو کــه یــک
ایســتگاه زودتــر یــا دیرتــر پیــاده شــدی طبیعــی اســت .یکبــاره میبینی
کــه کوچ ـهای را پیچیــدی و وارد جایــی شــدی کــه نمیشناســی ،و
وقتــی میخواهــی برگــردی هیــچ چیــز ســر جــای خــودش نیســت.
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آدمهــای آرش هامــون گــم میشــوند ،در خیابانهــا ،در شــهر ،در
خاطراتشــان و در انبــوه آدمهایــی کــه هیــچ کدامشــان چهــرهای بــرای
بــه خاطــر ســپردن ندارنــد.
در داستان «ویادال ماریا» میخوانیم:
« ـ چیــکار میکنــی؟ ...ویــا دالماریــا شــماره بیســت و ســه ...مازیــار
تــو رو خــدا زود بــاش!
ـ همچی آدرسی نیست! مطمئنی همین بود؟
ـ یعنــی چــی نیــس؟ خــودش گفــت ...خــودم دیــدم ...نوشــته بــود «دال
ماریــا» ...یــه خونــه بــود تــه کوچــه.
ـ اصــا همچنیــن خیابونــی نیســت ...تــو گــوگلم نیســت ...هیــج جــا
همچیــن اســمی نیســت.
ـ یعنــی چــی ؟ ...مــن دیشــب تــو ایــن خیابــون لعنتــی راه رفتــم ...االن
تــو یکــی از خونههاشــم ...یعنــی چــی نیــس ...کــس مغــز کثافــت
بهــت گفتــم همــون وقــت بگــرد ...چــرا نگشــتی؟
ـ ببیــن نیمــا ...آروم بــاش ...فقــط بــه مــن بگــو از کجــا رفتــی اونجــا...
مــن مییــام پیــداش میکنــم ...اســم آخریــن خیابونــی کــه دیــدی
رو بگــو ...فقــط همیــن».
شــش :مــرگ واقعیتــر اززندگــی اســت .شــاید ایــن ویژگــی زمانــه
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و جامعــه مــا باشــد کــه ایــن روزهــا بیشــترین تولیــد ادبیــات داســتانی
ایــران بــه نوعــی بــا مــرگ همســایه اســت و همــواره مــرگ یکــی
از عناصــر مهــم داستانهاســت .همیــن ویژگــی در داســتانهای
آرش هامــون نیــز جــای خــودش را پیــدا کــرده و بــه نوعــی روشــن و
آشــکار چهــرهای شــادابتر و خندانتــر از زندگــی نشــان میدهــد.
اینکــه مــرگ تنهــا راه رهایــی از رنــج اســت را بهخوبــی میتــوان از
داســتانهای ایــن مجموعــه دریافــت .در «دســر فرانســوی» قهرمــان
داســتان بــا آداب و ترتیــب کامــل بــه اســتقبال مــرگ م ـیرود و در
«اخطــار بــه همشــهریان عزیــز» مــرگ همســر بــه مــرگ تدریجــی زن
ماهیگیــر و فرزنــدش در شــهری مــرده مینجامــد .حتــی میشــود گفت
مــرگ یــک فاجعــه نیســت ،مــرگ از درهایــی اســت کــه آدمــی در
حــال عبــور از آن میگــذرد.
هفــت :حبابهــا ،چشــمهای شــور ،ســرخورها و بختهــای ســیاه
همــه موجوداتــی هســتند کــه وارد دنیــای واقعــی میشــوند و نــه
فقــط تجســم عینــی پیــدا میکننــد بلکــه واقعیتــر از موجــودات
طبیعــی و واقعــی میشــوند .گاهــی شــیرین و دلپذیرنــد و گاهــی
تلــخ و رنــج آور ،ولــی هســتند .در داســتان «بیبــی خانــم» چشــم
شــور بیبــی اســت کــه جــان ابراهیــم را میگیــرد ،کتایــون ســرخور
اســت و بــه همیــن دلیــل همیشــه از همــه جــا رانــده میشــود تــا لــه
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شــود و در «ســه تفنگــدار» بخــت ســیاه پســرک عاقبــت گریبانــش
را میگیــرد تــا گلول ـهای در مغــز خــودش بنشــاند .امــا همیشــه هــم
ایــن موجــودات عجیــب و غریــب دنیــای دیگــر بــد نیســتند .دنیــای
آرش هامــون و داســتانهایش پــر اســت از ایــن اتفاقــات غریــب و
موجــودات عجیــب .هــر چقــدر از مــردم و جمعیــت خالــی اســت،
از موجــودات غیربشــری پــر اســت .گویــی کــه راوی تنهــای داســتان
آنهــا را بــرای بیــرون آمــدن از تنهای ـیاش آفریــده.
در داســتان «میم...نــون» میخوانیــم« :در هــر حبــاب خاکســتری
آدمکهــای کوچــک و بزرگــی هســتند کــه بــه دیــوارهی نــازک
حبــاب چســبیدهاند و بــه مــن نــگاه میکننــد .بــا ســرهای بــزرگ
و چشــمانی برآمــده کــه روی تنههــای کوچــک و نحیفشــان لــق
میخــورد .میشناسمشــان .آشــنا هســتند .مــادرم از همــه بزرگتــر و
نزدیکتــر و آشــناتر .صورتــش را محکــم به دیــوارهی حباب چســبانده
و بــا چشــمهای درشــت و برآمــدهاش بــه مــن نــگاه میکنــد .زیــر
لــب چیــزی میگویــد کــه نمیشــنوم .انــگار میخواهــد بــا حرکــت
لبهایــش چیــزی بــه مــن بفهمانــد .بــه حبــاب خاکســتری نزدیــک
میشــوم .دیــواره حبــاب بــه گوشــم میخــورد و از هــم میپاشــد.
آدمکهــا روی زمیــن میریزنــد و کــف اتــاق پخــش میشــوند.
مــادرم را پیــدا نمیکنــم .ســراغ حبابهــای دیگــر مــیروم».
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هشــت :خــون و خشــونت در کنــار مــرگ و نیســتی و زندگــی حضــور
دارد .گاهــی ایــن خشــونت تــا بــه آنجــا میرســد کــه بوی تــرش خون
و بــوی ماندگــی جســد از الی ســپیدی کاغــذ احســاس میشــود در
داســتان «اخطــار بــه همشــهریان عزیــز» و قــدری عادیتــر در داســتان
«کتایــون» یــا موقــع ســاخی در کشــتارگاه در داســتان «میم...نــون».
در داســتان «اخطــار بــه همشــهریان عزیــز» چنیــن میخوانیــم« :هیجــان
عجیبــی داشــت و میخندیــد .دســتهایش میرقصیــد و بــا هــر
چرخشــی تكــهای گوشــت الی نمكهــا آرام میگرفــت .جســد را
بــه قــاب بــاالی میــز آویــزان كــرده بــود و قطرههــای لــزج خــون هــم
آرام آرام از پاهــای مــرد بیــرون میریختنــد و از الب ـهالی شــیارهای
فاضــاب كــف زیرزمیــن بــا هجــوم ســطلهای آبــی كــه دنبالشــان
بودنــد ،فــرار میكردنــد .پاهــای مــرد هــم در آن تاریكــی ناپدیــد
میشــد و صندوقهــای شكســتهی روی زمیــن را ســنگین میكــرد.
خندههایــش گاهــی بــا گریــه تمــام میشــد و گاهــی گریههایــش را
بــا خنــده تمــام میكــرد و دوبــاره برمیگشــت و ایــن بــازی را ادامــه
مــیداد .گاهــی میخندیــد ...گاهــی گریــه میكــرد ...گاهــی هــم
بیحركــت بــا چشــمان بــاز میایســتاد وبــه جســد نــگاه میكــرد و
چیــزی نمیگفــت .بعــد دس ـتهایش را روی شــكمش میكشــید و
چش ـمهایش را میبســت .انــگار ســالها گذشــته بــود و پاهــای مــرد
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تمــام شــده بــود و دیگــر نمیتوانســت جایــی بــرود .انــگار ســالها
گذشــته اســت وجســد نیمتنــهاش را روی میــز گذاشــتهاند و زیــر
مالفـهی ســفیدی از نمــك پنهانــش كردهانــد .فقــط روی چشـمهایش
را بــاز گذاشــت تــا بتوانــد ببینــد».
نــه :داســتانهای آرش هامــون کــه بخشــی از آنهــا حاصــل کار مــداوم
او در گــروه «داســتان نــو فیــس بــوک» اســت ،از آثــار نــوی ادبیــات
داســتانی اکنــون ایــران بــه شــمار مـیرود .مــن داســتان «ویــا دالماریا»،
«میم...نــون»« ،اتوبــوس»« ،دســر فرانســوی»« ،بیبــی خانــم» و «اخطــار
بــه همشــهریان عزیــز» او را بســیار دوســت دارم .بــه گمــان مــن او،
هــم جهــان خــودش را یافتــه و هــم حــد و مــرزی بــرای توهــم و رویــا
و واقعیــت را در داســتانهایش تعریــف کــرده .فارســی نوشــتن را
بلــد اســت و میدانــد چگونــه بایــد از زبــان غنــی و توانــای فارســی
بــرای روایــت اســتفاده کــرد .او میتوانــد مــا را از میــان دنیــای ســنتی
گذشــته و غربــت دنیــای مــدرن امــروز ،از میــان جنــگ و گلولــه و
خــون و خشــونت و کوچــه و خیابــان بگذرانــد و بــه درون ذهــن
خــودش ببــرد؛ همــان جایــی کــه همــه اتفاقــات میفتــد.
آرش هامــون میگویــد« :از روزی کــه نمــره انشــاء را در مدرســه
 -4گرفتــم ،دســت بــه نوشــتن شــدم .هفتــه بعــد در ســاعت انشــاءداســتانی نوشــتم از جنــگ بوســنی و معلــم ادبیــات دوره راهنمایــی را
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بــه گریــه انداختــم .بعــد بــرای همــه ســالهای تحصیــل عضــو انجمــن
ادبــی شــدم .بــه ســینما دل بســتم و بــه خوانــدن هرچــه فیلمنامــه و
نمایشــنامه بــود؛ از بهــرام بیضایــی گرفتــه تــا هــر کســی کــه نامــش
برایــم مهــم نبــود ...بیشــتر از خوانــدن داســتان ،عالقــه بــه خوانــدن
تئــوری دارم در هــر زمینــه ...ریشــه را همیشــه از میــوه بیشــتر دوســت
دارم ...در آخریــن زمســتانی کــه ایــران بــودم یــک گونــی نوشــتههایم
را فرســتادم هــوا ...آتــش گرمــی داشــت ...و شــاید چیــز بــه درد
بخــوری هــم ...امــا امیــدی بــه نویســنده شــدن نداشــتم .بیشــتر دنبــال
ســاختن تصویــر بــودم تــا نوشــتن و هنــوز هــم هســتم .امــا روزهــای
تنهایــی و غربــت را نمیشــود ســوزاند ...مانــد در حافظــهی ایــن
کامپیوتــر لعنتــی و گذشــت تــا بــه هــم رســیدیم ».ایــن را بــرای مــن
گفتــه اســت کــه آرش هامــون را در میــان مالقــات کــردم و دانســتم
ایــن داســتاننویس را بایــد جــدی گرفــت.
نــام او را بــه ذهــن بســپارید ،اگــر خــودش را جــدی بگیــرد و از عالــم
داستاننویســی بیــرون نــرود از ایــن پــس همـهی مــا نامــش را فــراوان
خواهیــم شــنید.
ابراهیم نبوی
دهم شهریور 1391
12
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برای داور که شوق ماندن را به من هدیه داد

همیشــه خیــال میکــردم زندگــی مثــل یــک خانــه بــزرگ اســت بــا
اتاقهــای زیــاد .درهــای بســته و راهروهــای تاریــک و کلیدهایــی
کــه هــر آدمــی بــه گردنــش انداختــه ...تعــداد ایــن کلیدهــا برایــم
فرصتهایــی بودنــد بــرای تجربــه و هــر کــدام امــکان دیــدن اتاقــی
کــه قبــا ندیــدهام .میدانســتم فرصــت کوتــاه اســت ،پــس قانــون،
«گذشــتن» بــود؛ گذشــتن از هــر اتــاق و منظــره و تجرب ـهای ...کافــی
بــود کلیــدی دری را بــاز کنــد ...تجربــه ای ســاخته شــود و منظــرهای
دیــده .باقــی هــر چــه بــود ،در راه بــود و انتظــار .جایــی بــرای مانــدن
نبــود .جایــی ،جــای مانــدن نبــود .هــر تجربـهای یــک بــار ...هــر اتاقــی
یــک بــار ...هــر منظــرهای یــک بــار ،...امــا نوشــتن اتاقــی بــود کــه مــن
در آن مانــدم.
و حــاال ایــن کتــاب بــرای مــن ،آرزوی بــرآورده شدهایســت کــه
خیلــی از ســالها و روزهــای عمــرم را بــا آن گذرانــدهام .هیــچ وقــت
هــم آنقــدر بــه زندگــی اعتمــاد نداشــتهام کــه خیــال کنــم روزی بــه
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رویاهایــی کــه داشــتهام میرســم .و اگــر حــاال رســیدهام ،رســیدنم را
مدیــون کســی هســتم کــه برخــاف قانــون ایــن خانــه و اتاقهایــش،
جرئــت رســیدن و مانــدن را بــه مــن داد...
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برای هر کسی که شاید این کتاب را بخواند

هــر چــه مــن نوشــتهام و حــاال شــما میخوانیــد ،اســمش داســتان
نیســت .وقــت نوشــتن هــم اصــراری بــه نوشــتن داســتان نداشــتم.
گاهــی وقتهــا آدمهــا دلشــان میخواهــد فقــط بنویســند .وقتــی
غریــب بمانــی و كســی نباشــد حرفهایــت را بشــنود ،بعــد از
مدتــی كــه بــا نیشــتر قلــم بــه جــان حجــم ســخت و صلــب ایدههــا و
اندیشــههایت بیفتــی ،تراوشــاتش معجونــی میشــود از حرفهــای
پسمانــده و ایدههــای نــاب .تركیــب ناهمگونــی كــه نــه بــه گفتنــش
راضــی میشــوی ،نــه بــا نگفتنــش آرام میگیــری...
فــارغ از اینكــه در ایــن جــدال میــان گفتــن و نگفتــن ،كــدام طــرف
پیــروز باشــد و احساســات لطمــه خــوردهات التیــام پیــدا كنــد ،یــا بــه
تعهــد و رســالت ادبــی و هنــری و هــر چیــز دیگــرت پایبنــد بمانــی...
نتیجــه بــرای مــن برابــر اســت ...هیــچ.
هــر دو ســوی ایــن راه ،نرســیدن اســت .وقتــی بــه دنبــال فضایــی بــرای
تنفــس در خیاالتــم میگــردم ،ایــن دو ،هیــچ كــدام ایــن محیــط خالی
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را در اختیــارم نمیگذارنــد .مانــدن ایــن احســاس ،یــا تعویضــش بــا
تركیــب دو احســاس متضــاد ،بــه حــال دل مــن فرقــی نمیكنــد؛ بــازی
دو ســر باخــت اســت بــرای مــن.
مثــل «اُرگاســم در مــاء عــام» میمانــد؛ از یــك طــرف احســاس
لذتــی بیانتهــا میكنــی و از طــرف دیگــر از بیجایــی ایــن اتفــاق
خوشــایند در خــودت فــرو میریــزی .چشــمهایت را میبنــدی تــا
لــذت فراهــم شــده را بــا هم ـهی وجــودت جــذب كنــی ،امــا همیــن
کــه تمــام شــد ،از تــرس نگاههایــی كــه در انتظــار تــو ماندهانــد،
دیگــر جرئــت بــاز كردنشــان را پیــدا نمیكنــی .آخــرش میشــود
همــان تنهایــی و غربتــی كــه میخواســتی رهایــش كنــی ،...امــا
رهایــت نمیكنــد.
بــه خیالــم بیمــاری عصــر مــا ،كــه هــر كــس از دریچـهای بــه آن نــگاه
میكنــد و طــوری میبینــد و تعریفــش میكنــد ،فرزنــد ناخواســتهی
همیــن درد و مصیبــت بیمخاطبــی اســت .فاصلـهای كــه میــان آدمهــا
افتــاده و آنهــا را روز بــه روز از هــم دورتــر و فشــردهتر میكنــد.
مشــكل زبــان و بیــان و شــیوههای متفــاوت گفتــاری نیســت ،آدمهــا
دیگــر حــرف همدیگــر را نمیفهمنــد .بــه ظاهــر دو یــا چنــد نفــری را
میبینــی كــه دور هــم نشســتهاند ،یــا ایســتاده در جایــی لبهایشــان
تــكان میخــورد و صداهایــی بیــرون میریــزد ،امــا اگــر خــوب
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ببینــی ،از حجــم افــكار و اندیشههایشــان چیــزی كــم نمیشــود .مــا
در حــال ســنگین شــدنیم .تلمبــار ایــن همــه احســاس بیاننشــده و ایــن
همــه ایــدهی دیدهنشــده ،از بعضــی مــا آدمهــا بار ِكشــان تنومنــدی
ســاخته كــه همــواره و در هــر مجالــی بــر بــار ســنگین خــود اضافــه
میكننــد .كتــاب میخواننــد ،فیلــم میبیننــد و از همــه دردناكتــر،
فكــر میكننــد.
بــا هم ـهی ایــن حرفهــا ،نــه میخواهــم تافت ـهی جــدا بافتــه بســازم،
نــه میخواهــم بــرای بــار ســنگین كســی بــازار گرمــی كنــم .میدانــم
حنــای ایــن حرفهــا مدتهاســت كــه بیرنــگ شــده .امــا هم ـهی
تــرس مــن از روزی اســت كــه دیگــر حــرف كســی كــه در آینــه
میبینیــم را هــم ...،نفهمیــم.
آرش هـــامون
شهریــور 1391
تورین  -ایتالیا
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میـم...نـون

نمیدانــم چــه اتفاقــی دارد میفتــد .خــودم را ایــن طــرف و آن طــرف
جــا میگــذارم .امــروز صبــح وقتــی صدایــم کــرد و فریــاد کشــید
«بلنــد شــو!  »...از جــا پریــدم و لباسهایــم را پوشــیدم و همراهــش
رفتــم .امــا خــودم را روی تخــت جاگذاشــتم ...میخواســتم بمانــم
و باقــی خوابــم را ببینــم .انــگار بــا پــدرم بــرای خریــد گوشــت بــه
کشــتارگاه رفتــه باشــیم .همــه جــا تاریــک اســت و ســیاه ...فقــط
صــدای پــاره شــدن پوســت و بریــدن گوشــت و شکســتن اســتخوان
میآیــد .پــدرم مــدام رویــش را بــه مــن میکنــد و بــا نفــس بدبویــی
کــه بــه صورتــم میپاشــد میگویــد« :نتــرس» ...بعــد هــم صــدای
خنــدهاش بلنــد میشــود و دهانــش بــه انــدازهی در یــک اتــاق ســیاه
بــاز میشــود .الش ـهی یــک حیــوان بــزرگ را بــه قالبهــای معلــق
در هــوا آویــزان کردهانــد .نیمتنــهی مــرد قصــاب کــه صــورت و
پاهایــش دیــده نمیشــوند مــدام پیــش و پــس میــرود و بــا ســاطور
بزرگــی کــه بــاال و پاییــن میبــرد ،بــه تنــهی گوشــتی آویــزان
روبهرویــش یــورش میبــرد و آن را از هــم میدرد.قطرههــای
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خــون روی زمیــن میریزنــد و در ســیاهی گــم میشــوند .پــدرم
تکــهای از گوشــت حیــوان را میکنــد و بــو میکشــد و میگویــد:
«همیــن خــوب اســت ».بعــد هــم دســتش را طــرف مــن دراز میکنــد
و میگویــد« :تــو هــم امتحــان کــن»...
حالــم بــه هــم میخــورد و بــاال مـیآورم .صــدای خنــدهاش همــه جــا
را پــر میکنــد .آخریــن ضرب ـهی ســاطور هــم فــرود میآیــد و الشــه
را از وســط بــه دو نیــم میکنــد .الشــهی حیــوان مثــل یــک لبــاس
قرمــز بــه زمیــن میافتــد و ســینههای بــزرگ زنــی از پشــت الش ـهی
گوشــت در تاریکــی بیــرون میزنــد .پــدرم و مــرد قصــاب ناپدیــد
میشــوند .هیــکل زن بــه مــن نزدیــک میشــود .دســتهایش دو
طــرف صورتــم را میگیرنــد و بــه پیــش میکشــند .چشــمهایم را
میبنــدم .موجــودی شــبیه کــرم در دهانــم میلولــد و مایــع گرمــی
بــه حلقــم میریــزد .چشــمهایم را بــاز میکنــم .صورتــم را بــه
ســینههایش چســبانده و فشــار میدهــد .خــودش هــم تــکان میخــورد
و بــا لرزشــی ناگهانــی همــهی وجــودش جیــغ میکشــد .خــودم را
عقــب میکشــم .دلــم میخــواد صورتــش را ببینــم .ســر نــدارد .فقــط
لبهــای ســرخ درشــتی باالتــر از جایــی کــه گردنــش تمــام میشــود
بــاز و بســته میشــود و زبــان ســیاهی در هــوا میچرخــد .جانــوران
ســفیدی در هــوا منتشــر میشــوند و بــه ســمت مــن هجــوم میآورنــد.
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تــا بــه خــودم بیایــم ،همــهی صورتــم را میپوشــانند .دســتم را
میگیــرد و انگشــت اشــارهام را فــرو میدهــد .داغ اســت .مثــل آب
جــوش .دســتم را از میــان لبهــای ســرخش بیــرون میکشــم .ســیاه
شــده .میخواهــم صورتــم را پــاک کنــم .مایــع لــزج و بدبویــی مثــل
پــرده جلــوی چشــمانم را گرفتــه ،امــا دو نفــر در تاریکــی میآینــد و
از پشــت بازوهــا و گردنــم را میگیرنــد و بــه دنبــال هیــکل زن کــه
بــه راه افتــاده ،راهــم میبرنــد .بــه میــز چوبــی بزرگــی میرســیم کــه
انــگار از زیــر خــاک بیــرون آمــده باشــد .پیرمــرد ژولیــدهای رویــش
نشســته و بــه مــن نــگاه میکنــد .مــرا مثــل زندانیهــا روبهرویــش
نگــه میدارنــد .پیرمــرد کاغــذی ســفید را روی میــز میگــذارد و
بــه مــن اشــاره میکنــد .آن دو نفــر مــرا بــه جلــو هــل میدهنــد و بــا
زور ،انگشــت اشــارهی ســیاهم را روی کاغــذ فشــار میدهنــد .اثــر
ســیاه انگشــتم روی کاغــذ میمانــد .بــا اشــارهی پیرمــرد دس ـتهایم
را ول میکننــد و ناپدیــد میشــوند .صورتــم را پــاک میکنــم.
لبهــای ســرخ زن ،گونههــای چروکیــدهی پیرمــرد را میبوســند و
دس ـتهایش کاغــذ را میگیرنــد و پاهایــش میرونــد .نــگاه پیرمــرد
بــه پشــت برآمــدهی زن چســبیده و دســتش را بــا آهنــگ قدمهــای
زن در شــلوارش بــاال و پاییــن میکنــد .بــه نفــس نفــس افتــاده .بــه
دنبــال زن مــیدوم و فریــاد میزنــم .میخواهــم بدانــم آن کاغــذ
ســفید را بــرای چــه میخواهــد .امــا صدایــم بیــرون نمیآیــد .هــر
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چــه بیشــتر مــیدوم او از مــن دورتــر میشــود و صــدای نفسهــای
پیرمــرد بــه مــن نزدیکتــر .از دری کــه ناگهــان رو بــه رویــش بــاز
میشــود ،بیــرون مــیرود .همــه جــا تاریــک میشــود .دیگــر هیــچ
صدایــی نمیآیــد .مــن پشــت در بســته جــا میمانــم...
در را بــاز میکنــم و بــه خانــه برمیگــردم .هنــوز روی تخــت
خوابیــدهام .کمــی آن طرفتــر رو بــه دیوارنشســتهام .بــا چشــمهای
بســته و دســتی کــه تــا مــچ در شــلوارم فــرو رفتــه ،بــا خــودم ور
مــیروم .از گوشــهی لبهایــم آب لــزج ســبز رنگــی آویــزان
اســت؛ کــش میآیــد و روی دســتم میریــزد و ســرعتش را بیشــتر
میکنــد .بــرای یــک لحظــه همـهی وجــودم میلــرزد و نفــس عمیــق
صــداداری میکشــم .شــل میشــوم و بــه پشــت میخوابــم .دســتم
را کــه از شــلوارم بیــرون مـیآورم ،جانورهــای ســفید کوچکــی روی
زمیــن میریزنــد و در عکــس زنــی بــا ســینههای درشــت و لبهــای
ســرخ فــرو میرونــد .دســتمال ســفیدی را از روی میــز بــر میــدارم و
روی زمیــن میکشــم .امــا هــر چــه بیشــتر میکشــم ،رنــگ دســتمال
بیشــتر بــه رنــگ ســبز مایعــی در میآیــد کــه از دهانــم آویــزان شــده
بــود .آن طــرف اتــاق در آینــه بــه خــودم نــگاه میکنــم .جوشهــای
چرکــی و ســر ســیاه صورتــم را فشــار میدهــم .از هــر کــدام نخــی
ســفید بیــرون میزنــد و در نخهــای دیگــر روی صورتــم میپیچــد.
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در دام عنکبــوت گرفتــار میشــوم .روبـهروی پنجــره از طبقـهی پنجــم
بــه خیابــان و آدمهایــی کــه میرونــد و میآینــد نــگاه میکنــم.
حبابهــای چــرک و خاکســتری از پشــت ســرم بیــرون میریزنــد و
در هــوای گرفتـهی اتــاق معلــق میشــوند .در هــر حبــاب خاکســتری
آدمکهایــی کوچــک و بــزرگ هســتند کــه بــه دیــوارهی نــازک
حبــاب چســبیدهاند و بــه مــن نــگاه میکننــد .بــا ســرهای بــزرگ
و چشــمانی برآمــده کــه روی تنههــای کوچــک و نحیفشــان لــق
میخــورد .میشناسمشــان .آشــنا هســتند .مــادرم از همــه بزرگتــر
و نزدیکتــر و آشــناتر .صورتــش را محکــم بــه دیــوارهی حبــاب
چســبانده و بــا چشـمهای درشــت و برآمــدهاش بــه مــن نــگاه میکنــد.
زیــر لــب چیــزی میگویــد کــه نمیشــنوم .انــگار میخواهــد بــا
حرکــت لبهایــش چیــزی بــه مــن بفهمانــد .بــه حبــاب خاکســتری
نزدیــک میشــوم .دیــوارهی حبــاب بــه گوشــم میخــورد و از هــم
میپاشــد .آدمکهــا روی زمیــن میریزنــد و کــف اتــاق پخــش
میشــوند .مــادرم را پیــدا نمیکنــم .ســراغ حبابهــای دیگــر
مــیروم .در حبابهــای دیگــر هــم نیســت .آدمکهــا همیــن طــور
از حبابهایــی کــه بــه زمیــن میخورنــد و متالشــی میشــوند بیــرون
میریزنــد و کــف اتــاق پخــش میشــوند .گوش ـهی اتــاق مینشــینم
و ســیگار میکشــم .همــهی حبابهــای خاکســتری معلــق در هــوا،
در دود ســیگارهایی کــه دم بــه دم روشــن و خامــوش میکنــم گــم
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میشــوند و آدمکهــا از اطرافــم دور میشــوند .امــا مــن دارم از
پلههــا بــاال م ـیروم .روی پلههــا نشســتهام .روی یــک کاغــذ ســفید،
چیــزی مینویســم .امــا انــگار هیــچ کلمـهای روی کاغــذ نمیآیــد .بــا
شــلواری کــه تــا نیمــه پاییــن کشــیده شــده ،ایســتاده میشاشــم .پیراهنم
را بــاال گرفتــم .کاســه توالــت پــر میشــود .لبریــز میکنــد .بــوی
تعفــن میگیــرم .آب داغ حمــام را بــاز مــی کنــم .هــر چــه در حمــام
بــا کیســه و صابــون ،انگشــت اشــارهام را میشــویم رنــگ ســیاهش
پــاک نمیشــود .کمــی آن طرفتــر رو بــه روی آینــه دارم صورتــم را
اصــاح میکنــم .بــا رفــت و آمــد تیــغ روی پوســت صورتــم ،موهــای
زبــر و ســیاهش بیشــتر میشــود .خســته میشــوم .خســته شــدهام .همــه
جــای خانــه پــر از مــن اســت .جای خالــی بــرای خــودم پیــدا نمیکنم.
ســر یخچــال ،پشــت اجــاق گاز ،تــوی کمــد لباسهــا ،بــاالی گنجــه،
گوشــه گوشـهی اتــاق ...همــه جــا هســتم .هــر جــا در حــال کاری کــه
تمــام نمیشــود .عقربههــای ســاعت روی عــدد ســه ماندهانــد .ســه
بعــد از نیــم شــب ...ســه بعــد از ظهــر ...نمیدانــم .هنــوز روی تخــت
خوابیــدهام .امــا دیگــر خــواب هــم نمیبینــم .بــا چشــمهای بــاز
دارم بــه خــودم نــگاه میکنــم .بــه ســمت پنجــره م ـیروم .بــه ســمت
پنجــره مــیرود .خیــال میکــردم مــن در حــال نوشــتن هســتم و او
مـیرود .او وجــود نــدارد .همــه مــن هســتم .پــس مــن دارم بــه ســمت
پنجــره مـیروم ...مــن دارم مینویســم .از کنــار خــودم کــه بــه خیابــان
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خیــره شــده و آدمهــا را نــگاه میکنــد ،از کنــار خــودم کــه گوشـهی
اتــاق نشســته و ســیگار دود میکنــد ،از کنــار خــودم کــه روبــه روی
دیــوار نشســته بــا خــودش ور م ـیرود ،از کنــار خــودم کــه در آینــه
جوشهایــش را فشــار میدهــد ،از کنــار خــودم ...،میگــذرم .حــاال
روی ایــوان کوچــک جلــوی پنحــره هســتم .بــه ردیــف پنجرههــای
بســته نــگاه میکنــم .از پنجــرهی روبهرویــی بــرای خــودم دســت
تــکان میدهــم .انــگار بــه خان ـهی همســایه هــم نفــوذ کــرده باشــم.
خــودم را نمیبینــم .بــه حرکــت دســتها و لبهایــم از پنجــرهی
روب ـهرو اهیمتــی نمیدهــم .بیخیــال قــدم بــر م ـیدارم .یــک ...دو...
ســه ...عــرض ایــوان کوچــک جلــوی پنجــره ســه قــدم بیشــتر نیســت...
چهــار .ناپدیــد میشــوم .انــگار اصــا نبــودهام .در خانــهی همســایه
و پنجــرهی روبهرویــی هــم اثــری از مــن نیســت .دســت از شســتن
انگشــت اشــارهام بــر مــیدارم .شــلوارم را بــاال میکشــم و تیــغ را
روی زمیــن مینــدازم .در آینــه گــم میشــوم و تارهــای عنکبوتــی بــه
ســقف میچســبند .ســیگارم را تــوی جاســیگاری خامــوش میکنــم.
دیگــر بــه خیابــان روبــهرو هــم نــگاه نمیکنــم و بــه آدمهایــی کــه
میآینــد و میرونــد .از روی پلههــا بلنــد میشــوم .بــه ســمت پنجــره
مـیروم .عکــس زن بــا ســینههای درشــت و لبهــای ســرخ ،بــه زیــر
پاهایــم میچســبد .مایــع لــزج ســبز رنــگ را کــف پاهایــم احســاس
میکنــم .هنــوز داغ اســت .مثــل آب جــوش .بــه پنجــره رســیدهام.
24

آرش هامون

میم  ...نون

دســت از نوشــتن برم ـیدارم.
خــودش را آن پاییــن ،روی زمیــن جــا گذاشــت .دور و بــرش
را آدمکهایــی کــه از حبابهــای چــرک خاکســتری بیــرون
ریختهانــد ،پــر میکننــد .مــادرش ســرش را بــاال مــیآورد و بــه
چشــمهایش نــگاه میکنــد .چیــزی میگویــد کــه نمیشــنود.
پــدرش کمــی دورتــر از باقــی آدمکهــا ،بــا کســی کــه ســر و
پاهایــش در ســایه هســت و دیــده نمیشــود ،حــرف میزنــد و مــدام
بــا صــدای بلنــد میخنــدد .یــک ســاطور بــزرگ از آســمان روی
فــرق ســرش فــرود میآیــد .الشــهاش را روی زمیــن بــه دو نیــم
میکنــد .همــه از او فاصلــه میگیرنــد ،تــا خــوب تکهتک ـهاش کنــد.
رد پاهــای سرخشــان روی زمیــن میمانــد .او تمــام میشــود .همــه
میرونــد .هــر کــس تک ـهای از او را هــم بــا خــودش میبــرد .امــا او
از بــاال ،کنــار پنجــرهی طبقـهی پنجــم دارد نگاهشــان میکنــد .شــاید
او آخریــن تکــه باشــد .بعــد از رفتنشــان روی زمیــن لبهــای ســرخ
بزرگــی جــا میمانــد .انــگار در میــان آن لبهــا فــرو رفتــه باشــد .بــر
میگــردد .کســی در خانــه نیســت .او تنهاســت ...تخــت هــم خالــی
مانــده ...مــن تنهــا هســتم .کســی در خانــه نیســت .انــگار در میــان آن
لبهــا فــرو رفتــه باشــم .بعــد از رفتنشــان روی زمیــن لبهــای ســرخ
بزرگــی جــا میمانــد .شــاید مــن آخریــن تکــه باشــم .دارم از بــاال،
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کنــار پنجــرهی طبق ـهی پنجــم نگاهشــان میکنــم .هــر کــس تک ـهای
از مــن را بــا خــودش میبــرد .همــه میرونــد .مــن تمــام میشــوم .رد
پاهــای سرخشــان روی زمیــن میمانــد .همــه از مــن فاصلــه میگیرنــد
تــا خــوب تکــه تکــهام کننــد .ســاطوری بــزرگ روی ســرم فــرود
میآیــد .پــدرم کمــی دورتــر از باقــی آدمکهــا ،بــا کســی کــه ســر
و پاهایــش در ســایه هســت و دیــده نمیشــود ،حــرف میزنــد و
مــدام بــا صــدای بلنــد میخنــدد .چیــزی میگویــد کــه نمیشــنوم.
مــادرم ســرش را بــاال م ـیآورد و بــه چش ـمهای مــن نــگاه میکنــد.
دور و بــرم را آدمکهایــی کــه از حبابهــای چــرک خاکســتری
بیــرون ریختهانــد پــر میکننــد .خــودم را آن پاییــن روی زمیــن جــا
گذاشــتهام .میخوابــم ...بــرای همیشــه.
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کتــایون

هفتــه ی پیــش دختــر یکــی از همســایهها شــوهر کــرد .یعنی شــوهرش
دادنــد .پــدرش دامــاد را وقتــی میخواســته از در پشــتی فــرار کنــد،
گرفتــه بــود .البتــه ایــن اتفــاق میتوانســت بــرای نصــف پســرهای
محــل ،کــه ســن و سالشــان بــه کتــی میخــورد ،بیفتــد.
وقتــی کتــی -اســمش کتایــون بــود ،مــا صدایــش میکردیــم کتــی -
دوازده ســالش بــود ،مــادرش ســر بــه دنیــا آوردن بــرادرش مــرد .یــک
هفتــه بعــد هــم ،تــازه آمــده طاقــت نیــاورد و او هــم رفــت ...کتــی
مانــد و پــدرش ...آقــای بهرامــی کــه کارمنــد شــرکت نفــت بــود.
کتــی هــر روز میرفــت خانــهی یکــی از همســایهها و شــب کــه
پــدرش میآمــد ،برمیگشــت خانــهی خودشــان .میگفــت از
تنهایــی میترســم .کســی را نداشــتند .همــه اقوامشــان یــا رفتــه
بودنــد ،یــا اصــا بــه شــهر نیامــده بودنــد .روزهایــی کــه کتــی خانـهی
مــا بــود -البتــه یکــی دو بــار بیشــتر نیامــد  -هم ـهی روز را بــا مــادرم
مینشســت بــه ســبزی پــاک کــردن و مــن هــم مینشســتم کنارشــان،
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بــه دس ـتهای ســفیدش نــگاه میکــردم .آخریــن بــار وقتــی مــادرم
پرســید خانــهی همســایههای دیگــر چــه کار میکنــی؟ ســرش را
پاییــن انداخــت و گفــت ســبزی پــاک مــی کنــم ...از آن بــه بعــد هــم
دیگــر خان ـهی مــا نیامــد.
یکــی دو ســال کــه گذشــت ،پســرهای محلــه ســر کتــی دعوایشــان
میشــد .ولــی عبــاس ،پســر صاحبخانــه شــان ،کــه یکــی دو ســال
از کتــی بزرگتــر بــود ،زورش بــه باقــی پســرها میچربیــد و بیشــتر
روزهــا کتــی خان ـهی آنهــا بــود .خــودش هــم بــه باقــی پســرها گفتــه
بــود« :میخــوام بــا عبــاس عروســی کنــم ...دیگــه خونــهی هیــچ
کدومتــون نمییــام»...
پســرها هــم کــه خیــال میکردنــد کار کتــی و عبــاس تمــام اســت،
بیخیــال شــده بودنــد و کاری بــه کارشــان نداشــتند .تــا اینکــه یــک
روز بیهــوا عبــاس و خانــوادهاش اثاثشــان را جمــع کردنــد و از
محلــه رفتنــد .میگفتنــد مــادر عبــاس وقتــی میخواســتند برونــد ،بــه
همســایهها گفتــه بــوده« :از دســت ایــن ورپریــده داریــم میریــم...
بیحیــا پســرم رو هوایــی کــرده»...
صاحــب جدیــد خانــه ،کتــی و پــدرش را از طبقــهی اول ،فرســتاد
زیرزمیــن و کرایهشــان را هــم زیــاد کــرد .ولــی خــدا را شــکر پســر
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نداشــت .از آن وقــت بــه بعــد ،حــال و روز کتــی عــوض شــد .دیگــر
خانــهی همســایهها نمیرفــت .ولــی پــای پســرهای محــل یکــی
یکــی بــه خانهشــان بــاز شــد .گاهــی وقتهــا خــود کتــی صدایشــان
میکــرد و گاهــی وقتهــا هــم خودشــان بیــن خودشــان قــرار
میگذاشــتند کــه کــی چــه وقــت بــرود .بعــد هــم میآمدنــد و بــرای
هــم تعریــف میکردنــد و دو ســه روزی در نوبــت میماندنــد.
کمکــم حرفهایــی کــه پیشــتر نقــل و نبــات زنهــای محــل بــود و
داشــت فرامــوش میشــد ،بلنــد شــد و دیــوار بــه دیــوار و خانــه بــه
خانــه گشــت و بــه گــوش مردهــای محــل هــم رســید .همیــن شــد کــه
آقــای بهرامــی قدغــن کــرد کتــی از خانــه بیــرون بیایــد و روزهایــی
هــم کــه خــودش خانــه نبــود ،در را از پشــت قفــل میکــرد .پســرهای
محــل هــم قفلســاز میآوردنــد و بــرای در حیــاط پشــتی کلیــد
میســاختند و کارشــان را میکردنــد .انــگار دو ســال بــر گشــته
باشــند بــه عقــب .چیــزی عــوض نشــده بــود ...شــاید اگــر غــام گیــر
نمیفتــاد ،تــا ابــد هــم همیــن طــور میمانــد.
غــام پســر دســت و پــا چلفتــی بقــال محــل ،آمیــرزا ،بــود کــه ایــن
اواخــر بــه او هــم نوبــت میرســید .بچههــا میگفتنــد ســه چهــار
بــاری بخــت یــارش بــوده و اتفاقــی نیفتــاده .ولــی انــگار ایــن بــار
آخــری وقتــی پــدر کتــی بیهــوا آمــده بــوده و او هــم میخواســته از
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در پشــتی فــرار کنــد ،پایــش گیــر میکنــد بــه شــلنگ آب و همــان
جــا زمینگیــر میشــود ،بعــد هــم کتکــی مفصــل میخــورد و بــا
پــدر کتــی قــول و قــرار میگذارنــد کــه صدایــش را در نیاورنــد و
غــام بــا مــادرش بیایــد خواســتگاری...
البتــه غــام طبــق قرارشــان آمــد خوســتگاری ،ولــی ســر و صدایــش را
هــم در آورد .آن هــم شــب عروســی کــه رســم اســت مــادر دامــاد دم
در اتــاق حجلــه بخوابــد .میگفتنــد مــادرش چنــان داد و فریــادی بــه
راه انداختــه کــه بیــا و ببیــن .همــان نصــف شــب جــل و پــاس کتــی
را بیــرون ریختــه و در را بســته .از ســر ســفرهی عقــد کــه کتــی گریــه
میکــرده و زنهــای محــل پچپــچ راه انداختــه بودنــد ،برنامــهاش
همیــن بــوده ...بــه همــهی زنهــای محــل گفتــه بــوده« :مگــه مــن
بمیــرم ایــن ســلیطه عــروس ایــن خونــه بشــه ...بــذار رضایــت از بابــاش
بگیــرم ...آبــرو بــراش نمــیذارم» ...و نگذاشــت ...هیــچ کدامشــان
نگذاشــتند.
حــاال کتــی ،دختــر همســایه ،عــروس بیآبــروی آمیــرزا ،زنــگ
تفریــح بچههــای محــل و عشــق پــاک روزهــای کودکــی مــن ،بــا
همــان دســتهای ســفید ،کنــار مــادر و بــرادرش خوابیــده ...بــه
خواســت خــودش ...از تنهایــی هــم نمیترســد.
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تنهــایی

تنهــا کــه میشــوی ،انــگار یکــی میآیــد و باتــری همـهی ســاعتهای
خانــهات را برمــیدارد .همــهی عقربکهــا میچســبند روی یــک
عــدد و هــر چقــدر هــم کــه دور خــودت بچرخــی و کتــاب بخوانــی و
قهــوه درســت کنــی و فیلــم ببینــی و ســیگار بکشــی و غــذا بخــوری و
بــروی پــس بدهــی و بخواهــی بخوابــی و بیخوابــی بــه ســرت بزنــد
و دوبــاره از اول همــهی ایــن کارهــا را بکنــی ...بــاز هــم وقتــی بــه
ســاعت نــگاه میکنــی ،میبینــی همــان عــدد را نشــان میدهــد.
امــا اگــر روی میــز کارت یکــی از ایــن تقویمهــای رومیــزی داشــته
باشــی ،میبینــی بــا چــه ســرعتی ورق میخــورد و عددهــا زیــاد
میشــوند و بــه ســی میرســند و دوبــاره از یــک شــروع میشــوند و
اســم روزهــا مــدام تغییــر میکنــد و رنــگ موهایــت را یــواش یــواش
ســفید میکنــد و روی پوســت صورتــت خــط میانــدازد .حــاال
همـهی اینهــا را بگــذار کنــار اینکــه تــو بخواهــی قصــه هــم بنویســی
و بــه خیــال خــودت بــا کســی حــرف بزنــی.
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آن وقــت اســت کــه بلنــد میشــوی در کمــد لباسهایــت را بــاز
میکنــی و میــان لباسهــای رنــگ و رو رفت ـهای کــه داری ،یــا میــان
لباسهــای رنــگ و وارنگــی کــه داری ،یکــی را انتخــاب میکنــی و
میپوشــی .رو بــه روی آینــه میایســتی بــه خــودت نــگاه میکنــی.
همــه چیــز رو بــه راه اســت .حتــی شــاید عطــر هــم بــه خــودت بزنــی و
موهایــت را شــانه کنــی .بســتهی ســیگارت را بــا کلیــد در بــر مـیداری
و در را پشــت ســرت میبنــدی .راه میفتــی تــا بــروی بیــرون .بیــرون
از ایــن خانــهای کــه یکــی آمــده باتــری همــهی ســاعتهایش را
برداشــته و هیــچ قص ـهای پیــدا نمیشــود کــه تــو بنویســی .بیــرون از
ایــن قصـهای کــه تنهــا آدمــش تــو هســتی.
در را کــه بــاز میکنــی ســرما و آدمهــا هجــوم میآورنــد ســمت
تــو .پیــش از تــو بــرف آمــده و همــه جــا را ســفید کــرده .مثــل
کاغذهــای ســفید روی میــز .انــگار ایــن ســفیدی نمیخواهــد دســت
از ســرت بــردارد .بایــد بنویســی ...بایــد قــدم بــرداری .پــس راه
میفتــی .کمکــم احســاس میکنــی داری کوتــاه میشــوی .تحلیــل
مـیروی .بــا ســرعتی کــه از قدمهایــت تندتــر اســت .از مــرز خانـهات
کــه میگــذری آدمهایــی بــزرگ را میبینــی کــه ایــن طــرف و آن
طــرف میرونــد .راه میفتــی دنبــال سرشــان .کســی تــو را نمیبینــد.
حواســت نباشــد و زود از پیــش پایشــان کنــار نــروی ،لــه میشــوی
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زیــر پاهــای بزرگشــان .بــه هــر طــرف کــه نــگاه میکنــی همــه جــا
آدم بزرگهایــی را میبینــی کــه شــبیه هــم هســتند .فرقــی میانشــان
نیســت .بــا ســرعت و شــتابی ثابــت میآینــد و میرونــد .چــارهای
نیســت .یکــی را انتخــاب میکنــی .بــا خــودت میگویــی دنبــال
همیــن مــیروم و قصــهاش را مینویســم .راهــش را کــج میکنــد و
تــو هــم رد پاهایــش را میگیــری و راهــت را کــج میکنــی .خورشــید
بــاالی ســرتان اســت .وســط آســمان .آن قــدر راه مـیرود و آن قــدر
راه مــیروی کــه خورشــید میآیــد روبهرویتــان .ســایههایتان
بلنــد میشــود و میفتــد پشــت ســرتان .چراغهــای خیابــان یکــی
یکــی روشــن میشــود و خورشــید گــم میشــود جایــی پشــت
ســاختمانهای آن طــرف خیابــان .میپیچیــد تــوی کوچــه.
کوچــه تاریــک اســت .بنبســت اســت .بایــد یکــی از همیــن خانههــا،
مقصــد نهایــی باشــد .راه دیگــری نیســت .پشــت در یکــی از خانههــا
میایســتد .ســیگارش را خامــوش میکنــد ...کنــار تــو .کمــی گــرم
میشــوی .در حیــاط را بــاز میکنــد .بــا هــم وارد میشــوید .از
پلههــا بــاال میرویــد .از راهــرو رد میشــوید .روب ـهروی در کوتاهــی
میایســتد .قــدش یکبــاره کوتــاه میشــود .بــه ارتفاعــی برابر چشـمهای
تــو میرســد .بــه هــم نــگاه میکنیــد .حرفــی نمیزنیــد .کلیــدش را در
مــیآورد .در را بــاز میکنــد .یــک روز دیگــر هــم میگــذرد.
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اتــوبـوس

از قضــا ،خــودش میگفــت« :از قضــا ،»...یعنــی اتفاقــی ...اتفاقــی ســر
راهــم ســبز شــد .از ایــن آدمهــای مثــل همــه ...بــا كــت چهارخانـهی
رنــگ و رو رفتــه و پیراهــن ســفید چــرك و شــلواری كــه خــدا
میدانــد آخریــن بــار كــی از چوبلباســی بــرش داشــته بــود .ایســتگاه
اول ســوار شــد و بــا اینكــه همـهی صندلیهــا هنــوز خالــی بــود ،آمــد
و كنــار دســت مــن نشســت .نگاهــش چســبیده بــود بــه صندلــی جلــو
و كیســهی داروهایــش را مثــل بچههایــی كــه عروسكهایشــان را
بغــل میگیرنــد ،محكــم چســبیده بــود .از اینكــه كنــارم نشســته بــود و
بــوی عرقــش همـهی هــوای اطرافــم را پــر كــرده بــود چنــدان راضــی
نبــودم .ولــی نــگاه خســته و دس ـتهای پینــه بســتهاش نمیگذاشــت
رویــم را برگردانــم و مثــل همیشــه بــه چشــمهایش نــگاه كنــم و
عــذرش را بخواهــم.
معمــوال ایــن كار را بهراحتــی انجــام مــیدادم .برایــم مثــل آب
خــوردن ســاده بــود .بــه چشمهایشــان زل م ـیزدم و هــر چقــدر هــم
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كــه نالــه و نفریــن میكردنــد برایــم مهــم نبــود .خیلــی ســاده عذرشــان
را میخواســتم .كســی هــم چیــزی نمیگفــت .بلنــد میشــدند
و میرفتنــد و دســت بــاال در دلشــان یــا زیــر لــب طــوری كــه مــن
حرفهایشــان را نشــونم نالــه و نفریــن میكردنــد و چنــد تایــی هــم
فحــش آبــدار نصیــب مــن و خانــواده و اجــداد در گــورم میكردنــد...
بــه درك ...حــرف دل خــودم را میزدنــد .مــن هــم دل خوشــی از
خــودم و خانــواده و اجــدادم نــدارم ...ولــی هنــوز بــه قــدر آنهــا كــه از
مــن كینــه داشــتند و دلشــان بــه درد آمــده بــود ،وقــت برایشــان صــرف
نمیكنــم كــه حتــی بخواهــم فحشــی داده باشــم...
بــه راه كــه افتادیــم كمكــم صندلیهــا پــر شــدند و آدمهــای رنــگ و
وارنگــی پیــش و پــس و پشــتمان نشســتند .حــاال دیگــر نــه كــت رنگ
و رو رفتـهی او زیــاد بــه چشــم میآمــد و نــه بــوی ادكلــن مــن .شــما
كــه میدانیــد در ایــن شــلوغی همـهی آدمهــا در رنــگ خاكســتری و
بــوی گنــد و جــای تنــگ شــریك میشــوند .مثــل عروســكهای بــه
هــم ریختـهای كــه مــدام ایــن طــرف و آن طــرف میغلتنــد و بــه هــم
میخورنــد و بــه هــم نــگاه میكننــد .كســی هــم حرفــی نمیزنــد.
كســی هــم بــه حــرف كســی گــوش نمیكنــد .همــه فقــط در انتظــار
رســیدن بــه ایســتگاهی كــه میخواهنــد پیــاده شــوند دستشــان را بــه
كاری مشــغول میكننــد .یكــی ســوراخهای دماغــش را میگــردد...
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یكــی روی پشــتی صندلیهــا یــادگاری مینویســد ...یكــی هــم كــه
مثــا قــرار اســت بیشــتر بفهمــد روزنامــه را ورق میزنــد و از پشــت
عینــك بــه ایــن و آن نــگاه میكنــد.
امــا ایــن پیرمــرد كنــار دســت مــن هیــچ كاری نمیكــرد .مثــل
مردههایــی كــه از گــور در رفتــه باشــند و نداننــد بــه كجــا بایــد
برونــد ،همــان طــور بــه صندلــی چســبیده بــود و تــكان نمیخــورد.
اصــا انــگار در ایــن دنیــا نباشــد.
از اقبــال بــد ،مــن همیشــه بایــد تــا آخریــن ایســتگاه همـهی مســافران را
بدرقــه كنــم ...مســیری نیســت كــه بشــود پیــاده رفــت و وســع مالــی بــا
تاكســی رفتنــش را هــم نــدارم .همیــن میشــود كــه هــر روز و روزی
دوبــار بایــد ایــن منظــره را مثــل فیلمهــای صامــت نــگاه كنــم و نــگاه
كنــم و نــگاه كنــم ...جــای هیــچ تغییــری هــم نــدارد.
كیسـهی داروهایــش چنــد آمپــول رنگارنــگ و یكــی دو بســته قــرص
بیشــتر نبــود كــه بــا كاغــذی مچالــه شــده محكــم گرفتــه بودشــان .از
روی قرصهــا و آمپولهــا نمیتوانســتم حــدس بزنــم بــرای خــودش
گرفتــه یــا كــس دیگــری .بیمارســتانی هــم ســر راهمــان نبــود كــه
خیــال كنــم دارد بــرای كســی میبــرد .وقتــی بــه كیسـهی داروهایــش
زل زده بــودم ،یكدفعــه برگشــت و نگاهــم كــرد ...پیــش از آن كــه
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بخواهــم چیــزی بگویــم و بهانــهای بیــاورم .چشــمهایش پــر شــد و
صــدای گریـهاش بلنــد شــد .بــه پهنــای صورتــش اشــك میریخــت...
عجیــب بــود ...بــا هــر قطــرهای كــه از چشــمش میریخــت و راهــی
میــان موهــای زبــر صورتــش بــاز میكــرد و روی پیراهنــش میفتــاد،
انــگار تكـهای از قلــب مــن هــم كنــده میشــد و چیــزی درونــم فــرو
میریخــت ...ســابقه نداشــت ایــن قــدر احساســاتی و لطیــف باشــم و
بــه دیــدن گریـهی كســی ،آن هــم پیرمــردی كــه بــه قــول خــودش از
قضــا ســر راهــم ســبز شــده ،دلــم بلــرزد و بغلــش كنــم .امــا انــگار آن
روز همــه چیــز اتفاقــی بــود.
بغلــش كــردم ...بــه همیــن ســادگی ...آن لحظــه نــه بــه رنــگ و روی
لباســش و نــه حتــی بــه بــوی عرقــی كــه مـیداد فكــر نكــردم و مثــل
معشــوقهای كــه طاقــت رفتنش را نداشــته باشــم ،بغلش كردم و پشــتش
را مالیــدم و ســعی كــردم بــا حرفهــای ســادهای كــه حاال یادم نیســت
آرامــش كنــم .اتفاقــا افاقــه هــم كــرد و آرام شــد .اشــكهایش را بــا
آســتین كتكــش پــاك كــرد و دماغــش را بــاال كشــید و رویــش را
برگردانــد و بــاز هــم مثــل مجســمهای بـیروح نگاهــش را بــه صندلــی
روبـهرو دوخــت.
آرزو میكــردم كاش نزدیــك ایســتگاهی باشــیم كــه میخواهــد
پیــاده شــود و مجبــور نباشــم به داســتان زندگــی اش هم گــوش كنم...
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اصــا حوصل ـهی شــنیدن داســتانهای تكــراری و اینكــه عزیــزش را
بــه خاطــر فــان بیمــاری یــا مــرض كنــج خانــه یــا بیمارســتان گذاشــته
و حــاال میخواهــد ...را نداشــتم.
بــرای همیــن هــم رویــم را برگردانــدم و بــه خیابــان زل زدم و ســعی
كــردم وانمــود كنــم اصــا اتفاقــی نیفتــاده ...مدتــی گذشــت ،امــا
حرفــی نــزد .نفــس راحتــی كشــیدم و خــودم را جمــع كــردم و ســعی
كــردم خیلــی آرام حــاال كــه خطــر بــه حــرف آمدنــش از ســرم
گذشــته ...بــه ایــن طــرف و آن طــرف نــگاه كنــم و ببینــم كســی از
ایــن ماجــرا چیــزی دیــده اســت یــا نــه! ...امــا انــگار همــه حواسشــان
جــای دیگــری بــود و هیــچ كــس حتــی بــرای تفریــح هــم كــه شــده
بــه ایــن صحنـهی ســوزناك نــگاه نكــرده بــود .خوشــحال شــدم .دلــم
نمیخواســت مثــل هنرپیشــهی فیلمهــای هنــدی بــه نظــر برســم.
ترجیــح مـیدادم زودتــر پیــاده شــود و همــه چیــز همــان طــور بــه خیــر
و خوشــی تمــام شــود.
چنــد ایســتگاه هــم بیشــتر تــا آخــر مســیر نمانــده بــود امــا تحمــل
اینكــه تــا لحظــهی آخــر كنــارم باشــد را نداشــتم .همیشــه ایــن
ایســتگاههای آخــر تنهــا میشــدم و میتوانســتم دســتكم بــرای
چنــد دقیقــه ســكوت و آرامــش و تنهایــی را در طــول روز تجربــه
كنــم ...نمیخواســتم ایــن فرصــت را از دســت بدهــم ...بــرای همیــن
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هــم پرســیدم:
 پدر جان كجا پیاده میشی؟آرام مثــل كســی كــه خــواب بیــدارش كــرده باشــد ...برگشــت و
نگاهــم كــرد .صورتــش گل انداختــه بــود .انــگار بــه چیــزی دور،
خیلــی دور ،پشــت ســرم نــگاه میكــرد .انــگار چشــمان مــن برایــش
مثــل دریچ ـهای باشــد كــه بتوانــد چیــزی عجیــب و دوســت داشــتنی
را ببینــد و ذوق كنــد.
دلم گرفته بود ،خدا رو شكر كه از قضا شما رو دیدم.تــا بخواهــم چیــزی بگویــم ،بلنــد شــد و بــی آنكــه بــه ایــن طــرف و
آن طــرف نــگاه كنــد ،بــه اولیــن ایســتگاهی كــه رســیدیم پیــاده شــد
و رفــت...
راســتش را بخواهیــد نفــس راحتــی كشــیدم و خیالــم آســوده شــد .نــه
اینكــه خیــال كنیــد بودنــش آزارم مـیداد یــا جایــم را تنــگ میكرد...
نــه .فقــط دلــم میخواســت مثــل هــر روز آن چنــد ایســتگاه آخــر را
تنهــا باشــم و كمــی اســتراحت كنــم.
خیــال میكــردم دیگــر هیچوقــت او را نبینــم .هیچوقــت هــم او را
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ندیــده بــودم .بعیــد بــود ایــن مســیر روزانــهاش باشــد و دوبــاره بــه
قــول خــودش از قضــا بــه پســت هــم بخوریــم .تقریبــا همــه مســافران
روزان ـهی ایــن خــط را میشــناختم و در طــول ایــن ســالها بیشــتر از
چنــد نفــر بهشــان اضافــه نشــده بــود.
و ایــن دقیقــا همــان اتفاقــی اســت كــه افتــاد .یعنــی دیگــر هرگــز او را
ندیــدم .حتــی بــرای یــك بــار...
امــا از آن روز بــه بعــد انــگار چیــزی گــم كــرده باشــم  -یــا چیــزی
پیــدا كــرده باشــم ،هــر روز و روزی دوبــار كــه ایــن مســیر را م ـیروم
و میآیــم ،بــه صــورت تــك تــك مســافران نــگاه میكنــم و همــه
راه بــه حرفهایشــان گــوش میدهــم ،تــا شــاید یكــی مثــل او پیــدا
شــود و دوبــاره طــوری نگاهــم كنــد كــه انــگار چیــزی دور ،خیلــی
دور ،پشــت ســر مــن میبینــد و چشـمهایم برایــش مثــل دریچــه اســت
كــه میتوانــد چیــزی عجیــب و دوستداشــتنی ببینــد و ذوق كنــد...
هــر روز همــان ایســتگاهی كــه او پیــاده شــد ،پیــاده میشــوم و همــه
راه را پیــاده مـیروم ...گاهــی هــم ایــن داســتان را بــرای باقــی مســافران
تعریــف میكنــم تــا اگــر كســی او را دیــده اســت و میشناســد نشــانی
از او بــه مــن بدهــد ...حــاال هــم خیــال میكنــم شــما چنــد ایســتگاهی
از جایــی كــه مــی خواســتید برویــد رد شــدید.
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اخطار به همشهریان عزیز

«اخطــار بــه همشــهریان عزیــز ،هــر چــه زودتــر محــل ســکونت خــود
را تــرک کنیــد ...خطــر جــد»...

از طلــوع خورشــید صبــح ایــن تنهــا پیامی اســت کــه از مرکــز رادیویی
شــهر مــدام از همــه بلندگوهــا پخــش میشــود .زن آرام روبــهروی
پنجــره ،پشــت میــز ناهارخــوری وســط اتــاق ،کــه حاالخالــی شــده و
فقــط جــای قابهــای روی دیــوار نشــان از وجــود زندگــی میدهــد
کــه در ایــن خانــه جریــان داشــته ،نشســته اســت .بــه دریــا خیــره شــده
و انــگار احساســی زیــر پوســتش بــرای خــارج شــدن تقــا میکنــد.
همــه کاغذهــای دفتــر کوچــک روی میــز را یکییکــی میخوانــد و
اشــك میریــزد و تکهتکــه میکنــد .انــگار بــا هــر تکــه پیامــی را بــا
نســیم بــه ایــن طــرف و آن طــرف اتــاق پــرواز میدهــد...
 ســاعت از دوازده ظهــر هــم گذشــته و هنــوز نیومــده ،حتمــا اتفاقــی41

آرش هامون

میم  ...نون

بــراش افتــاده ،صبــح کــه مــیرفــت قــرار بــود بعـ ِد فرســتادن آخریــن
بــار اثاثیــه بــرای رفتــن خودمــون یــه ماشــین کرایــه کنــه و زود
برگــرده ...از کجــا میخــواس ماشــین گیــر بیــاره .کســی نمونــده،
همــه رفتــن ،مــا آخریــن نفــرا هســیم ...چقــدر گفتــم زودتــر از ایــن
خــراب شــده بریــم ،بــه گوشــش نرفــت كــه نرفــت...
آرام آرام ماهیچههــای پیشــانیش منقبــض میشــوند و دســتانش
شــروع بــه لــرزش میکننــد .گویــا آن احســاس کذایــی دارد راه
خروجــش را پیــدا میکنــد .پلکهایــش را بــه هــم میفشــارد و
بیصــدا اشــكهایش فــرو میریزنــد و بــه پهن ـهی صورتــش جریــان
میگیرنــد...
 کاش همـهی ایــن روزا فقــط خــواب باشــه ،کاش وقتــی چشــم بــازمیکنــم ،همــه چــی مثــل روزای قبــل آروم باشــه ،از ایــن کابــوس
لعنتــی میترســم...

ناگهــان صــدای زنــگ خانــه بلنــد میشــود ،زن سراســیمه چشــمانش
را بــاز میکنــد ،گویــا انتظــار داشــت جــای دیگــری باشــد ،ولــی
هنــوز وســط همــان اتــاق خالــی ،پشــت میــز ناهارخــوری ،روبـهروی
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پنجــره نشســته اســت ،تــکان نمیخــورد ...دوبــاره صــدای زنــگ بلنــد
میشــود ،ایــن بــار ممتــد و کــشدار ...اصــرار میکنــد ،التمــاس
میکنــد ...،زن باالخــره از جایــش بلنــد میشــود و خــودش را بــه
در میرســاند .پشــت در میایســتد و لحظــهای بــا چشــمهای بســته،
انگشـتهایش را در هــم گــره میزنــد و بــه آســمان نــگاه میكنــد...
 فقــط ســالم بــاش ،همیــن کــه ســالم باشــی و کنــارم بمونــی کافیــه...بــرام اهمیتــی نــداره چــه اتفاقــی میفتــه .فقــط میخــوام در کنــار هــم
باشیم...
اشــكهایش را بــا گوش ـهی آســتینش پــاك میكنــد و نفــس عمیــق
میكشــد .بــا تردیــد دســتش بــه طــرف در دراز میشــود ،انــگار بدانــد
مهمــان ناخواندهایســت کــه نمیخواهــد ببینــدش .در را بــاز میکنــد،
هیــکل خونآلــود مــرد در آغوشــش میفتــد .آن احســاس لعنتــی راه
خروجــش را پیــدا کــرد ،حــاال بــا همـهی نیــرو از حنجــرهی زن بیــرون
میریــزد و جــای پایــش روی خیســی صــورت زن میمانــد ...فریــاد
میكشــد از عمــق وجــود.
 میدونسم ...به خدا میدونسم ...چقدر گفتم ...چقدر...چشــمهای بســتهی مــرد ،پشــت پــردهی ســرخی کــه صورتــش را
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پوشــانده تکانــی میخــورد و بــاز میشــود.
 عجله کن ...فقط برو تو...صدایــی مثــل زوزهی یــک گــرگ گرســنه فریــاد زن را میبلعــد،
انــگار وقتــش رســیده ،دارد میآیــد ،همیــن نزدیکیهاســت...
نزدیكتــر از همیشــه ...نزدیكتــر از خبــری حتــی كــه از آمدنــش
میدادنــد.
حــاال از حضــور زن و مــرد و بــار ســنگینی كــه همــراه زن بــود ،فقــط
ردپــای ســرخی مانــده کــه خــودش را روی زمیــن میكشــد و از
پیــش در بــه ســمت اتــاق م ـیدود .صــدا هــم بــه دنبالشــان میآیــد.
بــاالی در کوچکــی کــه بــه زیــر زمیــن م ـیرود ،بــه هــم میرســند و
هیــکل در هــم پیچیدهشــان زیــر زمیــن مدفــون میشــود ...حــاال زیــر
زمیــن هســتند ...در زیــر زمیــن.
از آن اتــاق خالــی و میــز و پنجــره و دریــا ،از همـهی شــهر و خانههــا،
و از هــر چیــزی کــه روی زمیــن بــود ،دیگــر اثــری جــز ســنگینی
الیــهی کلفــت خاکــی ســیاه بــه جــا نمانــده ،از صــدا هــم دیگــر
خبــری نیســت .گــرگ گرســنه شــکارش را خــورد .بــه خــواب
رفتــه ...حــاال نوبــت ســكوت اســت .آمــده ...میآیــد ...همــه جــا را
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گرفتــه ،همــه جــا را فــرا میگیــرد ...انــگار همـهی صداهــا را خــورده
اســت .هم ـهی صداهــا مردهانــد ،حتــی دانههــای شــن و خــاک هــم
بــا همیــن آهنــگ ســکوت میرقصنــد و یکــی بعــد از دیگــری بــه
زمیــن میرســند ...تمــام شــد.
 منو خودیا زدن ،هنوز دست اون به شهر نرسیده بود...در آن ســکوت و تاریکــی ،صــدای مــرد همــه چیــز را میشــکند،
ســکوت را ،تاریکــی را ...،و قلــب زنــی را کــه حــاال زیــر آن پــردهی
ســرخ بــا او یکــی شــده و در آغوشــش گرفتــه ...اشــك میبــارد.
 مثــه ســگای هــاری کــه قــاده پــاره کــرده باشــن ،ریختــن ســرم...خودشــونم نمیدونســتن بــا چــی و بــه کجــا و بــه كــی میزنــن.
ماشــینو میخواســن .میخواســن...

چشــمههای ســرخ روی بــدن مــرد هــم ،همپــای چشــمهای زن بــه
گریــه میفتنــد و ...میجوشــند .دســتهای مــرد امــا چشــمهای
خیــس زن را پــاک میکنــد و دســتهای نحیــف و لــرزان زن
روی زخمهــای مــرد آرام میگیــرد و فقــط صدایــی کــه بــه گــوش
میرســد ،صــدای غربــت و تنهایــی و درد اســت...
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...
 مــرده ...همــون روز اول مــرد و حــاال نمیدونــم چنــد روز گذشــته...هیــچ صدایــی نیســت .هیــچ كســی نمونــده ...مــا گیــر افتادیم...
زن تنهــا میمانــد .بــا بچــهای كــه در شــكمش دارد و قــراری كــه
میگفــت بــا هــم خانــوادهی كوچكــی میســازیم .بــا بچــهای كــه
قــرار بــود همیــن روزهــا بــه دنیــا بیایــد و مــرد را پــدر صــدا بزنــد.
بــا بچ ـهای كــه هنــوز بــه ایــن دنیــا نیامــده پــدرش را از دســت داده
اســت .زن امــا همــهی ایــن روزهــا را ،در آغــوش مــرد ،شــوهرش،
پــدر بچــهاش ،بیحركــت و بیصــدا میمانــد ...مانــده اســت و
چشــمهایش را بســته تــا شــاید از ایــن كابــوس و مــرگ بیــدارش
كننــد و بگوینــد همـهی ایــن روزهــای ســیاه گذشــته را خــواب دیــده
و حــاال بیــدار اســت ...بیــدار شــده ...بیــدار میشــود ...امــا چیــزی جــز
ســفیدی نمــك و ســیاهی تاریكــی و ســرخی خــون مــرد ،حقیقــت
نداشــت .حقیقــت چهــرهی ســه رنــگ ترســناكی بــه خــود گرفتــه
بــود كــه پشــت هیــچ خوابــی فرامــوش نمیشــد و حــاال در ایــن
تنهایــی بیشــتر از همیشــه بــه چشــم میآمــد .میآمــد و بــا خــودش
خبرهــای بــدی م ـیآورد .خبــر روزهایــی كــه میآینــد و زنــی كــه
همچنــان تنهــا میمانــد و ...گرســنگی .اولیــن نیــاز طبیعــی هــر انســانی
بــرای زنــده مانــدن ...زنــده مانــدن ...زنــده مانــدن؟ ...زن بــه شــكم
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برآمــدهاش ،بــه خانــهی كوچكــی كــه بــرای بچــهاش ســاخته بــود
نــگاه میكــرد و بــا دســتهایش انحنــای تنــدی را طــی میكــرد
كــه نشــان م ـیداد موجــودی دیگــر هــم هســت .انســانی دیگــر ...و
بعــد ،از چش ـمهایش كلماتــی فــرو میریختنــد و از الیههــای نــازك
لباســش میگذشــتند و در حفرههــای پوســتش فــرو میرفتنــد .انــگار
میخواســت دســتكم در ایــن تنهایــی و ســكوت بــا آن موجــود
دیگــر ،بــا بچ ـهاش ...حــرف بزنــد.
 بــرات متاســفم ...نمیدونــم چیــكار میتونــم باهــات بكنــم؟...نمیدونــم چیــكار میتونــم بــرات بكنــم؟ ...دیگــه نمیخــوام بــه دنیــا
بیــای .دیگــه جایــی بــرای نگــه داشــتنت نــدارم .دیگــه حتــی دلیلــی
بــرای نگــه داشــتنت نــدارم .بیوقــت اومــدی ...بیخبــر ...حــاال هــم
بایــد برگــردی ...برگردیــم ...بــا هــم ...دوســت دارم ...دوســت دارم...
دوســت...
حقیقــت ،حقیقــت سرســخت و بیرحــم ،پــر زورتــر از دســتان نحیفــی
بــود كــه در تاریكــی بــه دنبــال راهــی میگشــتند بــرای رهایــی .امــا
در آن ســیاهی چیــزی جــز چاقوهــای كوچــك و بــزرگ و شــوری
نمــك و ســردی رطوبــت پیــدا نمیشــد تــا راه را كوتاهتــر كنــد و
راهــی بــه بیــرون بــاز كنــد .دســتان زن میلرزیــد و دلــش بیشــتر .در
ســكوت ســنگین روی شــانههایش ،صــدای تپــش قلبــی را میشــنید
47

آرش هامون

میم  ...نون

كــه هــر لحظــه تندتــر میكوبیــد و بــه او نزدیكتــر میشــد و
نزدیكتــر میشــد و نزدیكتــر میشــد و بیشــتر و بیشــتر و بیشــتر
آزارش مــیداد ...میخواســت زودتــر تمامــش كنــد.
بایــد همیــن امــروز ،همیــن امــروز كــه نمیدانســت چندمیــن روز
اســت و چنــد روز بــه آخــرش مانــده و چنــد روز از اولــش گذشــته...
تمامــش میكــرد .همیــن چاقــوی كوچــك هــم كافــی بــود .كافــی
بــود بــاال بــرود و پاییــن بیایــد و ...تمامــش كنــد.
امــا بــه همیــن ســادگی نبــود ...بــه همیــن ســادگی نیســت .بارهــا بــاال
رفتــه بــود و پاییــن نیامــده بــود و در میانـهی راه راهــش را كــج كــرده
بــود بــه گریههــای ناتمــام زنــی رســیده بــود كــه در آغــوش مــردش
خوابیــده بــود .نــه ...نمیتوانســت امــا بایــد ...بایــد ...بایــد راهــی پیــدا
میكــرد .بــرای خــودش نــه ...خــودش نــه ...خــودش نــه ،...بــرای
همــان موجــود كوچــك بیگناهــی كــه بیخبــر آمــده بــود ،امــا
حــاال دیگــر راه برگشــتی نداشــت .میآمــد و خــودش جایــش را
پیــدا میكــرد ،دلیــل مانــدن و بودنــش را میســاخت و بــه هــر كســی
كــه بــاالی ســرش بــود پــدر میگفــت .نــه ...او حــق نداشــت تمامــش
كنــد ...هیــچ كــس حــق نداشــت .هیــچ كــس حــق نــدارد ...او حــق
نــدارد تمامــش كنــد ...بایــد راهــی پیــدا میكــرد ...بایــد راهــی پیــدا
كنــد.
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 خــوش بــه حالــت كــه زودتــر رفتــی ...خــوش بــه حالــت كــهنمیشــنوی ...خــوش بــه حالــت كــه نمیبینــی ...خــوش بــه حالــت
كــه نیســتی ...همیشــه دلــم میخواســت هــر كاری میكنیــم بــا هــم
باشــیم .پیــش از اومدنــت داشــتم دفتــر خاطراتمــو میخونــدم و همــه
روزایــی كــه بــا تــو نبــودم رو پــاره میكــردم .چــه زود همــه چــی
تمــوم شــد ...چــه زود تنهــا شــدم ...چــه زود تنهــا شــدیم ...بــدون
اینكــه حتــی یــه صفحــه از خاطــرات بــا هــم بودنمون رو نوشــته باشــم.
كاش بــودی ...كاش میمونــدی ...نمیدونــم بــا ایــن بچــه چــی كار
كنــم .آخــرش از گرســنگی میمیــره و مــن هــر لحظــه هــزار بــار از
غصــه ...از درد ...از تنهایــی میمیــرم .تنهــا چیــزی كــه ازت مونــده
همیــن صــدای قلبــه كــه تــو وجــود مــن میتپــه ...شــاید اینــم قبــل از
مردنــم خامــوش بشــه ...كمكــم كــن...

از جایــش بلنــد میشــد .نمیخواســت ناامیــد باش ـد .ولــی بــود .هــر
مســیری را كــه میرفــت ،هــزار بــار دیگــر هــم رفتــه بــود .میدانســت
بــه جایــی نمیرســد ،امــا همچنــان میرفــت .بــا دســتهایش
بــه دنبــال چیــزی میگشــت كــه میدانســت پیــدا نمیكنــد ،امــا
همچنــان میگشــت .همــه چیــز تكــراری بــود ...چاقوهــای كوچــك
و بــزرگ ...شــوری نمــك و ســرمای رطوبــت ...دیوارهــای لیــز و
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زمیــن خیــس ...همــه چیــز تكــراری بــود .طبیعــی بــود .همیشــگی بــود.
در زیرمیــن خانـهی یــك ماهیگیــر كــه آخرین بــار ماهیهای شــورش
را مدتهــا پیــش فروختــه بــود ،چیــزی پیــدا نمیشــد .میــز چوبــی
بــزرگ و صندوقهــای شكســته و بــوی تنــد ماهــی .بــوی تنــد ...بــو...
بــو ...بــو ...بــوی تنــد .امــا بــوی دیگــری هــم میآمــد .بــوی جســد
مــردی كــه در حــال پوســیدن بــود و گوشـتهای تنــش كــه كمكــم
داشــت فاســد میشــد ...كمكــم ...داشــت فاســد میشــد ...گوشــت
تنــش ...گوشــت ...نــه ...نــه ...نــه ...نمیتوانســت .ایــن كار از او بــر
نمیآمــد .بــه هیــچ قیمتــی ...هرگــز ...هیچوقــت...
چش ـمهایش را بســت و چاقــوی كوچــك را بــاال بــرد .ایــن آخریــن
بــار بــود .بــار آخــر بــود و دیگــر مســیر چاقــو را عــوض نمیكــرد.
مســتقیم میآمــد و همــه چیــز را تمــام میكــرد ...همــه چیــز تمــام
میشــد ...راه دیگــری نبــود .دســتهایش میلرزیــد و دلــش
بیشــتر .امــا اهمیتــی نداشــت .چاقــو را حــاال بــاالی ســرش ...میــان
انگشــتهایش محكــم گرفتــه بــود .بایــد تمامــش میكــرد .بــا هــر
چــه تــوان كــه در وجــودش بــود ...بــا هــر چــه تــوان كــه در وجــودش
هســت.
امــا مســیر چاقــو هــر بــار عــوض شــده بــود ...ایــن بــار هــم عــوض
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شــد و در میــان تــرس و تعجــب زن روی زمیــن افتــاد .صــدای عجیبــی
شــنیده بــود .صــدا ...صــدا ...صــدا ...صــدای عجیــب افتــادن چیــزی
شــبیه یــك ســكه ...میتوانســت وهــم و خیالــی باشــد كــه از تــرس
ســراغش آمــده .امــا نبــود ...نبــود .ســكهی كوچــك طالیــی ،كنــار
هیــكل بیجــان مــردی كــه روی پلههــا افتــاده بــود ،آن قــدر واقعــی
بــود كــه بتوانــد ...كــه میتوانســت ...كــه میتــوان در تاریكــی هــم
بــاورش كــرد .ســكهی طالیــی كوچكــی كــه قــرار بــود بــه گــردن
بچــهای بیفتــد كــه بــه مــرد بگویــد پــدر ...كــه بــه مــرد میگویــد
پــدر ...و حــاال پــدرش نمیخواســت از ایــن دنیــا بــرود و بــه همــان
جایــی برگــردد كــه كســی نمیدانســت كجاســت .حــاال پــدرش در
نبــودن هــم مراقبــش بــود و میخواســت او بمانــد و بــه او بگویــد
«پــدر»...
زن ...مــادرش بیصــدا اشــك میریخــت و ســكه را میبوســید.
پیغــام رســیده بــود .حرفــی نمیمانــد .حرفــی نیســت .بایــد دســت
بــه كار میشــد .بــا هــر چــه تــوان مانــده بــود .بــا هرچــه تــوان كــه
مانــده اســت .ایــن بــار نــه بــرای پاییــن آوردن چاقــو ،بــرای بــاال
آوردن جســد ...بــرای روی میــز گذاشــتن و تكهتكــه كردنــش...
بایــد گوشــتها را در شــوری نمكهــا خــاك میكــرد تــا بماننــد
و بماننــد ...میماندنــد و بــا ماندنشــان آنهــا را هــم نگــه میداشــتند...
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نگــه میدارنــد .نمیدانســت ...نمیدانــد از كجــا بایــد شــروع كنــد.
پاهــا ...دســتها ...ســینه ...گــردن ...صــورت؟
نــه ...صورتــش نــه ...صورتــش بایــد ســالم و زیبــا میمانــد .صورتــش
نــه ...از پاهایــش شــروع میكنــد ...از پاهایــش شــروع كــرد.
 از پاهــات شــروع میكنــم .میدونــم هیــچ دردی نــداره .میدونــمهیچــی نمیفهمــی .ولــی مــن میفهمــم .بــرای بچهمــون .خــودت
خواســی نــه؟ مگــه نــه؟ ...خــودت خواســی ...مــن كــه داشــتم تمومش
میكــردم .مــن كــه حرفــی نداشــتم .مــن كــه چیــزی نخواســم...
خــودت خواســی ...خــودت.
هیجــان عجیبــی داشــت و میخندیــد .دس ـتهایش میرقصیــد و بــا
هــر چرخشــی تكـهای گوشــت الی نمكهــا آرام میگرفــت .جســد
را بــه قــاب بــاالی میــز آویــزان كــرده بــود و قطرههــای لــزج خــون
هــم آرامآرام از پاهــای مــرد بیــرون میریختند و از البهالی شــیارهای
فاضــاب كــف زیرزمیــن بــا هجــوم ســطلهای آبــی كــه دنبالشــان
بودنــد ،فــرار میكردنــد .پاهــای مــرد هــم در آن تاریكــی ناپدیــد
میشــد و صندوقهــای شكســتهی روی زمیــن را ســنگین میكــرد.
خندههایــش گاهــی بــا گریــه تمــام میشــد و گاهــی گریههایــش
را بــا خنــده تمــام میكــرد و دوبــاره بــر میگشــت و ایــن بــازی را
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ادامــه م ـیداد .گاهــی میخندیــد ...گاهــی گریــه میكــرد ...گاهــی
هــم بیحركــت بــا چشــمان بــاز میایســتاد و بــه جســد نــگاه میكــرد
و چیــزی نمیگفــت .بعــد دس ـتهایش را روی شــكمش میكشــید
و چشــمهایش را میبســت.
انــگار ســالها گذشــته بــود و پاهــای مــرد تمــام شــده بــود و دیگــر
نمیتوانســت جایــی بــرود .انــگار ســالها گذشــته اســت و جســد نیــم
تنــهاش را روی میــز گذاشــتهاند و زیــر مالفــهی ســفیدی از نمــك
پنهانــش كردهانــد.
فقط روی چشمهایش را باز گذاشت تا بتواند ببیند.
...
از آن روز بــه بعــد چهــرهاش ،چهرهشــان مثــل عكسهــای روی
دیــوار بیحركــت بــود .بیحركــت مانــد .حرفــی نمیزدنــد ...حرفــی
نمیزنــد .تكههــای گوشــت را از الب ـهالی نمكهــا برم ـیدارد و در
حفــرهی دهانــش میگــذارد و بــا چشــمهای بــاز و بــا قطرههــای
اشــك لقمههــای خونآلــود را فــرو میدهــد ...فــرو میدهیــم ...و
ایــن داســتان هــر روز تكــرار میشــود .نمیدانــم چنــد روز گذشــته
اســت ...نمیدانــم چنــد روز دیگــر مانــده اســت ...فقــط میدانــم
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روزهــای ســختی بــود و روزهــای ســختتری خواهــد بــود ...فكــر
میكنــم بایــد ایــن داســتان را فرامــوش كنــم و هرگــز بــه یــاد نیــاورم.
فكــر میكنــم او هــم بایــد ایــن داســتان را فرامــوش كنــد و هرگــز بــه
یــاد نیــاورد .امــا در همــه ایــن روزهــا فكــر میكنــم ...فكــر میكنــد،
وقتــی بــه دنیــا بیایــم و بــه چش ـمهایش نــگاه كنــم ...وقتــی بــه دنیــا
بیایــم و او بــه چشــمهای مــن نــگاه كنــد .در چشــمهای هــم چــه
میبینیــم؟
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بیبی خانم

حــاال خیلــی ســال اســت كــه بیبــی ،هــر روز صبــح ســام نمــازش
را کــه میدهــد ،ســرک میکشــد و بــه چشــمهای ابراهیــم نــگاه
میکنــد .زیــر لــب حمــد و قــل هــواهلل میخوانــد و ســرش را
میچرخانــد و فــوت میکنــد بــه هــوا .ولــی از وقتــی نمــازش را
نشســته و در اتــاق خــودش میخوانــد ،خیلــی بــه دلــش نیســت از
راه دور بــه صــورت ابراهیــم فــوت کنــد و برایــش دعــا بخوانــد.
دلــش میخواهــد بــرود نزدیــک و روی صورتــش دســت بکشــد
و بــه چشــمهایش نــگاه کنــد .بــرای همیــن هــم گاهــی وقتهــا
جانمــازش را کــه جمــع میکنــد ،دســتش را بــه دیــوار میگیــرد
و یاعلــی میگویــد و بلنــد میشــود و مــیرود ســراغ ابراهیــم...
اتــاق ابراهیــم کنــار اتــاق بیبــی ،هنــوز هــم خالــی اســت ...بــا یــک
پنجــرهی بــزرگ کــه بــه تــراس طبق ـهی دوم بــاز میشــود و ابراهیــم
را بــه بوتـهی گل یاســش کــه حــاال بــرای خــودش قــد کشــیده و بــه
طبقــهی دوم رســیده ،میرســاند.
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ابراهیــم پســر بــزرگ فاطمــه بــود .بــه دنیــا کــه آمــده بــود داچــی،
تاکســی ســیاه دومــش را تــازه از تهــران خریــده بود و حســابی دســتش
بــاز شــده بــود .فاطمــه همیشــه میگفــت« :برکــت خان ـهام از آمــدن
ابراهیــم اســت .»...پســرهای دیگــرش همیشــه خودشــان را زیر ســایهی
ابراهیــم میدیدنــد و دخترهایــش میدانســتند هرچــه باشــند و هــر
کاری هــم کــه بکننــد جــای ابراهیــم را در قلــب مــادر نمیگیرنــد.
وقتــی از ابراهیــم حــرف م ـیزد گل از گلــش میشــکفت و رویــش
را برمیگردانــد و بــه بوتــهی گل یــاس گوشــهی حیــاط کــه هــم
ســن و ســال ابراهیــم بــود ،اشــاره میکــرد و میگفــت« :هــر گلــی
یــه بویــی داره ...قربونــش بــرم ...حکمــت خــدا هیــچ گلــی جــای
هیــچ گلــی رو نمیگیــره ...ولــی گل یــاس »...بعــد هــم حرفــش را
میخــورد و میخندیــد و خــودش را بــه کاری مشــغول میکــرد و
بــرای اینکــه بچههــای دیگــرش دلشــان نگیــرد میگفــت« :همهتــون
مثــه ای بوت ـهی گل یاســین بــرای مــن ...فرقــی نــداره کــه»...
امــا همــه میدانســتند فاطمــه تــه دلــش ابراهیــم را از همـهی دنیــا بیشــتر
دوســت دارد و او جــای خالــی هم ـهی چیزهایــی كــه میخواســته را
برایــش پــر كــرده .خدایــی هــم چش ـمهای ســیاه و درشــت ابراهیــم
جذب ـهای داشــت کــه نمیشــد از خیــرش گذشــت و عاشــق حرمــت
نگاهــش نشــد .انــگار واقعــا نظــر كــرده باشــد .هــر کســی نگاهــش
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میکــرد ،دلــش میخواســت تــا ابــد مهمــان آن چشــمها بمانــد.
ابراهیــم هــم انــگار بدانــد و نخواهــد ،همیشــه وقــت حرف زدن ســرش
را پاییــن مینداخــت و بــه روی هیــچ کســی نــگاه نمیکــرد؛ خاصــه
دخترهــای هــم ســن و ســالش کــه از خــدا میخواســتند دو کلمــه بــا
ابراهیــم حــرف بزننــد و بــه چشـمهایش نــگاه کننــد و در رویاهایشــان
تــا ابــد بــا او بماننــد و قصـهی عاشقیشــان را بــرای هــم تعریــف کنند.
فاطمــه همیشــه حواســش بــود مبــادا ابراهیــم از خانــه بیــرون بــرود و
یــا کســی بــه خانهشــان بیایــد و دردانــه اش «وان یــکاد »...و نمــک
همراهــش نباشــد .گرچــه دلــش بــه ایــن چیزهــا آرام نمیگرفــت و
وقــت و بیوقــت اســفند دود میکــرد و تــا هفــت خانــه ایــن بــر و
هفــت خانـهی آن بــر بــوی اســفندش بلنــد نمیشــد ،رضایت نمـیداد.
اهــل محــل و همســایهها هــم بــرای اینکــه دل فاطمــه آرام بگیــرد
و از آن مهمتــر حــرف و حدیثــی نمانــد ،تــا ابراهیــم را در کوچــه
میدیدنــد بلنــد بلنــد صلــوات میفرســتادند و ماشــااهلل میگفتنــد.
تقریبــا دو ســوم تخممرغهایــی کــه داچــی بــرای خانــه میخریــد،
یــا زیــر پــای ابراهیــم میشکســت کــه میخواســت بــه راهــی دورتــر
از حوالــی خانــه و محلــه بــرود یــا زیــر دســت فاطمــه کــه داشــت بــا
زغــال اســم کســی را رویــش مینوشــت و بــا ســکه فشــارش مـیداد...
اتاقــش را هــم پــر کــرده بــود از دعــا و چشـمزخم و نمــک و اســفند.
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بیبــی دســت بــه دیــوار میآیــد پــرده را پــس میزنــد و پنجــره
را بــاز میکنــد و رو بــه ابراهیــم میگویــد« :دردت بــه ســرم »...و
دوبــاره «حمــد و قــل هــواهلل» میخوانــد و ســر میچرخانــد و فــوت
میکنــد بــه هــوا و دســت میكشــد بــه صــورت ابراهیــم ...چشـمهای
درشــت و ســیاه ابراهیــم هــم از پشــت شیشــه بــه بیبــی نــگاه میکننــد
و میخندنــد .انــگار در ایــن ســالها ،روز بــه روز جوانتــر شــده
باشــد و بخواهــد روزهــای عمــر کوتاهــش را برگــردد و دوبــاره در
آغــوش بیبــی آرام بگیــرد.
آن روز هــم ابراهیــم تــب کــرده بــود و فاطمــه بــاالی ســرش نشســته
بــود .بــا تخممرغــی کــه اســم همــه را رویــش بــا زغــال نوشــته بــود.
امــا هــر چــه بــا ســکههایی کــه زیــر و رویــش گذاشــته بــود ،فشــارش
مـیداد نمیشکســت و طلســم چشــم حســود و بخیــل باطــل نمیشــد.
کالفــه شــده بــود و بــه دلــش افتــاده بــود تــا ایــن تخممــرغ نشــکند،
کمــر تــب ابراهیــم هــم نمیشــکند و آرام نمیگیــرد .اســم همــه را
بــرده بــود .از داچــی گرفتــه تــا همــه خواهــر و بردارهایــش ،اهــل
محــل و کســبه و همســایههای ایــن بــری و همســایههای آن بــری و
تــا چهــل خانــه آن طرفتــر ...ولــی نمیشکســت...
روی تخممــرغ یــك جــای خالــی مانــده بــود و یــک اســم مــدام
تــوی ســر فاطمــه میچرخیــد .هــر چــه لبــش را گاز میگرفــت و بــه
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شــیطان لعنــت میکــرد و «آیــه الکرســی» میخوانــد و بــه صــورت
ســرخ و داغ ابراهیــم فــوت میکــرد ،بــاز هــم اســم پیــش چشــمش
ظاهــر میشــد و در ســرش میچرخیــد و دلــش را آشــوب میکــرد.
چشــمهایش پــر میشــد و قطرههــای اشــک یکییکــی راه
گونـهاش را میگرفتنــد و پاییــن میآمدنــد و بــه گوشـهی چارقــدش
میرســیدند و در ســیاهیش گــم میشــدند ،ولــی اســم ســر جایــش
بــود و در ســرش میچرخیــد و در ســفیدی روی تخممــرغ جایــش
خالــی بــود .همــان چنــد دقیقـهای کــه بــاالی ســر ابراهیــم نشســته بــود
برایــش بــه قــدر همـهی ســالهایی کــه زندگــی کــرده بــود گذشــت.
انــگار تمامــی نداشــت .بــه هــر طرفــی کــه نــگاه میکــرد همــان اســم
را میدیــد و حتــی بوت ـهی یــاس هــم کــه همیشــه آرامــش میکــرد،
همـهی گلهــای ســفیدش را شــکل آن اســم کــرده بــود و بــه جانــش
افتــاده بــود.
کســی در خانــه نبــود .ولــی فاطمــه صداهایــی میشــنید کــه بلنــد
بلنــد آن اســم را زیــر گوشــش تکــرار میکردنــد .داشــت طاقتــش
تمــام میشــد .طاقــت ابراهیــم هــم .کاری نمیشــد کــرد .بایــد اســم
را مینوشــت و کمــر تــب را میشکســت .پســرش ،دردانــهاش،
شــاخ شمشــادش داشــت از دســتش میرفــت .زغــال را برداشــت
و چشــمهایش را بســت .آخریــن قطرههــای اشــک از گوشــهی
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چشـمهایش یکییکــی راه گونـهاش را گرفتنــد و پاییــن آمدنــد و بــه
گوشـهی چارقــدش رســیدند و در ســیاهیش گــم شــدند .چشـمهایش
را بــا گوشــهی چارقــدش خشــک کــرد و آرام زغــال ســیاه را بــه
پوســتهی نــازک و ســفید و شــکنندهی تخممــرغ نزدیــک کــرد.
احســاس میکــرد تیزتریــن ســوزن دنیــا را بــه حبابــی ســفید نزدیــک
میکنــد و بــه محــض برخــورد ،حبــاب ســفید میترکــد .زیــر لــب
آیــه آلکرســی را بــرای هزارمیــن بــار میخوانــد و بــه صــورت ابراهیــم
فــوت میکــرد .انــگار فاصلــهی میــان زغــال و تخممــرغ تمامــی
نداشــت ...ولــی همــه چیــز در دنیــا میگــذرد و تمــام میشــود.
زغــال هــم بــه پوســتهی تخممــرغ رســید و تمــام شــد ...در همــان
جــای کوچــک ســفید مانــده ،دس ـتهای لرزانــش اســم «فاطمــه» را
نوشــت و تخممــرغ در طرفالعینــی شکســت ...بیهیــچ فشــاری...
فاطمــه چش ـمهایش را بســته بــود .شکســتن تخممــرغ را ندیــد .ولــی
صــدای شکســتن چیــزی را در درون خــودش شــنید و احســاس کــرد
دلــش خالــی شــده .ســكهها آرام از الی انگشـتهایش لیــز خوردنــد
و تــوی كاســه افتادنــد .بعــد چشـمهایش را بــاز كــرد و بــه چشـمهای
ابراهیــم نــگاه کــرد؛ بســته شــده بــود ...کمــر تــب هــم شکســت بــود و
ابراهیــم بــرای همیشــه بــه خــواب رفتــه بــود...
آن روزهــا دوا و دکتــر حســابی نبــود .کســی نمیدانســت و هیــچ وقت
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هــم نفهمیــد ابراهیــم چــرا تــب کــرد؟ ...چــرا مــرد؟ ...و چــرا همـهی
ایــن اتفاقــات فقــط در یــک روز و چنــد ســاعت كوتــاه افتــاد؟ ...ولــی
فاطمــه بــه ایــن حرفهــا کاری نداشــت .دلــش از جــای دیگــری
شکســته بــود .خــودش را مقصــر میدانســت و فکــر میکــرد پســر
دردانــهاش را چشــم کــرده و چشــمزخم عزیــز هــم کــه کاریتــر
اســت ،کارش را تمــام کــرده ...بــه حــرف هیــچ کســی هــم دلــش
راضــی نمیشــد و آرام نمیگرفــت.
بعــد از ابراهیــم دیگــر كســی اشــك فاطمــه را ندیــد ،ولــی موهــای
لخت و ســیاهش دســته دســته ســفید شــدند و خطهای روی پیشــانیش
روز بــه روز عمیقتــر .همـهی پســرها و دخترهایــش یکییکــی بزرگ
شــدند و درس خواندنــد و ازدواج کردنــد و از خانــهی دو طبقــهی
خیابــان قدمــگاه و آن بوتـهی یــاس و خاطــرهی ابراهیــم دل کندنــد و
رفتنــد .داچــی هــم بعــد از عروســی آخریــن دختــرش ،انــگار کارش
را تمــام کــرده باشــد بــه قــول خــودش« :ســرش را گذاشــت زمیــن و
مــرد ».فاطمــه مانــد و ابراهیمــش.
بیبــی چــادر ســیاهش را ســر میکنــد و چشــمهایش را میبنــدد
و دســت ابراهیــم را میگیــرد و بــا هــم از خانــه بیــرون میرونــد .تــا
قدمــگاه راهــی نیســت ،ولــی در همیــن چنــد قــدم هــم بیبــی جــوان
میشــود و قــدش راســت میشــود .همــهی اهــل محــل بــه دیــدن
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بیبــی کــه دســت ابراهیــم را گرفتــه و راه افتــاده و انــگار روی بــاد راه
مــیرود عــادت کردهانــد .هنــوز هــم وقتــی بیبــی از کنارشــان رد
میشــود زیــر لــب صلــوات میفرســتند و هنــوز هــم بیبــی مــدام زیــر
لــب دعــا میخوانــد و بــه دور و بــرش فــوت میکنــد و نگاهــش را
از چشـمهای ابراهیــم برنمـیدارد .انــگار همــه میداننــد  -و خــودش
هــم منتظــر همــان روز اســت  -روزی كــه بــاد در چــادر ســیاهش
میپیچــد و بیبــی دســت ابراهیــم را محکــم فشــار میدهــد و اورا
بــه طــرف خــودش میكشــد و در آغوشــش میگیــرد ...بعــد هــم
انــگار ســبک شــده باشــند و پایشــان از زمیــن بلنــد شــده باشــد بــه هــم
نــگاه میکننــد و بــا هــم دوبــاره میخندنــد و بــه آســمان میرونــد.
صــدای خندههایشــان در محلــه میپیچــد و اهــل محــل هــم ایــن بــار،
بــا هــم و بــرای آخریــن بــار ،صلــوات بلنــدی میفرســتند و ابراهیــم
بــرای همیشــه در آغــوش بیبــی آرام میگیــرد.
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بیداری

بیدار شدم.
انــگار صــدای بســته شــدن در بــود .هــوا تاریــک اســت .چنــد نفــر
دارنــد در خیابــان بــا هــم حــرف میزننــد .خــودم را کنــار پنجــره
میکشــم .هلــش میدهــم تــا بســته شــود .نالــه میکنــد و بــه هــم
میخــورد و بســته میشــود .دوبــاره همــه جــا ســاکت شــد .از پاکــت
ســیگار کنــار تخــت یــک ســیگار برم ـیدارم ،یكــی مانــده بــه آخــر
را .همیشــه حســاب ســیگارهایم را دارم .کبریــت میکشــم و ســیگار
یكــی مانــده بــه آخــر را روشــن میکنــم .ســقف اتــاق میآیــد پاییــن.
انــگار هــر روز کوتاهتــر میشــود .دیوارهــای اتــاق هــم هــر روز به هم
نزدیکتــر میشــوند .اصــا ایــن اتــاق دارد روز بــه روز کوچکتــر
میشــود .دود ســیگار بــه ســقف میخــورد و برمیگــردد تــوی
صورتــم .چش ـمهایم را میبنــدم و ســعی میکنــم دوبــاره بخوابــم...
هــر آدم ســالمی بــه هشــت ســاعت خــواب در طــول شــبانه روز نیــاز
دارد.
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نبایــد مــدت زیــادی خوابیــده باشــم؛ شــاید یــک ســاعت ...هنــوز همه
جــا تاریــک اســت .هیــچ صدایــی هــم نمیآیــد .چش ـمهایم را بــاز
میکنــم .دوبــاره ســقف میآیــد پاییــن .میرســد بــه نــوک بین ـیام.
دیوارهــای اتــاق هــم چســبیدهاند بــه تخــت .دســت میکشــم روی
دیــوار .کلیــد چــراغ را پیــدا میکنــم .چــراغ را روشــن میکنــم.
ســقف برمیگــردد بــاال ،همــان جایــی کــه بــود .دیوارهــای اتــاق هــم
از هــم فاصلــه میگیرنــد .از جایــم بلنــد میشــوم .مــیروم طــرف
آشــپزخانه .یعنــی گوشــهی اتــاق .میخواهــم قهــوه درســت کنــم.
نبایــد بــا شــکم خالــی ســیگار بکشــم .هیــچ آدم ســالمی بــا شــکم
خالــی ســیگار نمیکشــد .کبریــت میکشــم .اجــاق را روشــن
میکنــم .نگاهــم میفتــد روی میــز کنــار دیوار .چنــد ورق کاغذ ســفید
و یــک خــودکار و یــه تکــه نــان روی میــز اســت .زیــر قــاب عكــس
خالــی .لیــوان قهــوه را بــر مـیدارم؛ کثیــف اســت .هیــچ آدم ســالمی
در لیــوان کثیــف قهــوه نمیخــورد .شــیر آب را بــاز میکنــم .نگاهــم
هنــوز روی میــز اســت .انــگار بــه چیــزی چســبیده باشــد ...شــاید بــه
کاغذهــا .بــه کاغذهــای ســفید .شــیر آب را میبنــدم .یــادم میآیــد
قبــل از اینکــه بخوابــم ایــن کاغذهــا ســفید نبودنــد .روی همیــن
کاغذهــا ،پشــت همیــن میــز ،مــن یــک داســتان نوشــته بــودم .ولــی
حــاال کاغذهــا ســفید شــدهاند .صــدای کتــری بلنــد میشــود .ســوت
میکشــد .چش ـمهایم را میبنــدم .دوبــاره ســقف و دیوارهــای اتــاق
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میآینــد نزدیــک .یــادم میآیــد داســتان نیمـهکاره بــود .دو صفحـهی
دیگــر بایــد مینوشــتم تــا تمــام شــود .ولــی تــا نیمــهی داســتان را
نوشــته بــودم .روی همیــن کاغذهــا .پشــت همیــن میــز .چشــمهایم
را بــاز میکنــم .آب کتــری میجوشــد و بیــرون میریــزد .صــدای
ســوت کتــری هــم در ســکوت گــم میشــود .کاغذهــای ســفید روی
میــز را برمــیدارم .میگیرمشــان زیــر نــور چــراغ .چیــزی نیســت.
فقــط رد فرورفتــهای از کلمــات در هــم ریختــه روی کاغــذ مانــده
اســت .اثــری از خودشــان نیســت .بــوی بــدی میآیــد .صــدای بســته
شــدن در و چنــد نفــری کــه در خیابــان بــا هــم حــرف میزدنــد ،در
ســرم بلنــد میشــود.
 نباید ولش میکردیم! اون مردنی بود ...فقط دست و پامونو میبست ...گیر میفتادیم. حاال هر چی ...راست میگه ...نباید ولش میکردیم... کار از ایــن حرفــا گذشــته ...مگــه ندیدیــد ...داشــت جــون میکند...حــاال هــم حتمــا تموم کــرده.
 ولی هنوز جون داشت ...نفس میکشید. به درک که جون داشت ...به درک که نفس میکشید. مزخرف میگی. مزخــرف میگــم ...االن هــم میخــوام بــرم ...شــما میتونیــد65
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برگردیــد و تــا ابــد پیشــش بمونیــد.
ایــن حرفهــا بــه نظــرم آشناســت .انــگار جایــی ایــن حرفهــا را
شــنیدهام .یــادم میآیــد ایــن حرفهــا آخریــن چیزهایــی بــود کــه
دیشــب روی کاغــذ نوشــتم و بعــد خوابــم بــرد .آنهــا شــخصیتهای
داســتان مــن بودنــد كــه یــک نفــر را جــا گذاشــتهاند و رفتهانــد .کســی
کــه دارد میمیــرد .چشـمهایم را بــاز میکنــم .دوبــاره بــه كاغذهــای
ســفید نــگاه میكنــم .نمیتوانــم رد كلمــات را بگیــرم و بخوانمشــان.
بــوی بــدی هــم میآیــد .چیــزی بــه صبــح نمانــده .مــیروم ســراغ
كمــد لباسهــا .یعنــی آن گوشــهی دیگــر اتــاق .رو بــه روی قــاب
عكــس خالــی .لباســم را عــوض میكنــم .دكمههــای پیراهنــم را كــه
میبنــدم بــه ســاعتم نــگاه میكنــم .خوابیــده ...ولــی هــوا دارد روشــن
میشــود .كفشهایــم را میپوشــم و در خانــه را بــاز میکنــم .بایــد
پیدایشــان كنــم .نمیتواننــد زیــاد دور شــده باشــند .راه میفتــم طــرف
پلههــا .در راهــرو کســی نیســت .هیــچ صدایــی نمیآیــد .همــه درهــای
رو بــه روی هــم بســتهاند .بــه پلههــا میرســم .صــدای نال ـهی کســی
را میشــنوم .قدمهایــم را تندتــر میکنــم .طبق ـهی چهــارم ...صــدای
نالــه نزدیکتــر میشــود .طبقــهی ســوم ...روی پلههــا افتــاده ،بــه
پشــت .بــه مــن نــگاه میکنــد .حرفــی نمیزند.فقــط بــه چشــمهای
مــن نــگاه میکنــد .هــوا روشــنتر میشــود .حــاال میتوانــم رد
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خــون را روی زمیــن ببینــم.
بــاالی ســرش روی پلههــا مینشــینم .بــه دور و بــرم نــگاه میکنــم.
هیــچ توضیحــی بــرای ایــن اتفــاق نــدارم .همــه جــا پــر از لکههــای
خــون اســت .ولــی رد پــای كســی روی پلههــا نیســت .کســی نبایــد
ایــن صحنــه را ببینــد .هیــچ آدم ســالمی ایــن داســتان را بــاور نمیکنــد
شــخصیتهای داســتان كســی را كشــته باشــند و بعــد هــم فــرار
كننــد ...ســعی میکنــم از روی پلههــا بلنــدش کنــم .دســتهایم را
از پشــت ،دور ســینهاش حلقــه میکنــم .هیکلــش را بــاال میکشــم.
خیلــی ســنگین نیســت .یکــی یکــی پلههــا را بــاال میرویــم .طبق ـهی
ســوم ...لکههــای خــون هــم بــه دنبالمــان از روی در و دیــوار و زمیــن
جمــع میشــوند و بــاال میآینــد .طبقــهی چهــارم ...از هــر طبقــهای
کــه بــاال میرویــم انــگار کســی بیایــد و همــه جــا را تمیــز کنــد .هیــچ
اثــری از خــون و رفــت و آمــد نمیمانــد و دیــده نمیشــود .طبق ـهی
پنجــم ...هــوا کامــا روشــن شــده اســت .کمکــم صــدای رفــت و
آمــد آدمهــا از خیابــان بلنــد میشــود .تمــام شــد .رســیدیم .از راهــرو
گذشــتیم .از مقابــل همـهی درهــای بســتهی روبـهروی هــم .کســی مــا
را ندیــد .حــاال جلــوی در خانــه هســتیم .لکههــای خــون هــم پشــت
ســرمان تــا همیــن جــا آمدنــد .جمــع شــدهاند زیــر پاهــای مــن .در را
کــه بــاز میکنــم ،لكههــای خــون میریزنــد کــف اتــاق .همــه جــا
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قرمــز میشــود .در را میبنــدم .بــوی بــدی میآیــد .روبهرویــش
مینشــینم .هنــوز دارد بــه چشــمهای مــن نــگاه میکنــد .حــرف
نمیزنــد .مــن هــم چیــزی نمیپرســم .صورتــش ســفید شــده.
دیگــر نالــه هــم نمیکنــد .امــا هنــوز نفــس میكشــد .نمیدانــم چــه
اتفاقــی برایــش افتــاده ،ولــی میخواهــم بگویــم تقصیــر مــن نیســت.
پشــیمان میشــوم .چیــزی نمیگویــم .نبایــد حــرف اضاف ـهای بزنــم.
معلــوم اســت کــه تقصیــر مــن نیســت .قــرار نبــود داســتان مــن بــه
اینجــا برســد .مـیروم طــرف تخــت .ســیگار را از روی میــز کنــارش
برم ـیدارم .میآیــم روی بــه رویــش مینشــینم .دارد بــه چش ـمهایم
نــگاه میکنــد و لبخنــد میزنــد .شــاید او هــم ســیگار میخواهــد،
ولــی همیــن یکــی را بیشــتر نــدارم .هیــچ آدم ســالمی ســیگار آخــرش
را بــا کســی شــریک نمیشــود .کبریــت میکشــم .ســیگار را روشــن
میکنــم .هنــوز کام اول را فــرو نــدادهام ،همــه جــا نارنجــی میشــود.
بــاز هــم یــادم مـیرود بــا شــكم خالــی نبایــد ســیگار بكشــم .صــدای
عجیبــی میآیــد .ســقف و دیوارهــای اتــاق بــا ســرعت زیــادی از هــم
دور میشــوند .اتاقــم لحظــه بــه لحظــه بزرگتــر میشــود .او هــم از
مــن دور میشــود .هنــوز دارد بــه چش ـمهای مــن نــگاه میکنــد و بــا
صــدای بلنــد میخنــدد .هیــچ آدم ســالمی ایــن طــور بــا صــدای بلنــد
بــه کســی نمیخنــدد .چشــمهایم را میبنــدم .دیگــر نمیبینمــش.
احســاس میکنــم بدنــم یــخ زده و چیــزی اطرافــم نیســت .صدایــی هم
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نمیآیــد .دراز میکشــم .دود ســیگارم را حلقــه میكنــم و بیــرون
میدهــم .بــه آســمان مــیرود و دیگــر برنمیگــردد .چشــمهایم
ســنگین شــده .دلــم میخواهــد بخوابــم .هــر آدم ســالمی در طــول
شــبانه روز بــه هشــت ســاعت خــواب نیــاز دارد.
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دسر فرانسوی

همـهی کارهــا را خــودش کرده بــود .با خیاط و آرایشــگر و رســتوران
و کلیســا و ...قــرار گذاشــته بــود و بــرای هــر کــدام یــک لیســت بلنــد
بــاال از کارهایــی تهیــه کــرده بــود کــه بایــد انجــام میدادنــد .هــر روز
هــم بــا هــر کدامشــان ســر یــک ســاعت مشــخص تمــاس میگرفــت
و تاریــخ مراســم را یــادآوری میکــرد و از پیشــرفت کارهایــی کــه
خواســته بــود مطمئــن میشــد .حتــی کارت دعــوت مهمانهــا را
هــم خــودش شــخصا پشتنویســی کــرده بــود و بــا پســت سفارشــی
برایشــان فرســتاده بــود .بــه نظــر میرســید از اینکــه همـهی کارهایــش
را بــه تنهایــی انجــام میدهــد و بــر همــه چیــز نظــارت دارد ،لــذت
میبــرد و احســاس غــرور میکنــد .انــگار بــه هیــچ کــس جــز
خــودش اعتمــاد نداشــت .بــا وســواس زیــاد گلهــای سفارشــی را
وارســی میکــرد کــه مبــادا حتــی یــک شــاخهی پالســیده در گلدانــی
از چشــمش دور افتــاده باشــد .ماشــین را از یــک هفتــه قبــل اجــاره
کــرده بــود و بــا واکــس ســیاه چنــان برقــش انداختــه بــود کــه انــگار
همیــن حــاال از کمپانــی رولزرویــس انگســتان خــارج شــده اســت.
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خدمتــکار خانــه را هــم مجبــور کــرده بــود همــهی ظــروف چینــی
را از کمدهــا و گنجههــا در بیــاورد و بعــد از گردگیــری روی میــز
آشــپزخانه بچینــد .عصرهــا هــم روی ایــوان خانــه ،پشــت میــز تحریــر
آهنــیاش مینشســت و برنامــهی روز بعــد را تنظیــم میکــرد .روی
همـهی کارهایــی را کــه انجــام شــده بــود خــط میکشــید و کنارشــان
مینوشــت« :انجــام شــد».
بعــد نفــس عمیقــی میکشــید و بــه منظــرهی روب ـهروی خان ـهاش زل
میزنــد و انــگار کســی بعــد از یــک روز طوالنــی و خســته کننــده،
میخواهــد خــودش را بــرای فــردا آمــاده کنــد ،ســیگارش را روشــن
میکــرد و فنجــان قهــوهاش را ســر میکشــید ...بــه نظــر میرســید از
همــه چیــز راضــی اســت.

اشــتباه بــه نظــر میرســه از همــه چــی راضیــم ...هنــوز دو تــا چیــز
هســت کــه آزارم مـیده و رو بــه راه نمیشــه ...یکیــش ایــن ســگک
لعنتــی دوبنــدهی شــلوارمه کــه پشــت کمرمــو اذیــت میکنــه ...حتمــا
زخمــش میکنــه ،صــاف افتــاده روی ســتون فقراتــم ...یکیــش هــم
ایــن دســر فرانســویه ...لعنتــی ...بــا اون رســتورانی کــه همیشــه تــو
پاریــس میرفتــم ،هــزار بــار تمــاس گرفتــم .معلــوم نیــس اونجــا چــه
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خبــره؟ ...کســی جــواب درســت بــه آدم نمــیده .یکــی میگــه از
اینجــا رفتــه ...یکــی میگــه فــردا تمــاس بگیریــن بــا مدیــر صحبــت
کنیــن ...مدیــرش هــم کــه انــگار اصــا نمیفهمــه ایــن دســر چقــدر
بــرام اهمیــت داره ...یــه لیســت از مزخرفاتــی کــه بــه خــورد مشــتریاش
مـیده بــرام فرســتاده و زیرش نوشــته« :رضایت شــما افتخار ماســت»...
خــب اگــه رضایــت مــن افتخــار شــماس ،بگردیــن اون آشــپزتون رو
پیــدا کنیــن تــا مــن راضــی بشــم ...معلــوم نیــس بــه چــه بهونـهای اون
بیچــاره رو دکــش کــردن.

حــق بــا او بــود .هیــچ وقــت نمیشــود همــه چیــز رو بــه راه باشــد.
همیشــه یــک جــای کار ،کــه اتفاقــا اصــا هــم بــه چشــم نمیآیــد
و بــرای هیــچ کــس مهــم نیســت میلنگــد و نمیگــذارد از همــه
چیــز راضــی باشــیم .مثــا همیــن ســگک دوبنــدهی شــلوار و دســر
فرانســوی شــاید اصــا از نظــر مــن اهمیتــی نداشــته باشــد ،امــا میتواند
او را نگــران کنــد و هــر روز ایــن دو مــورد را کــه روزهــای اول در
ردیفهــای پایینــی دفتــرش بودنــد ،بــه ردیفهــای باالیــی بیــاورد و
در لیســت کارهــای انجــام نشــده قــرار بدهــد .شــاید کســی خاطــرهای
را کــه او از خــوردن آن دســر فرانســوی در ذهنــش مانــده و دردی را
کــه از فشــار ســگک دوبنــدهی شــلوارش میکشــد ،درک نکنــد .بــه
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هــر حــال در ایــن دو روز باقــی مانــده هــم کاری نمیشــود کــرد...
«انجام نمیشود».
صبــح روز بعــد وقتــی ســر میــز صبحانــه ،دفتــرش را وارســی میکــرد
بــا چهــرهی درهــم روی دســر فرانســوی و ســگک دوبنــدهی شــلوار
خــط کشــید و روبهرویــش نوشــت« :انجــام نمیشــود» .بعــد هــم
قهــوهاش را ســر کشــید و از جایــش بلنــد شــد .ســاعت نــه صبــح بــا
آرایشــگرش قــرار گذاشــته بــود .مثــل همیشــه وقــت بیــرون رفتــن
بــرای خدمتــکار یادداشــتی کوچــک روی میــز آشــپزخانه گذاشــت و
از خانــه خــارج شــد .هــوای مطبــوع روزهــای اول بهــار را فــرو مـیداد
و گاهــی بــه آســمان آبــی و خورشــیدی کــه پشــت ابرهــای ســفید
پنهــان شــده بــود نــگاه میکــرد .چنــد نفــری در طــول راه کالهشــان
را برایــش برداشــتند و او هــم متقابــا هــر بــار کالهــش را برمیداشــت
و لبخنــد مــیزد و بــه راهــش ادامــه مــیداد .در آرایشــگاه مشــکل
چندانــی نداشــت ،فقــط از اینکــه جــای همیشــگیاش را مشــتری
دیگــری گرفتــه بــود کمــی دمــغ شــد و خواهــش کــرد منتظــر بشــود
تــا کار او را تمــام کننــد .در فرصــت باقــی مانــده هــم بــه دفترچـهاش
نگاهــی کــرد و روی چنــد مــورد دیگــر خــط کشــید و نوشــت« :انجام
شــد»...
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باقــی روز کار مهــم دیگــری نداشــت ،فقــط یــک بــار ســر ســاعت
هفــت و ســی دقیقــه بــاز هــم بــا همــان رســتوران فرانســوی تمــاس
گرفــت .امــا خیلــی زود ،بعــد از گفتــن چنــد جملــه بــه زبــان فرانســه،
کــه مــن مفهومشــان را نفهمیــدم ،گوشــی را گذاشــت .کمــی عصبــی
بــه نظــر میرســید ...بــه خدمتــکار گفــت شــام نمیخــورد و زودتــر
از همیشــه بــه اتــاق خوابــش رفــت.

تــا صبــح داشــتم رو تختخــواب میغلتیــدم ،اصــا خوابــم نبــرد...
مــدام ایــن لیســت کارای انجــام نشــده پیــش چشــمم رژه میرفــت.
دلــم نمیخــواس فــردا صورتــم بــه هــم ریختــه و خســته بــه نظــر بیــاد.
هــر کــس دهنشــو بــاز میکنــه و هــر چــی دلــش میخــواد دربــارهم
ت کــم چشــمامو میبســتم و ســعی میکــردم
میگــه ...بایــد دســ 
تکــون نخــورم ،ولــی ایــن کلمههــا تــو تاریکــی روش ـنتر میشــدن
و کالفــهام میکــردن .چــرا هیــچ كــس كاری رو كــه بایــد بكنــه،
درســت انجــام نم ـیده؟...

صبــح بــا چهــرهای خســتهتر از دیشــب از اتاقــش بیــرون آمــد و
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یکراســت بــه حمــام رفـت .چند دقیقـهای روبـهروی آینهی دستشــویی
ایســتاد و بــه دقــت هم ـهی موهــای اضاف ـهی بینــی و گوشهایــش را
تمیــز کــرد .بعــد هــم مســواک زد و صورتــش را بــا کــف صابــون
زیــاد شســت .موهــای نـمدارش را هــم بــا همــان شــانهی طالیــی روی
میــز شــانه کــرد .تقریبــا فــرق صافــی بــه ســمت چــپ صورتــش بــاز
کــرد و شــانه و مســواک و خمیــر دنــدان و صابــون و تیــغ و ...همــه
را بــه ســطل کنــار دستشــویی انداخــت .البتــه پیــش از انداختــن هــر
کــدام ،یکــی دو دقیقــهای حســابی نگاهشــان میکــرد و بعــد ،بــا
بیتفاوتــی رهایشــان میکــرد.
از دستشــویی هــم یکراســت بــه جــای آشــپزخانه بــه اتاقــش برگشــت
و کــت وشــلوار مشــکی تــازهاش را از کاور در آورد .جورابهــای
ســاق بلنــد ســفید ،ســر دکمههــای طالیــی بــا نشــان خانوادگــی،
پیراهــن ســفید بــا یقــهی آهارخــورده ،پاپیــون و دســتمال جیــب
زرشــکی ،شــلوار و دوبنــده ...وقتــی میخواســت دوبنــدهی شــلوارش
را بینــدازد بــاز هــم نــگاه خشـمآلودی بــه ســگک پشــتش انداخــت و
بــا بیمیلــی کتــش را پوشــید.
«لعنتی مثل میخ فرو میره»...
خدمتــکار بــا لباســی کــه معلــوم بــود تــازه شســته و اتــو شــده دم در
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منتظــرش بــود ،بــا رســیدنش کمــی زانوهایــش را خــم کــرد و ســرش
را تــکان داد .او هــم همــان طــور کــه کفشــش را میپوشــید ســرش
را تــکان داد .بــا حالــت رســمی روب ـهروی خدمتــکار ایســتاد و یکــی
دو دقیقــه هــم بــه او خیــره شــد .بعــد هــم بــا همــان صــدای همیشــگی
ســفارش کــرد شــمعهای اتــاق پذیرایــی را تــا آمــدن مهمانهــا روشــن
نکنــد و پارچـهی روی مبلهــا را هــم همیــن حــاال بــردارد .خدمتــکار
هــم دوبــاره کمــی زانوهایــش را خــم کــرد و ســرش را تــکان داد و
در را بســت .خواســته بــود راننــده بــا ماشــین جلــوی کلیســا منتظــرش
باشــد و مثــل همیشــه مســیر کلیســا را خــودش پیــاده بــرود...
وقتــی بــه کلیســا رســید بــا دیــدن ماشــین و راننــدهاش روب ـهروی در
اصلــی ،راهــش را کــج کــرد و از در پشــتی وارد کلیســا شــد .پــدر
روحانــی بــه همــراه شــش نوجــوان کــه لباسهــای مشــکلی و روپــوش
ســفید تــوری بــه تنشــان بــود در اتــاق پشــت محــراب منتظــرش بودند.
وقتــی وارد اتــاق شــد ،پــدر روحانــی یــک قــدم بــه طرفــش برداشــت،
امــا بــا حرکــت دســت مــرد ،درجــا خشــکش زد و دیگــر حرکتــی
نکــرد.
بــا دیــدن تابــوت کمــی چهــرهی درهمــش بــاز شــده بــود و لبخنــد
کمرنگــی هــم بــه لبــش نشســته بــود .در همـهی ایــن مــدت ایــن تنهــا
چیــزی بــود کــه نگرانــش نمیکــرد .ایــن تابــوت را چهــار ســال
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پیــش ،صمیمیتریــن دوســتش بــه عنــوان هدیــهی تولــد برایــش
ســاخته بــود و ســر هــر ســانتش بــا او بــه توافــق رســیده بــود .چرخــی
دور تابــوت زد و بــا دســتش همـهی فــرو رفتگیهــا و برآمدگیهــای
روی تابــوت را دوره کــرد ...راســتی هــم تابــوت قشــنگی بــود.

پیرمــرد خرفــت عوضــی ...آخــرش هــم کار خــودت و کــردی .ایــن
لکنتــه رو بــه جــای تابــوت بــه مــن قالــب کــردی .خــدا هــر جــا کــه
هســتی از عــذاب دورت نکنــه ...بعضــی از كارا رو فقــط خــود آدم
بایــد انجــام بــده تــا درســت انجــام بشــه...
خــودش چهارپایــهی گوشــهی اتــاق را برداشــت و کنــار تابــوت
کــه روی یــک چرخدســتی بــود ،گذاشــت و انــگار بخواهــد در
تختخوابــش بخوابــد ،وســط تابــوت روی تشــک ســفید و براقــش
خوابیــد .دس ـتهایش را هــم روی ســینهاش گذاشــت و چش ـمهایش
را بســت .بچههــا بــه پــدر روحانــی نــگاه کردنــد و ایــن نــگاه را چنــد
بــار بیــن خودشــان هــم رد و بــدل کردنــد .انــگار در نــگاه آخــرش
تردیــد و تــرس دیــده میشــد...
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هیــچ تردیــد و ترســی هــم تــو نــگاه مــن دیــده نمیشــه ...هیــچ وقــت
ایــن قــدر مطمئــن نبــودم ...همیــن طــور دهنشــونو بــاز میکنــن و
هرچــی دلشــون میخــواد دربــارهی آدم میگــن.

یکدفعــه چشــمهایش را بــاز کــرد و از جیــب بغــل کتــش پاکــت
ســفید کوچکــی را درآورد و الی کتابــی کــه دســت پــدر روحانــی
بــود گذاشــت ...بعــد هــم از پســرکی کــه از همــه نزدیکتــر بــود
خواســت آین ـهی روی دیــوار را بیــاورد و روب ـهروی صورتــش نگــه
دارد .یکــی دو دقیقــه بــه خــودش هــم خیره شــد و دوباره چشـمهایش
را بســت ...شــاید اگــر میدانســت مــن کجــا هســتم ،یکــی دو دقیقــه
هــم بــه مــن خیــره میشــد.
پــدر روحانــی در تابــوت را بســت و بــه راه افتــاد .صــدای موســیقی
بلنــد شــد .پســرها هــم تابــوت را پشــت ســر پــدر روحانــی از در
كوچكــی كــه از پشــت محــراب بــه ســالن كلیســا بــاز میشــد هــل
دادنــد و خــارج شــدند...
در واقــع از اینجــا بــه بعــد ،همـهی اتفاقــات شــبیه همــان اتفاقاتی اســت
کــه در هــر مراســم تدفیــن معمولــی دیگــری هــم میفتــد؛ تابــوت را بــا
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در بــاز جلــوی محــراب میگذارنــد و پــدر روحانــی دعــا میخوانــد
و یکــی دو نفــر حــرف میزننــد و بقیــه هــم میآینــد و نگاهــش
میکننــد و شــاخههای گل ســرخ را میگذارنــد کنــارش .بعــد هــم
بــه گورســتان میرونــد و ...باقــی ماجــرا.
مــن مثــل ایــن مراســم را بارهــا و بارهــا بــه شــكلهای مختلفــش در
هــر زمــان و مكانــی دیــدهام .امــا كــم اتفــاق میفتــد كســی خــودش
مــن را بــرای ایــن روز دعــوت كنــد و ترتیــب همــه چیــز را بدهــد.
گاهــی وقتهــا آدمهــا بــا دالیلــی كــه كســی نمیفهمــد و شــاید
بــرای هیــچ كــس هــم مهــم نباشــد ،دلشــان میخواهــد ایــن كار آخــر
را هــم خودشــان انجــام بدهنــد .شــاید شــما از ایــن آدمهــا باشــید،
شــاید هــم نــه ...امــا بــه هــر حــال دیــر یــا زود ،مــن بــه ســراغ همـهی
شــما میآیــم.
« -انجام شد .امیدوارم دیگه هیچ وقت نبینمتون».
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سه تفنگدار

دیــروز یكــی اینجــا خودشــو كشــت .وقتــی بــاالی یكــی از همیــن
برجــكای هفــت متــری بــود ،یــه فشــنگ و یــه اشــاره و همــه چــی
خــاص شــد .بچههــا میگفتــن گروهبــان بــرگ مرخصیشــو پــاره
كــرده .بیســت و چهــار ســاعت تنبیهــی و ســه مــاه اضافــه خدمــت
و ...ســه روز تمــوم بــا هیــچ كــی حــرف نــزده و روز چهــارم ســر
پســت نگهبانــی مغــز خودشــو پاشــیده بــه دیــوار .خــرت و پرتاشــم
كــه جمــع میكــردن عكســاش افتــاد دســت مــن .عكــس نامزدشــم
بچههــا چســبوندن بــه دیــوار حمــام ...ســفید شــده مــادر مــرده ...ولــی
هنــوز دســت از ســرش برنمــیدارن .اســمش بایــد ســمیه باشــه .در
و دیــوار هــر برجكــی كــه ســاخته بــودن رو پــر كــرده بــود از اســم
ســعید و ســمیه ...اینجــا هــم داســتانی داره .هــر كــی از هــر دهكــوره
و دهاتــی كــه بگــی پیــدا میشــه .یكــی دســت چــپ و راستشــو
بلــد نیســت ،یكــی هنــوز نمیدونــه وقتــی مســتراح مــیره كجــاش
و بائــس بشــوره ...خالصــه محشــر كبرائیــه .دو ســه نفــرم از شــهرای
بــزرگ هســتن .یكــی همیــن ســعید بــود كــه خودشــو كشــت ...یكــی
80

آرش هامون

میم  ...نون

هــم نــادره ...نــادر بچـهی اصفهانــه .بچـهی بــدی نیــس .ولــی لهجـهی
زاقارتــی داره .انــگار بــه ســین بدهــكاره پــدر ســگ .هــر چــه میگــه
یــك ســین هــم مـیذاره تهــش .ولــی بــرای خندیــدن و مســخرهبازی
كســی بــه گــرد پاشــم نمیرســه .همیــن كــه حــرف میزنــه خودتــو
خیــس میكنــی ،ولــی چــه فایــده ...ده دقیقــهی بعــدش همــه مثــه
بــرج زهرمــار میشــن دوبــاره .یکــی دیگــه هــم هســت ...یــه ان
دمــاغ عوضــی کــه فــک میکنــه از کــون فیــل افتــاده .بــرای همیــن
میگــم تــو بائــس درس بخونــی ...اینجــا بــه مــا میگــن آشخــور...
بچههــای درسخونــده دســت بــه ســیاه و ســفید نمیزنــن .همــهی
خــر حمالیــا و بدبختیــا مــال آشخــوراس .كار ســادهش شســن و
پــوس كنــدن یــك كــوه ســیبزمینی و خــورد كــردن یــه خــروار
پیــازه .حــاال تــو تــو خونــه چــه غلطــی میكنــی؟ ...مــا كــه پــدر و
مــادر درســت و حســابی نداریــم .بایــد رو پــای خودمــون باشــیم ...از
مــن كــه گذشــت ،ولــی تــو تــا میتونــی درســت و بخــون تــا نزنــن
تــو ســرت .بدبخــت! نمیدونــی كــه بهتریــن جــای دنیــا همــون میــز و
نیمكــت مدرسـهس ...راســتی بــرای بابــا یــه امانتــی گذاشــتم تــه همیــن
پاكتــی كــه نــادر داره م ـیآره ...الی چســب تهشــه ...بــرای كمــرش
خوبــه ...فقــط بهــش بگــو ترتیــب همشــو یهبــاره ندههــا ...اینجــا گیــر
بــازار بشــه نمیتونــم كاری بــراش بكنــم.
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***
بــاز هــم صــدای نكــرهی گروهبــان بلنــد شــد« ...ارواح پــدر پــدر
ســوختهات ...بــرای كمــر باباشــس ...تــو نیمیدونــی از كوجــا
آوردهس؟ ...حــاال یــادت مــیآرم پدرســگ حــرومزاده» ...معلــوم
نیســت بــاز بــا چــه بهانــهای میخواهــد ایــن بیچارههــای بیســواد
بدبخــت را تلكــه كنــد .اینجــا هــم دســت از سرشــان برنم ـیدارد .از
جیــرهی غــذا و لباسشــان كــه برم ـیدارد هیــچ ،گاه و بیــگاه هــم بــه
هــر بهانــهای كــه بتوانــد تیغشــان میزنــد .امــا هــر چــه باشــد از آن
جهنــم بهتــر اســت .دســتكــم اســمش را گذاشــتهاند اجبــاری .آدم
میدانــد اینجــا همــه چیــز اجباریســت ...اجبــاری یعنــی تعــارف بــا
كســی نــداری .كســی هــم بــا پنبــه ســرت را نمیبــرد .همــه چیــزش
مثــل همیــن كویــر بـیآب و علــف صاف اســت .یكی نیســت اســمش
را گذاشــته باشــد مــادر و بــا قربانصدقــه روزگارت را ســیاه كنــد.
«امــروز بــرای تعمیــر كوفــت آمــده ...فــردا ،بــرای خریــد درد آمــده...
پــس فــردا ،حــاال همیــن یــك شــب را میمانــد» ...یهدفعــه چشــم بــاز
میكنــی میبینــی بایــد بگویــی ســام بابــا ...خســته نباشــی ...خــوش
گذشــت؟
همیــن گروهبــان بیپــدر و مــادر شــرف دارد بــه خیلیهــا کــه از
پشــت خنجــر میزننــد .دســتکم اینجــا همــه میشناســندش...
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میداننــد وقتــی ســراغ کســی بــرود ،م ـیرود کــه روزگارش را ســیاه
کنــد .نــه مثــل خیلیهــا کــه نارفیقــی میکننــد و بــه تــو نزدیــک
میشــوند و ســر از اتــاق مــادرت در میآورنــد .بعــد هــم میگوینــد
«عاشــق شــدیم ...عشــق کــه جــرم نیســت» .اینجــا آدمهــا بــرای عشــق
خودشــان را میکشــند ...تــو بــرای عشــقت چــه میکنــی؟ وقتــی
حســاب بانکــی شــوهر مــردهاش را خالــی کــردی چــه؟ بــاز هــم
عاشــقش میمانــی؟
***
بیبــی راســت میگفــت ،بخــت و اقبــال ســیاه را بــا آب زمــزم هــم
كــه بشــویی ،ســفید نمیشــود .هــر جایــش را بگیــری ،از یــك جــای
دیگــرش بیــرون میزنــد و دمــار از روزگارت در مـیآورد .آن همــه
بــه آب و آتــش زدیــم و التمــاس و دســتمالی كردیــم ...آخــرش چــه
شــد؟ وقــت شــکار آقــا تنگــش گرفــت و بــه جــای قلعهمرغــی تهــران
ســر از هنــگ پیــادهی زابــل در آوردیــم .یكــی مانــده بــه مــا ،همــه را
بــه خــط كردنــد و فرســتادند پــادگان قلعهمرغــی ...مــا را هــم مثــل
گوســفند ریختنــد عقــب ماشــین و میــدان راه آهــن و بیســت و چهــار
ســاعت بعــد ...وســط بیابان بـیآب و علف ...ســمیه باورت نمیشــود،
اینجــا خــار طاقتــش طــاق میشــود ،چــه برســد بــه آدمیــزاد ...تا چشــم
كار میكنــد شــن و ماســه هســت و مــار و عقــرب ...چهــار روز پیــش
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بــا گروهبــان بــرای گشــتزنی یــك روز تمــام ایــن طــرف و آن
طــرف رفتیــم بــرای دوای درد یــك آدم هــم ندیدیــم .مــن نمیدانــم
ایــن بدمصبهــا اینجــا هنــگ پیــاده میخواهنــد چــه كار؟ ...اینجــا
دشــمن فرضــی هــم از گرمــا تلــف میشــود .مــا را بــرای چــه بــه ایــن
جهنــم میفرســتند؟ ...ایــن هــم از لطــف باباجــان .خیــر ســرم مــرد
شــدم .اگــر مــرد شــدن بــه جــان كنــدن در ایــن بیابــان اســت ،اصــا
مــن بــه روح هــر چــی مــرد اســت ...ســمیه اگــر بــه خاطــر تــو نبــود
تــا همیــن حــاال هــزار بــار خــودم را راحــت كــرده بــودم .عكســت
را چســباندهام اینجــا روی دیــوار برجــك ...راســتی برایــت نگفتــم،
روز اولــی كــه آمدیــم ،گروهبــان همــه را بــه خــط كــرد و تــا دلــت
بخواهــد اراجیــف گفــت .انــگار نــادر شــاه افشــار بخواهــد بــرای
ســپاهش ســخنرانی كنــد ...ایــن قــدر داد و فریــاد كــرد و آســمان بــه
ریســمان بافــت كــه خــودش هــم كــم آورد .دســت آخــر هــم گفــت
اینجــا بــرای خــوردن و خوابیــدن نیامدیــد ...هــر كــس هــر كاری بلــد
اســت یــك قــدم بیایــد جلــو ...مــن هــم تــا اســم رســتهی مهندســی
بــه گوشــم خــورد پریــدم جلــو ...حــاال نگــو رســتهی مهندســی یعنــی
راه افتــادن در بیابــان و ســاختن برجــك دیدهبانــی ...اینجــا از روی
زمیــن هــم تــا آخــر دنیــا پیداســت ...ولــی اصــرار دارنــد گلــه بــه گلــه
برجــك هفــت متــری بســازند و یــك مادرمــردهای را بگذارنــد آن
بــاال بــرای نگهبانــی ...حــاال از چــه چیــز بایــد نگهبانــی كنــد ...فقــط
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خــود گروهبــان گــور بــه گــور شــده میدانــد .روزهایــی كــه اینجــا
هســتم ،عكســت را میچســبانم روی دیــوار برجــك و همــهی روز
بــا عكســت حــرف میزنــم .ایــن قــدر بــه عكســت نــگاه كــردم
کــه رنــگ و رویــش رفتــه ...خــدا بخواهــد تــا یــک هفت ـهی دیگــر
میآیــم و روی مــاه خــودت را میبینــم ...مواظــب خــودت بــاش...
همیــن یکــی را بیشــتر نــدارم.
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ویــا دال ماریــا

ـ سیگار داری؟
ـ نه ...ولی میتونم بپیچم براتون؛ توتون دارم.
ـ خب ...پس یکی بپیچ لطفا.
ـ اینجــا ســاعت هفــت و نیــم بــه بعــد ،میشــه مثــه شــهر مردههــا...
هیچــی پیــدا نمیشــه.
ـ مال اینجا نیستی؟
ـ نه ،اینجا درس میخونم ...معماری.
ـ پس شما شهرا رو به این روز انداختین.
ـ مــا کــه نــه ...بفرماییــد ...چــه دســتای قشــنگی داریــن ...شــما هــم از
ایــن طــرف میریــن؟
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ـ آره ...من «ایالریا»م ...خوشبختم.
ـ منم «نیما»م ...منم االن خوشبخت شدم.
ـ حالــم از ایــن شــهر خاکســتری و ایــن ســاختمونای بیریخــت بــه
هــم میخــوره.
ـ ولــی مــن بــدم نمــیآد .از ایــن اصــراری کــه بــه نگــه داشــتن
ســاختمونای قدیمــی داریــن خوشــم مییــاد .یــه جورایــی آدم فکــر
میکنــه داره تــو تاریــخ قــدم میزنــه.
ـ قدم زدن تو تاریخ ...قشنگه ...امشب چی کار میکنی؟
ـ تقریبــا هیچــی ...اومــده بــودم قــدم بزنــم ،یــه ســیگاری بکشــم حــال
و هــوام عــوض شــه ...یــه جایـیم میخواســم بــرم کــه مهــم نیــس.
ـ خــب ...پــس بیــا بــا هــم باشــیم ،یــه چرخــی میزنیــم ،یــه چیــزی
میخوریــم ،بعــدم میریــم خونــهی مــن.
ـ بــدم نیســت ...یــه چرخــی میزنیــم ...یــه چیــزی میخوریــم ...بعــدم
میریــم خونـهی شــما ...خیلــی هــم خوبــه ...بریــم.
***
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ـ الو مازی ...ببین من دارم میرم یه جایی.
ـ کجا؟ ...مگه قرار نبود بری پیش ساناز؟
ـ نــه ...االن دارم م ـیرم یــه جــای دیگــه ...ببیــن یکــی دعوتــم کــرده
خون ـهاش.
ـ کی؟
ـ خوبــه ...خیلــی خوبــه ...ببیــن تــا حــاال ندیــدم همچــی چیــزی .پســر
فقــط یــه شــب تــا صبــح ســینه داره ،ســر تــا پــا مشــکی ...فکــر کنــم از
ایــن دارک مــارکا باشــه ...مــازی جــات خالــی امشــب مـیرم فضــا.
ـ االغ تو قرار بوده بری خونهی ساناز ...باز چیزی زدی؟
ـ بیخیــال بابــا ...ســاناز کیــه ...تــو کاری کــه میگــم بکــن ...مــن
یــه آدرس بــرات میفرســتم یکــی دو ســاعت دیگــه ...ســاعت پنــج و
شــش صبــح بیــا دنبالــم بــا ماشــین ...حوصلــه نــدارم اون وقــت صبــح
پیــاده بیــام ...وســیله هــم نیــس.
ـ حیف اون دختر معصوم ...تو آدم نمیشی.
ـ حیــف ایــن داف نابــی کــه بیــرون وایســاده ...جــون بکــن ...حــاال
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م ـیآی یــا نــه؟
ـ بــه درک ...همــون جــا بمیــر ...تــو بــری عشــق و حــال ...مــن زا بــه
راه بشــم دم صــب؟
ـ ببیــن مــازی ...کارای پایــان ترمــت موندههــااا ...منــم کــه میدونــی
نمیتونــم اونجــا بخوابــم ...بعدشــم معلــوم نیســت کــه ایــن طــرف
کیــه ...بایــد بیــام خونــه.
ـ االن معلومه ...صب معلوم نیس؟ ...باز زده باال کور شدی؟
ـ ببین یه کالم ...اون تن لشتو تکون میدی بیای دنبالم یا نه؟
ـ االن کجایی؟
ـ اومدم مشروب بگیرم ...زود باش ،بیرون وایساده.
ـ میآم ...ولی...
ـ پس میآی ...همین.
ـ ببین خره ...کاندوم داری؟ ...مریضی پریضی نگیری!
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ـ بخــواب بابــا ...دارم یکــی ،ولــی جــون تــو کاش ده تــا داشــتم...
مــازی امشــب میچســبونمش بــه دیــوار ...میفرســم بــرات ...بــای.
***
ـ یه شرابم گرفتم برا خونه ...خیلی راهه؟
ـ نه زیاد.
ـ پــس بریــم ...هــوا خوبــه ...تــو راه میخوریــم ...موهیتــو حــرف
نــداره ...گفتــم ســنگین بزنــه.
ـ پس یه سیگارم بپیچ.
ـ تــا حــاال اینجــا نیومــده بــودم ...خیلــی باحالــه ...مثــه تونــل وحشــته...
اســمش چیــه؟
ـ ویا دال ماریا
ـم دیگــه؟ ...مریمــم خــوب
ـ ویــا دال ماریــا ...ماریــا ...ماریــا همــون مریـ ِ
چیــزی بــود المصب.
ـ چی؟
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ـ هیچــی ...میگــم جــای خوبیــه ...دنجــه ،خلوتــه ...جــون مـیده برای
خیابونگــردی ...ایــن درختــا هــم کــه محشــرن ...نزدیکیــم دیگه؟
ـ آره ...شماره بیست و سه  ،ته خیابون ...چی کار میکنی؟
ـ هیچی یه اس ام اس بزنم به این همخونهام بگم بخوابه.
ـ با کسی زندگی میکنی؟
ـ آره یکــی از بچههــای دانشــگاه ...یــه پســره ...البتــه بــرا کارای پایــان
ترمــش اومــده ...خــودش خونــه داره ...ایــن چنــد روز بــا هــم کار
میکنیــم ...چشــمام دیگــه نمیبینــه ...تاریکــه چقــد.
ـ برو تو ...االن روشنش میکنم.
ـ اه ...چــه باحالــه ...مثــه ایــن فیلمــای قدیمــی ...مــن عاشــق این ســبک
معماریــم ...همهچــی پیــچ تــو پیچــه ...شــمعم کــه رســید.
ـ خوب ...شراب رو بذار اونجا روی میز.
ـ اوکــی ...فقــط ایــن دستشــویی رم بــه مــا برســونی حــرف نــداره...
شــیرش شــل شــده ...داره میریــزه.
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ـ چی میگی؟ ...همون باالی پلهها ...سمت چپ.
ـ هیچــی ...همــون بــاالی پلههــا ســمت چــپ ...بــاالی پلههــا ...اینــم
ســمت چــپ ...اوکــی ...تــا شــما بریــزی منــم میرســم بهــت.
***
ـ الو ساناز ...چطوری؟
ـ کجایی تو؟ دو ساعته راه افتادیااا!
ـ نه بابا ...چی راه افتادم ...من خونهم.
ـ خونه؟ مگه قرار نبود بیای اینجا؟!
ـ نــه ...ببیــن مازیــار اومــد اینجــا ...میگــه اســتاد یــه طــرح داده بایــد تــا
صــب روش کار کنیــم.
ـ االن؟ مگه نگفتی همهی کاراتونو کردین؟
ـ ای بابــا ...میگــم امشــب اومــده میگــه اســتاد یــه طــرح داده بایــد
روش کار کنیــم ...مردیک ـهی گــه یــه پــان پیــچ در پیــچ داده نــه در
داره نــه پنجــره ...همــش دیــواره ...گفتــه بــراش در و پنجــره طراحــی
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کنیــد.
ـ یعنی چی؟
ـ یعنــی همیــن ...یعنــی گذاشــتتمون ســر کار ...یــه پــان داده مــا
ســوراخش کنیــم ...ورودی و خروجــی طراحــی کنیــم بــراش...
تحلیــل فضایــی کنیــم ...دســتمون قــوی بشــه ...گیــر دادیــا!
ـ گیر دادی چیه ...دارم ازت سوال میکنم.
ـ خــب ســوال کــردی ...حــاال بــذار بــه کارم برســم ...تــا فــردا...
عاشــقتم.
ـ نیما!
ـ بله ...دیگه چیه؟
ـ راس میگی؟
ـ نــه ...دروغ میگــم ...االنــم یــه خانــم خوشــگله اون پاییــن منتظــره
مــن بــرم ب ...خــب معلومــه راس میگــم ...اصــا زنــگ بــزن بــه مازی
ازش بپــرس ...ســاناز بــاور کــن راس میگــم.
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ـ باشه ...باور میکنم ...تا فردا.
***
ـ الــو ...مــازی ...ببیــن اگــه ســاناز زنــگ زد خونــه ...بگــو داریــم رو
یــه طــرح کار میکنیــم.
ـ شــما داری رو چــه طرحــی کار میکنــی مثــا؟ طــرح حمایــت از
زنــان بیسرپرســت کــس قشــنگ؟
ـ ببیــن خوشــمزه ...بامــزه ...بیمــزهی بیشــعور ...میگــم اگــر ســاناز
زنــگ زد ...بهــش بگــو اســتاد یــه پــان بســته داده بــراش ورودی و
خروجــی تعریــف کنیــم.
ـ تــو کــه فقــط رو ورودی کار میکنــی الشــی ...حــاال اینکــه گفتــی
یعنــی چــی؟
ـ کــس مغــز ...پــس تــو چــی کار میکنــی تــو دانشــگاه ...بــا تخمــات
ور مـیری فقــط؟ ...چــه میدونــم ،یــه چیــزی از درس امــروز و ایــن
خونــه بــا هــم قاطــی کــردم گفتــم.
ـ حاال شما به ورودی طرح مورد نظر رسیدی یا نه؟
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ـ میرســم اگــه ایــن قــد زر نزنــی ...ببیــن مــن حالــم دس خــودم
نیــس ...مســتم ،حــال و حوصل ـهم نــدارم ...ســاناز زنــگ زد خــودت
بپیچونــش ...بگــو خوابــه ...بگــو رفتــه بیــرون ســیگار بکشــه ...بگــو
مــرده ...راســتی آدرس گرفتــی؟
ـ ای بمیــری خــودم کفنــت کنــم دودره ...آره گرفتــم« ...ویــا دال
ماریــا شــماره .»23
ـ بگــرد ببیــن کجــاس ...صبــح گــوز پیــچ نشــی ...خیلــی جــای پرتــیِ
هــا.
ـ ببند بابا ...پیداش میکنم ...برو تا نخوابیده.
***
ـ ای ول چشام باز شد.
 چی؟ـ هیچــی ...یعنــی حالــم بهتــر شــد ...داشــتم میترکیــدم ...اه ،چــه بــا
حــال شــد اینجــا ...چقــد شــمع روشــن کــردی ...ببیــن بــرق نیــس؟...
مــن دستشــویی هــم بــا چــراغ ایــن رفتــم ...شــارژش داره تموم میشــه.
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ـ نه ...برق نیست.
ـ اوکی ...خیالی نیس ...بهتر ...حاال چه کنیم سینیورینا؟
ـ خب ...شراب میخوریم.
ـ اونکه بله ...بعدش؟
ـ بعدش تو میخوابی ...منم میرم.
ـ اونــم بلــه ...البتــه شــما میخوابــی ،مــن مــیرم ...منظــورم قبلــش
بــود ...ببیــن تــو تنهایــی اینجــا؟
ـ آره ...چطور مگه؟
ـ هیچی ...همین طوری.
ـ خب ...من میرم تو اتاق.
ـ ای ول ...همینه ...برو منم میام.
ـ تو جایی نمیری ...تو میخوابی ...خدافظ.
ـ آره خــب ...میخوابــم ...چنــان خوابــی نشــونت بــدم کــه یــادت
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نــره از کجــا خــوردی ...جنــده خانــم!
ـ چی؟
ـ هیچی ...با خودم بودم ...شما برو راحت باش.
***
ـ الو مازی ...کجایی؟
ـ ساعت دو نصف شب کجا باشم خوبه؟ ...رو عمهات!
ـ ببین پاشو بیا دنبال من.
ـ چــی شــد؟ ...را نــداد یــا بــاز شــوهره رســید؟ عیــب نــداره ...دو ســه
روز شــق درد میگیــری فوقــش.
ـ خفه شو ...فقط پاشو بیا ...جاکش میگم پاشو بیا.
ـ چرا داد میزنی ...جاکش هفت جد و آبادته ...چه مرگته؟
ـ مازی تو رو خدا پاشو بیا ...دارم روانی میشم.
ـ یه دقه عر نزن ...آروم بگو ببینم چی شده؟
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ـ فقط بیا!
ـ میگم گریه نکن ...بگو ببینم چی شده؟
ـ گیر افتادم مازیار ...پاشو بیا.
ـ کجا گیر افتادی؟ میگم بگو ببینم چی شده لعنتی!
ـ هیچــی ...بعــد از اینکــه بــا تــو حــرف زدم ،بــا هــم شــراب خوردیم...
یــه کــم حــرف زدیــم ...بعــد گفــت مــن مــیرم تــو اتــاق ...،منــم
میخواســم بــرم ،ولــی خوابــم بــرد ...وقتــی بیــدار شــدم ،رفتــم
دنبالــش تــو اتــاق ...نبــودش ...همــه جــا رو گشــتم ،هیــچ اثــری ازش
نبــود ...حــاال گیــر افتــادم تــو ایــن خونــه.
ـ یعنــی چــی گیــر افتــادم تــو ایــن خونــه؟ ...بــه درک کــه هیــچ اثــری
ازش نیســت ،بلنــد شــو بیــا بیــرون ...میــام دنبالــت.
ـ نمیتونم.
ـ چرا نمیتونی؟
ـ در نــداره ...هیــچ راهــی بــه بیــرون نــداره ...همــش دیــواره ...همــه
جــا دیــواره.
98

آرش هامون

میم  ...نون

ـ در نــداره؟ یعنــی چــی در نــداره؟ مگــه میشــه خونــه در نداشــته
باشــه؟ پاشــو یــه آب بــه ســر و صورتــت بــزن ،آروم بــاش ...حتمــا
مســتی نمیتونــی پیــداش کنــی ...پاشــو بیــا بیــرون مــن دارم میــام.
ـ بهــت میگــم در نــداره ...چهــار صــد تــا اتــاق تــو در تــو داره ،ولــی
در نــداره ...تــو هــر اتاقــی م ـیری از یــه اتــاق دیگــه ســر درمیــاری،
ولــی در نــداره ...فقــط دیــواره.
ـ خــب تــو دیشــب چطــوری رفتــی تــو ایــن قبرســون؟ چــرا کــس
میگــی؟
ـ دیشــب مســت بــودم ...همــه جــام تاریــک بــود ...اصــا نمیدیــدم
جایــی رو ...همــون وقتــی کــه بــرات اس ام اس زدم.
ـ صبر کن من ببینم چی میگی.
ـ مازیار فقط تو رو خدا بیا!
ـ صبر کن بهت میگم ...آدرسش چی بود؟
ـ چــی کار میکنــی ؟ ...ویــا دالماریــا شــمارهی  ...23مازیــار تــو رو
خــدا زود بــاش!
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ـ همچی آدرسی نیست! مطمئنی همین بود؟
ـ یعنــی چــی نیــس؟ خــودش گفــت ...خــودم دیــدم ...نوشــته بــود «دال
ماریــا» ...یــه خونــه بــود تــه کوچــه.
ـ اصــا همچنیــن خیابونــی نیســت ...تــو گــوگلم نیســت ...هیــچ جــا
همچیــن اســمی نیســت.
ـ یعنــی چــی؟ ...مــن دیشــب تــو ایــن خیابــون لعنتــی راه رفتــم ...االن
تــو یکــی از خونههاشــم ...یعنــی چــی نیــس ...کــس مغــز کثافــت
بهــت گفتــم همــون وقــت بگــرد ...چــرا نگشــتی؟
ـ ببیــن نیمــا ...آروم بــاش ...فقــط بــه مــن بگــو از کجــا رفتــی اونجــا...
مــن میــام پیــداش میکنــم ...اســم آخریــن خیابونــی کــه دیــدی رو
بگــو ...فقــط همیــن.
ـ اســم خیابونــش یــادم نمیــاد ...همــون بــاری کــه چنــد بــار بــا هــم
رفتیــم ...همونجــا کــه موهیتــو ازش میگیریــم ...اســمش یــادم نمیــاد.
ـ خیلــه خــب ...مــن میدونــم کجــاس ...االن راه میفتــم ...تــو هــم
ســعی کــن بیــای بیــرون.
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ـ الــو مازیــار ایــن داره شــارژش تمــوم میشــه ...تــو رو خــدا بیــا...
الــو!
ـ دارم میآم ...الو ...الووو ...الوووو...
***
ـ الو مازیار سالم ...منم ساناز.
ـ سالم ...چطوری؟ خوبی؟
ـ آره ...ممنــون ...ببیــن مازیــار تــو از نیمــا خبــر نــداری؟ ...تلفنشــو
جــواب نمیــده ...خاموشــه ...خونهشــم کســی نیســت ...دیشــب گفــت
بــا تــو داره کارای دانشــگاهش و میکنــه.
ـ آره ...یعنی ...تو خودت خوبی؟
ـ ببیــن مازیــار مــن کاری باهــاش نــدارم ...اگــر دیگــه نمیخــواد منــو
ببینــه مهــم نیســت ...منــم از کاراش خســته شــدم ...ولــی فقــط بهــش
بگــو یــه تمــاس بــا مــن بگیــره.
ـ ببین ساناز ...قضیه این نیست.
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ـ بــرام مهــم نیســت ...هــر چــی کــه هــس ...فقــط بگــو بــا مــن یــه
تمــاس بگیــره.
ـ نمیتونه.
ـ چرا؟ چی شده مگه؟ طوریش شده؟
ـ نه ،یعنی نمیدونم ...گم شده.
ـ یعنــی چــی گــم شــده ...دیشــب گفــت تــو خونــه دارم کار میکنم...
کــی گم شــده؟
ـ ببیــن دیشــب رفــت یــه جایــی ...قــرار بــود منــم بــرم دنبالــش ...بعــد
زنــگ زد گفــت بیــا ...ولــی مــن هــر چــی گشــتم آدرســش رو پیــدا
نکــردم.
ـ خب ...بگو شاید من بدونم ...چرا خودش برنگشت؟
ـ ببیــن ...همچیــن جایــی اصــا نیســت ...مــن بــه پلیــس خبــر دادم...
دارن دنبالــش میگــردن ...از اونجایــی کــه آخریــن بــار میدونــم
بــوده ،دارن از همــه میپرســن ...شــاید کســی دیــده باشــدش.
ـ یعنــی چــی همچیــن جایــی اصــا نیســت؟ پــس کجــا دارن دنبالــش
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میگــردن؟
ـ ببیــن یــه خــورده توضیحــش ســخته ...آدرســی کــه داده االن دیگــه
نیســت ...خیلــی وقــت پیــش بــوده ...صــد ســال پیــش ،ولــی خرابــش
کــردن ...بعــدم اسمشــو عــوض کــردن ...فقــط یــه دیــوار ازش مونــده
کــه اســم قدیمــی خیابــون رو روش نوشــتن ...همیــن.
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