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ایــن کتــاب تحــت مجــوز امــوال خالق ـهی همگانــی بــا شــرط لــزوم
اِســناد بــه نویســنده ،اســتفادهی غیرتجــاری ،و بــدون حــق اقتبــاس از
اثـ�ر(  (�Creative Commons Attribution, Non-Com
 )mercial, No Derivate Works Licenceبــه چاپ رســیده
اســت.
ایــن بدیــن معنــی اســت کــه شــما میتوانیــد بــه شــرط ذکــر نــام
نویســنده و عــدم اســتفاده تجــاری ،ایــن کتــاب را بــه صــورت رایــگان
دریافــت و کپــی کنیــد و آن را آزادنــه بــا دیگــران بــه اشــتراک
بگذاریــد .شــما همچنیــن میتوانیــد بــا هزینــه خودتــان ایــن کتــاب را
چــاپ کنیــد و بــه صــورت رایــگان تکثیــر کنیــد .ایــن مجــوز بــه شــما
اجــازه هیچگونــه فعالیــت تجــاری و ایجــاد درآمــد ،برمبنــای ایــن
کتــاب را نمیدهــد .همچنیــن ایــن مجــوز بــه شــما اجــازه نمیدهــد
کــه ایــن کتــاب را جــرح و تعدیــل کنیــد ،تغییــر شــکل دهیــد یــا بــر
مبنــای آن اثــر دیگــری بســازید .کلیــه حقــوق کپیرایــت و دیگــر
حقــوق نشــات گرفتــه از ایــن کتــاب ،بــه هــر زبــان ،در هــر رســانه و

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

خواننده گرامی

ایــن کتــاب توســط نشــر نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت .نــوگام بــه
منظــور توســعه نشــر الکترونیــک فارســی ،توزیــع آســانتر آثــار
فارســی در سراســر دنیــا و حمایــت از نویســندگان فارســی زبــان ایجاد
شــده اســت .دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راههــای موثــر بــرای
گســترش دانــش و فرهنــگ در جامعــه اســت و نشــر الکترونیــک
ایــن امــکان را بــرای کتابدوســتان مهیــا میکنــد .نــوگام بســتری
را بــرای ارتبــاط نزدیکتــر نویســندگان بــا خواننــدگان بــه وجــود
م ـیآورد و بــا تشــویق همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر،
امــکان ظهــور آثــار ادبــی و فرهنگــی را فراهــم میکنــد.
ایــن کتــاب بــا حمایــت مالــی شــما کتابدوســتان بــه چــاپ رســیده
اســت .در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب
یــا هــر مقــدار دیگــری کــه دوســت داریــد بــه انتشــارات نــوگام
کمــک کنیــد .نــوگام بــرای ادامــه کار خــود بــه کمــک عالقهمنــدان
نشــر کتابهــای فارســی وابســته اســت.

میتوانیــد کمکهــای خــود را از طریــق پــی پــال ( )PayPalبــه
آدرس  payment@nogaam.comبفرســتید.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه کمــک بــه نــوگام ،بــه
وبســایت مــا بــه آدرس  NoGaam.comمراجعــه کنیــد و یــا بــا
آدرس ایمیــل  contact@nogaam.comتمــاس بگیریــد.
با سپاس
حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام
(برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس  http://nogaam.com/boardمراجعه کنید)
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«حضور نویسنده در متن ،به واسطه»
از تمــام کســانی کــه فایــل کتــاب را دانلــود میکنند خواهــش میکنم
تــا تمــام نشــدن رمــان آن را از روی دسکتاپشــان برندارنــد و
لطفــا تـ ِ
ـرک کولپس/کوالیــد از آلبــوم کونترولینــگ کــراودز،۲۰۰۹/
آرتیســت :آرکایــو ،فــری بِــرد از لینــرد اســکاینرد آلبــوم پرونانســد/
 ۱۹۷۳و شــوگر بِیبــی از بــاب دیلــن ،آلبــوم الو انــد ثِفــت ۲۰۰۱/را
حیــن خوانــدناش بــا هدفــون گــوش کننــد .اگــر کاســه ســرتان درد
گرفــت ،میتوانیــد جــای هدفــون راســت و چــپ را عــوض کنیــد.
مــن هــم موقــع نوشــتناش (در آن تقریبــا دو ماهــی کــه ســه ســالی از
آن میگــذرد) همیــن کار را میکــردم ،تاثیــر دارد.
اعــام وضعیــت گیاهــی را بخوانیــد ،حمایــتام کنیــد کــه بالیــدن
نویســنده در توجــه کــردن بــه اوســت.
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تابســتان آن ســال همــه چیــز بــه هــم ریخــت .خانــواده تكــه پارهمــان
كامــا از هــم گســیخت.
آن زمان من بیست و دو ساله بودم.
ســبك زندگــیام چیــز عجیبــی بــود :ریســكهایی كــه پشــت ســر
هــم تكــرار میکــردم و از همــان اول هــم میدانســتم نتیجهشــان
چنــدان بــه نفــع مــن نیســت ،امــا هــر بــار تــه دلام یــا نمیدانــم ذهـنام
امیــدوار بــودم كــه ایــن طــور نشــود .امــا همیشــه دنیــا بــر یــك پاشــنه
میچرخیــد و بــا صــورت بــه دیــوار میخــوردم ،بارهــا اتفــاق افتــاد
کــه تــا یــك قدمــی جهنــم رفتــم و برگشــتم .حتــی پولــدار هــم شــدم،
بــه شــکلی کــه هیــچ وقــت انتظــارش را نداشــتم.
مــن امــا از همــهی ایــن ماجراهــا راضــی بــودم ،نمیدانــم چــرا امــا
همــهی آن بــه دیــوار خوردنهــا هــم سرخوشــی زیــادی بــرایام
داشــت .شــاید چــون همــه چیــز بــرایام بــازی بــود ،انــگار كــه زندگی
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اصلــی مــن قــرار اســت یــك جــای دیگــر بــا یــك ســری آدمهــای
دیگــر روزی در آینــده آغــاز شــود .تنهــا چیــزی کــه بــرایام اهمیــت
داشــت ،بــودن در وضعیتهــای غیرمعمــول بــود .روزمرگــی مثــل
خــوره روحام را در انــزوا میتراشــید.
همــان زمــان هــم خیلیهــا بــا ایــن كــه آدم موفقــی نبــودم  -یعنــی
در واقــع اصــا آدم موفقــی نبــودم  -بــه مــن حســادت میكردنــد.
پســرهای زیــادی از دهنشــان میپریــد« :دوســت داشــتم مثــل تــو
باشــم ».نمیدانــم ایــن بــه خاطــر نتــرس بودنــم بــود یــا بــه خاطــر
بلندپــروازی و اعتمــاد بــه نفـسام یــا بــه خاطــر ایــن كــه كســی بــاالی
ســرم نبــود؟ شــاید بــه خاطــر ایــن كــه پســر تــك و تنهایــی بــودم كــه
آزاد بــود تصمیــم بگیــرد و عمــل کنــد ،نمیدانــم .بارهــا و بارهــا از
دهــان ایــن و آنشــنیدم کــه« :تــو هیچــی نــداری آره ،ولــی وقتــی
بهــت نــگاه میکنــم ،انــگار تنهــا کســی هســتی کــه پاهــاش رو زمیــن
ســفته».
در هــر حــال بایــد بگویــم ،مــن در بیســت و دو ســالگی به حــال خودم
رهــا شــدم ،چیــزی کــه شــکل زندگــی شــرقی نیســت .پــدر و مــادرم
از هــم جــدا شــدند و بــه راه خودشــان رفتنــد و مــن و بــرادرم هــم بــه
خودمــان واگــذار شــدیم تــا هــر راهــی كــه میخواهیــم برویــم.
4
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از ابتــدای زندگـیام تنهــا آدمهــای خاصــی بودنــد كــه بــرایام مهــم
بــود راجــع بــه مــن چــه فكــری میكننــد یــا دوســت داشــتم بــا آنهــا
رابطــه جدیتــری داشــته باشــم .اســم ایــن جــور آدمهــا را گذاشــته
بــودم آدم واقعیهــا.
زندگــی خانوادگــی مــا آن روزهــا داشــت ماههــای آخــرش را
میگذرانــد .زندگ ـیای كــه شــاید تنهــا چیــزی كــه نگ ـهاش داشــته
بــود ،تــرس پــدر و مــادرم از طــاق بــود.
مــادرم همیشــه جــوان بــود .هیــچ كــس بــاور نمیكــرد مــن و او مــادر
و پســر باشــیم .تقریبــا هیــچ چیــز مشــابه دیگــری نداشــتیم كــه مــا را بــه
هــم مربــوط كنــد .سراســر آن چــه میتوانســتی اس ـماش را بگــذاری
زندگــی مــن  -زندگــی اردشــیر پســر الغــرش كــه عینكهــای قــاب
كائوچویــی گنــده مــیزد ـ بــرایاش بیگانــه بــود .از ســبیلهای
ت قل ـبام بودنــد تــا راك انــد رول و
دولتآبــادی كــه همیشــه قــو 
«ســامورایی» ژان پیــر ملویــل ،از هیــچ كــدام هیچــی نمیفهمیــد .حتــی
حــرف زدن مــن بــرایاش عجیــب بــود .میگفــت تــو شــبیه مقالههــا
حــرف میزنــی ،انــگار كــه آدم بــا مقالــه دارد حــرف میزنــد .علــی
هــم میگفــت شــبیه مجریهــای برنامههــای آخــر شــب كانــال
چهــار حــرف میزنــم« :بــه هــر رو ...نوعــی از فالنیســم نخنمــای»...
5
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امــا بــرای مــن ایــن حرفهــا هیــچ اهمیتــی نداشــت .شــاید حتــی
دوســت هــم داشــتم« :باالخــره چنــد جملــه بــا مــن و دربــاره مــن
حــرف میزننــد».
لیــان ،مــادر بیگانــهام  -زن قدبلنــدی كــه مــادر بــزرگ چینــیاش
اســمش راگذاشــته بــود لیــان  -عاشــق رانندگــی بــود و همیشــه
موهــایاش را كوتــاه نگــه میداشــت ،داریــوش و گوگــوش گــوش
میکــرد و یــك مشــت رفیــق خرفــت داشــت.
قســمت خــوب داســتان مــا این جا بــود كه كاری بــه كار هم نداشــتیم،
فقــط گاهــی لیــان یكبــاره بــه مــن خیــره میشــد .وقتهایــی كــه
داشــتم طراحــی میكــردم یــا روزنامــه میخوانــدم .میپرســیدم چــی
شــده؟ و او جــواب مـیداد« :بــاورم نمیشــه تــو پســر مــن باشــی».
حقیقـتاش را بگویــم ،مــن هیــچ وقــت احســاس نكــردم مــادر دارم.
شــاید از دوازده ســالگی كــه یــك مرتبــه قــد كشــیدم ،شــاید از روزی
كــه یــك جعبــه آبرنــگ خریــدم و آرزو كــردم نقاشــی كنــم ،دیگــر
كســی نبــود مــادرم باشــد .شــاید بــه خاطــر ایــن كــه مــا ،مــن و لیــان،
از دو دنیــای مختلــف بودیــم .مــن مثــل بادبــادك تــوی آســمان فــر
میخــوردم و لیــان همیشــه بــا ماشــینهای اســپرتاش روی آســفالت
داغ ویــراژ م ـیداد .لیــان هیــچوقــت جــز ِء آدم واقعیهــای زندگــی
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مــن محســوب نمیشــود ،مخصوصــا حــاال كــه دیگــر زندگــی كامــا
جدایــی از پــدر و مــادرم دارم.
پــدرم مــرد دموكــرات و خوشمشــربی بــود ،یعنــی االن هــم هســت.
ولــی مــن راجــع بــه آن روزهایــش حــرف میزنــم .بــا مــادرم
نســاخت .یــك بــار تــوی تــراس آپارتمانمــان نشســته بــود و داشــت
لبــی تــر میكــرد .گفت«:تقریبــا نصــف بیشــتر زندگــی یــك مــرد،
زن زندگیاشــه و بقیــه هــم كارش ،مــن نمیخــوام نصــف بیشــتر
زندگــیام رو بــه گا بــدم».
شــاید دلی ـلاش ســردی همیشــگی مــادرم نســبت بــه همــه چیــز بــود.
هیــچ چیــز لیــان را شــگفت زده نمیكــرد .هیــچ چیــز نبــود كــه مــن
بــه یــاد داشــته باشــم جــز ِء عالقهمندیهایــش باشــد .فقــط یــادم مــی
آیــد كــه بــه مــا میخندیــد ،بــه رضــا  -پــدرم  -کــه بــه موســیقی
كانتــری و فیلمهــای اروپایــی عالقــه داشــت و بــه علــی  -بــرادرم -
كــه بــه شــكل عجیبــی مذهبــی بــود و هیــچ رقــم بــا بقیــه خاندانمــان
ســنخیتی نداشــت و بــه مــن كــه بــه قــول رضــا آوانــگارد خانــواده
بــودم.
رضــا دالل آهــن بــود ،ولــی دوســت داشــت شــغلاش را هنرمنــد
بدانــد .تــوی زیرزمیــن خانــه ورقهــای مــس و آلومینیــوم را بــه هــم
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وصــل میكــرد و بعضــی جاهایشــان را ســوراخ و اسمشــان را هــم
میگذاشــت مجســمه ،امــا هیــچ وقــت جرئــت نمایــش دادنشــان را
نداشــت .شــاید بــه خاطــر لیــان كــه هیــچ وقــت ایــن مجســمههای
غــول پیكــر بــرایاش جالــب نبودنــد.
در هر حال ،آدم واقعیِ من توی خانواده رضا بود.
میتوانســتی ســاعتها بنشــینی كنــار رضــا و اریــك ســاتی گــوش
كنــی و او بــرایات از مدرنیســم و خــروس جنگــی و جلیــل ضیاپــور
و رضــا بانگیــز و مشاســماعیل صحبــت كنــد ،آن قــدر گــرم و شــیوا
كــه یــك لحظــه هــم خســته نشــوی.
شــاید یكــی از دالیــل هنرمنــد شــدن مــن همــان داســتانهای رضــا
از ونگــوك و صــادق هدایــت بــود .امــا رضــا یــك روی دیگــر هــم
داشــت كــه خــودش بــه آن میگفــت آن روی ســگ ،اصطــاح
مرســومی كــه مــن خیلــی زود بــا آن خــو گرفتــم .رضــا وقتهایــی
كــه روی مجســمهای كار میكــرد رضــا خوبــه بــود .بیشــتر هــم بــا
مــن حــرف مـیزد و البتــه مــن هــم بــا او ســر بعضــی گزارههــا بحــث
میكــردم و او تحســینام میكــرد .امــا وقتــی آن روی ســگاش
بــاال میآمــد ،معمــوال وقتهایــی كــه یــاد آرزوی از دســت رفتــه
دیرینــهاش در مــورد هنرمنــد شــدن میافتــاد ،دیگــر نمیتوانســتی
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دور و ورش آفتابــی شــوی .بدمســتیهای طوالنــی ،افســردگیهای
ده ،دوازده روزه ...ایــن ماجــرا را از چشــم مــادرم میدیــد ،امــا لیــان
كوچكتریــن اهمیتــی بــه آن عربدههــا و بدمســتیها نمــیداد.
آن طــور كــه مــن فهمیــدم ازدواج پــدر و مــادرم ازدواج سیاســی بــود.
از آن ازدواجهایــی كــه بزرگترهــا بنــا بــر مصلحتهــای خانوادگــی
یــا اقتصــادی بــر فرزندانشــان تحمیــل میكننــد .البتــه هیــچ وقــت
از ریــز ماجــرا باخبــر نشــدم و اهمیــت چندانــی هــم بــرایام نــدارد.
امــا چیــزی كــه از میــان حرفهــای رضــا فهمیــدم ایــن بــود كــه
رضــا چهــار ،پنــج ســال بعــد از ازدواج تــازه عاشــق لیــان میشــود.
رضــا اوایــل میلــی بــه لیــان نداشــته ،امــا همیــن یخچــال بــودن لیــان
جــذباش مــی كنــد و مــن و علــی هــم محصول همــان دوران هســتیم.
امــا لیــان لحظـهای دســت از تحقیــر رضــا برنمـیدارد تــا آن جــا كــه
تمــام اعتمــاد بــه نفــس مــرد را ازش میگیــرد .فكــر میكنــم لیــان از
ایــن كار لــذت میبــرده یــا شــاید هــم میترســیده از ایــن كــه رضــا
هنرمنــد مطرحــی بشــود و...
بــرادرم علــی امــا از آن جــور آدم واقعیهــا بــود كــه مــن نمیخواســتم
باشــد .ماههــای آخــر زندگــی مشــترك پــدر و مــادرم دریــای
پرتالطمــی بــود كــه هیــچ وقــت دلــم نمیخواهــد بــه آن دوران
برگــردم .آن وقتهــا خیلــی بــه علــی كــه دو ســال از مــن بزرگتــر
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بــود ،حســادت میكــردم .اصــا كاری بــه كار هیــچ چیــز نداشــت.
میآمــد ،میرفــت ،نمازهــای طوالنــی میخوانــد ،خیلــی طوالنــی.
هــر بــار در اتــاقاش را بــاز میكــردم تــا ببینــم زنــده اســت یــا مــرده،
داشــت نمــاز میخوانــد.
میرفــت جنــوب بــا جنــداهلل میجنگیــد ،میرفــت بصــره و گاهــی
تعریــف میكــرد كــه مثــا گیــر چنــد نفــر ســنی طالبانــی افتــاده كــه
كالشــینكوف روی شــقیقهاش گذاشــتهاند و گفتهانــد بــه اهــل بیــت
توهیــن كنــد ،امــا او فقــط خندیــده .بعــد از چنــد روز هــم ولشــان
میكننــد و لنــدرور صداوســیما میآیــد از بصــره میبردشــان بغــداد.
حســاباش را هــم از خانــه جــدا كــرده بــود و فقــط چــون لیــان
دوسـتاش داشــت و ازش خواســته بــود پیــش مــا بمانــد بــا مــا زندگی
میکــرد .گاهــی میدیــدم كــه بــا لیــان تــوی آشــپزخانه نشســتهاند
و دربــاره رضــا حــرف میزننــد .علــی و رضــا مثــل ســگ و گربــه
بودنــد ،همیشــه هــم تــوی بحثهایشــان علــی تكیهكالمــی داشــت
كــه مــدام در جــواب رضــا تكــرار میكــرد« :ایــن یعنی سكوالریســم».
امــا رضــا همیشــه ســعی میكــرد تــا علــی را از خــودش نرنجانــد ،ایــن
را خــوب میدیــدم.
علــی تــوی اتــاقاش یــك یخچــال كوچــك داشــت و فقــط هــم نــان
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و ماســت یــا از ایــن جــور غذاهــای مرتاضــی میخــورد ،همیشــه روزه
بــود .كاســبی هــم میكــرد البتــه ،از دوبــی ســختافزار مــیآورد
و میــوه میخریــد و صــادر میكــرد كویــت .گاهــی یكبــاره
غی ـباش م ـیزد .وقتــی برمیگشــت ،میفهمیــدم بــرای مثــا فــان
طــرح والیــت رفتــه بــوده بــه ناییــن یــا لرســتان.
همیشــه هــم آمــاده بــود تــا ســر سیاســتهای جمهــوری اســامی،
مواضــع درســت اصولگرایــان ،رهنمودهــای امــام خمینــی و خیانــت
كار بــودن موســوی بحثهــای داغــی كنــد كــه عمــرا نمیتوانســتی
مغلــوباش كنــی .همیشــه بــه مــن میگفــت« :بچــه تــو اگــر دوم
خــرداد نبــود ،چــه میفهمیــدی سیاســت یعنــی چــی!»
میگفــت« :اردشــیر ،تــو بــه كــی اعتقــاد داری؟» مــن میگفتــم« :از
چــه نظــر؟» میخواســتم بفهمــم چــی تــوی كل ـهاش اســت تــا ضربــه
فن ـیاش كنــم .میگفــت« :از ایــن نظــر كــه آدم درســتی باشــد».
میگفتــم« :مثــا انــدی وارهــول یــا باختیــن .چمدونــم ،بنیامیــن»...
میگفــت« :اگــر كالشــینكوف بــذارن رو شــقیقهات كــه بگــی مــادر
بــه خطــان ،میگــی؟» میگفتــم« :معلومــه .گــور بابــای باختیــن،
چهــار تــا هــم میذاشــتم روش كــه زودتــر كالش رو از روی شــقیقهام
بــردارن ».میگفــت« :ایــن یعنــی سكوالریســم ،خاتمــی هــم همیــن
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طــوری االن کــم آورده»...
میگفــت بچــه تــو چــه میفهمــی کــه جهــانآرا تقریبــا بــا دســت
خالــی جنگیــد ،بــا یــك ارتــش واقعــی .فقــط اعتقــاد میتوانــد
همچیــن كاری بكنــد .میدانــی بابایــی وقتــی بــا جـتاش از زیــر پــل
رد میشــد تمــام ارتــش آمریــكا دســت بــه دهــان میمانــد؟
بعضــی وقتهــا روی پیراهــناش عكــس جهــانآرا را ســنجاق
میكــرد .یــك بــار بــرای تولــدش پیكســل جهــان آرا را بــزرگ
چــاپ كــردم كــه زده بــود بــه دیــوار اتــاقاش .بــه همــه مــا میگفــت،
بیاعتقــاد .میگفــت« :ایــن یعنــی سكوالریســم».
امــا تمــام اینهــا و آن زندگــی خانوادگــی تمــام شــد .پــدر و مــادرم
طــاق گرفتنــد.
لیــان بــا تمــام آن چــه بــرای او بــود رفــت .علــی هــم بــا بــوی گالب
و صــدای صــوت محــزون دعــا خوانــدناش رفــت و مــن مانــدم و
رضــا .چنــد وقتــی تقریبــا در ســكوت بــا هــم زندگــی كردیــم تــا ایــن
كــه دو روزی غی ـباش زد و شــبی پیدایــش شــد .هنــوز آن شــب را
بــه وضــوح خاطــرم هســت .گفــت« :بــرایات ســوئیت گرفتــم تــوی
كریمخــان ،تــوی ایرانشــهر ،بــاک مــورد عالق ـهات».
12

ِ
وضعیت گیاهی
اعالم

دانیال حقیقی

بــه همیــن راحتــی داشــت بیــرونام میكــرد .یــاد حــرف علــی افتــادم:
«ایــن یعنــی سكوالریســم ».احســاس كــردم تنهــا هســتم ،تنهایــی را
همــان موقــع بــا تمــام وجــودم مقابــل پــدرم حــس كــردم .رضــا حرف
مــیزد و مــن فقــط ســعی میكــردم بــدنام را حــس كنــم ،بــدنام
را در ارتبــاط بــا بــدن او بفهمــم ،جــوری كــه انــگار كالبــد پــدرم
مبــدا مختصــات اســت .از فردایــش بایــد ایــن فاصلــه بیشــتر میشــد،
نقط ـهی اردشــیر دنیــا بــا مبــدا مختصــاتاش فاصلــه میگرفــت.
رضــا موزیــك گذاشــت ،یكــی از آن ترانههــای الكلــی آالبامایــی.
گفت«:بیــا بریــم تــو تــراس».
زخمههــای گیتــار روی قلبــم ســنگینی میكــرد .گفتــم« :تــو چــی
كار میكنــی؟»
«ایــن جــا رو كــه فروختــم ،پاتــرول مشــكی باشــه مــال تــو .یــه كارت
ســوخت اضافــی هــم فــردا حســام مـیآره ،مـیدماش بهــت .قــراره بــا
پوپــك بریــم جنــوب زندگــی كنیــم».
بــه خاطــر پاتــرول یــك جایــی تــوی دلام خوشــحال شــدم ،امــا هنــوز
قلــبام تــوی شــورتام بــود .میخواســتم مثــل بچــهی بیپناهــی
بزنــم زیــر گریــه .ایــن پوپــك دوســت دختــر زمــان جوانـیاش بــود.
13
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از همــان جوانــی هــم رویاشــان ایــن بــود كــه برونــد بــا هــم جنــوب
زندگــی كننــد.
رضــا گفــت« :نگــران چــی هســتی؟ تــا وقتــی درسات تمــوم بشــه،
یعنــی تــا وقتــی یــه كاری پیــدا كنــی ،هــر وقــت پــول خواســتی فقــط
كافیــه بهــم زنــگ بزنــی».
نمیدانــم چــرا ،ولــی میخواســتم بزنــم فــكاش را بیــاورم پاییــن.
میدانــم ایــن رفتــار خیلــی احساســاتی بــود ،امــا واقعــا میخواســتم
باهــاش گالویــز بشــوم ،شــاید چــون تنهــا كســی بــود كــه آن جــا
حضــور داشــت .دلام میخواســت تــوی آغــوش یــك نفــر گریــه
كنــم .دلام میخواســت القاعــده علــی را تــوی بصــره تكــه تكــه
كنــد ،دلام میخواســت لیــان بــرود زیــر تریلــی ،دلام میخواســت
دار و دســته ریگــی دخــل رضــا را بیاورنــد .از خانــوادهام متنفــر شــدم.
یــك نفــر داشــت بــا صــدای خســته خوابآلــودی آواز میخوانــد:
God is so close… mom… I promise… I promise

*
مــن بــا تنهــا زندگــی كــردن هیــچ مشــكلی نداشــتم حتــی خیلــی هــم
بهــم خــوش میگذشــت .میرفتــم دانشــگاه ،عكاســی میكــردم،
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مینوشــتم ،میخوانــدم ،فیلــم میدیــدم و خانــه مناســبی هــم داشــتم.
كل خانــه را یــك بــار متــر كــردم ،شــد ســی و نــه متــر .حمــام و
دستشــوییاش ســر هــم بــود .پانــزده متــر آشــپزخانه بــود و باقــی،
جایــی كــه میــز و تلویزیــونام را گذاشــته بــودم .یــك كولــر
دســتی داشــتم و روی زمیــن میخوابیــدم .بیشــتر تــوی آشــپزخانه
مینشســتم .كتــاب میخوانــدم ،روی پیشــخوان چیــز مینوشــتم
و تــا بخواهــی ســیگار میكشــیدم .ســیگارهای بــدون فیلتــری كــه
دســتی میپیچیــدم ،ژس ـتاش قشــنگتر بــود .گاهــی آخــر ش ـبها
بــه یــاد رضــا موســیقی كانتــری میگذاشــتم و ســیگار میپیچیــدم.
ســی تــا ،گاهــی هــم چهــل تــا .امــا چیــزی كــه واقعــا حــالام را بــد
میكــرد صبحهــای جمعــه بــود .همــه آن موقــع زنــگ میزدنــد،
معمــوال اول رضــا زنــگ مــیزد.
احوالپرســی میكــرد و شــوخیهای احمقانــه مثــل ایــن« :آقــا
ایــن تیمتونــم كــه ایــن هفتــه همــهش باخــت كــه »...یــا «ایــن
كیارســتمیتونم كــه نخــل رو نــدادن بهــش »...بعــد نوبــت لیــان
بــود .معمــوال از لیســت غذاهایــی كــه هفتــه پیــش خــورده بــودم
خبــر میگرفــت یــا میپرســید خــوابام مشــكل نــدارد یــا وزنام
كــم نشــده؟ هیــچ وقــت هــم معلــوم نبــود كجــا هســت و بــا كــی
هســت .همیشــه میگفــت بــا چنــد تــا از دوسـتهام هســتم .بعــد هــم
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علــی زنــگ م ـیزد« :ســام بچــه ،خاتمیتــون بدجــوری رو دســت
خــورد »...مــن هــم میگفتــم« :عجــب ایــن روسهــا دســتتون رو
گذاشــتن تــو پــوس گــردو »...و یــك مشــت كلكل سیاســی بینمــان
در میگرفــت.
امــا بعــد كــه ایــن مكالمههــا تمــام میشــد ،مــن میمانــدم و یــك
روز دلگیــر طوالنــی كــه بیمــار میشــدم تــا نصفــه ش ـباش برســد و
خــوابام ببــرد .میرفتــم تــوی پــارك هنرمنــدان ،نــان بربــری و پنیــر
هــم بــا خــودم میبــردم و مینشســتم نــان و پنیــرم را میخــوردم و
مــردم را نــگاه میكــردم ،بدمینتــون بــازی كردنشــان را ،والیبــال
بــازی كردنشــان را ،دختــر و پســرهای عاشــق را .گاهی هــم پیرمردی
م ـخام را كار میگرفــت كــه ســیگار نكــش یــا ایــن كــه ســال چهــل
و دو یــك پیــكان خریــده بــودم بیســت و پنــج تــا تــك تومنــی یــا
نمیدونــم دویســت تومــن.
بیشــتر وقتهــا تــوی خانــهام صــدای موزیــك بلنــد بــود ،از روی
آرشــیو بینظیــر رضــا كپــی گرفتــه بــودم كــه از موســیقی مــردم
نواحــی قطــب شــمال تــوش بــود تــا سوســن كــوری.
میرفتــم انقــاب ،كولـهام را بــار كتــاب میكــردم و برمیگشــتم و بــا
ولــع میخوانــدم ،از مرلوپونتــی بگیــر تــا ناصــر نجمــی .مــدام چشـمام
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روی كلمــات حركــت میكــرد و چــه لذتــی دارد ایــن حركــت.
همــه چیــز میخوانــدم :رمــان ،فلســفه ،اقتصــاد ،نمایشنامــه ،داســتان
كوتــاه و ...نجــوم هــم از مقولههــای مــورد عالق ـهام بــود.
كــم كــم عــادت كــردم بــه یــك زندگــی یــك نفــره .دیگــر بــه
خانــوادهام فكــر نمیكــردم .انــگار تمــام آن روزهــا در مهــی
خاكســتری در اعمــاق ذهـنام دفــن شــده بودنــد .هیــچ آلبــوم عكســی
بــا خــودم نیــاورده بــودم ،هیــچ یــادگاری از هیــچ كدامشــان بــا مــن
نبــود ،مگــر آرشــیو موســیقی رضــا كــه آن هــم كپــی بــود.
اول هــر بــرج هــم كــه رضــا بــرایام پــول حوالــه میكــرد ،خــودش
روزی بــود .خریــد كــردن آن روزهــا واقعــا دلپذیرتریــن چیزهــا
بــود .همــه چیــز میخریــدم :آلبومهــای پایانناپذیــر موســیقی،
دیویدی فیلــم ،مشــتی خوراكیهــای ســرد و فریــز شــده ...امــا
خریــدن لبنیــات همیشــه بــرایام عجیــب بــود .نمیدانــم چــرا بایــد
شــیر خریــد ،نمیفهمــم .یــا مثــا نمیفهمــم مــردم چــرا ایــن قــدر
طالبــی میخرنــد .میــوه نمیخریــدم .بــه جــایاش گلــدان كاكتــوس
میخریــدم یــا بامبــو یــا بنفشــه آفریقایــی .هنــوز ســه مــاه نشــده بــود
كــه خان ـهام پــر شــده بــود از گل و گیــاه .هــر كدامشــان هــم اســم
داشــتند .ایــرج یــا ســولومون و ســلیمان كه بــرادر ناتنــی بودند .ســیمین
و ســیامك كــه خواهــر و بــرادر بودنــد ،ریمونــد كارور ،ســاموئل
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ُكلــت ،کارســون مککالــرز ،بنتلــی ،آراگــورن و روهــان ،شــایر،
علیاصغرخــان حکمــت ،ابوالحســن ابتهــاج  .خالصــه كلــی اســم
هچلهفــت بــرای گلدانهایــم گذاشــته بــودم .یــک گلــدان بــزرگ
شــمعدانی هــم داشــتم کــه اس ـماش جبهــه ملــی بــود و یــک گلــدان
ارکیــده کــه اس ـماش دوم خــرداد بــود و از همــه زودتــر گلهایــش
پالســید .یــک کاکتــوس بــزرگ هــم داشــتم کــه اسـماش را گذاشــته
بــودم میــرزاده .یــک بنجامیــن هــم داشــتم ،بــزرگ بــود و پــر بــرگ،
اســماش را گذاشــته بــودم ابراهیمخــان گلســتان.
وقتــی بهشــان آب مــیدادم یــا برگهاشــان را تمیــز میكــردم،
باهاشــان حــرف مـیزدم .مثــا بــا ریمونــد در مــورد مســائل مردانهتــر
حــرف مـیزدم ...یــا بــا کارســون مککالــرز راجــع بــه مــادرم حــرف
م ـیزدم .بــرای ســاموئل ُكلــت جــوك تعریــف میكــردم و خالصــه
بــا ایــن خلبازیهــا خــوش بــودم.
مدتــی گذشــت و معتــاد تلفــن شــدم .هــر روز بــه ایــن و آن تلفــن
مــیزدم ،حــرف مــیزدم بــا همــه .اوایــل بــه دوســت و رفیقهایــم
تلفــن میكــردم ،دوســت دخترهــای ســابق و راجــع بــه همــه چیــز
باهاشــان حــرف م ـیزدم :سیاســت ،غیبتهــای خالهزنكــی ...الكــی
زنــگ م ـیزدم و مثــا میپرســیدم چــه طــوری زرشــكپلو بــا مــرغ
درســت میكننــد .فقــط دوســت داشــتم صــدای یــك نفــر تــوی
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زندگ ـیام پخــش شــود .كمكــم تعــداد كســانی كــه میشــد بهشــان
زنــگ زد تــه كشــید .شــروع كــردم تلفــن كــردن بــه روزنامههــا،
روابــط عمومــی صداوســیما و از ایــن و آنشــان انتقــاد کــردن« :ایــن
صفحــه بندیتــان ایــراد دارد ،چــرا باكمینســتر فولــر را نوشــته ایــد
باكیمینیســتر فولــر یــا فــان مجــری چــرا ایــن قــدر لــوس برخــورد مــی
كنــد »...اصــا هــم بــرایام مهــم نبــود آن مجــری چــه طــور برخــورد
میكنــد.
طولــی نكشــید ،شــاید یكــی ،دو هفتــه كــه از ایــن رفتــار خــودم زده
شــدم .از حــرف زدن پشــت تلفــن بیــزار شــدم .امــا بعــد افســردگی
ســراغام آمــد ،حاالتــی كــه بیشــباهت بــه رفتارهــای آن روی ســگ
رضــا نبــود .بــا ایــن تفــاوت كــه كســی نبــود تــا ســرش داد بزنــم یــا
تقصیرهــا را گــردناش بینــدازم .صبحهــا خیلــی زود ،معمــوال ســاعت
شــش ،چش ـمهایم بــاز میشــد و همــان طــور روی زمیــن بــه ســقف
خیــره میشــدم تــا شــب كــه دوبــاره خــوابام میبــرد .فقــط گاهــی
میرفتــم دستشــویی یــا یــك تكــه بیســكویت بیــات شــده از دور
و ورم پیــدا میكــردم و شــروع میكــردم بــه مكیــدناش .بعضــی
روزهــا بــه هیچــی فكــر نمیكــردم .گاهــی مــدام در گیــر بــودم،
تــوی ذهـنام بــا رضــا دعواهــای طوالنــی میكــردم .لیــان را محكــوم
میكــردم ،جــواب علــی را مــیدادم .از صبــح تــا شــب بــا آنهــا
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زندگــی میكــردم و همیشــه هــم باهاشــان دعــوا میكــردم .بارهــا
از خــودم پرســیدم چــرا هیــچ كدامشــان نخواســتند بــا مــن زندگــی
كننــد؟ لیــان مگــر مثــا مــادرم نیســت؟ چــرا میخواهــد از مــن دور
باشــد؟ یــا ایــن علــی چــه جــور موجــودی اســت كــه همیشــه دوســت
دارد از مــا كــه خانــوادهاش هســتیم دور باشــد؟ یــا اصــا چــرا ایــن
رضــای بیعرضــه بیــرونام كــرد و خانــه را فروخــت؟ باخــودم
میگفتــم حداقــل كاش علــی میآمــد آپارتمان-اســتودیویی پیــدا
میكردیــم و همیــن حوالــی بــا هــم زندگــی میكردیــم .یــا رضــا
كــه میخواســت بــرود جنــوب ،مــن را هــم بــا خــودش میبــرد.
گاهــی ذهــنام میرفــت ســمتهای دیگــر ،مثــا بــرای بعضــی
واژههــای انگلیســی معادلهــای فارســی خوبــی پیــدا میكــردم .مثــا:
 :Multi spacesفضاهای جورچین
 :Linkبند
 :Kickلگدمال
 :Operatorكاربلد
كاســت ســخنرانیهای فردیــد را كــه از علــی پیچانــده بــودم گــوش
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مـیدادم ،ازش ایــراد میگرفتــم ،گاهــی گــزارهای را نقــد میكــردم.
نمیدانــم چــرا روشــنفكران آن زمــان یــا چــه میدانــم فیلســوفان آن
زمــان همــه از الحــاد و ســارتر شــروع كردنــد و بــه میقــات رســیدند.
فردیــد یــك زمانــی میگفــت كانــت .چــی شــد بعــد؟ آلاحمــد هــم
همیــن طــور .انــگار كــه تمــام ایــن روشــنفكر بازیهــا همــه اش یــك
خــط ســیر را طــی میكنــد :در جوانــی آوانگاردبــازی و تجــدد و در
دوران جاافتادگــی ظاهــری ،مــا ز باالییــم و بــاال میرویــم .آنور دنیــا
هــم همیــن اســت .آلــن گینزبــرگ مثــا اوایــل جوانی بــا زوزه شــروع
كــرد و وقتــی پیر شــد به كســوت جوكیــان هنــدی و معنویــون درآمد.
ایــن جسـتوجوی حقیقــت چــرا همیشــه از زمیــن شــروع میشــود و
بــه آســمان میرســد؟ البتــه در مــورد ایرانیهــا و آمریكاییهــا .مثــا
همیــن جارمــوش ،اوایــل تمــام شــخصیتهاش تیریــپ خســته داشــتند
و لباسهــای ضــد جریــان میپوشــیدند .االن نــگاه كنــی ،همهشــان
كــت و شــلوارهای اتــو كشــیده میپوشــند و بــه زندگــی خانوادگــی
ارج میگذارنــد .ایــران و آمریــكا از ایــن نظــر خیلــی شــبیه هــم
هســتند .در هــر دوی ایــن كشــورها آوانگاردهــا وقتــی بــه جایگاهــی
میرســند ،اصولگــرای مخفــی میشــوند .آوانگاردبــازی فقــط
ژســتی اســت بــرای مطــرح شــدن كــه در ایــن جوامــع خــوب جــواب
میدهــد .متفــاوت بــودن ،زرزر زیــادی اســت ،همــش گــه اســت.
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تمــام ایــن كارهایــم ،ایــن فکــر کردنهایــم بــه شــكل درازكــش
انجــام میشــد .یكــی ،دو هفتــه كــه كموبیــش بــه همیــن منــوال
گذشــت ،كمــردرد گرفتــم .از طرفــی میترســیدم عضــاتام شــل
شــوند یــا دچــار اختــاالت عضالنــی شــوم .بــرای همیــن شــروع
کــردم بــه دویــدن .صبحهــا تــا خیابــان ولیعصــر مــی دویــدم و
برمیگشــتم .دوش میگرفتــم و پاتــرول را آتــش میكــردم و
میرفتــم تــوی شــهر ،هــر جــا ،هیــچ مقصــدی نداشــتم .بــاب دیلــن
میخوانــد و مــن میرفتــم .تــوی ســاندویچ فروش ـیهای كروكثیــف
و قهوهخانههــا غــذا میخــوردم و نزدیکهــای ســحر برمیگشــتم
و شــروع میكــردم بــه نوشــتن راجــع بــه تهــران .ســه ،چهــار ســاعت
میخوابیــدم و ایــن رونــد دوبــاره تكــرار میشــد.
یــك روز از جنتآبــاد و شــهران ســردرمیآوردم ،خیابانهایــی
آرام و گشــاد بــا درخــت هــای جــوان و زیــاد .خانههایــی بــا نماهــای
ســنگی و ســفید ،پنجرههــای قــاب آلومینیومــی ،جوانهایــی كــه
جــز ِء جدانشــدنی ســر خیابــان بودنــد و پســربچههایی كــه فوتبالشــان
را قطــع میكردنــد تــا پاتــرول عبــور كنــد.
خانمهــای كارمنــد را میتوانســتی بهراحتــی تشــخیص بدهــی كــه
طرفهــای غــروب بــا نقــاب آفتابگیــری كــه روی مقنعــه زده
بودنــد برمیگشــتند خانــه .مردهــای سرپرســت خانوادههــای طبقــه
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متوســط بــا كفشهایــی كــه كفشــان ســاییده شــده بــود و ســر
تاسشــان ،در حالــی کــه كیســههای پالســتیكی مــرغ و طالبــی را
بــه خانــه میبردنــد .دخترهــای دانشــجویی كــه ســر بــه زیــر راهشــان
را گــز میكردنــد و یــك عالــم كاســب كــه وقتــی غــروب میشــد،
همگــی انــگار كســی بخواهــد ازشــان ســان ببینــد ،جلــو در دكانهــا
میایســتادند و ســیگار دود میكردنــد .خیابانهــای محلــه پــر از
بنگاههــای معامــات ملکــی بــود كــه نشــان مــیداد ایــن محلههــا
حاصــل همــان اولیــن طــرح جامــع فرمانفرمائیــان اســت بــا ســودای
ســاخت و ســاز .پــر از دكانهــای فســتفود كوچــك و قصابــی و
ســوپر ماركــت كــه همگــی تنــگ هــم ،ب ـ ِر خیابانهــا قــرار گرفتــه
بودنــد.
یــا دهكــده المپیــك یــا همــان منطقــه بیســت و دو پایــدار كــه خیلــی
خلــوت بــود ،برعكــس جاهــای دیگــر ،بــا خانههــای دو طبقــه یــا ســه
طبقــه بــا نماهــای ســنگی هماهنــگ یــا آجــر سهســانتی و شــهركهای
تازهســاز مســكونی كــه نســبتا بهتــر طراحــی شــده بودنــد ،حاصــل
بازبینــی بــر همــان طــرح فرمانفرمائیــان.
ش ـبها گاهــی ســر از كوچــه پسكوچههــای دروس درم ـیآوردم،
بــا درختهــای قدیمــی و بلنــد و ماشــینهای مایــهداری.
آپارتمانهــای بلنــد و شــیك بــا ورودیهــای ســنگین و تــو نشســته
23

ِ
وضعیت گیاهی
اعالم

دانیال حقیقی

كــه شــبها سایهروشــنهای باحالــی درســت میكردنــد .مــردم
ایــن قســمت از شــهر اصــا یكدســت نیســتند و همــه جــور آدمــی
تویشــان پیــدا میكنــی .دمــاغ بیشترشــان عمــل شــده و كتابفروشــی
و لوازمالتحریــر تــوی ایــن محلههــا خیلــی كــم پیــدا میكنــی،
برعكــس قــدرت خریدشــان كــه بــاال اســت ،امــا بیشــتر پولشــان را
بایــد خــرج برنــد و مــارک كننــد تــا چیزهــای واقعــا بهدردبخــور.
و كوچههایــی پــر پیــچ و خــم بــا گربههــای چــاق و بیخیــال كــه
اگــر آن خانههــا و ماشــینها را در نظــر نگیــری ،كامــا شــبیه بــه
روســتا اســت ،روســتایی متــروک .شــمال شــهر ،شــهر اتومبیلهــا
اســت .هیــچ پیــادهای در معابــر نمیبینــی ،بــا درختهــای بلنــد و
آب و هــوای خــوب .شهرســازی ایــن قســمت از شــهر واقعــا افتضــاح
اســت و انــگار کــه در دهکورههــای کوهســتانی آپارتمــان-کاخ
رنسانســی ســاخته باشــند« :ببخشــید خانــواده مدیچــی ایــن جــا زندگــی
میکننــد؟»
یــک دنیــا معبــر در هــم گوریــده بــا هــزاران هــزار ورود ممنــوع.
اگــر تــوی یکــی از ایــن محلههــای ارگانیــک و شــیک کســی
آن بــاال در بــرجاش ســکته کنــد ،تــا از آن بــاال بیاورنــدش پاییــن و
ِ
ترافیــک ایــن کوچــه پسکوچههــای متــری خــدا
بخواهنــد تــوی
میلیــون برســانندش بــه امــداد پزشــکی ،خــدا رحمـتاش کنــد .زمیــن
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هــم آنقــدر گــران اســت کــه شهرســاز گــه میخــورد بخواهــد از آن
بــه نفــع شــبکه دسترســی و عمومــی اســتفاده کنــد .ایــن یعنــی فانتــزی
مکانــی کــه بــرای حفــظ آن هــر مصیبتــی را بگوییــد تحمــل میکننــد.
البتــه ماخولیاهــای باحالــی هــم ســاخته میشــود :مثــل پشــت نیــاوران
کــه بهــش میگوینــد تهــران قشــنگه و آن قــدر زیبــا اســت کــه
وقتــی از تــراس یکــی از برجهایــش تهــران برفــی را میبینــی ،انــگار
منظــر ه یکــی از کارهــای اکسپرسیونیســتی دکونینــگ را دیــدهای .یــا
راهپلههــای کوچههــای ولیعصــر بــه آن پشتمُشــتهای گانــدی.
احتمــاال لوییــس مامفــرد بایــد خیلــی خوشــش میآمــد از تهــرا ِن
عبــاس آبــاد بــه بــاال.
و بعــد ســر از ولنجــک درمــیآوردم بــا آن ســرباالیی افســانهایش.
ســرباالیی خلــوت و ترســناكی كــه احتمــاال زمســتانها كــه معابــر
یــخ میزننــد ،بایــد بــرای اهالــی خیلــی مایــه دردســر باشــد .نكتــه
دوستداشــتنی ولنجــك مســجدش اســت ،چــون بــا ایــن كــه مــردم
ایــن منطقــه بــه نظــر نبایــد ســنتی باشــند ،مســجد دقیقــا همــان كاركرد
مركــز محلــه را برایشــان دارد .امــا میــان ایــن قشــر بــورژوا کــه از
زمــان پهلــوی دوم شــاید شــکل گرفــت و محلــه دولــت را بــه شــکلی
کــه امــروز هســت ســاخت ،یــک دســته ســاکنین بومــی هــم هســتند
کــه همــان ســاکنین روســتاهای اولیــه شــمیران دروس باشــند و بــا کل
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تهــران زندگیشــان فــرق دارد .تهرانیهــای اصیــل یــا اصــل همینهــا
هســتند .آدمهــای تــودار و محافظ ـهکاری کــه بیشــتر کار میکننــد و
کمتــر ریســک ،یــک خردهفرهنــگ فرامــوش شــده ،ولــی زنــده.
ِ
بخارســت
بعــد میرفتــم ســراغ منظرههــای متنــوع عبــاس آبــاد،
خاكســتری ،مفتــح شــلوغپلوغ یــا انقــاب كــه انــگار یکــی از
شــعرهای نســل بیــت آمریــکا باشــد ایــن خیابــان ،انــگار براتیــگان
طراح ـیاش كــرده باشــد .تــوی پاییــز وقتــی بــاران میزنــد ،دلام پــر
میكشــد بــرای معابــر خیــس انقــاب ،بــرای ســر در دانشــگاه تهــران
كــه چیــزی در مایههــای دیــوان حافــظ اســت بــرای ایرانیهــا ...خــدا
رحمــت کنــد کــوروش فرزامــی را.
از انقــاب میرفتــم تــا آزادی كــه شــبهای مرمــوزی دارد .همــه
جــور آدمــی تــوی میــدان پیــدا میكنــی .بــرج آزادی هــم موجــود
غریبــی اســت كــه ابتــدا بــه اســم شــهیاد طراحــی شــده بــود بــه یادبــود
جشــنهای  ۲۵۰۰ســاله بــه دســت حســین امانــت دوســت داشــتنی
كــه طرحهایــش ریشــه میدوانــد در جــان تهرانیهــا .برجــی کــه
بعدهــا تغییــر کاربــری داد بــه آزادی .جالــب ایــن اســت كــه امانــت
بــرج آزادی را در بیســت و چهــار ســالگی طــرح زده و ایــن اِلمــان
شــهری پایاننامــه دانشــگاهش بــوده .یــك بــار کــه رفتــه بودیــم بــا
عــدهای تــوی بــرج را ببینیــم ،از پلههــای غریــب و معركــهاش بــاال
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رفتیــم ،بایــد از ایــن پلههــا بــاال برویــد تــا بفهمیــد چــه میگویــم.
پیرزنــی هــم بــا مــا بــود كــه وقتــی رســیدیم آن بــاال گفــت« :همیــن؟
بــرای همیــن مــا را ایــن قــدر بــاال آوردیــد؟»
بعــد از آزادی میآمــدم بــاال تــا آریاشــهر و آن مانیومنتــال بیریخــت
اقتصــادی ،گلدیــس ،بعــد همیــن طــور میرفتــم بــاال و از بزرگــراه
جــال میرفتــم تــا گیشــا .بــاز هــم یــك ســرباالیی دیگــر كــه تــوی
کانــال دیــدش بــرج میــاد قــرار دارد .همیشــه هــم مــن را یــاد بــرج
آیزنــگارد و اربــاب حلقههــا میانــدازد .بلــواری کــه بــه مــرور روی
تخیــل فرمانفرمائیــان در میــان اتوبانهــا محصــور شــده و انــگار
جزیــره ســالمندان اســت .یــك پاســاژ دراز هــم نقــش مركــز محلــه را
پیــدا کــرده كــه خیلــی بــا مــزه اســت .اصــا معلــوم نیســت طراحــان
ســاختمانی ایــن مملكــت فكــر هــم میكننــد یــا نــه؟
واقعا تهران روز به روز زشتتر میشود ،یک کوالژ زشت.
از گیشــا میرفتــم تــا پهلــوی كــه ولیعصــر امروزمــان باشــد و
ســیخونكی میرفتــم تــا ونــك .ونــك مثــل یــه تكــه جواهــر همیشــه
روی نقشــه تهــران میدرخشــد .ســازماندهی میــدان ،بــا هندســه
اســامی و رعایــت تناســبات ،میــدان بینظیــری بــه وجــود آورده كــه
در تهــران كــم پیــدا میشــود .امــا دور میــدان اصــا نمــای دلپذیــری
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نــدارد .نمــای یكــی از فســتفودها صورتــی اســت ،نمــای دكان
دیگــر تمــام شیشــه .یکــی یــك تابلــو قرمــز و مشــكی بــزرگ كوبیــده
بــاالی دكان یــك وجبـیاش ...و شــیر تــو شــیری اســت در بســتر آن
هندســه منظــم اســامی .بابــا یــک کــم از السوگاس یــاد بگیریــد.
جنــوب شــهر امــا حكایــت غریبــی دارد .برهــوت دروازه غــار کــه
حــس نزدیکــی بــه مــن میگویــد اجــداد مــن زمــان ناصرالدیــن
شــاه از ایــن دروازه وارد تهــران شــدهاند .امــروز آن دروازه و آن
حصــار در تونــل زمــان گــم شــدهاند .بعــد هــم گرمــای نازیآبــاد،
ابهــام خانیآبــاد .دكانهایــی كــه میوههاشــان را تــف كردهانــد
تــو تمــام پیــاده رو بــا المپهــای رشــتهای  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰وات.
پیرمردهایــی كــه بــا زیرپــوش و كاله شــاپو روی پلــه جلــو در ســیگار
میكشــند .مخروبههــای كوچــه پسكوچههــای دور و ور ترمینــال
جنــوب .بــوی چــرم میــدان اســتقالل کــه از بعضــی از کوچههایــش
یکبــاره مــیدود تــوی دمــاغ و آن همــه پیــكان و موتــور و زن و
دختــر چادرمشــكی كــه روی آن ابرهــای خاكســتری رنــگ زندگــی
میکننــد و معلــوم نیســت دنبــال چــی هســتند.
راســتاش را بگویــم ،هیــچ وقــت جنــوب شــهر تهــران را درك
نكــردم .ایــن جــا زندگــی فــرم کــه نــدارد هیــچ ،شــکل هــم نــدارد.
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نــگاه از بــاالی شــمال شــهریها را میفهمــم  ،اصطــاح عشــق و حــال
برایــم آشــنا اســت .میفهمــم كــه وقتــی احمقــی خیلــی پــول داشــته
باشــد ،احســاس میكنــد از دیگــران مهمتــر اســت ،ولــی در نهایــت
بــورژوا هیــچ وقــت اعتمــاد بــه نفــس نخواهــد داشــت .آرزوهــا و
آمــال طبقــه متوســط تهرانیهــا را میشناســم .عادتهایشــان را از
بَــرم .ایــن كــه ده صبــح نشــده ،روزنامههــای چــپ تمــام میشــوند،
روزنامههــای ورزشــی هــم خــوب میفروشــند .آخــر ش ـبها وقتــی
بچههــا میخوابنــد ،زن و شــوهر مینشــینند بــه سیگاركشــیدن .بــه هــر
جــان كندنــی باشــد بایــد بچههاشــان را مدرســه غیرانتفاعــی ثبتنــام
كننــد .معلــم خصوصــی هــم میگیرنــد تــا فرزندشــان دانشــگاه
سراســری قبــول شــود کــه آخــر هــم نمیشــود .یــا ایــن كــه بایــد
دخترهــای دمــاغ گندهشــان را ببرنــد عمــل زیبایــی تــا شــاید شــوهر
بهتــری پیــدا کننــد.
امــا ایــن جنــوب شــهریها از قیــد همــه چیــز انــگار آزادنــد.
ایدهآلشــان آن اســت كــه حــال مــادر بــزرگ خــوب باشــد یــا
پســر خالــه بیكارشــان بــرود ســر كار .فیلمهــای آبگوشــتی جمشــید
هاشــمپوری را چنــان از دل و جــان نــگاه میكننــد كــه عمــرا تــا
بــه حــال روزنبــام و بــرودول تجربــهاش نكردهانــد .عشــقی كــه
آنهــا بــا ابــی و داریــوش میكننــد ،پیمــان یزدانیــان در آن تنهایــی
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کاریزماتیــکاش بــا راخمانینــف و اریــک ســاتی نمیكنــد.
عجیبانــد .زندگیشــان همانــی اســت كــه هســت ،فقــط كافــی
اســت پــول دخــل بــا خــرج جــور در بیایــد.
و مــن دلام میگرفــت از ایــن كــه جــز ِء هیــچ كــدام از اینهــا نبــودم.
آدم تــك و تنهایــی بــودم كــه تــوی قشــنگترین خیابــان ایــران
زندگــی میكــرد :كریمخــان .نمیدانــم چــرا ،ولــی از بچگــی حــس
خوبــی بــه كریمخــان داشــتم .وقتــی تــوی كوچــه پسكوچههــای
كریمخــان راه میرفتــم ،احســاس میكــردم حقیقتــا در جایــی
حضــور دارم .حــس مــكان را میفهمیــدم .قشــنگترین ســوپر
ماركــت تهــران هنــوز یــادم هســت ،ســوپر ماركــت پرســتو تــوی
همیــن محــل.
كتابفروشــیهای محلــه كــه ُدز مطالعــهات را بــاال میبردنــد و
اسمشــان را گذاشــته بــودم كتابفروش ـیهای س ـهقلوهای افســانهای:
چشــمه ،رود و نــی .كتابهــای داســتانی را از چشــمه میخریــدم،
كتابهــای ســینمایی و نمایشنامههــا را از رود و كتابهــای نظــری
را از نــی .نشــر نـیای کــه بعدهــا شــد کافــه.
نشــر پــارت هــم آمــده بــود و دورتــر از ویســتار ،بــه ســمت هفتتیــر
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كتابفروشــی راه انداختــه بــود و داســتان میفروخــت و كتابهــای
نظــری .یــك روز رفتــم تــوی كتابفروشــی و بــه فروشــندهاش گفتم:
«آخــه ایــن طــوری كــه خــب معلــوم اســت ورشكســت میشــید.
ایــن جــا همــه جــور كتابفروشــی داشــت غیــر از كتابفروشــی
تخصصــی موســیقی كــه كار شــما هــم بــود .بــه جــاش اومدیــد
ایــن جــا واریتــه میفروشــید؟» كتابفــروش گفــت« :مــا اومدیــم
ایــن جــا هــم شــعبه زدیــم ،چــون ایــن جــا بــورس كتــاب درســت
شــده ».گفتــم« :فلــك گفــت احســنت و مــه گفــت ایــوهلل ،ولــی آخــه
داداش مــن ،كتــاب موتــور ســیكلت نیســت كــه قربــون تــو مــن بــرم
كــه مغــازه دســت دو داشــته باشــه ،اون یكــی آكبنــد كار كنــه ،یــا
ایــن یكــی وســپا شــرایطی بــده دســت ملــت بــا گارانتــی ،اون یكــی
نقــد كار كنــه بیگارانتــی .كتــاب مثــا ژان مــاری گوســتاو لوكلزیــو
رو وقتــی تــو داشــته باشــی ،چشــمه هــم داشــته باشــه ،همــه م ـیرن
از چشــمه میخــرن كــه جنــساش جورتــره و چهــار تــا كتــاب و
ســیدی دیگــه هــم ببینــن .شــما بایــد همــون آپشــن كتابفروشــی
میــدان انقــاب رو میآوردیــد ایــن جــا پیــاده میكردیــد .آرشــیو
مجلههــای اون كتابفروشــی بــدك نیســت .تــو ایــن راســته ولــی
مثــا روی مجلــه خــوب كار نشــده هنــوز ».ولــی اصــا بــه خــرج
داداش كتابفروشمــان نمیرفــت.
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تهــران نقطــه نقطـهاش خاطــره اســت ،خنــکای یوسـفآباد ،ترافیــک
دولــت ،بلــوار زیبــای کشــاورز ،برجهــای ســامان کــه همگــی بعــد از
ایــن همــه ســال کــه گذشــته حــاال دیگــر بــه تمامــی شــکل زندگیمان
هستند .
*
دفعــه اولــی كــه امیــر و میــاد را دیــدم یــك ســحر تابســتان بــود كــه
در آپارتمــانام زده شــد ،خیلــی آرام ،تــق بعــد دوبــاره تــق .مثــل خیلی
شـبها ســاعتهای بیخوابــی را میگذرانــدم تــا ســپیده بزنــد و مــن
هــم بیهــوش شــوم .در را كــه بــاز كــردم ،پســری كــه چنــد دقیقــه
بعــد فهمیــدم اس ـماش امیــر اســت جلــوم ایســتاده بــود و پســری هــم
كــه چنــد لحظــه بعدتــرش فهمیــدم اسـماش میــاد اســت روی پلههــا
نشســته بــود .چشــمهای هــر جفتشــان شــهال بــود .هــوای راهپلــه
خفــه بــود ،دم داشــت .بــاد داغــی تــوی صــورتام زد.
گفتــم« :بلــه؟» امیــر لبخنــد شــل و ولــی روی صــورتاش بــود ،گفــت:
«ســام جنــاب .ردیفــی قربــونات برم؟
«متشــكرم ،امرتــون؟» خنــدهام گرفتــه بــود و ترســیده بــودم ،امــا چهــره
میــاد آشــنا بــود بــرام .قبــا تــوی ســاختمان زیــاد دیــده بــودماش.
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كمــی بعــد یــادم آمــد تــوی ســوئیت پایینــی زندگــی میكنــد.
میــاد جابهجــا شــد و روی پلــه دراز كشــید .امیــر گفــت« :داداش
شــرمنده ایــن وقــت شــب مزاحــم شــدیم ،واقعــا میدونیــم دور از ادب
و نزاكتــه رفتارمــون »...یــك جــور شــلی حــرف م ـیزد.
«خواهش میكنم .امرتون؟» بوی سیگار میداد.
«ایــن رفیــق مــا »...برگشــت و بــا ســر بــه میالد اشــاره كــرد« ،هــی بهش
میگــم ســراغ چیــزی بــرو كــه اگــه كرهخــوری شــد اســهال نشــی.
حــاال اون بــه كنــار ،اســهالاش خیــر ســر امــواتاش »...خندیدنــد.
میــاد ســرفه هــم كــرد .امیــر گفــت« :داش كــره داری؟ كــره كردیــم
جــون تــو ،هیچــی تــو خونــه نداریــم».
امیــر تیشــرت ســفید پوشــیده بــود ،بــا شــلوار گشــاد قهــوهای .میــاد
هــم شــلوار جیــن پــاش بــود بــا زیرپیراهنــی آبــی ،از همانهــا كــه
دیگــر پیــدا نمیشــود بــا ریــش بلنــد تیریــپ هخامنشــی كــه تــا یــك
وجــب زیــر چان ـهاش مرتــب شــده بــود.
از آن جــا كــه مــن هیــچ وقــت تصمیمهــای محافظهكارانــه
نمیگرفتــم و خیلــی وقــت بــود كــه هیــچ آدم جدیــدی هــم تــوی
زندگـیام نبــود ،همــان جــا جلــو در تصمیــم گرفتــم ایــن دو نشــئه از
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غیــب رســیده را وارد زندگــیام بكنــم.
گفتم« :بستنی كرهای دارم اتفاقا».
میالد گفت« :به ،خود جنس رو داری عمو».
آمدنــد تــو و روی كاناپــه ســفید قشــنگام ولــو شــدند .دو تــا كاســه
بســتنی گذاشــتم جلوشــان .صحنــه جالبــی بــود بســتنی خوردنشــان.
میــاد بــا قاشــق یــك تكــه بســتنی میانداخــت تــه حلـقاش و ســرش
را بــاال میگرفــت و تــه حلــقاش بــا بســتنی بــازی میكــرد تــا آب
شــود .امیــر قاشــق را میكــرد تــا تــه حل ـقاش.
بســتنی را كــه خوردنــد ،ســیگار روشــن كــردم و شــروع كردیــم بــه
حــرف زدن .میــاد گفــت« :دانشــجویی؟»
«آره».
«چی میخونی؟»
«معماری».
امیر گفت« :بچه شهرستانی؟»
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گفتم« :نه ،بچه باغ فردوسام».
«این جا تو این لونه چی كار میكنی؟»
«تنهایی رو دست دارم».
«آها .تنهایی خوبه ،تنهایی خیلی خوبه ،خوبه آدم تنها باشه».
میالد گفت« :همه آدمها تنهان ،كیه كه تنها نباشه؟»
امیــر گفــت« :تنهایــی خوبــه ،كال چیــز خوبیــه ،پســر شــاش دارم ،ولــی
حیفه » .
میــاد گفــت« :ایــن امیــر ســلطان شاشــه .همیشــه تــو بدتریــن شــرایطام
شــاشاش میگیــره .یــه بــار داشــتیم تــو ماشــین بــازی دو تــا داف
تــور میكردیــم ،در ســطح اســاطیر یونــان ،همیــن دیــروز ،آقــا فــوری
شــاشاش گرفــت ،گفــت ،بــزن بغــل ...شاشــو .همیشــه وقــت شــکار
شــاشات میگیــره امیــر ».و بــرای امیــر پشتچشــم نــازك كــرد.
امیر گفت« :میالد؟»
«ها؟»
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«خفه شو».
گفتم« :پس اسم این داداش گلام میالده؟»
«آره ،اســم مــنام امیــره .ببخــش داداش ،مــا امشــب كال حــواس
نداریــم .اســم شــما چیــه؟ »
گفتــم« :اســم مــن اردشــیره ».میــاد ریــشاش را خارانــد و گفــت:
«خــدا بیامــرزه اردشــیر محصــص رو».
گفتم« :مگه شما اردشیر محصص رو میشناختین؟»
میالد گفت« :نه ،فقط تو میشناسیاش».
«داداش حاال چرا شاكی میشی؟»
«شاكی نشدم ...همین طوری گفتم».
امیــر گفــت« :ناراحــت نشــو ،مــا رو نمیشناســی ،كال ایــن طــوری
حــرف میزنیــم .یــه مقــدار بــه قــول میــاد تنشمنــد حــرف
میزنیــم».
گفتــم« :شــماها چــی میخونیــن؟ بچــه كجاییــن؟ چــی كارهایــن
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خالصــه؟»
میــاد ســرش را گذاشــت روی دســته كاناپــه و چشــماناش را بســت.
امیــر شــروع كــرد بــه تعریــف كــردن« :مــن و ایــن داش میــاد از
بچگــی كــه نــه ،از دوره دبیرســتان رفیقایــم .االن یــه هشــت ،نــه ســالی
هســت كــه تــو هــم زندگــی میكنیــم .مــن بچــه فرمانیــهام ،میــاد
بچــه گیشــا .عــرضام بــه خدمــت شــما كــه مــن عمــران خونــدم ،یــه
ماهــه فارغالتحصیــل شــدم .ایــن داش میــاد ســال آخــر نقاشــییه.
از افتخــاراتاش واســهات بگــم كــه تــو یــه ســمپوزیوم نقاشــی تــو
تركیــه شــركت كــرده .چنــدم شــدی؟»
میالد گفت« :خفه شو .بذار بخوابیم».
«یــه مقامــی حــاال آورده .مــنام كــه سرپرســت كارگاهــم دیگــه.
ســوال دیگــهای ،چیــزی؟»
گفتــم« :نــه ،چیــز خاصــی كــه فعــا نیســت ،بریــم بیــرون دور بزنیــم؟
شــماها هــم یــه هوایــی بخوریــن؟»
امیــر گفــت« :باشــه ،پــام ...تــو ایــن لــش رو بلنــد كــن ».بــا ســر بــه
میــاد اشــاره كــرد« ،م ـنام بــرم یــه شــاش بزنــم كــه بریــم».
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نیــم ســاعت بعــد داشــتیم تــوی متناســبترین میــدان تهــران چــرخ
میزدیــم .بعــد از میــدان ونــك رفتیــم ســمت بلــوار میردامــاد .هــوا
خیلــی خفــه بــود .بیهــدف میچرخیدیــم .ســاكت بودیــم .مــن و
امیــر ســیگار میكشــیدیم و میــاد كــه بــه زور بــا خودمــان آورده
بودی ـماش روی صندلــی عقــب چــال شــده بــود .مــن تــوی حــال و
هــوای خــودم بــودم .درســت یــادم نیســت بــه چــی فكــر میكــردم
امــا در مــورد سلحشــورنامههای عاشــقانه بــود کــه شــاید تــوی كتــاب
باختیــن راجــع بهــش خوانــده بــودم ،نمیدانــم یــادم نیســت.
و بــرای هماهنگــی بــا فضــا ،پینــك پنتــر هنــری مانچینــی گــوش
میكردیــم کــه مــدام تكــرار میشــد .از آن َجزهــای آکادمیــک كــه
انــگار ربالنــو ِع َجــز بــر دل و جــان مانچینــی الهــام كــرده .چشـمهای
شــهالی آن دو تــا پلنــگ صورتــی هــم خنــدهدار میشــد وقتــی لــب و
لوچهشــان را كــج و كولــه میكردنــد .گاهــی برمیگشــتم و عقــب را
نــگاه میكــردم كــه پلنــگ صورتــی ریشــو در حــا ِل فضایــی خــودش
بــود و فقــط گاهــی دمــاغاش را میخارانــد.
پنجرههــا را دادم بــاال و بــه قــول راننــده تاكســیها كولــر گرفتــم.
عجــب اصطالحــی! ایمــاژی كــه همیشــه تــوی ذهـنام شــكل میگیرد
از شــنیدن ایــن جملــه ،مــرد چــاق و كچلــی اســت بــا زیرشــلواری
راهراه و عینــک دودی یــك كولــر آبــی گنــده را (كولــر دزدی بــوده)
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گرفتــه و نمیگــذارد كولــر فــرار كنــد .هــه.
بــه امیــر گفتــم« :دیــدی بعضیهــا تــو ماشــین میگــن كولــر بگیــر؟
مگــه دزده كــه بایــد بگیــریاش؟» خندیدیــم.
میــاد گفــت« :خفــه شــید بزهــای وحشــی ،صداتون مـیره رو مـخام».
بعــد بلنــد شــد و نشســت .فیــن فیــن میكــرد.
داشــتیم از جــردن میرفتیــم بــاال كــه دیــدم یــك کــروزر آمــد
كنارمــان .از آینــه دیــدم كــه میــاد ســرش را از پنجــره بیــرون كــرد
و داشــت نگاهشــان میكــرد .بادیهــای برنجــی یــك مرتبــه دمیــده
شــدند و قطعــه تمــام شــد .بعــد دوبــار از اول ،ساكســیفون شــروع
كــرد بــه نواختــن آن جملــه معــروف« :دیدیــم ...دیدیــد؟ »...پلنــگ
صورتــی.
روی صندلــی طــرف شــاگرد كــروزر یــك بابای قلتشــن كچل نشســته
بــود ،از آن بــادی بیلدینگیهایــی كــه كلهشــان را تیــغ میاندازنــد.
كنــار ســرش خالكوبــی پروانــه داشــت ،كچــل نازنــازی .روی
صندلــی عقــب هــم ،ســمت مــا یــك یــاروی ســبیل دســته موتــوری
نشســته بــود.
سبیلو به میالد گفت« :هو! چیو داری نیگا میکنی؟»
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صــدای میــاد تــوی ماشــین البـهالی موســیقی پلنــگ صورتــی پیچید:
«ســیبیلهای تخمـیات رو».
بعــد دســته موتــوری چیــزی گفــت كــه نفهمیــدم .میــاد گفت«:چــی
زر زدی؟» دســته موتــوری شــروع كــرد فحــش دادن و گفتــن کــه بزن
بغــل اگــه ال پاتــه ...و میــاد گفــت« :خفــه كار كــن دیــوث ...ســیبیل
دیوثــی هــم گذاشــتی کــه شــمایل پدرســگیات باشــه؟» داشــت دیگر
بــا خــودش حــرف مـیزد.
كــروزر گرفــت بغــل كــه مــن هــم مجبــور شــدم بــرای ایــن كــه بــه
هــم نخوریــم بكشــم كنــار .بعــد آمــد چندمتــر جلوتــر زد روی ترمــز.
پاتــرول مــن هــم بــا صــدای لنــت ترمــز ایســتاد ،پــرت شــدیم جلــو.
از كــروزر پیــاده شــدند ،ســه تــا غــول بیابانــی كــه هنــوز کــه هنــوز
اســت یــادم مانــده و لــرزه بــه هیــكلام انداختنــد ...مــن تــا آن شــب
اصــا تــو زندگ ـیام دعــوا نكــرده بــودم .آمدنــد جلــو و از پاتــرول
پیادهمــان كردنــد و شــروع كردیــم كتــككاری .البتــه مــا کــه فقــط
كتــك خوردیــم .كچــل بــا مــن كار داشــت ،یقــه پیراهـنام را گرفــت
و گفت«:مــادر نــزاده خایــه كنــه چــش تــو چــش مــن بنــدازه ،بچــه
قرتــی ».صــورتاش را كوبانــد تــوی دمــاغام ،گیــج شــدم .درد تــا
پــس ســرم دویــد ،حقیقتــا درد داشــت .گفتــم« :آخ »...و دوال شــدم و
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صــورتام را بــا كــف دس ـتهایم گرفتــم .صــدای فحــش و عربــده
میــاد و امیــر میآمــد .کچــل بلنــدم كــرد و ه ـلام داد ،خــوردم بــه
پاتــرول .گفتــم« :خــب واســه چــی دعــوا آخــه؟ چــرا میزنــی؟»
آمــد جلــو ،خــودم را آمــاده كــردم بــرای كتــك بعــدی ،صــورتام
را گرفــت تــوی پنج ـهاش و فشــار داد ،تــوی چش ـمهام نــگاهكــرد.
گفت«:بزنــم دمــاغات رو عمــل کنــم؟»
گفتــم« :خواهــش میكنــم .اجــازه مــام دســت شماســت ».خنــدهاش
گرفــت .گفــت« :بگــو گــو خــوردم چــش تــو چــش آق مهــدی
انداختــم».
«گو خوردم ».ولام كرد .رفتند ،سواركروزر شدند و رفتند.
میــاد كــف خیابــان داغــان شــده بــود .امیــر را هــم بایــد بــا خاكانداز
از تــوی جــوب جمــع میكــردی .خیلــی زده بودنــد تــوی كمــر میالد.
امیــر ل ـباش بدجــوری تركیــده بــود .مــدام میگفــت« :آی ســرم...
ســرم خــدا ...مادرقحبههــا »...آن شــب یكــی از بدتریــن شــبهای
زندگــیام بــود .احســاس حقــارت میكــردم .از ایــن كــه ترســیده
بــودم و گفتــم گــه خــوردم .هیــچ وقــت آن لحظ ـهای را كــه كچــل
نازنــازی تــوی چش ـمهام نــگاه كــرد و گفــت« :بگــو گــو خــوردم».
فرامــوش نمیكنــم .یــاد حــرف علــی افتــادم ،آنجایــی كــه میگفــت
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بــرای نجــات جــانات زیــر اعتقــادت میزنــی و مــن گفتــم آره .ایــن
یعنــی سكوالریســم.
رساندمشــان خانــه امیــر تــوی پسكوچههــای ازگل و برگشــتم .ولــی
تــا صبــح در گیــر ایــن افــكار بــودم .هیــچ وقــت تــوی زندگ ـیام تــا
ایــن حــد بــا خشــونت باهــام رفتــار نشــده بــود .بــه ایــن فكــر میكــردم
کــه خشــونت دقیقــا همیــن اســت یــا بــه از ایــن جدیتــر میگوینــد
خشــونت .مغــزم درســت كار نمیكــرد .گیــج بــودم .یــك جایــی
وســط ســینهام یــك گوریــده مــو انــگار گیــر كــرده بــود .نفـسام بــه
زور بــاال میآمــد .كتــك خــورده بــودم .مــن ...كتــك خــورده بــودم.
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۲

خودتــان را حســابی آمــاده كنیــد چــون پیچیدگــی ایــن داســتان از
ایــن جــا ،كمــی یــا نمیدانــم خیلــی ،دارد آغــاز میشــود .آدمهایــش
بیشــتر میشــوند و اتفاقاتــی میافتنــد كــه بــه كل مــن را و زندگ ـیام
را عــوض كردنــد .زندگــی مــن بــا عــدهای گــره خــورد كــه شــاید
اگــر بــا آنهــا آشــنا نمیشــدم ،امــروز اعصــاب ســالمتری داشــتم.
گاهــی تجربیاتــی كــه در زندگــی بــا آنهــا روب ـهرو میشــوی هیــچ
جــای دیگــر بــه كارت نمیآینــد .اساســا مــن بــا ایــن مفهــوم كــه
میشــود بــر اســاس تجربیــات گذشــته بهتــر زندگــی كــرد مشــكل
دارم.
زندگــی مــا مــدام در حــال افتــادن از ایــن چالــه بــه آن چــاه اســت
و ایــن چالهچولههــا هیــچ شــباهتی بــه هــم ندارنــد .مــا از ورطــهای
بــه ورطــه دیگــری میافتیــم و همیشــه همــان آدم ابتدایــی باقــی
میمانیــم .مثــا امــروز مشــكلمان فــان عــادت بــد اســت ،فــردا
بهمــان عــادت بــد .همیشــه ایــن عادتهــای بــد را داریــم و فرقــی در
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زندگیمــان نمیكنــد كــه ایــن عادتهــا از ایــن بــه آن تغییــر كننــد.
از تجربیاتمــان در ایــن چــاه نمیشــود در چــاه بعــدی اســتفاده كــرد.
دنیــا پــر اســت از دنیاهــای متفــاوت كــه متنافرنــد.
روزهــای آن دوران بــرای هیــچ كــدام از مــا تهرانیهــا خوشــایند
نبــود ،پــر بــود از نگرانــی و تشــویش ،بیاعتمــادی و عصبیــت .هــر
روز نگــران ایــن بــودم كــه فــردا شــرق منتشــر نشــود ،هــر روز نگــران
ایــن كــه كســی دســتگیر شــود .خداخــدا میكردیــم كــه ایــن نافــه
باحــال را نبندنــد .هــر روز حراســت ،كمیتــه انضباطــی ،بچههــای
دانشــگاه اسـمام را گذاشــته بونــد ســتارهدار .بــه خاطــر چــی؟ بــه خاطر
ایــن كــه روی جلــد نشــریه دانشــگاه عكــس تمــام رنگــی خاتمــی را
چــاپ كردیــم و آنهــا هــم در نشــریه را تختــه کردنــد و ســردبیرمان
را دو هفتــه نگذاشــتند بیایــد ســر كالس و بقیهمــان هــم رفتیــم تعهــد
دادیــم .امــا اینهــا آن روزهــا چنــدان اتفاقهــای عجیبــی نبودنــد،
شــاید حتــی اهمیتــی هــم نداشــتند .چهــره رئیــس حراســت دانشــگاه
بــا آن نــگاه خونســرد و تهلهجــه عربــی از كاســه توالــت خان ـهام هــم
بــرایام آشــناتر بــود.
روزهایــم بیشــتر گــره خــورده بــود بــا امیــر و باربــد و دارودستهشــان.
یــك گــروه ده ،یــازده نفــری كــه بیشــتر طــول هفتــه را بــا هــم
میگذراندنــد .ده نفــر باهــوش و جاهطلــب كــه دارودســته شــان
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تــوی زندگــی از همــه چیــز برایشــان مهمتــر بــود .جــور خاصــی
بــرای هــم اهمیــت داشــتند .ایــن كــه كــی دارد چــه كار میكنــد،
چــی میخوانــد و از همــه مهمتــر ایــن کــه بــا كســی غیــر از خودشــان
معاشــرت نكنــد .آنهــا در ارتباطهایشــان انحصارگــرا بودنــد .حتــی
تــوی خودشــان هــم اگــر دو نفــر بــا هــم بیشــتر صمیمــی بودنــد ،یــا
اگــر یكیشــان كمــی بــه دیگــری تمایــل پیــدا میكــرد ،از دســت
هــم شــاكی میشــدند.
امیــر یكجورهایــی جمــع كننــده بچههــا بــود .جمــع بــدون او ســوت
و كــور بــود .امــا میــاد كاریزماتیکشــان بــود ،همــه ناخــودآگاه
ســمتاش كشــیده میشــدند .همــه دوســت داشــتند یــک وقتهایــی
را بــا او خلــوت كننــد ،حــرف بزننــد و مشــورت بگیرنــد .امــا میشــود
گفــت هــر كــس جایــگاه خــودش را پیــدا كــرده بــود و اگــر كســی
نبــود ،حتمــا چیــزی كــم بــود .طولــی نكشــید كــه مــن هــم شــدم نفــر
دهــم ایــن دارودســته و مــورد حمایــت آنهــا .جمــع تشــكیل شــده
بــود از:
 .۱مهدیار
پســر خوشتیپــی كــه هیچــی از موســیقی ســرش نمیشــد .بیچــاره هــر
چیــزی را كــه از پیامســی پخــش میشــد موســیقی فــرض میكــرد.
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هــر بــار كــه مــن را میدیــد ،میگفــت« :هــی پســر بایــد كمــكام
كنــی كتابخــون شــم ».تنهــا كتابــی هــم كــه خوانــده بــود قلعــه
حیوانــات بــود .فكــر میكــرد بایــد بــا مــن فقــط راجــع بــه ادبیــات
حــرف بزنــد .باهــوش ،بــا قــدرت ارتبــاط قــوی ،خوشصحبــت
و متخصــص تمــام عیــار كامپیوتــر بــود .بیســت و دو ســاله .آیتــی
میخوانــد ،پیــام نــور.
 .۲مهشید
پســر بــود ،امــا اسـماش مهشــید بــود .از آن سیاسـیهای دوآتشــه بــود
بــه حســاب خــودش .تنهــا كتابهایــی كــه تــوی زندگـیاش خوانــده
بــود ترجمههــای پیــام یزدانجــو بــود ،بــه اضافــه ی فرانكوالیــش.
دهــان مــا را آســفالت كــرد بــا ایــن فرانكــوال .هــر چیــزی میگفتــی
فکتــی از فرانكــوال یــا پرومتــهی پســامدرن بــرایات مــیآورد .تــا
ایــن كــه یــك بــار زدم تــوی پــرش كــه ایــن همــه رمــان عالــی تــوی
دنیــا هســت .بكــش بیــرون از ایــن فرانكــوال و دیگــر از فرانكــوال
حرفــی نــزد .دو نقطــه دی .بیســت و چهــار ســالهَ ،هـ َو ِل دختــر ،یعنــی
دوســت داشــت بیشــتر بــا ضعیفههــا الس خشــكه بزنــد و برایشــان
از فرانكــوال بگویــد .دانشــجوی پزشــكی بــود.
 .۳كوشیار
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ایــن یكــی مثــل خــودم چندلربــاز بــود ،مثــل خــودم عشــق َهمــت
داشــت ،عشــق اســتر .موزیكبــاز حرفـهای بــود و چتبــاز تیــر .بچــه
باحــال ،حــال بــده ،ردیــف .آمپــر ضعــف دختــرش همیشــه رو صفــر
ثابــت بــود و بــا همیــناش هــم حــال میكــردم .ژرژ ســیمنونها را
جویــده بــود .بكــت را از بــر بــود .فكــت مـیآورد بــرایات از ژاك
قضــا و قــدری ،شــب هــول و دلــوز .خالصــه دیكشــنری مشــترك
داشــتیم در بُعــد اســاطیر ایــران .ریاضــی محــض میخوانــد ،تــرم اول
ارشــد بــود .ســرش تــوی الك خــودش بــود ،یكجورهایــی از همــه
بیشــتر بــا میــاد رفیــق بــود .دوس ـتهای ده ســاله بودنــد.
 .۴شبنم
مــو فرفــری .موزیــك بــاز .عشــق آركایــو هــم داشــت ،ولــی ترکــی
کــه همیشــه مــن را بــه یــاد او میانــدازد «اســتروی تــو هــون» لــد
زپلیــن اســت .وال پیپــر آیفــوناش كاور آن آلبــوم رولینــگ اســتونز
بــود كــه روش زیــپ شــلوار دارد .آل اســتار بــاز بــود و میگفــت
چهــل و دو جفــت آل اســتار و كانــورس دارد .رگ و ریشـهاش ترك
بــود ،تــرك اســتانبول .پــدر بــزرگ پــدریاش تــوی بچگــی آمــده
بــود آذربایجــان و بعــد هــم آمــده بودنــد تهــران .الی دندانهــاش
فاصلــه داشــت و یکــی از دندانهــای جلــوش لبپــر شــده بــود .یــك
جــوری میخندیــد ،دوســت داشــتی همیشــه بخنــدد .واســه همیــن
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زرت و زورت ازش تعریــف میكــردم و او هــم نیــشاش را بــاز
میكــرد .عاشــق ایــن بــود كــه از خــودش عكــس بگیــرد و بیایــد بــه
مــن نشــان بدهــد .از وقتــی بــا مــن آشــنا شــد ،از لباسهــای خســته
شــیفت كــرد بــه لباسهــای دخترانهتــر ،مثــا دامــن قرمــز گلدار
میپوشــید .دوســت داشــت همــه را راضــی نگــه دارد .یــك نمــور
هــم خــز م ـیزد .ریبــن شیشــه آین ـهای م ـیزد کــه وای خــدای مــن
فاجعــه اســت ایــن عینــك .هنــوز هــم هــر وقــت دختــر شاعرمســلک و
شــیدا میبینــم ،بهــش میگویــم ،بــا شــنیدن «اســتروی تــو هــون» بــه
یــاد تــو میافتــم ،ولــی ایــن آهنــگ مــن را فقــط یــاد شــبنم میانــدازد.
 .۵كیانوش
دختــر بــود ،امــا اس ـماش كیانــوش بــود و كیــا صــداش میكردنــد.
اُپِتبــاز بــود .دور چش ـمهاش را مثــل شــیرین نشــاط ســیاه میكــرد.
دوســت هــم داشــت شــیرین نشــاط را.
مــن تــوی هنرمندهــای نیویوركیمــان نیكــزاد را ترجیــح میدهــم و
البتــه كامــروز آرام را.
كیانــوش گشــادپوش بــود ،خســته میپوشــید چــون اضافــه وزن
داشــت .همیشــه یــك دوربیــن خبــری گنــده دنبــالاش بــود .بــا تكــه
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هــای ریــز مقــوا كــوالژ میســاخت .همكالســی میــاد تــوی دانشــگاه
بــود .عصبــی بــود و زود حوصل ـهاش ســر میرفــت و یــك فحشــی
چیــزی تــوی هــوا ول میكــرد .رابطــه نزدیكــی داشــتیم.
 .۶الله
فكــر كنــم نفــر اول اول توییتــر بــود ایــن دختــر .مــن كــه هیــچ
وقــت از ایــن چیزهــا خوشــم نیامــد و ســر هــم درنیــاوردم .امــا شــبنم
میگفــت ،اللــه از آن دختــر تــوی الســت هــم بیشــتر فالوئــر دارد،
دوســت دختــر ســایر ،اسـماش چــی بــود؟ پــس بــه نظــر مــن نویســنده
پاپیــوالر محســوب میشــد .ریزهمیــزه بــود و گــردن درازی داشــت و
عشــق مهمانــی و بازیهــای دختــر ،پســری بــود :بطریبــازی و از ایــن
مســخرهبازیها .همــه دوسـتاش داشــتند .مهربــان بــود و حــواساش
بــه همــه .امــا رابطــهاش بــا كوشــیار از همــه نزدیكتــر بــود ،مثــل
خواهــر و بــرادر بودنــد.
 .۷یاسمین
وراج بــود و زبــان و ادبیــات فرانســوی خوانــده بــود و متخصــص
فیلســوفان فرانســوی پنجــاه ســال دوم بــود .از بودریــار حــرف مـیزد،
جــوری كــه از هــر چــی بودریــار اســت بــدت میآمــد .طــاق گرفتــه
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بــود و خــودش را بــرای آزمــون دكتــری آمــاده میكــرد .همیشــه
رژلــب قرمــز تنــدی مــیزد كــه حــال مــن را بــد میكــرد ،تهــوع
میگرفتــم از آن رنــگ تنــد .دوســت داشــت بــا هــرآدمــی تنهــا
صحبــت كنــد و اگــر نفــر ســومی وارد گفتوگویمــان میشــد،
صحبــت را میكشــید بــه چرندیــات روزمــره .كفــش پاشــنه بلنــد
میپوشــید بــا جیــن فــاق كوتــاه .همیشــه هــم برنــزه بــود .نویســنده
عزیــز همــه روزهایــش علــی اشــرف درویشــیان بــود و هیــچ وقــت
نفهمیــدم چــرا.
والبته من و امیر و میالد.
*
بــار اولــی كــه بــا جمــع آشــنا شــدم بــا امیــر رفتیــم آپارتمــان یاســمین.
اولــش کمــی رســمی برخــورد كردنــد ،امــا كمكــم آن قــدر كیــا
فح ـشام داد كــه چــرا ایــن قــدر شــبیه بــاب دیلــن كــردم ریخــت و
قیافـهام را ،کــه او هــم دلاش میخواســت پســر بــود و ریخـتاش را
آن شــكلی میكــرد كــه خیلــی زود بــا هــم صمیمــی شــدیم.
آدمهــای بینظیــری بودنــد و البتــه بیشــتر تحتتاثیــر آدمهــای اصلــی
گــروه عمــل میكردنــد .در واقــع ،جمــع تشــكیل شــده بــود از آدم
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اصلیهــا و آدمهــای دنبالــهرو .آدم اصلیهــا میــاد و كوشــیار
و یاســمین و شــبنم بودنــد و بقیــه یکجورهایــی از اینهــا تقلیــد
میكردنــد و بــاز بیــن اینهــا ،میــاد و شــبنم از بقیــه حرفشــان
بیشــتر بــرش داشــت .بیشــتر خانــه كوچــك مــن یــا خانــه یاســمین
جمــع میشــدیم كــه آپارتمــان بزرگــی بــود.
آن شــب كــه بــرای اولیــن بــار مــن وارد ایــن جمــع شــدم ،از پیــش
میــاد و امیــر مــن را بــه بچههــا معرفــی كــرده بودنــد .واســه همیــن
هــم مــن خیلــی زود پذیرفتــه شــدم .كمــی كه از شبنشــینی گذشــت،
یاســمین و باربــد غیبشــان زد .روی گوشــی مــن اساماس آمــد كــه:
«بیــا تــو اتــاق ».باربــد بــود.
بلنــد شــدم و بــه كریــدوری رفتــم كــه ســه تــا اتــاق داشــت .در
اتــاق ســمت راســتی را بــاز كــردم و رفتــم داخــل .یاســمین ســیگار
میكشــید .بــا آن لبهــای قرمــز بیریخــتاش .باربــد گفــت« :مــا
میخوایــم یــه كارایــی بكنیــم اردشــیر .میخوایــم بدونیــم میتونیــم
روی تــو هــم حســاب كنیــم یــا نــه؟» یــك شیشــه مارتینــی روی میــز
بــود .نمیدانــم چــرا بــازش نمیكردنــد تــا بــه همــه خــوش بگــذرد.
گفتم« :خب ،من معموال میخونم ،بعد امضا میكنم».
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«مــا آدمهایــی هســتیم كــه كار نمیكنیــم ،یعنــی اعتقــادی بــه كار
كــردن نداریــم .مــا بــه زندگــی واال میپردازیــم ،بــرای ســرمایهداری
كار نمیكنیــم».
پــای چــپام را از روی پــای راســتام برداشــتم و بــه مــوازاتاش
زمیــن گذاشــتم .گفتــم« :چــه قــدر متظاهرانــه».
یاسمین گفت« :منظورت چیه؟»
«یعنــی چــه قــدر متظاهرانــه تنبلیتــون رو توجیــه میكنیــن .حــاال
بــرای گذرونــدن زندگــی چــی كار میكنیــن؟ دزدی؟ جاكشــی؟
چــی؟»
میالد گفت« :نه ،تو چرا یههو جبهه گرفتی؟»
«بــرای ایــن كــه احســاس میكنــم قــراره بــا یــه پیشــنهاد غیراخالقــی
روبـهرو شــم».
یاسمین گفت« :همیشه این قدر زود قضاوت میكنی؟»
میــاد یــكوری نشســت روی میــز كار شــلوغپلوغ یاســمین و گفــت:
«مــا نــه دزدی میكنیــم نــه جاكشــی .مــا شــرطبندی میكنیــم و
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شــرط رو میبریــم».
داســتان از ایــن قــرار بــود كــه آنهــا میگشــتند یــك عــده بچــه
پــولدار پیــدا میكردنــد و بعــد بــا آنهــا ســر چیزهــای عجیــب
و غریــب شــرط میبســتند و پــول خوبــی هــم از ایــن راه گیرشــان
میآمــد .مثــا یــك بــار شــرط بندیشــان ایــن بــود كــه بتواننــد تــا
دو هفتــه عكســی از لیــا حاتمــی بگیرنــد در حــال رانندگــی ،لحظهای
كــه او پشــت فرمــان عصبانــی میشــود .آنهــا ایــن كار را کــرده
بودنــد و ســه میلیــون تومــان هــم پــول گرفتــه بودنــد .یــا یــك بــار
شــرط بســته بودنــد كــه تــوی ســاعت مشــخصی از شــب تمــام درهــای
پردیــس ســینمایی پــارك ملــت قفــل شــوند .بابــت ایــن یكــی هفــت
میلیــون گیرشــان آمــده بــود .زدن تــوی گــوش مهــدی یزدانیخــرم
(بــا ایــن توضیــح کــه طــرف تــوی کاراتــه کمربنــد داره) ،پیــدا كــردن
یــك نســخه بــا كیفیــت از شــب قــوزی فــرخ غفــاری ،دیــزی خــوردن
بــا جــواد یســاری و ...بابــت تمــام اینهــا پــول گرفتــه بودنــد.
گفتــم« :خــب ،چــه طــور ایــن كارهــا را میكنیــد؟ چــه جــوری
آدمهایــی را پیــدا میكنیــد كــه بابــت ایــن چیزهــا بــه شــما پــول
بدهنــد؟»
یاســمین گفــت« :كار چنــدان ســختی نیســت ،هــر شــرطی كــه بســته
53

ِ
وضعیت گیاهی
اعالم

دانیال حقیقی

میشــه از قبــل مقدمــات بــردش فراهــم شــده .مــا فیالبداهــه بــا
كســی شــرط نمیبندیــم».
وسوســهبرانگیز بــود  ،ایــن طــور زندگــی وسوســهبرانگیز بــود و
ریســك داشــت.
میــاد گفــت« :تــو خــودت گفتــی همیشــه میخواســتی از روزمرگــی
فــرار كنــی ،ایــن بهتریــن شــرایطه بــرای فــرار کــردن از روزمرگــی.
یــا شــرط میبنــدی و شــرط رو میبــری یــا گشــنه میمونــی .ایــن
یــه بــازی جدیــه».
ایــن بــازی جــدی بــود .صحنــه پینتبــال بــازی كــردن بچــه بورژواهــا
از جلــو چش ـمهام گذشــت .بیچارههایــی كــه بــه دنبــال شــادی وارد
بازیهــای احمقانــه ســاختگی میشــدند .امــا بــازیای كــه بــه مــن
پیشــنهاد شــده بــود ســاختگی نبــود ،دروغــی نبــود ،هــر اشــتباهی
پیشــامد حقیقــی داشــت.
یاســمین گفــت« :ایــن بــازی از متــن و ذات زندگــی مـیآد ،اردشــیر».
ایــن بــازی از متــن و ذات زندگــی م ـیآد اردشــیر ،كار خــودش را
كــرد و مــن قبــول كــردم وارد بــازی شــوم.
چنــد دقیقــه بعــد لیــوانام را برداشــتم و رفتــم تــوی بالكــن تــا ســیگار
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بكشــم .كوشــیار نشســته بــود روی یكــی از ایــن صندلیهــای
تاشــو .مــن هــم یكــی از كنــار دیــوار برداشــتم و بــاز كــردم و
نشســتم .كوشــیار ســرش را تــكان داد و لبخنــد زد .مــن هــم لبخنــد
زدم .گفــت« :قبــول كــردی؟» تــوی آپارتمــان داشــتند پوركیپایــن
تــری گــوش میكردنــد .ســر برگردانــدم و داخــل را نــگاه كــردم.
مهدیــار تــوی حــال خــودش نبــود ،وســط هــال ایســتاده بــود و جلــو
آینــه ادا اطــوار خوانندههــای راك را درمــیآورد و گیتــار مــیزد
بــا راكــت تنیــس .گفتــم« :آره ».گفــت« :اشــتباه كــردی ».نگاهــش
كــردم ،چشــمهایش را تنــگ كــرده بــود و بــه دورهــا خیــره شــده
بــود .تهــران پــر از دانههــای نورانــی بــود .گفتــم« :چــرا؟» ســیگارش
را روشــن كــرد و گفــت« :ای قربــونات بــرم تهــرون كــه اول مایـهدار
تهــرون هــم انقــدر چــراغ نــداره كــه تــو داری ».زد روی زانــوم و بلنــد
شــد .یــک پــک عمیــق زد  ،در تــراس را بــاز كــرد و رفــت .ســیگارم
را پــک زدم و دود را بیــرون دادم .در تــراس دوبــاره بــاز شــد .شــبنم
بــود .جیــن پوشــیده بــود بــا پیراهــن چارخانــه آبیســورمهای .لبخنــد
زد و نشســت .آرایــش نداشــت .گفــت« :چــه خبــر؟» لبخنــد زیبایــی
داشــت.
گفتم« :هیچی سالمتی».
گفــت« :اَه ،میدونــی از چــی بــدم مــیآد؟» نســیم خنكــی میآمــد
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كــه هیجــان بــا خــودش مــی آورد.
گفتم« :نه ،از چی؟»
«از تــو ،از آدمهایــی كــه دیالوگهــای تكــراری میگــن .ایــن
هیچــی ســامتی رو دیگــه تــو ســریالهای ســیروس مقــدم هــم كســی
تكــرار نمیكنــه».
معمــوال بــار اولــی كــه كســی را میبینیــم بــه او نمیگوییــم از تــو
بــدم مــی آیــد .گفتــم« :تــوی ســریالهای ســیروس مقــدم هــم دیگــه
وقتــی كســی میخــواد ســر صحبــت رو بــاز كنــه ،نمیگــه چــه خبــر».
خندیــد .گفــت« :راســت میگــی ،آره ،پــس از خــودم هــم بــدم
مــیآد .تــو بچــه بــودی تابســتونا میكــرو بــازی میكــردی؟»
«آره؟ واســه چــی میپرســی؟» نفــس عمیقــی كشــید و خــودش
را تــوی صندلــی جمــع كــرد .گفــت« :مــنام بچــه بــودم تابســتونا
میكــرو بــازی میكــردم .بچــه بــودی بابــات اینــا ارتــش ســری نــگاه
میكــردن؟»
«آره».
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خندیــد .گفــت« :وقتــی ارتــش ســری نــگاه میكــردن حوصلــهات
ســر میرفــت ،نــه؟»
گفتــم« :آره ،گــزارش هفتگــی هــم كــه نــگاه میكــردن ،مــن
حوصلــهام ســر میرفــت ».خندیدیــم.
شــبنم گفــت« :آره ،آره ...یادتــه ؟ مــرگام میگرفــت از ایــن گزارش
هفتگــی ،همیشــه مشــق داشــتیم اون موقعهــا».
«آره ،شت .یادته؟»
در تــراس بــاز شــد و مهشــید آمــد پیــش مــا .یــك صندلــی تاشــو
برداشــت و نشســت روش .گفــت« :صحبــت ســر چیــه؟»
شبنم گفت« :دارم با مبانی زیستی خودم آشناش میكنم».
مهشید گفت« :آها ،مشكلی نیست كه منام این جا باشم؟»
گفتیم« :نه بابا ،بیخیال».
شبنم گفت« :چه مشكلی».
مهشــید تیشــرت آســتین بلنــد طوســی پوشــیده بــود بــا شــلوارك
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هاوایــی .تــه ریــش داشــت .گفــت« :خــب ،ادامــه بدیــن».
شــبنم گفــت« :تــو اگــه بخــوای بــه یــه نفــر بگــی دوس ـتاش داری،
چــی كار میكنــی؟»
گفتم«:واال چی بگم .معموال برنامه از پیش تعیین شده ندارم».
«میشه یكیاش رو تعریف كنی؟»
«آره مشكلی نیست ،تعریف میكنم».
شــبنم گفــت« :وایســا اللــه رو صــدا كنــم ...اللــه؟ اللــه؟ پاشــو بیــا ایــن
جــا ».چنــد لحظــه بعــد اللــه در تــراس را بــاز كــرد و آمــد پیــش مــا.
مهشــید گفــت« :بیــا اللــه ،شــبنم داره بــا مبانــی زیســتیاش آشــنا
میكنــه اردشــیر رو .اردشــیر میخــواد خاطــره تعریــف كنــه حــاال».
الله گفت« :چی باحال».
شبنم گفت« :وایسا یه آركایو بذارم».
مهشید گفت« :سرویس كردی ما رو با این آركایو».
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شــبنم همــان طــور كــه تــوی گوشــیاش دنبــال چیــزی میگشــت
گفــت« :بــه تــو چــه ».آهنــگ بــرادر را گذاشــت .گفــت« :تعریــف
كــن».
گفتــم« :یــه بــار یــه دختــره بــود ،میرفتیــم كافــه عكــس ،میاومــد
مینشســت اون جــا ،پاتــوقاش بــود .كمكــم پاتــوق مــنام شــد.
چــون خــوشام اومــده بــود از اون یــارو».
شبنم به الله گفت« :به دختره میگه یارو».
«گیــر كــرده بــودم چــه جــوری بــرم بهــش پیشــنهاد بــدم ،خوشــم
نمیاومــد مــث بقیــه پســرها باشــه رفتــارم كــه مـیرن جلــو و میگــن
ببخشــید میتونــم وقتتــون رو بگیــرم و از ایــن حرفــا .هیچــی،
خالصــه كلــی نشســتم فــک كــردم چــی كار كنــم .بــه هــزار دوز و
كلــك و از اون پســره كــه تــو عكــس كار میكنــه آمــار رو كشــیدم
كــه بچــه ونكــه و اســمش پگاهــه».
شبنم گفت« :پگاها سفیدن ،سفید بود؟»
«آره .یــه روز داشــتم میرفتــم ،دیــدم یــه كوچههــه اسـماش بنبســت
پگاهــه ،مـخام جرقــه زد .همــون شــب تابلــو اون كوچــه رو دزدیــدم».
زدنــد زیــر خنده.
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مهشید گفت« :چه كار كثیف قشنگی».
«فرداش تابلو رو پیچیدیم الی ترمه و بردم گذاشتم رو میزش».
الله گفت« :قبول كرد؟»
گفتم« :نه بابا ،اسكل بود یارو».
شــبنم گفــت« :اگــه مــن بــودم بــا كلــه قبــول میكــردم  ،چشــم بســته».
خندیدیم.
كیا آمد توی تراس ،گفت«:بیاین تو شام بخوریم».
این اولین شب آشنایی من با آنها بود.
*
دوران خوبــی بــود .فیلــم میدیدیــم .میرفتیــم ســینما ،فوتبــال
میدیدیــم .میرفتیــم شــانزلیزه (پــارك درازی بــاالی اتوبــان همــت)
پاهایمــان را از بــاالی دیــوار آویــزان میكردیــم و ماشــینها از زیــر
پاهایمــان رد میشــدند .میرفتیــم آیزنــگارد (زمینخاكــی زیــر بــرج
میــاد) .صبحهــا زود بیــدار میشــدیم و ش ـبها دیــر میخوابیدیــم.
ســاعتها تــوی گالریهــا پــاس بودیــم ،چــه قــدر یادداشــت دارم
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مــن از آن گالریگردیهــا .آرزوهــای بچههــا هنــوز خاطــرم هســت.
مهدیــار ســعی میكــرد رپــر شــود ،آرزوش ایــن بــود بــا هیچكــس
تــرك بدهــد بیــرون .كیــا میخواســت هــر طــور شــده پــایاش را
بــه كریســتی بــاز كنــد و میــاد همیشــه مســخرهاش میكــرد .امیــر
میخواســت آپارتمانــی تــوی بــرج تهــران بخــرد .اللــه دوســت
داشــت بــرود آمســتردام و آزادی خــاص هلندیهــا را تجربــه كنــد.
شــبنم میخواســت بــرود آالبامــا ،یــك گروهــی پیــدا كــرده بــود
كــه منــزوی زندگــی میكردنــد ،جــدا از جامعــه .میخواســت بــرود
قاطــی آنهــا بشــود .مهشــید میخواســت بیمارســتان كــودكان داشــته
باشــد .یاســمین آرزو داشــت بــرود و پاریــس زندگــی كنــد .خالصــه
هــر كســی میخواســت بــه یــك جایــی برســد ،غیــر از آن جایــی كــه
ایســتاده بــود و بــرای ایــن كار هــم شــرطبندی میكــرد.
اینهــا قســمتهای پیــش پاافتــاده آن روزهــا هســتند .اصلشــان
بحثهــای داغ بینمــان بــود كــه نمیشــد ازشــان گذشــت .همــه
بــا تمــام توجــه گــوش میكردنــد كــه كــی چــه میگویــد .بیشــتر
هــم شــبنم و میــاد و مــن و یاســمین حــرف میزدیــم و گاهــی آن
وســطها یــك مرتبــه مهدیــار داد مــیزد ،ایــوهلل ،ایــوهلل .
یكــی از آن شـبها كــه مــن دیگــر بــا بچههــا آشــنا شــده بــودم ،رفتیم
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بــام .مــن و باربــد و كوشــیار بودیــم بــا یاســمین و شــبنم .بقیــه درگیــر
كارهــای خودشــان بودنــد و نیامــده بودنــد .بــاد خنكــی میآمــد كــه
تــوی آن تابســتان غنیمــت بــود .شــبنم بــا موبایـلاش آركایــو گذاشــته
بــود و یاســمین از آن یــاروی پرتقالــی بــرای همهمــان آب پرتقــال
خریــده بــود .كوشــیار مثــل همیشــه تــوی خــودش بــود و ســیگار
میكشــید .مــن مــردم را نــگاه میكــردم كــه بــا كلمــن و راكتهــای
بدمینتــون میآمدنــد و تمــام هــم نمیشــدند.
میالد گفت« :دیگه خسته شدم از دست بعضی كاراتون».
یاسمین گفت« :كدوم كارامون؟»
«چرا این قدر حساساید نسبت به كارای همدیگه؟»
«كدوم كارا؟»
«مــدام بــا هــم داره دعواتــون میشــه .همهتــون تــو كــف همایــن.
همهتــونام میخوایــد بگیــد هیــچ اهمیتــی بــه هــم نمیدیــن .امیــر
كــه دیگــه مــن رو خســته كــرده».
شبنم گفت« :من فک میكردم تو با امیر مشكل نداری؟»
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«اشتباه فک میكردی».
یاسمین گفت« :چی كار كرده امیر؟»
میــاد گفــت« :دوبــاره مســابقه گذاشــته ...بــا مهشــید .صــد بــار بهــش
گفتــم خــودت بــاش .میخــواد عیــن مهشــید واســه مــا فوكــو حــرف
بزنــه».
كوشیار گفت« :میالد مشكل تو اینا نیست».
«پس چیه؟»
كوشیار گفت« :مشكلاش اینا نیست».
شبنم گفت« :پس چیه؟»
كوشــیار بلنــد شــد و رفــت لــب پرتــگاه ایســتاد .رفتــم كنــارش .گفت:
«مــن عاشــق ایــن چراغهــام ».تهــران پــر از دانههــای روشــن بــود.
میــاد پشــت ســرمان پیــش دخترهــا بــود .داشــت میگفــت« :حــاال
مــن منظــور كوشــیار رو نمیدونــم بعــدا حتمــا بهــم میگــه ،ولــی
اصــل ماجــرا اینــه كــه اگــه همیــن جــوری بــا هــم مشــكل داشــته
باشــین اصــا نمیشــه ادامــه داد».
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به كوشیار گفتم« :قضیه چیه كوشیار؟»
«میــاد خــودش رو گــم كــرده .شــخصیتاش رو ایــن بچههــا
دزدیــدن .دیگــه االن نمیدونــه كیــه .داره دســت و پــا میزنــه .یــه
زمانــی فقــط اون میتونســت بچههــا رو جمــع كنــه .بابابــزرگ همــه
بــود ،ولــی االن دیگــه مثــل قبــل بــه وجــودش احتیاجــی نــدارن .اونــم
ایــن رو میدونــه .حــالام از ایــن یاســمین بــه هــم میخــوره».
«چرا؟ بچه خوبییه كه؟»
«هیــچ اخالقیاتــی تــو كلهاش نیســت .تمــام كارهــاش از روی سیاســته.
مــن درســت تــو رو نمیشناســم ،ولــی دوســت دارم بهــت اعتمــاد
كنــم .اصــا از ایــن خوشــم نم ـیآد كــه پولهــا دســت اونــه».
بــاد موهایمــان را بــه هــم میریخــت ،بــاد گــرم تابســتان .گفتــم:
«چــرا؟»
«خوشــم نمـیآد هــر بــار پــول بخــوام بایــد بــه اون بگــم کــه حســاب
خــرج كــردنام رو داشــته باشــه».
«چی شد كه این كاره شدی؟»
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«بی پولی».
«پدر مادرت؟»
«مردن .با مادربزرگام زندگی میكنم ،از اون عصبانیهاست».
«از ِكی؟»
«از بچگی».
«خب چرا سر كار نرفتی؟»
«یــه دانشــجوی نقاشــی چــه كاری میتونــه پیــدا كنــه جــز پیــك
موتــوری و پادویــی بنــگاه؟ دخــل و خــرجام جــور نبــود ،البتــه بــاز
هــم گهــگاه مجبــورم كار كنــم .از ایــن كارهــا هــم خیلــی پــول در
نم ـیآد .تــو چــرا قبــول كــردی؟»
«من؟ تنهایی .میخواستم با شماها باشم».
«پدر مادرت؟»
«نیستن .دنبال كار خودشونان».
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«شت .پس واسه چی بچهدار شدن؟»
«واسه این كه رابطهشون بهتر شه».
«شد؟»
«جدا شدن».
شبنم آمد پیشمان .گفت«:چی میگید با هم؟»
كوشــیار گفــت« :روســتایی ،هنــوز یــاد نگرفتــی بــه خلــوت آدمهــا
احتــرام بــذاری؟»
«ببخشید شهری ».و رفت.
كوشیار گفت« :از زنها بدم میآد».
گفتــم« :ولــی بــا اللــه رفتــارت خیلــی فــرق داره بیــن همــه اینهــا.
نمیتونــی بگــی ازشــون بــدت مــیآد».
«اون فرق داره .من مادر نداشتم .میفهمی چی میگم؟»
«آره ».بــه دور بــر نــگاه كــردم .یاســمین داشــت بــا میــاد حــرف
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م ـیزد و مــدام بــا دس ـتهاش بــه گفتــارش كمــك میكــرد .شــبنم
روی نیمكــت نشســته بــود و ســیگار میكشــید.
خانــم میانســالی آمــد نزدیــك و گفــت« :بــه اون دوس ـتتون بگیــد
ســیگارش رو خامــوش كنــه .دارن دخترهــا رو جمــع میكنــن».
كوشــیار گفــت« :شــت .بریــم حاجــی دیگــه شــب شــده ،نمیشــه
مونــد».
بچههــا را صــدا زدم و برگشــتیم پاییــن .تــوی راه شــبنم كنــار مــن راه
میآمــد .گفــت« :میدونــی داشــتم بــه چــی فكــر میكــردم؟»
«بــه چــی؟» بــه چنــد تــا پیرمــرد كوهنــورد ســام دادم .پیرمردهــا را
دوســت دارم.
شــبنم گفــت« :بــه ایــن كــه وقتــی داری قــدم میزنــی ،یــه بــار
چشــمات بیفتــه بــه یــه بنبســتی كــه اســماش شــبنمه ».خندیدیــم.
«چرا؟ كه چی؟»
«كه این كه برام بدزدیش».
«اوه ،برام بدزدیش! واسه چی باید برات بدزدمش؟»
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«واسه این كه خیلی باحاله».
«آها ،باحاله .من خب كال آدم باحالیام ،میدونی؟»
«بر منكرش تف داشام».
میــاد خــودش را رســاند بــه مــا .گفــت« :تمــوم نشــد ایــن مبانــی
زیســتی؟»
شــبنم گفــت« :دربــاره اون نیســت ...داشــتیم راجــع بــه تفریــح صحبت
میكردیــم».
«خب؟ به كجا رسیدین؟»
«بــه ایــن جــا كــه تفریــح امــروز ...تفریــح آدم امــروز گــم شــده .معلوم
نیســت چــی میتونــه باشــه».
«باهــات موافقــم .شــنیدم بیــل گیتــس میخــواد كتابهــای كاغــذی
رو حــذف كنــه ...كتابخونههــای الكترونیكــی راه بنــدازه در ســطح
كلــون .مــن اصــا نمیخــوام كتابهــای كاغــذی از بیــن بــرن».
گفتم«:آره .كتابهای كاغذی به آدم انگیزه خوندن میدن».
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شــبنم گفــت« :تفریـحاش بیشــتره .كتــاب كاغــذی خونــدن مفرحتــره
تــا ایــن کــه زل بزنــی بــه صفحــه مانیتــور .میدونــی چــرا؟»
میــاد گفــت« :چــون تــا حــاال دســت نیوتــن یــا همینگــوی آیپــد
ندیدیــم .چــون نمیشــه كتابهــای الكترونیكــی رو بــدی واس ـهات
امضــا كنــن ».خندیدیــم.
شــبنم گفــت« :آره ،راســت میگــی .بعــد از ســینما آدمهــا
همهشــون از روی رســانه و هنــر زندگــی میكنــن .یــه نــگاه بــه
لبــاس پوشــیدنهامون بكــن ،شــبیه آدمهــای عكسهــای فلیكــر
لبــاس میپوشــیم .یهجورایــی حــس میكنــم زندگــی بچــه تهــرون
داره كــم كــم پاریســی میشــه .یــه دوره داشــتیم خیلــی نیویوركــی
میشــدیم ،بــه خاطــر ســریال فرنــدز بــود مثــا یــا وودی آلــن .شــاید
هــم بــه خاطــر رمانهــای اســتر .امــا االن عكاســی خیلــی رومــون تاثیــر
داره م ـیذاره .بــه خاطــر وبالگهایــی مثــل فانــوس یــا اولــد فشــن».
گفتــم« :بیچــاره فیلیــپ راث و اوتــس .راســت میگــی داریــم
اروپایــی میشــیم .ایتالیــا امــروز بــه انــدازه آمریــكا محبــوب شــده.
مــا تهرونیهــا هیچکسایــم».
میــاد گفــت« :نقاشـیمون هــم داره مـیره بــه همون ســمت .بــه خاطر
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كریســتی و آدمهایــی مثــل چارلــز ســاچی .یكــی دیگــه از دلیلهــاش
هــم اینــه كــه اروپــا رفتــن راحتتــر از آمریــكا رفتــن شــده .خیلــی
از اقــوام مــا دارن مـیرن اروپــا .تــب گریــن كارت خوابیــده دیگــه».
شــبنم گفــت« :میدونــی چــرا؟ چــون ایرانیهــا خیلــی بــا آمریكاییهــا
فــرق دارن .یكــی دیگــه از دالیـلاش هــم كتابهایــی بــود كــه چــاپ
شــد و كمتــر كســی بــه ایــن توجــه كــرد كــه ریزهریــزه عوضمــون
میكنــه .ماهــا همهمــون اســتر رو دوســت داریــم .فكــر میكردیــم
اســتر محصــول نیویــورك باشــه .ولــی وقتــی دســت بــه دهــان منتشــر
شــد فهمیدیــم كــه اســتر محصــول اروپاســت .همینگــوی مثــا بیشــتر
كارهــاش تــو اروپــا میگــذره .مــا تحتتاثیــر همینگــوی هســتیم،
چــه بخوایــم چــه نخوایــم».
گفتــم« :آره ،آره راســت میگــی .یــه چیزهایــی مــیآد مــیره تــو
مخمــون و دیگــه ولمــون نمیكنــه .مثــا دوبلیــن رفتــناســتر كــه
همــهاش هــم بــه خاطــر جویــس بــوده .االن كــه اینهــا رو گفتــی،
مــن فهمیــدم چــه قــدر درگیــر ایــن جملههــا هســتم».
باربــد گفــت« :ولــی عكاســی امــروز داره همــه هنرهــا رو ضربــه فنــی
میكنــه .حتــی ادبیــات رو .ســینما كــه دیگــه چیــزی واســه گفتــن
نــداره .وقتــی فلیكــر اومــد فهمیــدم یــه چیزهایــی هســت كــه فقــط
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بــا عكــس میشــه گفــت .ایــن چیــزی بــود كــه پاریســیها خیلــی
زودتــر از بچــه تهرونیهــا فهمیــدن .چــون مــا خیلــی بــا عكاســی
آشــنا نبودیــم و مگــه اصــا چنــد تــا عــكاس داشــتیم و از بیــن اینهــا
مگــه چنــد تاشــون عــكاس شــهری بــودن؟»
شــبنم گفــت« :مــن وقتــی جوونتــر بــودم و هنــوز خیلــی اینترنــت
مثــل امــروز نشــده بــود ،نمیفهمیــدم ســوزان ســونتاگ چــرا انقــدر
بــا هیجــان راجــع بــه عكاســی حــرف میزنــه ،چــون راس ـتاش رو
بخوایــد ،اصــا عكــس ندیــده بودیــم اون روزهــا .بعــد مجلههــای
تجســمی اومــدن :تندیــس ،حرفــه :هنرمنــد ،هنــر فــردا ،مجلــه
عكاســی ،نقدهــای قرهباغــی راجــع بــه عكــس .عكــس شــهری
زندگــی همهمــون رو عــوض كــرده».
دیگــه رســیده بودیــم به ماشــین ،ون مشــكی گروه .یاســمن و كوشــیار
زودتــر از مــا رســیده بودنــد .شــبنم گفــت« :بچههــا بیایــد پیــاده بریم».
گفتم«:من پام».
میــاد گفــت« :بریــم .یاســمین مــا پیــاده میریــم ».كوشــیار ســرش را
انداخــت پاییــن و ســوار ون شــد.
یاســمین گفــت« :مــا میریــم فــری كثیــف ســاندویچ بگیریــم واســه
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همــه .بیایــد خونــه مــن».
شبنم گفت« :باشه ...واسه من نگیرین ،من شام نمیخورم».
شــبنم بــا گوشــیاش موریكونــه پلــی كــرد ،روزی روزگاری در
آمریــكا ،همــان جایــی كــه پســر كوچیكــه ،رفیــق نودلــز ،را بــا گلولــه
میزننــد .افتــاده بودیــم تــوی ســر پایینــی و میآمدیــم تــا برســیم
پاییــن.
میــاد گفــت« :تفریــح اصلــی مــردم فكــر میكنــم داره مـیره ســمتی
كــه تفریحشــون دیگــه بــازی نباشــه .ارتبــاط خیلــی مهــم شــده واســه
ملــت .معاشــرت شــده مهمتریــن چیــز .خــوب بــودن ،خــوب رفتــار
كــردن ،دغدغــه و تفریــح دارن بــه هــم نزدیــك میشــن».
شــبنم گفــت« :داریــم بــه یــه جایــی میرســیم كــه تفریــح اصلــی
مطــرح كــردن شــهرمون باشــه».
گفتم« :یعنی چی؟»
میــاد گفــت« :قبــا مثــا یادتــه ،بچههــای محلههــای مختلــف تهــران
بــا هــم یهجورهایــی كلكل داشــتن؟»
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«آره ،مثــا بچههــای شــرق بــا بچههــای افســریه .بچههــای جنتآبــاد
بــا بچههــای آریاشــهر .دعــوا میشــد ،دعواهــای دســتهجمعی.
هنــوزم بعضــی وقتهــا میشــه از ایــن در گیریهــا».
«آره ،آفریــن .كمكــم داره یــه جــوری مســابقه شــكل میگیــره بیــن
بچههــای شــهرهای مختلــف دنیــا تــوی ســبک زندگــی .مــا فعــا
بــازی رو بــه پاریســیها باختیــم».
شــبنم گفــت« :خوبــیاش اینــه كــه بچــه تهــرون دغدغــه هویــت و
اصالــت داره .مثــا مــا از روسهــا بدمــون مــیآد ،درســته؟»
گفتم« :آره».
«هیچ نشونهای از مسكو تو تهران پیدا میكنی؟»
«نه خب ،راست میگی».
میــاد گفــت« :یــه دعــوای هویتــی داره شــكل میگیــره كــه نتیجــه
اینــه كــه مــا میخوایــم خودمــون رو تعریــف كنیــم .همیــن توجــه
خوبــی كــه داره بــه بحــث معمــاری و شهرســازی میشــه تــوی تهــران
از طــرف معمارهایــی كــه از طبقــه متوســط هــم هســتن ،نتیجــه همینه».
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گفتــم« :آره ،ولــی بــدیاش اینــه كــه مــا تــوی همیــن ماجــرا ،یعنــی
معمــاری هــم داریــم میریــم ســمت نظریههــای پاریســی :دلــوز،
دریــدا»...
شــبنم گفــت« :خــب بــه ایــن خاطــر كــه داریــم پاریســی زندگــی
میكنیــم .مــا یــه مشــت جــوون پرســهبازیم .پرســهبازها تــوی
پاریــس متولــد شــدن .مــا پیرهنهــای چارخونــهای میپوشــیم كــه
آدمهــای نمایشنامههــای مــه هــزار و نهصــد و شــصت و هشــت تــو
پاریــس تنشــون میكنــن».
گفتــم« :بحــث شــکل شهرنشــینی ایــن جــا ،شــکل جمعگرایــی
روسهــا از یــه طــرف ،شــکل فــردی لسآنجلســی از یــه طــرف
دیگــه .مــا کــه خودمــون تــو شــکل زندگــی روزمــره مــدل شهرنشــینی
نداشــتیم هیــچ وقــت .همیشــه یــه مدنیــت از بــاال بــه پاییــن دیکتــه
شــده»...
تلفــن میــاد زنــگ خــورد« .الــو؟ امیــر؟ ســام .هــا؟ اومدیــم ،اومدیم.
اردشــیر بــدو یــه دربســت بگیر».
«چی شده؟»
«امیر اونهایی كه اون شب زدنمون رو پیدا كرده».
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داد زدم«:دربست».
پرایــد ســفید هاچبــك زد روی ترمــز .میــاد گفــت« :شــبنم تــو
خــودت میتونــی بــری خونــه؟»
«آره ،شــما بریــن ،امــا مراقــب باشــین .اگــه بگــم نریــن كــه گــوش
نمیكنیــن ».خداحافظــی كردیــم و پریدیــم تــوی پرایــد.
گفتم« :آقا برو»...
«كجا؟»
«میالد كجا؟»
میالد گفت« :برو نارمك ،میدون نوزدهم».
امیــر كروزرشــان را نشــانمان داد .پــارك كــرده بودنــد .گفت«:ایــن
جــا نمیشــه ...فــک كنــم محــل خودشــونه».
كمــی منتظــر شــدیم .كچــل نازنــازی بــا آن یــاروی ســبیل دســته
موتــوری آمدنــد و ســوار كــروزر شــدند .انداختیــم دنبالشــان.
ماشــین امیــر آن روزهــا یــک اُپــل ُكرســای لگــن بــود.
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نگــران بــودم .امیــر چماقــی گذاشــته بــود روی صندلــی عقــب ،كنــار
دســت مــن .رفتنــد و دنبالشــان رفتیــم تــا رســیدیم بــه ســیدخندان.
زیــر پــل نگــه داشــتند .كچــل نازنــازی پیــاده شــد تــا از آن یــاروی
وانتــی چــای بخــرد .دســته موتــوری پشــت فرمــان بــود .امیــر قفــل
فرمــان را برداشــت و گفــت« :بریــم حاجــی».
میــاد پنجهبكــس را از تــوی داشــبورد برداشــت ،پیــاده شــدیم .مــن
چمــاق دسـتام بــود .میــاد رفــت ســمت دســته موتــوری ،مــن رفتــم
ســراغ كچــل نازنــازی .برگشــت ،مــن را شــناخت و ابروهــاش پریدنــد
بــاال .زدم چمــاق را تــو پهلــوش ،بــه راســت خــم شــد .زدم تــوی
كمــرش ،دوال شــد .بــا زانــو كوبیــدم تــوی صــورتاش ،محكــم .ایــن
دفعــه دومــی بــود كــه تــوی زندگ ـیام دعــوا میكــردم .حســابی راه
افتــاده بــودم .بــا ســر بلند شــد تــو صــورتام ،كوبید بــه دهــانام ،لبام
تركیــد .ملــت دورمــان جمــع شــدند .امیــر بــا قفــل فرمــان زد تــوی
كمــرش ،افتــاد زمیــن .گفتــم« :تــو بــرو ،خــودم حسابشــو بایــد برســم».
میــاد دســته موتــوری را پیــاده كــرده بــود و بــا مشــت میكوبیــد بــه
ســرش .یــارو التمــاس میكــرد كــه نــزن .كچــل نازنــازی از جــاش
بلنــد نمیشــد .لگــد زدم تــو پهلــوش .گفــت« :آخ »...گفتــم« :بگــو
مــن یــه كچــل نــاز نــازی ام كــه از نــگاه آقــا اردشــیر هــم میترســم»...
ســاكت بــود .داد زدم« :بگــو!»
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«من یه كچل نازنازیام كه ...میترسم از اردشیر».
«آقا اردشیر!» و زدم تو پهلوش.
«آقا اردشیر»...
«آفرین».
امیــر گفــت« :بریــم ...بریــم ».دویدیــم ســمت اُپــل و ســوار شــدیم .داد
زدم« :آره ...آره ...ایــن یعنــی سكوالریســم».
میالد گفت« :چی؟»
«هیچــی ...هیچــی ».ماشــین گاز خــورد و رفتیــم ســاندویچ فــری
كثیــف بخوریــم .تــوی ذهــنام تكــرار میكــردم« :سكوالریســم،
علــی ...سكوالریســم».
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۳

بیشــتر روزهــای هفتــه را خانــه یاســمین بودیــم .اللــه و كوشــیار بیشــتر
بــا هــم بودنــد .یاســمین و میــاد و امیــر هــم شــده بودنــد یــك گــروه
دیگــر و مــن و شــبنم و مهشــید هــم یكــی دیگــر .كیــا و مهدیــار
هــم بیشــتر طــول روز را فیلــم میدیدنــد و بــا هــم انگلیســی حــرف
میزدنــد.
بیشــتر حرفهایــی را كــه آن روزهــا میزدیــم میتوانیــد روی
صفحــه ی توییتــر اللــه بخوانیــد .هنــوز پروفایـلاش فعــال اســت و تنها
راهــی كــه باعــث میشــود االن هــم ازشــان خبــر داشــته باشــم همیــن
صفحــه توییتــر اللــه اســت .بیشــتر هــم راجــع بــه شــبنم و كوشــیار
مینویســد ،انــگار او هــم دیگــر از باقــی بچههــا خبــر درســتی نــدارد.
شــبنم رفتــه بــود تــوی الك خــودش .یــك چیزهایــی بیــن خودشــان
بــود كــه مــن خبــر نداشــتم .گذشــتهای كه آنهــا با هــم داشــتند چیزی
بــود كــه همیشــه بهــش فكــر میكردنــد .كوشــیار و اللــه گاهــی وقتــی
مــن پیششــان بــودم بــا هــم راجــع بهــش حــرف میزدنــد .ایــن كــه
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باربــد و شــبنم قبــا بــا هــم دوســت بودنــد و ظاهــرا امیــر میانهشــان را
خــراب كــرده .یــا یاســمین و مهشــید یــك بــار یــك شــرطبندی را
بــدون گــروه انجــام میدهنــد و پــولاش را هــم بیــن خودشــان تقســیم
میكننــد .یــا ایــن كــه امیــر دنبالـهروی میــاد بــوده و هــر كاری كــه او
میكــرده امیــر هــم پــا جــا پــای او میگذاشــته و انبوهــی از اتفاقــات
خالــه زنكی.
مهشــید پســری بــود كــه اكثــر اوقــات ســرش تــوی كتــاب بــود،
یــا درس میخوانــد یــا كتــاب .از وقتــی بــا هــم آشــنا شــدیم ،تقریبــا
تمــام كتابخانــه مــن را جویــد .آن قــدر میخوانــد كــه عصب ـیات
میكــرد .همیــن مطالعههــا هــم كمكــم تغییــرش داد .اصالتــا جنوبــی
بــود و تــه لهجــه جنوبــی هــم داشــت .انــدام متناســبی داشــت .كمكــم
بیشــتر بحــثاش در مــورد اخالقیــات بــود .احســاس میكنــم تاثیــر
حرفهــای كوشــیار بــود.
كوشــیار شــدیدا اخالقــی بــود .البتــه اخالقیــات خــودش را داشــت.
بــا همــه منصفانــه برخــورد میكــرد یــا ســعی میكــرد منصفانــه
برخــورد كنــد .خــوددار بــود .امیــر بــا كوشــیار هــم كلكل داشــت،
امــا كوشــیار بــا او وارد مســابقه نمیشــد .میدانســت چــه طــور از
تنــش جلوگیــری كنــد .شــاید چــون بــه پولــی كــه از شــرطبندیها
درمــیآورد احتیــاج داشــت .گاهــی خشــم را تــوی چشــمهاش
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میدیــدم.
امیــر كســی بــود كــه هیــچ چیــز از خــودش نداشــت .از دیگــران تقلیــد
میكــرد .گاهــی بــه ســبك و ســیاق كیانــوش طرفــدار ســینمای اروپــا
میشــد و هنــر فمنیســتی و گاهــی هــم بــه تقلیــد از مهشــید راجــع
بــه الهیــات زیس ـتمحیطی ســخنرانی میكــرد .گاهــی مثــل مهدیــار
عاشــقانه مایــكل جكســون گــوش مـیداد.
مــن میدیــدم كــه همــه بــه چشــم مزاحــم بــه او نــگاه میكننــد.
اللــه میگفــت گاهــی خاطراتــی را كــه میــاد از كودك ـیاش بــرای
مــن تعریــف كــرده بــود ،امیــر از زبــان خــودش میگفــت .مزاحــم
شــخصیت دیگــران بــود .از تــو تقلیــد میكــرد و كاری میكــرد
تــا از خــودت بــدت بیایــد .حــس كنــی كــه دســت دوم شــدی.
توضیـحاش خیلــی ســخت اســت .از آن تجربههایــی اســت كــه شــاید
كمتــر كســی باهــاش برخــورد كنــد.
اما كسی كاری نمیكرد و مگر باید چه كار میكردند؟
*
رفتــه بودیــم جــاده دو هــزار .بســاط را پهــن كــرده بودیــم كنــار آب.
اللــه و كوشــیار نشســته بودنــد لــب آب و پاهایشــان را تــا مچ گذاشــته
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بودنــد تــوی آب .بقیــه هــم داشــتند بــه دلقكبــازی مهدیــار و شــبنم
میخندیدنــد .خاطــرات روزهــای مدرســه را بــاز آفرینــی میكردنــد:
«آقــا مــا؟ نخیــر خــودش فهمیــد ».یــا «آقــا اگــه امتحــان پایــان تــرم رو
خــوب بدیــم میشــه میــان تــرم رو تاثیــر ندیــن؟» یــا «آقــا بــه خــدا
مــا نبودیــم ،صفــدری بــودن آقــا ،اونــا بــه مــا گفتــن ...اون بگــه ...اون
بگــه خــودت رو بنــداز تــو چــاه ،تــو بایــد بــری خــودت رو بنــدازی
تــو چــاه؟ نخیــر ،االن میریــن خونــه ،فــردا بــا اولیاتــون میآیــن».
شــبنم تعریــف میكــرد كــه تــوی دبیرســتان یاســمین ســال باالیـیاش
بــوده .تعریــف میكــرد كــه یاســمین همیشــه میگفــت ،آرزو دارد
شــوهر كنــد و بــرای شــوهرش شــیرموز درســت كنــد .یاســمین هــم
ناراحــت میشــد و میگفــت ،دروغ میگویــد ایــن شــبنم .داشــتیم
بــه ایــن چرندیــات میخندیدیــم.
چنــد جــوان تــوی رودخانــه داشــتند ســعی میكردنــد ماهــی بگیرنــد.
مهشــید در گــوش امیــر چیــزی گفــت .امیــر بــه باربــد اشــاره كــرد و
آنهــا هــم بلنــد شــدند و رفتنــد تــوی رودخانــه .نگاهشــان میكردیــم
كــه چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد .چنــد دقیق ـهای بــا پســرها حــرف
زدنــد .هــوای مطبوعــی بــود .ســبز رنــگ غالــب آن اطــراف بــود.
صــدای رودخانــه گاهــی شــدت میگرفــت و گاهــی آرام میشــد.
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پســرهای تــوی رودخانــه از هــم فاصلــه گرفتنــد و تــوی آب را نــگاه
میكردنــد ،مثــل خــرس پنچــه بــه آب میزدنــد تــا ماهیهــا را
شــكار كننــد .كمــی گذشــت كــه امیــر یكــی گرفــت و میــاد هــم.
چنــد دقیقــه بعــد مهشــید یــك ماهــی بــزرگ گرفــت ،امــا پســرها
نتوانســته بودنــد حتــی یــك ماهــی هــم بگیرنــد.
داســتان ایــن بــود كــه میــاد و امیــر و مهشــید بــا آن هــا شــرط میبندند
كــه بــه ازای هــر ماهــی كــه از آنهــا بیشــتر بگیرنــد ،ده هــزار تومــان
برنــده شــوند .ســیزده ماهــی در مقابــل یــك ماهــی .ایــن طــور شــد
كــه مــا صــد و بیســت هــزار تومــان كاســبی كردیــم .میــاد و امیــر و
مهشــید قبلتــر بارهــا ایــن كار را كــرده بودنــد و راحــت میتوانســتند
بــا پنجــه ماهــی بگیرنــد.
یــك بــار هــم كوشــیار بــا چنــد تــا از بچــه مایهدارهــای جــردن
شــرطبندی كــرد کــه هــر گروهــی زودتــر خــودش را برســاند
كالردشــت ششــصد هــزار تومــان ببــرد .یاســمین نشســت پشــت فرمان
اُپــل امیــر و بــا اختــاف چهــل و پنــج دقیقــه و البتــه پنجــاه هــزار تومان
جریمــه ســرعت غیرمجــاز شــرط را بردیــم .یاســمین راننــده رالــی بــود
قبلترهــا.
شــرط بعــدی كمــی پیچیــده بــود .میــاد بــا یــك مــرد میانســال عشــق
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ســینما شــرط بســته بــود كــه یكــی از عینــك دودیهــای كیارســتمی را
بدزدیــم .طــرف دو میلیــون تومــان پــول مـیداد .مشــكل ایــن جــا بــود
كــه مــدت شــرطبندی یــك مــاه بــود و میــاد كامــا بــدون برنامــه
ایــن شــرط را بســته بــود .هیــچ ردی از کیارســتمی نداشــتیم ،حتــی
نمیدانســتیم ایــران اســت یــا نــه .اگــر میباختیــم بایــد دو میلیــون
پــول میدادیــم .بــه هــر دری توانســتیم زدیــم ،امــا هیــچ كــس هیــچ
آمــاری از آقــای كیارســتمی پیــدا نكــرد .نــه میدانســتیم خانــهاش
كــج ااســت و نــه میدانســتیم کجاهــا رفــت و آمــد دارد .تنهــا چیــزی
كــه دســتگیرمان شــد ایــن بــود كــه او آدم اهــل معاشــرتی نیســت.
میگفتنــد محافظــهكار اســت .كیــا فكــر میكــرد شــاید بتوانیــم از
طریــق مــراد فرهادپــور یــا مازیــار اســامی كه کتــاب دیالوگهایشــان
را بــه اســم پاریــس -تهــران دربــاره ســینمای كیارســتمی منتشــر كرده
بودنــد ردی بگیریــم .امــا مهدیــار هرچــه قــدر زبــان ریخــت نتوانســت
آمــاری از كیارســتمی ازشــان بگیــرد.
چنــد روز گذشــت و مهشــید بهاریــه یکــی از مجلههــا را پیــدا كــرد ،از
عیــد چنــد ســال پیــش كــه كیارســتمی آن جــا گفتــه بــود بچــه قلهــك
اســت .همیــن .همــه میــاد را ســرزنش میكردنــد كــه چــرا همچیــن
شــرطی بســته اســت .امــا مــا هنــوز ناامیــد نشــده بــودم :مــن ،شــبنم و
مهدیــار .مــا هــر روز صبــح بــه امیــد ســرنخی از كیارســتمی ایــن در و
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آن در میزدیــم .مهدیــار حتــی رفــت و چنــد تــا از بچههــای كارگاه
فیلمســازیاش را هــم پیــدا كــرد ،امــا آنهــا هــم هیــچ خبــری ازش
نداشــتند.
یــک روز مهشــید یكــی از شــمارههای مجلــه نافــه را آورد كــه آن جــا
امیــد روحانــی بــا كیارســتمی مصاحبــه كــرده بــود .بــه نظــر میآمــد
پیــدا كــردن امیــد روحانــی ســادهتر باشــد و بعــد از طریــق او بشــود
كاری كــرد .دل تــوی دلمــان نبــود .خداخــدا میكردیــم گوشــی را
بــردارد .باالخــره برداشــت .یاســمین گفــت« :ســام آقــای روحانــی».
«سالم ،بفرمایید؟»
«ببخشــید ،مــن یكــی از دوســتان آقای كیارســتمی هســتم ،میخواســتم
ببینــم ایشــون رو كجــا میتونــم پیــدا كنم؟»
و شت ،قطع کرد .فشارم افتاد.
میــاد گفــت« :خــاك بــر ســرت ،ایــن جــوری میخواســتی از زیــر
زبــوناش بكشــی؟ مــن دوستشــون هســتم؟ آره؟» مهدیــار پوزخنــد
زد.
گفتــم« :اگــه خــودم حــرف زده بــودم شــاید بهتــر بــود .مــا رو بــاش
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گفتیــم مخــه رو میزنــی االن».
شبنم گفت« :باید الله حرف میزد».
الله گفت« :من كه گفتم بدین من حرف بزنم».
كوشــیار گفــت« :هــر كــس دیگــه بــه جــز یاســمین حــرف م ـیزد،
االن جــواب گرفتــه بودیــم .دوستشــون هســتم یعنــی چــی؟ یعنــی
مــن كالهبــردارم».
یاســمین اشــك تــوی چشـمهاش جمــع شــده بــود .تلفــن را انداخــت
روی كاناپــه و رفــت تــوی اتــاقاش .امیــر بلنــد شــد و رفــت دنبــالاش.
چنــد دقیقــه ســاكت ماندیــم تــا اللــه گفــت« :شــرط رو باختیــم ،دو
میلیــون ،اون هــم تــو ایــن بیپولــی .دیگــه هــم مثــل قدیــم شــرط
خــوب بــه تورمــون نخواهــد خــورد».
كیــا گفــت« :بچههــا میخــواد خوشتــون بیــاد ،میخــواد بدتــون
بیــاد .مــن دیگــه نیســتم».
كوشــیار گفــت« :قــرار بــود مــا ایــن جــوری پــول در بیاریــم كــه كار
نكنیــم ،نــه ایــن كــه از صبــح تــا شــب وقتمــون رو بذاریــم تــا یــه
شــرط رو ببریــم .آخــرشام ببازیــم».
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كیــا كولــهاش را برداشــت و رفــت .وقتــی میرفــت گفــت:
«خداحافــظ ...حاللمــون كنیــن».
شبنم گفت« :گمشو ،عوضی ترسو».
میــاد بلنــد گفــت« :تقصیــر اون ضعیفــه ناقصالعقلــه .اگــه یــه نفــر تــو
ایــن شــهر باشــه كــه بتونیــم یــه ســرنخی ازش گیــر بیاریــم همیــن امیــد
روحانــی بــود .ایـنام كــه ریــده شــد تــوش رفــت».
امیــر در اتــاق را بــاز كــرد و آمــد تــوی نشــیمن .گفــت« :دهــن تــو
ببنــد میــاد ،حرمــت نــون و نمكــی كــه خوردیــم رو نگــه م ـیدارم
چیــزی بهــت نمیگــم .تقصیــر یاســمین بیچارهســت یــا تــو؟ بــا ایــن
قمــاری كــه همهمــون رو تــوش انداختــی؟»
كوشــیار گفــت« :ایــن گــو خوریــا بــه تــو نیومــده امیــر .خــودتام
دیــدی كــه داشــتیم بــه نتیجــه میرســیدیم .در ضمــن اصــا هــم
شــرط بــدی نیســت ،دو میلیونــه .قــرار نیســت کــه مثــا مــث اون بــار
تــو جــاده بــا اون اُپــل قراضــه جونمــون رو بــه خطــر بندازیــم».
مهدیار گفت« :بچهها ،این بحثها ما رو به جایی نمیرسونه».
امیــر گفــت« :ببیــن دادش ،ببیــن كوشــیار جــون ،یــه چــن وقتــی بــد
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داری واســه مــن شــاخ میشــی » ...نزدیــك كوشــیار شــد و ه ـلاش
داد.
كوشیار گفت« :آره بیا جلو ،خیلی وقته منتظر همچین روزیام».
الله گفت« :بسه بچهها ،دعوا نكنین».
بلنــد شــدم و جلــو امیــر را گرفتــم و گفتــم« :بســه امیــر ،بســه ».امیــر
دس ـتاش را پــرت كــرد و كوبیــد تــوی صــورت كوشــیار .كوشــیار
مشـتاش را پــرت كــرد كــه خــورد تــوی ســینه امیــر .میــاد پریــد و
كوشــیار را گرفــت .مــن هــم امیــر را دودســتی چســبیدم.
امیر گفت« :همه َكس دیوث ،بزنم فکات رو بیارم پایین؟»
«مالیدی عمهقحبه».
در اتــاق بــاز شــد و یاســمین بیــرون دویــد .گریــه میكــرد ،ولــی لبخند
روی ل ـباش بــود .گفــت« :بیایــد ،بیایــد .پیــدا كــردم ».یــك مجلــه
دسـتاش بــود .مجلــه را گرفــت ســمت مــن .شــروع كــردم بلندبلنــد
خوانــدن« :ورك شــاپ فیلــم كوتــاه بــا حظــور اســاتید برجســته:
محمــود كالری ،ناصــر تقوایــی ،امیــر پوریــا و عبــاس كیارســتمی.
فــاك همینــه ،پســر مــا بردیــم .یوهــووو ».اللــه شــروع كــرد بــه جیــغ
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كشــیدن و دســت زدن .میــاد و كوشــیار همدیگــر را بغــل كردنــد.
امیــر رفــت و ســرش را گذاشــت روی شــانه یاســمین .مهشــید و شــبنم
بــه مــن نــگاه میكردنــد و میخندیدنــد .مهدیــار بغــلام كــرد.
*
خــب ،تــا ایــن جــا یــك نفــر رهایمــان كــرد :كیانــوش .همــه از
دسـتاش عصبانــی بودنــد .حتــی شــاهد بــودم كــه مهدیــار بــرای ایــن
ماجــرا اشــك هــم ریخــت .بقیــه امــا بیشــتر ســرگرم ایــن بودنــد كــه
چــه طــور عینــك اســتاد را بدزدیــم .دل تــوی دلام نبــود .تــوی اُپــل
نشســته بــودم منتظــر ،كنــار امیــر .شــبنم هــم عقــب نشســته بــود .مهدیار
جلــو در آموزشــگاه ایســتاده بــود و مثــا بــرای ایــن کــه جلبتوجــه
نكنــد ،بــا گوشــیاش ورمیرفــت .یــك كاله شــاپو مشــكی هــم
گذاشــته بــود ســرش .هرچــه قــدر هــم گفتیــم ایــن كار را نكــن ،قبــول
نكــرد .میگفــت ایــن كاله برایمــان شــانس مــیآورد .بقیــه تــوی
ون بودنــد ،آن دســت خیابــان .خلــوت بــود .ظهــر گنــد تابســتان .مــدام
كیارســتمی را تصــور میكــردم كــه از آن پلههــا میآیــد پاییــن.
بعــد مــا چــه كار میكردیــم؟ هیــچ برنامــهای نداشــتیم .احتمــاال
مهدیــار میخواســت عینــكاش را از روی صــورتاش بقاپــد یــا ســر
صحبــت را بــا او بــاز كنــد و بعــد چــه كار كنــد؟ نمیدانســتیم.
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تقریبــا یــك ســاعتی گذشــت تــا باالخــره كیارســتمی را دیدیــم،
عینــكاش بــه چشـماش بــود .از پلههــای آموزشــگاه آمــد پایین ،یك
لشــکر دختــر و پســر هــم دنبــالاش بودنــد .مهدیــار رفــت قاطیشــان.
دیگــر نمیدیدیــماش .مــدام چشمچشــم میكــردم تــا مهدیــار را
قاطــی جمعیــت پیــدا كنــم و ببینــم چــه غلطــی دارد میكنــد .شــبنم
دس ـتاش را گذاشــت روی شــانهام .گفــت« :مــن میترســم بچههــا».
گفتم« :نترس رفیق ،ما میبریم».
امیــر نــگاهام كــرد ،نگــران بــود .گفتــم« :خیالــی نــی حاجــی ،نتــرس.
هیچــی نمیشــه».
بــرایام اساماس آمــد« :بیاییــد زود ،منتظرآژانســه ».مهدیــار بــود.
اساماس را بلنــد خوانــدم .امیــر گفــت« :بپریــن پاییــن  ،بــا ون بیایــن».
ســریع پیــاده شــدیم .امیــر گاز داد و رفت جلو آموزشــگاه .كیارســتمی
رفــت و ســوار اُپــل شــد .ســوار ون شــدیم .یاســمین گاز داد و افتادیــم
پشــت اُپــل .شــبنم دس ـتام را گرفــت و فشــار داد ،گفــت« :خدایــا،
كمكمــون كــن».
اللــه زنــگ زد بــه گوشــی امیــر« :الــو؟ امیــر؟ ردیفــی؟ ببیــن یــه جــا
نگــه دار».
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كوشیار گفت« :واسه چی نگه داره؟ وسط شهر؟»
گفتم«:نمیخوایــم بكشــیماش كــه ،میخوایــم عینــکاش رو
بگیریــم .بگــو نگــه داره».
اللــه پــای گوشــی گفــت« :یــه جــای خلــوت بــزن كنــار ».یاســمین از
تــوی آینــه نگاهــم كــرد .نــگاهاش نگــران بــود .تــوی حافــظ بودیــم.
اُپــل زد كنــار ،مــا هــم كمــی عقبتــر نگــه داشــتیم.
گفتم« :كوشیار پیاده شو بریم.
مهشــید گفــت« :امضــا هــم ازش بگیریــن ».بهــش چشــمك زدم و
پیــاده شــدیم.
بدوبــدو رفتیــم و ســوار اُپــل شــدیم .كوشــیار نشســت جلــو .آقــای
كیارســتمی تعجــب كــرده بــود .گفتم«:ســام ،حالتــون خوبــه؟»
«بله ،ممنون ...چی شد؟»
كوشیار گفت«:چیزی نشده ،راه بیفت».
گفتــم« :كوشــیار جــان ،چــرا قضیــه رو پیچیــدهاش میكنــی؟ ببینیــن
آقــای كیارســتمی ،مــا خیلــی شــما رو دوســت داریــم ،شــما افتخــار
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مملكــت هســتین»...
كیارســتمی گفــت« :ببخشــید ،مــن وقــت ایــن چیزهــا رو نــدارم
بچههــا ،بایــد بــرم ».امیــر درهــا را قفــل كــرد.
گفتــم« :ببینیــن ،مــا فقــط چنــد دقیقــه وقتتــون رو میگیریــم .مــا
احتیــاج بــه پــول داریــم و بــرای ایــن پــول شــرطبندی كردیــم ســر
عینــك شــما .شــما بایــد عینکتــون رو بدیــن بــه مــا».
کیارســتمی عینــکاش را درآورد و داد بــه مــن .گیــج شــده بــود،
چشــمهای پیــری داشــت .كوشــیار از تــوی داشــبورد یــك نســخه
دیویدی «رونوشــت برابــر اصــل» را رد كــرد عقــب.
گفتــم« :بایــد روی ایــن رو هــم امضــا كنیــن ،همــون امضایــی كــه
تــوی كــن میدیــن بــه ملــت .بــه یــه آقــای ایرانــی چــاق هــم امضــا
دادیــن اون جــا ،عیــن همــون رو ایــن جــا بزنیــن تــا مشــخص بشــه
عینــک خودتونــه ».یــك ماژیــك ســیاه بهشــان تعــارف كــردم.
آقــای كیارســتمی بــه حالــت اسلوموشــن ماژیــك را گرفــت و روی
دیویدی را امضــا کــرد.
گفتــم« :یــه كــم جلوتــر یــه آژانــس هســت ،خیلــی خوشــحال شــدیم
از زیارتتــون .جــون مادرتــون شــماره ماشــین رو برنداریــن ،تــو رو
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جــون بچهتــون بیخیــال مــا شــین »...نگذاشــت حــرفام را تمــام
كنــم و پیــاده شــد .اُپــل گاز خــورد و رفتیــم.
گوشــی كوشــیار زنــگ خــورد« :الــو؟ ســام ...اللــه عینــک رو
گرفتیــم ...آره آره ...بــه یاســمین بگــو بریــم امشــب پاپیــون پیتــزا
بخوریــم».
هدفــونام را گذاشــتم تــوی گــوشام ،ترانــه فــول آركایــو را پلــی
كــردمCause I'm a fool ….. A fool for you…. I seem to want …:
تهــران را نــگاه مــی كــردم .فكــر مــی كــردم بــه ایــن كــه چــه طــور مــا
بــدون هیــچ برنامـهای بردیــم .بــه ایــن كــه چــه طــور در یــك لحظــه
كیارســتمی منتظــر آژانــس بــود و درســت در همــان لحظــه عقــل
مهدیــار كار افتــاد و بــه مــا گفــت بیاییــد و مــا هــم گرفتیــم چــی کار
بایــد بكنیــم و عینــك مــال مــا شــد.
كوشــیار یــك نــخ ســیگار روشــن رد كــرد عقــب .ســیگار را گرفتــم
و گذاشــتم گوشــه لـبام .پــك زدم ...كیــف داشــت.
*
یاســمین گفت«:ایــن جــوری نمیشــه ادامــه داد ،خیلــی كــم پولایــم.
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بایــد یــه كار گنــده پیــدا كنیــم .بــا ایــن كــه نــه نفــر شــدیم ،ولــی بــاز
هــم جــور نمیشــه».
شــبنم ســر زدن مــخ یــك پســر یبــس مایـهدار شــرط بســت .شــرط را
بــرد.
یاســمین گفــت« :كــم داریــم ،بــا ایــن پولهــا بــه هیــچ كــدوم از
آرزوهامــون نمیرســیم».
مهشــید ســر پیــدا كــردن تمــام كلیپهــای بیتلــز شــرط بســت .شــرط
را بــرد.
یاســمین گفــت« :نمیشــه ،ده تومــن تــو حســابه .فكــر كنــم قراره گشــنه
بمونیم».
امیر سر زدن گندهالت نواب شرط بست ،شرط را برد.
یاسمین گفت« :كم داریم ،نگرانام».
بــا مهدیــار رفتیــم چنــد تــا دوره پوكــر ،تــو دو ،ســه هفتــه یــك میلیون
كاسب شــدیم.
یاســمین گفــت« :بــا ایــن پولهــا نمیشــه زندگــی کــرد ،بایــد یــه
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كار گنــده پیــدا كنیــم».
كوشــیار آخــر هفتههــا تــا صبــح فیفــا بــازی میكــرد ،شــرط میبســت
و میبــرد.
یاسمین گفت« :باید یه مدت كم خرج كنیم».
اللــه تــوی یــك مهمانــی بــا تتلــو متلــو اینهــا شــرط بســت كــه شــماره
موبایــل آل پاچینــو را دارد ،شــرط را بــرد .مثــل ایــن كــه یــك نفــر
شــماره را توییــت كــرده بــوده .
یاســمین گفــت« :نمیتونیــم بــا ایــن پولهــا بــه جایــی برســیم ،بــا ایــن
همــه ناخنخشــكی كــه میكنیــم همــهاش دوازده تومــن پسانــداز
داریم».
میــاد و كوشــیار از بــاالی یــك ســاختمان ســه طبقــه پریدنــد ،پــای
چــپ جفتشــان شكســت ،ولــی هــر كــدام دو میلیون كاســب شــدند.
مثــل ایــن بــود كــه تهــران روی یكجــور دیوانگــی بــاال پایین میشــد
و مثــل دیوانههــا میرقصیــد .بابــت شــرطبندی پولهــای كالن
جابهجــا میشــد و مــا مثــل گرگهــای گرســنه ایــن پولهــا را بــو
میكشــیدیم .انــگار ملــت بــرای فــرار از آن روزمرگــی بیهــودهای كــه
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تمــام زندگیشــان را فراگرفتــه بــود حاضــر بودنــد تمــام زندگیشــان
را بدهنــد.
چنــد بــار دیگــر هــم شــرطبندی كردیــم :مخزنــی ،جــك اَس بــازی
و ایــن چیزهــا.
امــا یاســمین و امیــر بــاز هــم هــول تــوی دلمــان انداختنــد كــه كــم
داریــم .قــرار شــد بــا آن پولهایــی كــه تــوی آن مــدت جمــع كردیــم
دیگــر ســراغ شــرطبندیهای خردهریــز نرویــم .قــرار بــود چنــد
تــا كار گنــده دیگــر پیــدا كنیــم و بعــد دیگــر هــر كــس بــرود پــی
زندگــی خــودش .كوشــیار و اللــه میگفتنــد كــه دیگــر تحمــل بقیــه
را ندارنــد .كوشــیار میگفــت ،غیــر از مــن از باقــی بــدش آمــده،
حتــی میــاد كــه دیگــر بــه یــك موجــود منفعــل تبدیــل شــده و تمــام
اختیاراتــش دســت امیــر و یاســمین اســت .امــا ماجــرا ایــن بــود كــه
میــاد بیشــتر تــوی الك خــودش فــرو رفتــه بــود ،بیشــتر ســرش بــه
بــوم و رن ـگاش گــرم بــود.
باربــد و شــبنم آن روزهــا دوبــاره بــه هــم نزدیــك شــده بودنــد ،شــاید
هــم از دیگــران فاصلــه گرفتــه بودنــد .مــن ســعی میكــردم نگــذارم
ایــن اتفــاق بیفتــد ،امــا آنهــا خودشــان نمیخواســتند .امیــر ویاســمین
هــم از ایــن بابــت خیلــی ناراحــت و دلگیــر بودنــد.
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مــن آن روزهــا بیشــتر بــه مهشــید و مهدیــار نزدیــك شــده بــودم،
بیشــتر هــممــا ســه نفــر خانــه مــن جمــع مــی شــدیم .كمكــم از هــم
جــدا افتادیــم و كمتــر در طــول هفتــه همدیگــر را میدیدیــم .بــا شــبنم
تلفنــی در تمــاس بــودم ،میگفــت میــاد دیگــر بــا هیــچ كــس در
تمــاس نیســت ،فقــط دارد كار میكنــد ،نقاشــی میکشــد .مــن و
مهشــید خیلــی بــا هــم صمیمــی شــده بودیــم .داســتان زندگ ـیاش را
بــرایام تعریــف كــرد كــه پــدرش تــا آن روز چنــد بــار ورشكســت
شــده بــود .از تجــارت چینــی و بلورجــات گرفتــه تــا ســیم كارت،
بــه هــر دری زده بــود زمیــن خــورده بــود تــا ایــن كــه پدربــزرگ
مــادریاش كــه آدم پولــداری هــم بــوده میمیــرد و آنهــا بــا ارثــی
كــه بــه مــادرش میرســد پــولدار میشــوند .امــا پــدرش معتــاد بــه
كوكاییــن میشــود و آن ثــروت هــم بــه بــاد مـیرود .مــادر مهشــید هــم
طــاق میگیــرد و بــا پســرعمویاش كــه در جوانــی مدتــی بــا هــم
نامــزد بودنــد ازدواج میكنــد.
مهدیــار هــم تعریــف كــرد كــه مــادرش بــا خواهــر نــوزادش او و
پــدرش را تــرك میكننــد و بــا مــرد دیگــری میرونــد تركیــه .پــدر
مهدیــار مدتــی الكلــی میشــود تــا باالخــره مــی توانــد بــا شــرایط كنار
بیایــد .امــا زخمهــای آن دوران هنــوز او و پــدرش را آزار میدهنــد.
مهدیــار میگفــت از زنهــا خوشــش نمیآیــد .مــا همگــی بچههــای
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خانوادههــای تركیــده بودیــم .مهدیــار میگفــت ،هیــچ خبــری از
مــادر و خواهــرش نــدارد.
یكــی ،دو هفتــهای همیــن طــور گذشــت تــا كوشــیار بچههــا را بــه
خاطــر یــك شــرط بنــدی درســت و حســابی دور هــم جمــع كــرد.
كوشیار گفت« :برنامه اینه كه باید یه نمایش رو به هم بزنیم».
شبنم گفت« :كدوم نمایش رو؟»
«دیكتاتور بزرگ».
گفتم« :این كجاش شرط بندیه؟ این خرابكاریه».
یاسمین گفت« :چه قدر میدن؟»
«ده تومن».
امیر گفت« :خوبه .با كی شرط بستی؟»
«یكی بهم گفت به اینها میگن تندرو».
گفتم« :آقا ،این شرطبندی نیست ،خرابكاریه».
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مهشید گفت« :حق با اردشیره».
مهدیــار داشــت موهــای بلنــد میــاد را میبافــت .گفــت« :ایــن
خرابكاریــه میــاد؟»
میالد گفت« :آره ،ولی ما به این پول احتیاج داریم».
شبنم گفت« :میالد ،یعنی تو هم موافقی؟»
«آره شــبنم ،مــا بــه اون پــول احتیــاج داریــم .شــهریه ایــن تــرم رو
دادی؟ یــا میخــوای از بابــات بگیــری؟»
یاســمین گفــت« :خیلــی خــب ،میتونیــن مســیر خودتــون رو مشــخص
كنیــن .بــا مــا هســتین یــا نــه؟ میتونیــن مثــل كیــا همیــن جــا از مــا خــدا
حافظــی كنیــد .كیــا بــا مــا هســتن؟» ودسـتاش را باال بــرد ،كوشــیار و
اللــه هــم .بعــد امیــر و میــاد .شــبنم نفــر بعــدی بــود .مهشــید و مهدیــار
بــه مــن نــگاه میكــردن ،مهدیــار نگــران بــود ،دسـتاش را بــرد بــاال.
مهشــید بــه شــبنم نــگاه كــرد ،دس ـتاش را بــاال بــرد .حــاال همــه بــه
مــن نــگاه میكردنــد ...دسـتام را بــردم بــاال.
تــوی تــراس نشســته بــودم .آســمان ســتاره داشــت .امــا بگینگــی
بــاران هــم میآمــد ،تــوی آن تابســتان گــرم غنیمــت بــود .قصــه امیــر
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ســیاوش قمیشــی را گــوش میكــردم ،بــا گوشــی شــبنم:
بــارون امشــب تــوی ایــوون ...مــث آزاد ی تــو زنــدون ،بیصفــا
بیتحــرك بیریــا بــود
تــوی زنــدون ،میكنــه جــون ،مــرد باهمــت میــدون ...تــوی فكــر رای
فرجــام امیره
شــبنم آمــد تــوی تــراس ،یكــی از صندلیهــای تاشــو را بــاز كــرد و
نشســت .گفــت« :چتــه؟ ناراحتــی؟»
«نباشم؟»
«ببین ما مجبوریم ...منبع در آمد دیگهای نداریم».
«توجیهــی مســخرهتر از ایــن هــم میتونســتی داشــته باشــی؟ مــا بــا
ایــن كار بــه خودمــون خیانــت كردیــم».
«مــن میفهمــم تــو چــی میگــی ،امــا فقــط همیــن یــه بــاره .مــن
خــودم هــم دیگــه از ایــن جــوری زندگــی كــردن خســته شــدم .ایــن
كار كــه تمــوم بشــه ،مـیرم دیگــه پشــت ســرم رو هــم نــگاه نمیكنم،
هــر وقــت هــم دیگــه ایــن بچــه هــا رو دیــدم ،نمیشناسمشــون».
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«منام نمیشناسی؟»
«حــاال شــاید تــو رو بشناســم ».لبخنــد زد .بــه انگشــتهاش نــگاه
كــردم ،زخــم شــده بــود .نپرســیدم چــرا.
«مگه چه قدر پول حاال میخوان بدن بهت؟»
«شــهریه تــرم آخــر دانشــگام كــه میشــه ،بعــدش دیگــه تمــوم ،چــون
درسام تمــوم میشــه .بعــد میتونــم بــرم یــه كار آدمونــه پیــدا كنــم».
«راستی؟»
«هــا؟» پشــت لـباش عــرق نشســته بــود ،زنبــوری آمــد بــاالی ســرمان
كمــی شكستهپكســته پــرواز كــرد و رفــت.
گفتم« :یه بنبست شبنم پیدا كردم ».خندید.
گفت« :نمیخواد دیگه بدزدیش».
«چرا؟»
« How I Met Your Motherرو دیدی؟»
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«آره ،چه طور؟»
«اون جــا کــه تــد واســه رابیــن یــه چیــزی مـیدزده ،شــیپور آبــی بــود
فــک کنــم .شــبیه اون میشــه .دوس نــدارم زندگ ـیام شــبیه فیلمهــا
و كتابهــا باشــه».
«نمیشه که ،باالخره یه جاهاییاش شبیه میشه».
«آره ،ولــی قســمتهای خاطرهانگیــزش نمیخــوام اون شــكلی باشــه.
روزمرههــاش بشــه اشــكالی نــداره .چــون دســت مــن نیســت ،بقیــه
از روی تلویزیــون زندگــی میكنــن خــب .مــنام درگیــر میشــم
دیگــه».
«آره ،راست میگی».
«تــا اون جــا كــه بتونــم از دســت هــر جــور رســانهای فــرار میكنــم».
خندیدیــم.
گفتم« :منم دوست دارم همین كار رو بكنم».
«به نظرت میشه؟»
«ســخته ،ولــی همیــن كــه ســعی میكنــی یــه چیــزی بــه روزهــات
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اضافــه كنــی تــا از دســت روزمرهگــی خــاص شــی ،خــودش
تجربههــای یگانــهای میســازه .البتــه كمكــم و بــه مــرور».
«وقتی باهات حرف میزنم ،حس خوبی بهم میدی».
«تو هم همین طور».
«این روزها چی كار میكنی؟»
«كتاب میخونم بیشتر ،مثل همیشه».
«چی میخونی؟»
«نام من سرخ».
«اورهان پاموك؟ میگن میخواد بیاد ایران».
«چــه فرقــی بــه حــال مــن و تــو میكنــه؟ ایرانیهــا همیشــه بــا تركهــا
لــج میمونــن».
«ولی من و تو با هم لج نیستیم».
«آره ،ولــی دوس نــدارم ایــن رو ،كــه خیلــی از ایرانیهــا از تركهــا
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بدشــون مـیآد».
«تقصیــر خودمونــه ،اونهــا جدیــدا خیلــی دارن بهمــون حــال مـیدن.
ولــی مــا هیــچ كاری نمیكنیــم».
«تو خودت رو ایرانی میدونی؟»
«خودم رو تهرانی میدونم».
«یه جور نژادپرستی داریم همه ما تهرانیها».
… بیسرانجام ،نداره حتی رفیقی ،كه بگه دردشو....
بــه انگشــتان زخمــیاش نــگاه كــردم .نمیدانــم چــرا آن شــب
نپرســیدم انگشــتهات بــرای چــه زخــم شــدهاند .حــاال گاهــی
وقتهــا خــواب آن انگشــتهای زخــم را میبینــم.
*
قــرار بــود طــوری نمایــش را بــه هــم بزنیــم كــه مردمــی كــه بــرای
تماشــای نمایــش میآینــد فكــر كننــد گــروه بــرای اجــرای نمایــش
از آمریكاییهــا پــول گرفتهانــد .قــرار بــود پنــج میلیــون تومــان اول
بگیریــم و بعــد از پایــان كار هــم پنــج میلیــون دیگــر .دقیقــا مثــل
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همانــی كــه آقایــان تنــدرو از فیلمهــای جنایــی یــاد گرفتــه بودنــد.
نمایــش تــوی تماشــاخانه ایرانشــهر اجــرا میشــد .هفتــه دوم اجــرای
نمایــش بــود و حســابی ســر و صــدا كــرده بــود .روز اول خــرابكاری
برنامــه ایــن بــود کــه مــن و مهشــید و یاســمین ایــن كار را انجــام بدیــم.
بلیــت خریدیــم و وارد ســالن شــدیم .مــردم خیلــی هیجــانزده بودنــد.
هــر جــا كــه اســم عدالــت ،دموكراســی و جامعــه را میشــنیدند دســت
میزدنــد .كمــی از نمایــش گذشــته بــود کــه یــك دفعــه داد زدم:
«آخــه كســی بایــد ایــن نمایــش رو اجــرا كنــه كه صادق باشــه ،شــماها
كــه یــه مشــت مــزدور بیگانهایــن ،چــه طــور روتــون میشــه كلمــه
صداقــت رو بــه زبــون بیاریــن؟» آقایــان تنــدرو برگشــته بودنــد و مــا
را نــگاه میكردنــد.
یاســمین گفــت« :خوب شــد زود دسـتتون رو شــد ،ما نمیخواســتیم
اینهــا رو بگیــم ،ولــی دیدیــم نمیتونیــم جلــو ایــن مــردم ســاكت
بشینیم».
مهشــید پریــد روی ســن و یــك برگــه كاغذ تا شــده از تــوی جیباش
در آورد و رو بــه جمعیــت گفــت« :ببینیــن ،ایــن كاغــذ نشــون مـیده
كــه اونهــا از یــك بنیــاد جاسوســی آمریكایــی پــول گرفتــن تــا ایــن
نمایــش رو اجــرا كنــن ».بعــدا فهمیدیــم آن كاغــذ برگــه آزمایــش
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خــون یكــی از مریضهــای بیمارســتانی بــود كــه مهشــید آن جــا
گاهــی كشــیك میایســتاد.
یاســمین گفــت« :ایشــون درســت میگــن ،مــن پــدرم آمریكاســت.
همیــن چنــد روز پیــش داشــتم تلفنــی باهــاش صحبــت میكــردم.
میگفــت تــوی تمــام محافــل آمریكایــی صحبــت ســرهمین نمایشــه».
بــاز هــم یاســمین داشــت گنــد مــیزد .ملــت گیــج شــده بودنــد.
بازیگرهــای نمایــش مبهــوت بــه هــم نــگاه میكردنــد ،شــوكه شــده
بودنــد.
گفتم« :خاك بر سر ملتی كه این قدر راحت بازیچه میشه».
كــم كــم زمزمههایــی بلنــد شــد .از ســالن آمــدم بیــرون و برگشــتم
خانــه خــودم .گوشـیام را خامــوش كــردم و یــك والیــوم ده انداختــم
بــاال و خوابیــدم.

چنــد روز بعــد فیــس بــوك و توییتــر و یاهــو و میمــی را پــر كردیــم
از اخبــار دروغ مربــوط بــه نمایــش .اللــه ایــن كار را كــرد .مهشــید و
مهدیــار هــم روی هــر وبالگــی كــه پــا داد كامنــت گذاشــتند .ایــن
طــوری بــود كــه نمایــش كال خوابیــد و یــك هفتــه دیگــر بیشــتر روی
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صحنــه دوام نیــاورد .مــا هــم پنــج میلیــون دیگــر بــه اضافــه دو ملیــون
حقالســكوت از آن آقایــان تنــدرو و عناصــر خودســر گرفتیــم و
رفتیــم كافــه كافــكا شــام خوردیــم.
وقتــی بــه ســاندویچام گاز مـیزدم تــوی ذهنم تكــرار میكــردم« :این
یعنــی سكوالریســم ،این یعنی سكوالریســم آقای سكوالریســت»...
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۴

كمكم ماجرا شكل پیچیدهتری به خودش گرفت.
یــك شــب وقتــی بــا یاســمین تنهــا شــدم ،ازش خواســتم بیشــتر راجــع
بــه گذشــته بچههــا و نــوع تقســیم پولهــا بــرایام توضیــح بدهــد.
صحبتمــان از جایــی شــروع شــد كــه یاســمین یــك دســته اســكناس
ده هــزار تومانــی گذاشــت روی پــام .تــوی اتــاقاش نشســته بــودم،
داشــتم ســیگار دود میكــردم .عكــس او و پــدرش بــزرگ و قــاب
شــده (یــك قــاب طالیــی ســبك روكوكــو) رو بــه رویام بــود.
داشــتیم موســیقی بــرای پیانــو علیرضــا مشــایخی گــوش میكردیــم.
یاسمین گفت« :این مال توئه».
گفتــم« :مــن احتیاجــی نــدارم ،مــن هنــوز از بابــام پــول توجیبــی
میگیــرم و همــون هــم بــرای زندگ ـیام كافیــه .هنــوز دنــگ شــام و
نهارهایــی رو هــم كــه خونــه تــو خــوردم نــدادم».
یاسمین گفت« :الزم نیست چیزی بدی».
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«چه قدر مگه داریم كه میخوای این همه رو بدی به من؟»
«بیشتر از اون چیزی كه تو فكر كنی داریم».
«یعنی چی؟»
«خــب ،قــرار از اول بــر ایــن بــود كــه هیــچ وقــت دســت بــه اصــل
پولهایــی كــه از شــرطبندی درمــیآد زده نشــه ....ایــن از ســود
پولــه».
«چه بانكی كه این قدر سود میده؟»
«بانــك نیســت ،یــه ســرمایهگذاری پــر ســوده كــه مــن و امیــر
میچرخونیــماش .البتــه همــه بچههــا ازش خبــر نــدارن .تــو هــم
چیــزی بهشــون نگــو».
«كیا خبر دارن؟»
«به جز من و امیر ،میالد و كوشیار و احتماال الله».
«و من».
«تو هم چیزی نمیدونی ،میدونی؟»
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«نه ،ولی قراره بدونم .تو بهم میگی یا میالد؟»
«خودم بهت میگم ...یه جور تجارته ،تجارت یه جور سبزی».
«سبزی؟ سبزی خوردن كه نیست؟» خندیدیم.
یاســمین نیــش ســرخاش را جمــع كــرد و گفــت« :نــه ،ســبزی خــوردن
نیست».
با انگشتهاش روی میز میزد.
گفتم«:علف میفروشین؟»
«علف نیست ،ولی نزدیك شدی .خیلی تیزی».
«وقتــی میگــی تجــارت ســبزی یعنــی چــی؟» خندیــدم« ،كــدوم
ســبزی میتونــه ایــن قــدر پــر ســود باشــه؟ جعفــری؟»
«هاه ،راست میگی ،جعفری نمیتونه باشه».
در اتــاق بــاز شــد و امیــر آمــد تــو .كیــفاش را انداخــت روی
میــز .آمــد جلــو بــا مــن و یاســمین دســت داد .نشســت روی یكــی
از مبلهــای گوشــتالوی اتــاق یاســمین .گفــت« :پژمــان االن م ـیآد.
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كیهــا ایــن جــان؟»
«من و اردشیر فقط .میالد و كوشیار هم میآن».
گفتم« :میشه بگید این دسته اسكناسی كه جلو منه پول چیه؟»
امیر گفت« :پول شرطبندی».
«نــه ،نیســت .پــول داللییــه یــه جــور ســبزی كــه علــف نیس».امیــر بــه
یاســمین نــگاه كرد.
گفــت« :خــب پــس مــث ایــن كــه تــو هــم هســتی ،اگــه قــراره بدونــی،
بــاس اهــل مصــرف باشــی .نتــرس اعتیاد نــداره».
یاسمین گفت« :چرا باید دادا بزنه؟»
«چــون مــن میگــم ».تــوی چش ـمهای مــن زل زد .ســعی كــردم نــگاه
خونســردی تحویـلاش بدهــم.
گفتم« :دادا؟ اسم سبزیه دادائه؟»
یاســمین گفــت« :میــاد و كوشــیار ایــن اســم رو روش گذاشــتن».
امیــر بــا دســته كلیــدش بــازی میكــرد.
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«تكــوناش نــده اعصــابام رو خــرد مــی كنــه ».كلیدهــا از تــكان
ایســتادند.
روزنامـهام را كــه روی دســته مبــل بــود بــاز كــردم و مشــغول خوانــدن
شــدم تــا دیگــر بحــث را كــه بــوی درگیــری م ـیداد ،ادامــه ندهــم:
«ســنت داستاننویســی جنایــی بــه شــکلی کــه امــروز مرســوم اســت
از آلــن پــو آغــاز میشــود .آلــن پــو روزنامهنــگاری بــود كــه بــه
قصــد اضافــه كــردن بــر عایــدیاش از نوشــتن ،دســت بــه نوشــتن
داســتانهای جنایــی و ترســناك زد كــه موســوم بــه گاتیــك هســتند.
گاتیــك ســبكی از معمــاری و هنــر بعــد از رمانســك اســت ،بــا بــرج
و باروهــای تاریــك و وهمآلــود ...ایــن بــرج و باروهــا بــر اســاس
معمــاری رمانســك و قــرون وســطایی طراحــی شــده بودنــد .گفتنــی
اســت خانــه آلــن پــو هــم كموبیــش از ایــن معمــاری دور نبــوده
اســت ».چیــزی كــه مــن مســلم میدانــم ایــن اســت كــه آلــن پــو بــه
خاطــر پــول دســت بــه نوشــتن آن داســتانها زد ،امــا هرگــز موفــق
نشــد بــه آن چــه میخواســت دســت پیــدا كنــد.
زنــگ آپارتمــان زده شــد ،امیــر گفت«:پژمانــه ،».یاســمین رفــت در را
بــاز كنــد .چنــد دقیقــه بعــد امیــر در را بــرای پژمــان بــاز كــرد و پژمــان،
کــه یــك پیرمــرد ژولیپولــی قــوزی بــود و یــك پالــون گلمنگلــی
موتــور انداختــه بــود روی دوشاش ،آمــد تــو .پوســت صــورتاش
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از پوســت ماتحــت كرگــدن هــم كلفتتــر بــود ،چــرب و بــراق،
بــا تــه ریــش چنــد روزه .بــا پژمــان دســت داد .بــه مــن و یاســمین
ســام كــرد ،صــداش از ایــن صداهــای نــازك شــده از تریــاك بــود.
موهــاش چــرب بودنــد ،بــراق ،فــر خــورده و كثیــف.
امیر گفت« :چه خبر؟»
پژمــان بــا همــان صــدای خنــدهدار گفــت« :خبــری نیســت گلام،
خبــری نیســت ،جــز ســامتی رفقــا».
یاسمین لبخند تحویلاش میداد.
امیر گفت« :جدیدا ستاره سهیل شدی ،كم پیدایی».
«درگیــرم ،درگیــر .آقایــی كــه شــما باشــی یــه مــدت یــه ســری
معضــات پیــش اومــد واســه طــا خانــوم ،گریبــون مــا رو هــم گرفت.
یــه مــدت مجبــور شــدم بــرم جنــدق ...طــا خانــوم دســتور فرمــودن
آفتابــی نشــو ،مــا هــم اطاعــت كردیــم».
یاسمین گفت« :چی شده بود؟»
«یــه ســری مــادر بــه خطــا رد طــا خانــوم رو گرفتــه بــودن ...گنــده
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باشــی ،بدخــواه هــم زیــاد داری دیگــه ،مــث طــا خانــوم .دنبــالاش
بــودن .طــا خانــوم هــم ترســیده بــود گزنــدی بــه مــا برســه ،فرمــودن
بــرو آتــان .یــه مــدت هــم رفتــم آتــان .خودشــون هــم نبــودن .یــه دو
ماهــی شــد تــا دوبــاره تمــاس گرفتــن ،دســتور فرمــودن بیــا .مــا هــم
اطاعــت كردیــم ».یاســمین بلنــد شــد رفــت آشــپزخانه.
پژمــان گفــت« :بیــا یاســی جــون ،بیــا زحمــت نكــش ،مــن بایــد زود
بــرم .طــا خانــوم تنهــان ،فرمــودن زود بیــا ،حوصلهشــون تنهایــی
ســرمیره».
بــه ایــن فكــر میكــردم كــه اگــر یــك نفــر تــوی دنیــا بــرای معاشــرت
مانــده باشــد و آن هــم ایــن پژمــان باشــد ،عمــرا باهــاش نمیگــردم.
بعــد فكــر كــردم طــا خانــوم هــم یكــی اســت لنگــه خــودش حتمــا.
امیر گفت« :خب داداشی ،امونتی طال خانوم رو آوردی؟»
«بعلــه كــه آوردم ».از آن پالــوناش کــه انداختــه بــود روی كــولاش
یــك كیســه پالســتیكی ســیاه آورد بیــرون ،گذاشــت روی میــز .امیــر
بلنــد شــد ،كیســه را از روی میــز برداشــت و داخــلاش را وارســی
كــرد .پرســید« :چنــد تاســت؟» یاســمین بشــقاب میــوه را آورد و
گذاشــت روی میــز جلــو پژمــان.
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«صــد مثقالــه داداشام ،یــه مثقــال یــه مثقــالام نشســتم بــرات ســوا
كــردم كــه دیگــه گلــه نكنــی».
«قربونات برم آقا پژمان ،تو زحمت افتادی كه».
یاسمین گفت« :مرام كشمون كردی فردین ».خندیدند.
پژمــان گفــت« :آره ،بعــد میگــن فردیــن مــرده ».مدتــی خیــره بــه
زمیــن مانــد .گفــت« :خــدا بیامــررزدش ،خــدا ایشــاهلل همــه اســیرهای
خــاك رو بیامــرزه ».و بلنــد شــد.
یاسمین گفت« :ای بابا ،كجا با این عجله؟»
«نــه دیگــه بــرم ،بانــو تنهاســت ...دیــر برســم گلــه میكنــه .دیشــب
میگفــت بیــن ایــن همــه كــه دور و ورم میگــردن و مجیــزم رو
میگــن ،فقــط رو تــو حســاب میكنــم پــژی ...هــه ،خــب ماهــم
خاطــرش رو میخوایــم .طــا خانــوم ماهــه ،ستارهســت ،طالســت
ایــن زن ».تمــام دندانهایــش ســیاه بودنــد و شكستهپكســته.
*
نیــم ســاعتی میشــد كــه میالد و كوشــیار آمــده بودنــد .امیر و یاســمین
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تــوی اتــاق بودنــد .مــن نمیدانســتم دقیقــا قــرار اســت چــه كار كنیــم.
داشــتیم بــا میــاد و كوشــیار راجــع بــه چندلــر حــرف میزدیــم.
میــاد میگفــت نمیفهمــد چــرا مــن و كوشــیار ایــن قــدر ایــن یــارو
را دوســت داریــم .كوشــیار میگفــت ،نثــرش را دوســت دارد و مــن
هــم البتــه بــه خاطــر ماجــرا دوس ـتاش داشــتم .ماجــرا چیــزی اســت
كــه مــن بــدون آن نمیتوانــم نفــس بكشــم و تنهــا دلیلــی كــه باعــث
میشــد مــن چندلــر را دوســت داشــته باشــم و در آن لحظــه آن جــا
پیــش ایــن آدمهــای عجیــب و دوستداشــتنی نشســته باشــم همیــن
بــود.
بــه نظــر كوشــیار «خداحافظیطوالنــی» بهتریــن كار چندلــر بــود و
میگفــت ،فیلــم رابــرت آلتمــن اصــا بــه پــای كتــاب نمــی رســد.
همیشــه همیــن طــور اســت ،البتــه گاهــی اســتثناهایی هــم وجــود دارد.
مثــا «مرثیــهای بــرای یــك رویــا» کــه فیلــم بایــد بهتــر از كتــاب
باشــد .میــاد گفــت ،مــا كــه كتــاب را نخواندهایــم و حــق هــم بــا او
بــود .مــا كــه كتــاب را نخوانــده بودیــم .امیــر و یاســمین آمدنــد ،امیــر
دوتــا تكــه كاغــذ كوچــك تاخــورده كاهــی ،از همانهــا كــه الیاش
ســاندویچ كثیــف میپیچنــد ،انداخــت روی میــز .گفــت« :كوشــیار
بســاط موزی ـکات رو علــم كــن کــه میخوایــم شــروع كنیــم».
یاســمین گفــت« :بســتنی كــرهای میخوریــن باهــاش؟» و رفــت تــوی
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آشپزخانه.
میالد گفت« :آره،آره .آب هم بیار فدات شم».
كوشیار گفت« :با فرهاد شروع میكنیم»...
تو هم با من نبودی ...مثل من با من...
یاســمین بــا ســینی بزرگــی كــه یــك تكــه خیلــی بــزرگ بســتنی
كــرهای وسـطاش بــود برگشــت .دوبــاره رفــت تــوی آشــپزخانه .امیــر
و میــاد كاغذهــا را بــاز كردنــد و چیــزی را كــه شــبیه نعناخشــك بــود
ریختنــد روی بســتنی و شــروع كردنــد بــا قاشــق سبزیخشــكها
را بــا بســتنی مخلــوط كــردن .یاســمین بــا یــك بطــری بــزرگ آب
برگشــت و گذاشـتاش روی میــز .نشســت روی زمیــن كنــار امیــر و
بــه بســتنی ناخنــك زد .میــاد گفــت« :نكــن ».كوشــیار هــم كنارشــان
نشســت .گفــت« :بیــا اردشــیر ،بیــا داداشام ».لپتــاپاش را گذاشــت
كنــارش .تــرك را عــوض كــردِ ،زد بــازی:
نمــی دونــم حــواس مــن كجــا بــود ...زیــر چشــا گــودال پوســت شــده
رنگ اختاپــوس...
یاسی به هر كداممان یك قاشق چایخوری داد.
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برق میزنیم چون الماسیمِ ...زد بازی...
امیر گفت« :بخورین بچهها ».ترسیدم.
گفتم«:حاجــی نمیــرم؟ مــن حساســیت دارم بــه ایــن چیزهــا ،فشــارم
میافتــه ».كوشــیار و امیــر قهقهــه زدنــد.
میــاد گفــت« :نــه دادا بخــور ،دادا میگــن بــه ایــن ،همــون چیــزی
كــه سورئالیســم ازش زاده شــد .بخــور ».كوشــیار گفــت« :چیــزیات
نمیشــه نتــرس ».یاســی تندتنــد بســتنی را میخــورد .شــروع كــردم
بــه خــوردن.
دنیــا مــن دیوونــه رو آورد تــو ایــن دیوونــه خونــه ...هــر كـیام دیــدم
مــث خــودم دیوونــه بــوده ...بیــرون خونــه نم ـیره میمونــه میدونــه
خوبــه ...بطریــا وا میشــن ،الكــی دونــه دونــه ...بــرق میزنیــم چــو ن
الماسیم...
هــر شــب همــه چــی عالــی بــود ...مارگاریتــا بــا لیمــو ...انــگار رفتیــم
هالیــوود ...اووووووووووه...
میــاد زد روی دســت یاســمین .گفــت« :لــش ،ایــن قــدر تندتنــد
نخــور ،اِ!» خندیدیــم.
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تهــران شــده دیگــه نیویوركــم ...دافــا گرفتــن ایــن جینــو محكــم ...پــر
مــدل دورم منــم حــال میكنــم فقــط بــا مــدل خــودم ...قبــل از ایــن كــه
بخــواد لــو بــره خـلام...
كوشیار گفت« :من دیگه خوبام االن».
امیــر گفــت« :گــم شــو عقــب پــس ».كوشــیار كمــی عقــب نشســت،
ولــو شــد روی زمیــن.
زندگــی منــه ...بــم نگــو چــی خوبــه چــی بــده ...زندگــی مــال منــه...
خــودم میدونــم چــی بهتــره ...هــر جــور میخــواد میخــوام بگــذره...
زندگــی مــال منــه ...زندگــی مــال منــه ....ایــن زندگــی منــه ...ایــن
زندگــی منــه...
یاســی گفــت« :مــنام دیگــه نمیتونــم ».گلــوم میســوخت ،امــا
دوســت داشــتم بــاز هــم بخــورم.
بــه ابــرا داد زدم ...رعــدو بــرق زد گفتــن بــا منــن ...بیــرون ســرد ولــی
تــو داغتــرم ...نــــــمیشناسی منــو ....منــو ...مـــــــــنو . ....بــام بــام.
میــاد گفــت« :كوشــی ،نمــاز بــارون مســیو اتــک رو بــذا ».ســرم گیــج
میرفــت .موســیقی تــوی هــوا پخــش میشــد .ولــو شــدم كــف
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زمیــن و بــه ســقف نــگاه میكــردم .انــگار زمیــن كــج شــده بــود و
دور خــودش میگشــت ...میگشــت میگشــت ...وقتــی دهــانام را
بــاز میكــردم بخــار گرمــی از آن بیــرون م ـیزد .یــخ كــرده بــودم،
نــوك انگشــتهای پــام بیحــس بــود.
ســقف هــا شــكافته شــدند ،دوازده تــا ســقف .شــروع كردنــد بــه
دویــدن .شــروع كردنــد بــه خوابیــدن .شــروع كردنــد بــه شــكفتن.
حالــت تهــوع داشــتم .حــالام از ایــن میــاد بــه هــم میخــوره بــا
ایــن اطوارهــاش .چــی؟ چــی شــد؟ كــی بــود؟ چــه قــدر دلام بــرای
بابــا و الای تنــگ شــده ...الای؟! اینهــا از كجــا م ـیآن؟ چــرا اللــه
گوش ـیاش رو برنم ـیداره؟ اللــه؟ اللــه گوش ـیاش رو برنم ـیداره؟
بــه كوشــیار نــگاه كــردم كــه گوش ـیاش دس ـتاش بــود ،عصبانــی
بــود .از ذهـنام گذشــت ســبیل بهــش نمـیآد .كوشــیار گفــت« :بــه تو
ربطــی نــداره ســیبیل بــه مــن مـیآد یــا نــه ».چشـمهام از تعجــب گــرد
شــدند .یاســمین میخندیــد .آمــد روی مــخام« :اردشــیر بیچــاره»...
میــاد نــگاهام میكــرد و میخندیــد ...گفــت« :امیــر مـنام حــالام بــه
هــم میخــوره ازت .از تــو و ایــن كــه همیشــه فــک كــردی مــن دارم
نقــش بــازی میكنــم ».آمــد روی مـخام« :دهـنات رو ببنــد میــاد»...
میــاد گفــت« :تــو جلــو اون ذهــن كثیـفات رو بگیــر كــه ایــن قــدر
بــه مــن توهیــن نكنــی »...امیــر گفــت« :نمیتونــم ...واقعــا ازت بــدم
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مـیآد ».آمــد روی مـخام« :بــه تخمام »...انــگار از ذهن میالد گذشــت:
«چــه قــدر زر میزنــن اینهــا ...اللــه چــرا جــواب نم ـیده« ،»...یعنــی
تــو مهمونــی چــه خبــره »...از ذهــن كوشــیار گذشــت .مــدام بــه ایــن و
آن نــگاه میكــردم .چشــمهام كمــی خاکســتری میدیــد همــه جــا
را .میــاد گفــت«:ا ِ چــه جالــب ...چش ـمهای مــن وقتــی دادا میزنــم
یــه كــم زرد میبینــه همــه چــی رو ».كوشــیار گفــت« :كوررنگــی
مـیآره دادا».
داستان این گونه بود ،دادا ذهنها را قاطی میكرد.
*
رفتــه بودیــم شــانزلیزه ،همــان پــارك دراز بــاالی اتوبــان همــت.
مــن و كوشــیار و اللــه بــا شــبنم .نشســته بودیــم و پاهامــان را انداختــه
بودیــم از لــب دیــوار پاییــن .ماشــینها از زیــر پامــان میگذشــتند .رو
بــه رویمــان نقاشــی دیــواری شــهید همــت بــود.
گفتــم« :همیشــه آرزو داشــتم مــنام بتونــم یكــی از طراحیهــای
اردشــیر محصــص رو بخــرم .آرزوی بزرگــی نیســت ،ولــی مــن تــا
حــاال نتونســتم تــوی هیــچ حراجـیای پــول یكـیاش رو بــدم و بخرم».
اللــه گفــت« :مــن هــر شــب بــا ایــن نگرانــی میخوابــم كــه آخــر قــرار
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داد ،صاحبخونــه میخــواد بــرای ســال بعــد چــه قــدر بكشــه روی
اجارهخونــهام .كاش مــا هــم یــه بابــا ننــه درســت حســابی داشــتیم.
كاش مــا هــم خونــه زندگــی واقعــی داشــتیم».
كوشیار گفت« :میخریم ایشاهلل ،میخریم عزیزم».
الله گفت« :كوشیار ،بچهام داشته باشیم؟»
«بچهام داشته باشیم».
«چنتا؟»
«ده تا ».خندیدیم.
شبنم گفت« :ده تا؟»
گفتــم« :نــه بچههــا ،ده تــا خیلــی زیــاده .اون وقــت میدونیــن مــا
اگــه بخوایــم بهشــون عیــدی بدیــم چــه قــدر زیــاد میشــه؟» شــربت
آبلیمــو تــازه بــود وخنــك.
الله گفت« :شنیدم مهدیار ماشین خریده».
كوشــیار گفــت« :آره ،پــول ایــن ســریاش رو كــه از یاســمین گرفــت
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رفــت یــه پونتیــاک داغــون خریــد .اشــتباه كــرد .خــرج بنزیــن و
تعمیــرگاه اون ماشــین از پــول آژانــس هــم بیشــتر میشــه».
اللــه گفــت« :كوشــیار ،یكــی از دوســتهام بهــم گفــت هفتــهای
دویســت هــزار تومــن پــول توجیبــی میگیــره ،احســاس تنهایــی
كــردم».
شــبنم گفــت« :المصــب وقتــی بیپــول میشــی ،احســاس بیكســی
میكنــی».
كوشــیار گفــت« :شــت! بــه هــر ک ـیام میگــی كار نیســت ،میگــه
بیــا ببــرمات ســر كار ،بعــدم میبــردت تــو یكــی از دفترهــای داغــون
ایــن شــركتهای هرمــی ،پرزنتــت میكنــه ،دیــدی هــم چــه قــدر
خالــی میبنــدن ،اردشــیر؟»
«هه ،خیلی باحالان ،سیریشترین موجودات روی زمینان».
خوشــحال بــودم از ایــن كــه بــا آن آدمهــا بــودم ،یكجورهایــی
حــاال دیگــر مــن هــم یــك خانــواده شكستهپكســته داشــتم .خوشــحال
بــودم.
بــا پاتــرول رفتیــم تــوی خیابانهــا پرســه زدیــم .شــب گرمــی بــود،.
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پنجرههــا را كــه بــاز میكردیــم بــاد داغ مــیزد تــوی صورتمــان.
كولــر پاتــرول خــراب شــده بــود و مــن پــول تعمیــرش را نداشــتم .قرار
بــود برویــم مركــز شــهر هــات داگ هــزار تومنــی بخوریــم .پشــت
چــراغ قرمــز بودیــم .یــك پــرادوی دودر آمد كنارمــان ،بــه دخترهایی
كــه تــوش نشســته بودنــد نــگاه كــردم .بــاد كولــر موهایشــان را نــرم
تــكان مـیداد .شــت ،آن تــو خیلــی خنــك بــود ،ولــی مــا داشــتیم از
گرمــا عــرق میكردیــم .م ـخام راه افتــاد ،زدم بــه شیشــه ماشینشــان.
گفتم« :خواهر شیشه ماشین رو بده پایین».
شــبنم گفــت« :میخــوای شــماره بــدی؟ فكــر نمیكنــی جلــو مــن
زشــته؟»
گفتم« :چرا باید جلو تو زشت باشه؟»
دختــر شیشــه پــرادو را داد پاییــن ،نیــشاش بــاز شــده بــود .احمــق
حــواساش نبــود كــه مــن ســوار پاتــرولام .او هــم فكــر كــرده بــود
میخواهــم بهــش شــماره بــدم.
گفتــم« :خانومــی ،شــنیدم خیلــی دســتفرمون داری ،مســابقه
مــیدی؟»
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راننــده ســرش را از پشــت خانــم نیشــو آورد و گفت« :از كجا شــنیدی
مــن دسـتفرمونام خوبــه؟»
«كالغــه ،قربــونات بــرم .ماشــاهلل چــه آرایــش شــبی هــم كــرده .داری
میری عروســی؟»
«نه ،چه طور؟»
«پس داری كجا میری؟»
«داریم دور میزنیم».
«آهــا ،آخــه یــه جــوری خــودت رو نقاشــی كــردی ،فــک كــردم
داری مــیری عروســی یــا شــایدم اســتریپ كالب».
«چه قد پررویی تو!»
«اینها رو ول كن ...شرط میبندی؟»
«سر چی؟»
«صد تومن.از این جا تا دروازه غار .هر كی زودتر رسید».
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«پس بیا شمارهام رو بگیر كه اگه تصادف كردم ،بیایی كمک».
«و این كه صد تومن رو ازت بگیرم ».خندید.
گفــت« :باشــه شــیطون ».از تــوی آینــه شــبنم را نــگاه میكــردم،
شــاكی بــود.
شــمارهاش را داد ،چــراغ قرمــز صــد ثانیهای تمام شــد .پاتــرول و پرادو
گاز خوردنــد ،افتادیــم تــوی اتوبــان .اللــه و شــبنم جیــغ میزدنــد كــه
میترســیم .ضبــط را تــا ولــوم شــصت بــاال بــردم...
بیابان را سراسر مه گرفته است...
بــه ایــن فكــر میكــردم كــه پاتــرول هــم دافخــورش ردیــف اســت
ها !
ت اســفندیار نشســته بــودم ،پاتــرولام اس ـماش اســفندیار
روی كاپــو 
بــود .بچههــا داشــتند تــوی ماشــین ســاندویچ كثیــف میخوردنــد،
از یكــی از ســاندویچیهای دروازه غــار خریــده بودیــم .ســیگار
میكشــیدم و « ِدرتــی ســاید داون» گــوش میكردیــم .تــراول
صدهــزار تومنــی الی انگشــتهام بــود و نــگاهاش میكــردم .فكــر
میكــردم« :وقتــی بیپــول میشــی ،حــس غریبــی پیــدا میكنــی.
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بیپولــی حــس غریبییــه كــه وقتــی بــا شــرطبندی بــا یــه بچــه
پولــدار پــولاش رو از دسـتاش درمـیآری ،غریبتــر هــم میشــه».
از خودم بدم میآمد.
شــبنم آمــد كنــارم نشســت .گفــت« :موبای ـلات رو بــده ».گوشــی را
از تــوی جیـبام درآوردم و دادم دسـتاش .شــماره دافــی را از تــوی
گوش ـیام پــاك كــرد و پ ـسام داد .گفــت« :حــاال بهتــر شــد ».دور
ل ـباش سســی بــود .دســتمال كاغــذی از تــوی جیــب پیراه ـنام در
آوردم و سـسها را پــاك كــردم .اللــه و كوشــیار هــم آمدنــد بیــرون.
كوشــیار گفــت« :چــه قــدر گرمــه ،یــه ســیگار بهــم بــده ».پاكــت را
تعــارفاش كــردم ،یكــی برداشــت.
اللــه گفــت« :همیشــه فــک میكــردم كســایی كــه تــوی ایــن جــور
جاهــا غــذا میخــورن چهجــور آدمهایــی هســتن .چهقــدر عجیـبان.
هیــچ وقــت حتــی فكــرش رو هــم نمیكــردم تــوی هفتــه ایــن قــدر
ســاندویچ كثیــف بخــورم ».خندیدیــم.
شــبنم گفــت« :حــاال مــن یــه جیگركــی میشناســم ،نزدیــك ترمینــال
جنــوب ،تــوش پــر آدمهــای خالفمالفــه .خیلــی باحالــه ،یــه دفعــه بــا
هــم میریــم ».نگاهــش كــردم .گفــت« :واس چــی ایــن جــوری نیــگا
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میكنــی؟ یــه ســیگار بــده بینیــم ».آســمان پــر از ســتاره بــود .بیشــتر
آدمهایــی كــه از كنارمــان میگذشــتند نگاهمــان میكردنــد .بیشــتر
شــبنم را كــه داشــت ســیگار میكشــید .هــه ،تــراول چــك را گرفتــم
بــاال و گفتم«:فــردا بــا ایــن میریــم كولــر اســفندیار رو درســت
میكنیــم كــه دیگــه تــو گرمــا بــه پــرادو ســوارها حســرت نخوریــم.
تندتنــد كولــر میگیریــم .شــبنم دیــدی میگــن كولــر بگیــر؟»
*
فــردا صبــح ســاعت هشــت بــود كــه گوشـیام زنــگ خــورد .مهدیــار
بــود .گفــت« :آقــا شــنیدم میخــوای بــری كولــر اســفندیار رو درســت
كنــی .مـنام بیــام باهــات؟ میخــوام یــه كــم مكانیكــی یــادم بــدی».
«آره داداش ،بیا .نیم ساعت دیگه سر قَ َرنی باش میام دنبالات».
بــا مهشــید بودنــد .ســوار شــدند ،مهدیــار جلــو نشســت مهشــید عقــب.
كمــی كــه رفتیــم ،مهشــید گفــت« :اردشــیر مــا میخوایــم از بچههــا
جــدا شــیم».
مهدیار گفت«:نه ،نه ،واسه چی االن گفتی؟»
«پس كی باید میگفتم؟ مگه دیشب حرفهامون رو نزدیم؟»
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«چرا ولی نباید االن میگفتی».
«خفه شو مهدیار .آره اردشیر ،ما میخواییم از اونها جدا شیم».
گفتم« :این كه میگی اونها منام جزوشونام».
«تــو نمیخــوای ازشــون جــدا شــی؟ مــن و مهدیــار میخوایــم
پولمــون رو بگیریــم ازشــون بریــم تــو كار شــارژ ســیم كارت و
خریــد و فــروش ماشــین».
«داریــن اشــتباه میكنیــن ،بــا ایــن كارهــا نمیشــه زندگــی رو
گذرونــد .خریــد و فــروش ماشــین كــه دورهاش تمــوم شــده ،االن
همــه از نمایندگــی خریــد میكنــن .بــا اون همــه تســهیالتی كــه خــود
كمپانــی داره ارائــه م ـیده كــه شــماها نمیتونیــن بــا اونهــا رقابــت
كنیــن .شــارژ كارت هــم كــه گــردش مالــی آن چنانــی نــداره كــه
بتونیــن روش حســاب كنیــن ».پیچیــدم تــوی یــك فرعــی.
«ولــی مــا نمیخوایــم پــول حــروم بخوریــم .ســود پــول مــا از فــروش
مخدره».
«من فک میكردم شماها نمیدونین».
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مهدیــار گفــت« :تــازه فهمیدیــم .مــن از اللــه شــنیدم .پــس تــو هــم
میدونســتی و چیــزی بــه مــا نگفتــی؟»
«مــن؟ نــه! مــن تــازه پریــروز شــنیدم .خــودم هــم ازش زدم.
چیز عجیبییــه » .
مهشــید گفــت« :بابــا ایــواهلل ،مــارو بــاش اومدیــم بــا كــی مشــورت
كنیــم».
«در ضمــن برنامــه بعــدی دزدیــه .امیــر برنامــه بعــدی رو چیــده .قــراره
بریــم خونــه عمــوی امیــر دزدی».
«چی؟! دزدی؟»
مهدیــار گفــت« :تــو نمیخــوای حــاال ازشــون جــدا شــی؟» هنــگ
كــرده بــودم.
بعــد از ظهــر رفتــم آپارتمــان یاســمین ،امیــر آن جا بــود .خود یاســمین
رفتــه بــود دكتــر پوســت .گفتــم« :میخــوای بچههــا رو بنــدازی تــو
چــه كثافــتكاریای؟» بیمقدمــه.
امیــر نشســته بــود روی كانتــر آشــپزخانه .گفــت« :بــه تــو ربطــی
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نــداره ،یــه زمــان میــاد خــودش رو لیــدر بچههــا كــرده بــود ،حــاال
جمــع افتــاده دســت مــن .مــنام كــه تصمیــم میگیــرم .هــر كــیام
نمیخــواد باشــه ،هــری .خــوش اومــدی».
«كیا قبول كردن باهات باشن؟»
«میالد و یاسی».
«از میالد بعیده».
«چی فک كردی تو؟ فک كردی آدم فیلسوفییه؟»
«ده ـنات رو ببنــد ».هــوا آن روز ابــری بــود ،بعــد از ظهــری ابــری و
تاریــك .امیــر لخــت بــود.ســیگارش را روشــن كــرد ،گفــت« :هــوا
خنــك شــده امــرو حاجــی .حــاال هــر چــی ،تــو بــا مایــی یــا مثــل بقیــه
بیخیــال جمــع میشــی؟»
«معلومه ،من دزد نیستم».
«هــه ،دزد! االغ ،ایــن عمــوی مــن ایــن قــدر داره كــه ...حــاال چهــار
تــا تیكــه اثــاث خونــهاش رو هــم مــا بلنــد كنیــم ،بــه جایــیاش
برنمیخــوره كــه».
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«امیر».
«ها؟»
«اول به گا رفتناته .خدافظ».
اســفندیار را كــه روشــن كــردم بــاران تابســتانی شــروع كــرد بــه
باریــدن ،نمنــم .راه افتــادم ،از كوچــه پسكوچههــای دروس
گذشــتم ،شــریعتی را آمــدم پاییــن .فكــر كــردم« :دزدی؟ مــن؟ نــه!»
یــك بــار،یــك بــار كــه نــه ،آن زمــان كــه تــوی دبیرســتان مســئول
كتابخانــه بــودم ،تقریبــا تمــام كتابهــای بهدردبخــور كتابخانــه
را دزدیــدم ،مثــل ژان ژنــه كــه كتــاب دزد بود .یاد داســتان كریســمس
اســتر افتــادم ،همــان جوانــی كــه یــك کتــاب جنایــی زرد دزدیــد.
یــادش بهخیــر ،تمــام آلاحمدهــا را بــا پــدرام دزدیدیــم و تــوی
كوچــه بــاغ پشــت مدرســه آتــش زدیــم .جمالزادههــارا هــم همیــن
طــور .چــه كیفــی داشــت .بــه مدرســه میگفتیــم بــرای كتابخانــه
هدایــت و چوبــك بخرنــد .آنهــا هــم ایــن گوششــان در بــود
و آن یكــی دروازه .همــهاش شــریعتی میخریدنــد ،وصیتنامــه
شــهدا ،توضیحالمســائل .مــا میگفتیــم اگــر میخواهیــد بچههــا
از كتابخانــه كتــاب بگیرنــد و كتــاب بخواننــد ،بایــد ســلین
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بیاریــد مثــا ،بــارگاس یوســا بیاریــد ،ســاراماگو .ایــن كتابهایــی
ِ
تیریــپ ایــن مــو
كــه شــما میخریــد بــرای مدرســه كجایــش بــه
سیخســیخیها میخــورد؟ یــك ســری هــم ابزوردبــاز داشــتیم كــه
همــهاش میگفتنــد ،چــرا پیراندلــو نمیخریــد بــرای كتابخانــه؟
چــرا ســام شــپاردها را نمــی آوریــد؟ باالخــره كلــی ســلین و َهمــت و
ســام شــپارد خریدیــم بــرای كتابخانــه ،كلــی هــم تذكرهاالولیــا و
اخــاق ناصــری .همــه را هــم بیــن خودمــان تقســیم كردیــم و از آن
آشــغالدانی فارغالتحصیــل شــدیم .هــه!
رسیدم خانه .یك بطری كامل دوغ تركی خوردم و خوابیدم.
*
فــردا صبــح شــد ،هنــوز كیفــور چرتهــای كوتــاه بعــد از طلــوع
آفتــاب بــودم كــه در زدنــد .بلنــد شــدم و فریــاد زدم« :وایســا اومــدم».
رفتــم تــوی آشــپزخانه ،صــورتام را شســتم ،حولــه را از گلمیخــی
كــه بــاالی ســبد پیــاز و ســیبزمینی زده بــودم ،برداشــتم و داشــتم
صــورتام را خشــك میكــردم كــه در بــاز شــد و میــاد آمــد تــو.
گفــت« :ســام».
«ســام ».حولــه را آویــزان كــردم ،در یخچــال را بــاز كــردم و از تــوی
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فریــزر یــك بســته بســتنی نســكافهای گذاشــتم روی پیشــخوان .گفتم:
«بفرمــا صبحونــه ».یكــی برداشــتم و مشــغول خوردن شــدم.
گفــت« :ممنــون  ،صبحونــه تپــل خــوردم .اومــدم یــه چیــزی ازت
بخــوام».
«بفرما؟»
«تــو ایــن قضیــه بــا مــن بــاش .مــن اگــه مونــدم بــه خاطــر اینــه كــه
نمیخــوام هــر چــی تــو ایــن مــدت درآوردیــم رو امیــر و یاســمین
بكشــن بــاال .مهدیــار و مهشــید دیشــب اومــدن بــه هــر كدومشــون
چهــار ملیــون دادن ،دكشــون كــردن .حقشــون بیشــتر از ایــن
حرفهــا بــود».
«چه قدر مثال؟»
«خیلــی بیشــتر .میدونــی هــر یــه مثقــال دادایــی كــه مــا میفروشــیم
چــه قــدر ســود داره؟»
«نه ،نمیدونم».
«امیــر و یاســمین دبــه كــردن .امــروز صبــح باهاشــون دعــوام شــد.
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میگــن چــون بچههــا دارن جمــع رو از وســط راه ول میكنــن،
همیــن قــدر بهشــون میدیــم .كیانــوش هــم برگشــته طــرف اونهــا».
«شبنم چی كار میكنه این وسط؟»
«گوشیاش خاموشه ،فک میكردم با توئه».
«نه نیست .من فک میكردم با توئه».
«رو چه حساب؟ چیزی گفت؟»
«نه ،حسام میگفت».
«ببین ،امیر داره همه چی رو باال میكشه».
«خــب ،خــودش داره واســه اون پولهــا زحمــت میكشــه .مگــه تــو
مــواد فروشــی میكنــی؟ مگــه تــو بــا اون یــارو پژمــان ســر و كلــه
میزنــی .مگــه تــو در معــرض خطــری تــا اون پولهــا دربیــاد؟ تــو
هم ـهاش چپیــدی تــو اون آلونــك پاییــن ،نقاش ـیات رو میكنــی»...
پریــد وســط حــرفام .گفــت« :آره ...پژمــان آشــنای منــه ،رو حســاب
اعتبــار مــن بــه اونهــا دادا میفروشــه ...آره».
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«تو این آشناها رواز كجات میآری ،میالد؟»
«حــاال گیــر نــده ایــن وســط ».یــك گاز كوچــك بــه نســكافههای
برفكــی زدم .،گفتــم« :حــاال مــن چــی كار كنــم؟ بیــام باهــات دزدی؟»
«تــو نیــا دزدی ،تــو بیــا مواظــب مــن بــاش .مــن از امیــر میترســم...
فــک كنــم میخــواد مــن رو بكشــه».
«خفــه شــو بابــا ،حــاال فــک كــردی خیلــی پخــی كــه اون بخــواد
بكشــدت؟»
«تو هیچی نمیدونی ...كمکام میكنی؟»
«واال مــن همچیــن دســت و پایــی نــدارم كــه بیــام از تــو مواظبــت
كنــم »...پریــد وســط حــرفام .گفــت« :خفــه شــو اردشــیر ،خفــه شــو،
گ ـهات رو بخــور ».بــه بســتنی گاز زدم .میــاد از در بیــرون رفــت و
در را پشــت ســرش محكــم بســت .بســتنی كــه تمــام شــد ،بلنــد شــدم
و تلفــن خانــه را كــه معمــوال ســیماش كشــیده بــه پریــز زدم و شــماره
خانــه یاســمین را گرفتــم .بعــد از بــوق دوم گوشــی را برداشــت.
گفــت« :بلــه؟»
«الو؟ یاسی منام ،اردشیر».
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«سالم .چه طوری اردشیر؟»
«ببین برنامه امیر کیه؟ امشب؟»
«آره امشبه .تو هم هستی؟»
«فک كنم باشم».
«پس پاشو ،پاشو بیا این جا».
*
راحتتــر از آن چیــزی بــود كــه فكــر میكردیــم .امیــر برنامــه دقیقــی
ریختــه بــود .بــا پاتــرول و ون رفتیــم .خان ـهای ویالیــی بــود انتهــای
یــك كوچــه تــوی شــهرك غــرب .آدرس دقیـقاش خاطــرم نیســت.
ســاعت ســه و نیــم صبــح بــود .دنبــال ون رفتــم ،تــرس تمــام وجــودم
را گرفتــه بــود .امیــر تمــام كلیدهــا را داشــت .رمــز دزدگیــر خانــه را
میدانســت .خــودش گفــت ،زمانــی پــادوی آن عمــوی ناتنــی پولــدار
بــوده .مشــكل فقــط پــارس ســگ بــود كــه امیــر ســرش داد كشــید و
خفــه شــد.
امیــر و میــاد تندتنــد چیزهــای بهدردبخــور را میآوردنــد و بــار
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ون میكردنــد :مجســمهها ،تابلوهــا .ون تقریبــا پــر شــد .بعــدش
آمدنــد و گفتنــد كــه مــن و یاســی هــم بایــد كمــك كنیــم .همهمــان
دســتكش دســت كــرده بودیــم .امیــر گفــت« :مواظــب باشــید اثــری
چیــزی جــا نذاریــد».
گاو صنــدوق كوچكــی هــم بــود ،ســیاه و بــراق .میــاد تــوی چــادر
مشــكی بزرگــی بقچهپیــچاش كــرد و بعــد گــره بقچــه را از یــك
لولــه آهنــی رد كردنــد و دو ســر لولــه را گرفتیــم.
یاسمین گفت«:بگین یا علی ،سبك میشه».
میــاد گفــت« :علــی بزنــه تــو كمــر همهمــون كــه اومدیــم دزدی،
احمــق .دزدی مــیآن ،میگــن یــا علــی؟!»
گاو صنــدوق را از پلههــای نیــم طبقــه بــاال آوردیــم تــوی حیــاط
و گذاشــتیم تــوی پاتــرول .امیــر درهــا را قفــل كــرد .دزدگیــر خانــه
را دوبــاره بــه کار انداخــت و از در خــارج شــدیم .میــاد كنــار مــن
نشســت ،خــواباش بــرد .انــگار نــه انــگار.
خیابانهــا پــر از ماشــین بودنــد .تهــران هیــچ وقــت نمیخوابــد .مــدام
فكــر میكــردم همــه میداننــد مــا االن داریــم از دزدی برمیگردیــم.
واتــرز گــوش مــی كــردم كــه قوتقلــب باشــد و آرام بگیــرم ،ترانــه
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«اکــوز» را .شــت ،كاش پینــك فلویــد عمــر نــوح داشــت ،كاش.
ســاعت پنــج بــود كــه ون را خالــی كردیــم و همــه را تــوی انبــاری
آپارتمــان یاســمین جــا دادیــم .امیــر گفــت« :گاوصنــدوق رو بذاریــم
تــوی اُپــل كــه مــن فــردا ببــرم یكــی بــازش كنــه ».گاوصنــدوق را
بــه هــر زوری بــود گذاشــتیم روی صندلــی عقــب اُپــل امیــر .ســوار
آسانســور شــدیم و رفتیــم بــاال .میــاد اصــا حــرف نم ـیزد.
امیر گفت« :خسته نباشید».
یاسمین گفت«:تو هم خسته نباشی».
از یاسمین بالش گرفتم و روی كاناپه خوابیدم.
*
بیــدار كــه شــدم ســاعت دوازده بــود .تــوی اتاقهــا ســرك كشــیدم:
همهشــان خــواب بودنــد .ســرم صــد كیلــو بــود .كمــی تــار میدیــدم.
ســوییچام را برداشــتم و از در زدم بیــرون .اســفندیار را روشــن كــردم
و برگشــتم اســتودیو كوچــكام كــه آن روزهــا خانـهام بــود .ســوییچ
را گذاشــتم روی كتابخانــه کــه ارتفــاعاش كــم بــود ،لباسهایــم را
درآوردم و رفتــم تــوی حمــام .گوشــی را پیچیــدم تــوی یــك كیســه
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پالســتیكی و موزیــك پلــی كــردم« :رایــدرز آن د اســتورم ،بعــد هــم
گذاشــتماش روی تاقچــه حمــام ،رفتــم زیــر دوش .از پنجــره كوچــك
حمــام بیــرون را نــگاه میكــردم .كفتــری خاكســتری نشســت ســر
دیــوار جانپنــاه ســاختمانی و خــودش را راحــت كــرد روی ســر
یــك داف .پنجــره را بســتم تــا ســردم نشــود.
...Killer on the road
از حمــام كــه بیــرون آمــدم ســاعت نزدیــك دو بــود .گوشــی را از
تــوی كیــس iپالســتیكی خیــس بیــرون آوردم و گذاشــتماش روی
كتابخانــه .رایــدرز آن د اســتورم هنــوز داشــت پخــش میشــد.
كســی بــه شیشــه پنجــره ســنگ زد .از پنجــره بیــرون را نــگاه كــردم:
مهشــید و شــبنم بودنــد بــا مهدیــار .در را برایشــان بــاز كــردم ،آمدنــد
بــاال.
شبنم گفت« :دیشب تو چی كار كردی؟»
«رفته بودم مواظب میالد باشم».
مهدیــار گفــت« :میــاد بــه مــا گفتــه ســهممون بیشــتر از ایــن چیــزی
میشــه كــه بهمــون دادن».
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«آره ،منام شنیدم ».زیر قوری قهوه را روشن كردم.
مهشــید گفــت« :مــا میخوایــم كمكمــون كنــی ســهممون رو
بگیریــم ».تلفــن شــبنم زنــگ خــورد.
«الــو؟ ســام اللــه .مــا خونــه اردشــیریم .آره ،كوشــیار آدرس رو داره.
بیایــن ،منتظریم».
مهدیار گفت« :كمكمون میكنی؟»
گفتــم« :مــن فــک میكــردم شــما پــول فــروش مخــدر از گلوتــون
پاییــن نم ـیره».
شــبنم گفــت« :ولــی اون پــول ســهم مــا اســت .چــه بخوایــم ،چــه
نخوایــم .مــا كــه دیگــه دس ـتمون آلــوده ایــن جریــان شــده ،حــاال
واس چــی پــولاش رو نگیریــم؟»
«استدالل خوبیه».
مهدیار گفت« :كمكمون میكنی؟»
گفتم«:مهدیــار ســوزنات گیــر كــرده رو ایــن كمـــكمون میكنیــا!»
گوشــی ام زنــگ خــورد و صــدای جیــم موریســون خفــه شــد .میــاد
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بو د .
«الو؟ میالد جان ،سالم».
«داداش این امیر و یاسمین ون و اُپل رو برداشتن رفتن».
«نگران نباش ،حتما رفتن دنبال مالخری چیزی».
«نه ،نه  ،من نگرانام .اگه برنگشتن ،چی؟»
«نگــران نبــاش برمیگــردن .اگــه تــا شــب نیومــدن بــه مــن خبــر بــده
كــه یــه خاكــی تــو ســرمون بریزیــم».
«باشه ،نمیدونم چی باید بگم».
«ببین بچهها این جا خونه منان .اگه دوس داری ،بیا پیش ما».
«نه ممنون ،من میمونم همین جا ،این طوری بهتره .فعال»
«فعال».
شبنم گفت« :چی شده؟»
«هیچی ،چیزی نشده».
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مهدیار گفت« :امیر و یاسمین پیچیدن؟»
مهشــید گفــت« :ایــن اتفــاق میافتــاد ،مــا احمــق بودیــم كــه بهشــون
اعتمــاد كردیــم».
شبنم گفت« :فک میكنین كجا رفتن؟»
گفتم« :حاال این قدر زود نتیجهگیری نكنین».
كمــی وقــت گذراندیــم و مــن هــم ســعی كــردم بحــث را منحــرف
كنــم تــا اســترسبچــه هــا كمتــر بشــود ،كوشــیار و اللــه هــم آمدنــد.
متقاعدشــان كــردم چنــد ســاعت تحمــل كننــد تــا ببینیــم چــه پیــش
میآیــد .ســاعت از نــه گذشــته بــود و امیــر و یاســمین هنــوز برنگشــته
بودنــد .نمیدانســتیم بایــد چــه كار كنیــم .نمیدانســتیم چــه میشــود،
یعنــی همــه چیــز را بــاال كشــیدند و مــا را پیچاندنــد؟ شــت! ایــن
كلم ـهای بــود كــه مــدام میگفتــم.
ساعت یازده شب شد .میالد زنگ زد.
«الو؟ نیومدن؟»
«نه ...اردشیر چی كار كنیم؟»
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كوشیار پرسید« :نیومدن نه؟»
گفتم« :نه .ببین ،میالد من االن میآم دنبالات بریم دنبالشون».
شبنم و مهشید گفتند« :كجا برین دنبالشون؟»
میالد گفت« :كجا بریم دنبالشون؟»
«خفــه شــید ایــن قــدر چرنــد نگیــن .مــن االن مـیآم دنبــالات ،بریــم
هــر جایــی كــه فــک میكنیــن ممكنــه رفتــه باشــن .تــو یعنــی هیــچ
ایــدهای نــداری كجــا رفتــن؟»
«نمیدونم ...نمیدونم ...بیا ،فقط زود بیا».
ســاعت دوازده بــود .میــاد مــدام بــه ایــن و آن زنــگ مــیزد و
آمــار امیــر و یاســمین را میگرفــت .تــوی خیابانهــا بیهــدف
میچرخیدیــم.
میــاد زنــگ زد بــه یــك بابایــی .گفــت« :ســام داداش ،ردیفــی
ایشــاهلل؟ داش ،دنبــال امیــر میگــردم ...نگران ـشام ...نمیدونــم كجــا
رفتــه ...آره؟ آره؟ اِ ،جــدا؟ كجــا؟ شــهرک چــی؟ ســعادت؟ كجــای
لواســون؟ بعــد از كنــد اولیــا ...آهــا ،آهــا ...داش ،دمات گــرم...
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خیلــی آقایــی ...خیلــی آقایــی .خدافــظ .اردشــیر ِگــردش كــن بــرو
تجریــش ...بریــم لواســون پیداشــون كــردم».
جــاده لواســان خلــوت بــود ،ســاعت از یــك گذشــته بــود .بــه لواســان
كــه رســیدیم ،گفتــم« :حــاال میخــوای چــی كار كنــی پیداشــون كــه
كردیم؟»
«نمیدونم».
از بلــوار خلــوت لواســان گذشــتیم و رســیدیم بــه همــان آدرســی كــه
میــاد گیــر آورده بــود .یــك شــهرك در حــال ســاخت بــود ،پــر از
كارگاههــای ســاختمانی .اُپــل و ون را دیدیــم كــه كنــار خیابــان پارك
شــده بودنــد .پیــاده شــدیم .در شــهرك نیمــهكاره قفــل بــود ،یــك در
آهنــی بــزرگ ،بــا زنجیــر بســته شــده بــود .از دیــوار و نردههــای كنــار
در بــاال رفتیــم و پریدیــم پاییــن .كســی آن اطــراف نبــود .چنــد گربــه
ولگــرد مــا را دیدنــد و فــرار كردنــد .میــاد گفــت« :صــدای موزیــك
رو میشــنوی؟ از تــه تههــا مــیآد ».گــوش دادم ،شــنیدم .گفتــم:
«بیــا ،بــدو ».دویدیــم تــه شــهرک .از چنــد تــا كوچــه گذشــتیم.
میــاد یــك ویــای نیمــهكاره را نشــانام داد كــه چــراغاش روشــن
بــود« :اون جــان ».آرامآرام نزدیــك شــدیم .رســیدیم پشــت در .از
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پنجــره نــگاه كــردم :امیــر داشــت روی زمیــن فــال ورق میگرفــت.
میــاد در را بــاز كــرد .امیــر ســرش را بلنــد كــرد ،مــا را كــه دیــد از
جــاش پریــد .لخــت بــود ،فقــط شــرت پــاش بــود.
میــاد گفــت« :هیچــی ازت نمیخــوام جــز گاوصنــدوق .گاوصنــدوق
رو بــده بعــد مــا میریــم دنبــال كار خودمــون ،توهــم بــرو رد كارت
پفیــوز نمكبهحــروم».
«باشه ،باشه .قبول .فقط دیگه توهین نكن بهم».
گفتــم« :خفــه شــو! تــا همیــن االن هــم اگــه نزدیــم نــاكارت نكردیــم،
رو حســاب لوطیگــری و نــون و نمكییــه كــه بــا هــم خوردیــم».
میالد گفت« :اون یاسی بیهمهچیز كجاس؟»
«نیست این جا»...
«كجاس؟»
«نمیدونم».
«گاوصندوق كجاس؟»
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«این جا نیس .میگم االن به یاسی بیاردش».
امیــر گوشـیاش را از روی زمیــن برداشــت و رفــت تــوی اتــاق .آرام
صــدای پچپــچاش میآمــد .نزدیــك رفتــم بشــنوم چــه میگویــد.
آمــد بیــرون ،نــگاه تنــدی بهــم انداخــت .گفــت« :بشــینید ،مــن بــرم
چایــی ردیــف كنــم ».از پلههــا بــاال رفــت.
میالد گفت« :نگرانام ،میگم اردشیر بیا بریم».
«واس چی؟»
«ایــن یــه روده راســت تــو شــیكماش نــی ...معلــوم نــی االن بــه كــی
زنــگ زده ...ایــن كــه بــه مــا پــول بــده نــی».
«نمیدونــم ،ولــی اگــه بریــم ،جــواب بچــه هــا رو چــی بدیــم؟ حاجی،
نتــرس .واســا ،واســا حقمــون رو بگیریم».
امیــر بــا یــك ســینی كــه ســه تــا لیــوان چــای پررنــگ روش بــود آمــد
پاییــن .گفــت« :بیایــن بشــینین .هرچــی باشــه مــا بــا هــم زندگیهــا
كردیــم .حــاال مــن میخواســتم حــق شــماها رو بخــورم كــه دیــدم
زرنگتــر از ایــن حرفهاییــن ».میــاد نــگاهام كــرد ،نگــران بــود،
ترســیده بــودم.
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لیــوان چــای را بــه لــب بــردم ،فــوت كــردم .گفتــم« :یاســمین چــه
قــدر دیگــه ایــن جاســت؟»
«نمیدونم ولی میآد ،پیداش میشه».
كمــی از چــای خــوردم .میــاد لیــوان را بــه لــب بــرد و خــورد .امیــر
یكنفــس چــای داغ را بــاال رفــت .تعجــب كــرده بــودم .گفــت:
«بخوریــن بریــم رو چایــی دوم .میــاد یادتــه ســر چایــی خــوردن كل
مینداختیــم؟» كمــی از چــای خوردیــم .رفــت روی م ـخام :نفلههــا...
میگامتــون ...بــه چشــمهای امیــر نــگاه كــردم ،تــوی چــای دادا
ریختــه بــود .رفــت روی مخــم :اِ ،پــس فهمیــدی تــوی چایـیات دادا
ریختــم ...یــا خــدا ...كمكمــون كــن ،از ذهــن میــاد گذشــت ...ایــن
بــی نامــوس میخــواد باهامــون چــی كار كنــه؟
شــل شــده بــودم .نمیتوانســتم نفــس بكشــم .فشــارم افتــاده بــود،
كــف زمیــن ولــو شــدم .امیــر صــدای ضبــط باتریخــورش را زیــاد
كــرد .موســیقی تــوی گــوشام میپیچیــد .رفــت روی م ـخام :خــدا
كمــكام كــن .ســر گردانــدم و امیــر را دیــدم ،بلنــد شــده بــود .میــاد
زل زده بــود بــه امیــر .رفــت روی مــخام :میكشــمت عوضــی ...از
ذهــن امیــر گذشــت ...از زیــر زیرانــداز قــداره كشــید بیــرون .رفــت
روی م ـخام :هیــچ گهــی نیســتی ...از ذهــن میــاد گذشــت .ســقفها
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شــكافتند ،شــروع كردنــد بــه چرخیــدن .زمیــن كــج شــده بــود و دور
خــودش میگشــت ،میگشــت ،میگشــت ...عضــاتام شــل شــده
بودنــد .رفــت روی م ـخام :خــدا نــذار بمیــرم ...ایــن امشــب میخــواد
مــن رو بكشــه .ســرم را گردانــدم سمتشــان .درگیــر شــده بودنــد.
قــداره زیــر نــور المــپ زرد رشــتهای میدرخشــید ،میچرخیــد.
بعــد دیگــر ندیــدماش .رفــت روی م ـخام :خــدااااا ،شــكمام رو پــاره
كــرد .میــاد افتــاد روی زمیــن .رفــت روی مــخام :بمیــر عوضــی.
بمیــر ،بمیــر ،راحــت بشــم از ایــن ریشهــای نحــسات ...یاســمین
مــال منــه ...رفــت روی مـخام :خــدا بــه دادم بــرس ،غلــط كــردم نــون
حــروم خــوردم ،نــذار بمیــرم .دیگــه شــرطبندی نمیكنــم .خــدا
خــونام بنــد بیــاد ...هــر چــی پــول دارم نــذر ...تمــام تابلوهــام نــذر
كــه زنــده بمونــم ...رفــت روی مــخام :دســت و پــاتام نــذر كنــی
نم ـیذارم زنــده بمونــی...
امیــر افتــاد روی زانــو .ســرم را بــاال آوردم ،همــه جــا پــر از خــون
بــود .امیــر شــكم میــاد را بــا دســتهاش جــر داد ...میــاد فریــاد
زد ...صــداش تــكانام داد ،بغــضام تركیــد .امیــر خونهــا را
میپاشــید بــه در و دیــوار .جیــغ مــیزد .دســتهای خونآلــودش
میدرخشیدند.ســرخ ســرخ میدرخشــیدند .دندانهــاش را میدیــدم
كــه میدرخشــیدند .صــدای جی ـغاش داشــت بیهــوشام میكــرد ،از
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تــرس .تــرس را هیــچ وقــت آن قــدر نزدیــك حــس نكــرده بــودم.
میــاد ممتــد فریــاد میكشــید .از ذهــنام گذشــت كــه بایــد فــرار
كنــم .امیــر فهمیــد .ســرش را بــاال آورد ،زل زدیــم تــوی چش ـمهای
هــم .ســریع آجــر دم دس ـتام را برداشــتم و كوبیــدم ،پــرت كــردم
تــوی صــورتاش .گفــت« :آخ »...درد دویــد تــا ریشــه دندانهــاش،
ایــن را فهمیــدم .آمــد روی مــخام :خــدا ...فقــط دردم رو ســاكت
كــن ،زودتــر بمیــرم .دوبــاره بــه خاطــر میــاد بغـضام تركیــد ...ســعی
كــردم خــودم را كنتــرل كنــم ...بلنــد شــدم و از در بیــرون دویــدم.
امیــر دنبــالام گذاشــته بــود .آمــد روی م ـخام :تــورو هــم میكشــم
بــی نامــوس مادربهخطــا.
دویــد و پیراهــنام را كشــید .برگشــتم و بــا تمــام قــدرت ،ســرم را
كوبیــدم تــوی دمــاغاش .پــرت شــد عقــب ،افتــاد روی یــك كپــه
نخالــه ســاختمانی .چیــزی فــرو رفــت تــوی بــدناش ...داد زد .بلنــد
شــد .مــن همــان طــور كــه عقــب را نــگاه میكــردم ،دویــدم و خــودم
را بــه دیــوار و نردههــای خروجــی رســاندم .بــاال رفتــم .پریــدم پاییــن.
دویــدم و ســوار اســفندیار شــدم .روشــن كــردم و پاتــرول گاز خــورد،
راه افتــاد .امیــر رســیده بــود بــاالی نردههــا .فــرار كــردم .قل ـبام آن
قــدر تنــد مــیزد كــه نزدیــك بــود از تــرس ســكته كنــم .بــدنام
خیــس عــرق بــود ...عــرق ســرد .گریــه میكــردم ،پشــت فرمــان
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ضجــه مـیزدم .چشـمام بــه زور جایــی را میدیــد .نمیدانســتم كجــا
بایــد بــروم.
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۵

تــب داشــتم .مهشــید و شــبنم خانــه مــن بودنــد .كوشــیار و مهدیــار
رفتــه بودنــد دنبــال امیــر .اللــه هــم بیمارســتان بــود .وقتــی ماجــرا
را شــنید ،دچــار فروپاشــی عصبــی شــد .شــبنم و مهشــید هــم مــدام
ســیگار میكشــیدند و گریــه میكردنــد ،امــا هیــچ كــدام حــال مــن
را نمــی فهمیدنــد ،مــدام دسـتهای ســرخ و خیــس و درخشــان امیــر
جلــو چشــمهام بــود ،بــا آن دندانهــاش ...آن فریادهــا و جیغهــای
جنونآســا ...نــذر میــاد در آخریــن لحظههــای عمــرش ...هیــچ
كــدام رهایــم نمیكردنــد .وقتــی دسـتام را بــاال مـیآوردم احســاس
میكــردم ،ایــن دســت میــاد اســت .وقتــی پاهایــم را تــكان مـیدادم
توهــم ایــن را داشــتم کــه پاهــای میالد اســت .شــبنم نشســته بــود باالی
ســرم و دســتمال نــمدار روی پیشــانیام میگذاشــت .مهشــید بهــم
آمپــول تببــر و آرامبخــش تزریــق میكــرد ،امــا آرام نمیشــدم.
تقریبــا دوازده ســاعت از كشــته شــدن میــاد میگذشــت .هیــچ چیــز
از گلــوم پاییــن نمیرفــت .حتــی یــك لحظــه هــم نشــد كــه تــوی
خلســه و نشــئگی فــرو بــروم و خــوابام ببــرد .ت ـبام باالتــر و باالتــر
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میرفــت .مهشــید برایــم درجــه گذاشــت  ،نگــران بــه شــبنم نــگاه
كــرد .گفــت« :تــباش باالســت ».احســاس كــردم چیــزی درونام
كــم شــده اســت ،احســاس كــردم چیــزی میخواهــم و میدانســتم
چیســت.
شبنم گفت« :چیزی میخوای؟»
گفتــم«:اون قفســه رو میبینــی؟ یــه صفحــه هســت اون جــا تــوی یــه
كاور مشــكی .یــه گرامافــون هــم دارم زیــر تخــتام .بــرام بــذارش
لطفــا .پنجــره رو هــم بــاز كــن ،پنكــه رو هــم روشــن كــن هــوا عــوض
بشــه ،خفــه شــدم از دود ...یــه ســیگارم بــه مــن بدیــن».
صفحــه كوردوبــا بــود ،اجــرای آنــدرس ســگوویا در جوانــی .صــدای
گرامافــون تــوی گــوشام پیچیــد .تكتــك نتهــا روی روانام
میلغزیــد .شــروع كــردم بــه عــرق ریختــن و خنــك شــدن .خنــك
شــدم  ،آرام شــدم .ســیگارم را روشــن كــردم .پــک اول تلــخ بــود.
بعــدی تلختــر ،امــا بعــدش دهــانام بیمــزه شــد و ســیگار شــروع
كــرد مــزه دادن .بــام ،بــام بــام بــام ...انگش ـتهای ســگوویا را تصــور
میكــردم .دانــه اشــكی از گوشــه چشــم مهشــید ُســر خــورد .شــبنم
دســتمال ن ـمدار را برایــم عــوض كــرد.
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شــب كوشــیار و مهدیــار برگشــتند خانــه مــن .بــرای همــه ســاندویچ
گرفتــه بودنــد .مهدیــار گفــت« :نــه یاســمین ،نــه امیــر ،هیــچ كــی رو
پیــدا نكردیــم».
كوشــیار گفــت« :نمیدونــم كجــا ممكنــه رفتــه باشــن ».مهشــید نشســته
بــود روی صندلــی چوبــی جلــو كانتــر،دسـتهاش میلرزیــد.
گفتــم« :بچــه هــا نریــن دنبــال اون وحشــی ،خطرناكــه ...كســی كــه یــه
نفــر رو بكشــه ،بقیــه رو هــم میتونــه ...نریــن تــو رو خــدا».
كوشــیار گفــت« :نگــران نبــاش ،دیگــه ایــن دفــه فــرق میكنــه».
ســاندویچها را خوردیــم ،كوشــیار رفــت بیمارســتان پیــش اللــه.
ســاعت از دوازده گذشــته بــود .بــه ایــن فكــر میكــردم كــه بایــد بــه
پــدر میــاد خبــر بدهیــم ،امــا چــه بگوییــم؟ بگوییــم رفتیــم دزدی،
ســر پــول دزدی دعوایمــان شــد و امیــر پســرت را دریــد؟ بــه ایــن فكــر
میكــردم كــه آن پاییــن االن چنــد تابلــو نیمــه كاره میــاد منتظرنــد
تــا او برگــردد و تمامشــان كنــد.
شــبنم گفــت« :چــرا امیــر میــاد رو كشــت؟» مهشــید داشــت تــوی
آشــپزخانه ظرفهــا را میشســت.
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گفــت« :اصــا از خیلــی وقــت پیــش مــا بایــد بــا امیــر و یاســمین كات
میكردیم».
مهدیــار گفــت« :ببیــن ،مــن میدونــم قضیــه پــول و اینهــا نیســت.
داســتان چیــز دیگ ـهای بــوده».
گفتم« :سریاسمین نبود؟»
شــبنم گفــت« :نــه بابــا ،اونهــا ســر دختــر و ایــن چیزهــا اصــا اختالف
نداشــتن .هیــچ وقــت نفهمیدیــم دقیقــا اختالفشــون ســر چــی بــود.
یــه روز خیلــی خــوب بــودن ،فــرداش میشــدن كارد و پنیــر».
مهدیــار گفــت« :امیــر همیشــه دنبــال میــاد بــود ...اون اوایــل ،بعــد
برعكــس شــد .یادتونــه؟»
شــبنم گفــت« :مــن فــك میكنــم ایــن جــوری نبــود ،میــاد همیشــه
یهجورایــی دنبــال امیــر بــود».
مهشــید گفــت« :ولــی مــن فــک میكنــم امیــر بیشــتر دنبــال میــاد
بــود».
گفتــم« :خفــه شــین بابــا ،اصــا معلــوم نیســت چــی داریــن میگیــن.
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امیــر وقتــی میخواســت میــاد رو بكشــه ،قشــنگ خــودش رو آمــاده
كــرده بــود ،صــدای موزیــك رو بــرد بــاال كــه قشــنگ لــذت ببــره».
مهدیــار گفــت« :مــا بایــد خیلــی وقــت پیــش دوســتیمون رو باهــاش
كات میكردیــم».
شــبنم گفــت« :هنــوزم بــاورم نمیشــه میــاد مــرد ،اونام ایــن
جــوری »...گریــهاش گرفــت ،صــورتاش را تــوی دســتهاش
پنهــان كــرد .شــانههایش تــكان میخوردنــد.
مــن بــه ســقف نــگاه میكــردم .دقیقــا یــادم اســت ،بــه ســقف نــگاه
میكــردم كــه تــق تــق صــدای در زدن آمــد .مهدیــار بلنــد شــد و رفت
تــا در را بــاز كنــد .صــدای اوه اوه مهدیــار هنــوز خاطــرم هســت .ســرم
را گردانــدم ســمت در .امیــر بــود .آمــد تــو .از جــام پریــدم .گفــت:
«مــن كاریتــون نــدارم ،نترســین ».مهدیــار خواســت چیــزی بگویــد،
امــا زبــاناش بنــد آمــده بــود .مهشــید چاقــوی آشــپزخانهای دسـتاش
گرفتــه بــود .امیــر یــك دســته تــراول بــا ده دوازده تــا ســكه بهــار
آزادی گذاشــت روی كتابخانــه .گفــت« :ایــن مــال شماهاســت.
ســهم میــاد هــم توشــه ،».مهدیــار و مهشــید بــه هــم عالمــت دادنــد و
بــه امیــر حملــه كردنــد .شــبنم جیــغ مـیزد .مهشــید دسـتهای امیــر را
گرفــت و مهدیــار بــا زانــو زد تــوی شــكماش .امیــر دوال شــد ،مهدیــار
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بــا آرنــج كوبیــد تــو ســر امیــر و امیــر افتــاد زمیــن.
ســاعت از ســه گذشــته بــود كــه كوشــیار و اللــه آمدنــد .اللــه كمــی
رعشــه داشــت .امیــر را بســته بودیــم بــه صندلــی و مهشــید هــم بــه او
آمپولــی تزریــق كــرده بــود كــه بیهــوش بــود .مــن كمــی تــب داشــتم،
چشــمهام از گرمــا میســوخت .نشســته بــودم روی صندلــی چوبــی
آشــپزخانه .شــبنم شــانههایم را گرفتــه بــود ،كوشــیار بــاالی ســر امیــر
راه میرفــت و ســیگار دود میكــرد .اللــه روی تخــت مــن خوابیــده
بــود.
مهدیار گفت« :حاال میخواین چی كارش كنین؟»
كوشیار گفت« :خودمون قصاصاش میكنیم».
شــبنم گفــت« :حــرف بیخــود نــزن كوشــیار ،میخــوای آدم
بكشــی؟»
گفتــم« :نــه ،یــه راهــی هســت كــه فقــط واســه مــن دردســر میشــه.
امیــر رو تحویــل میدیــم .فقــط مــن باهاشــون تــو اون دزدی بــودم.
م ـنام پــاش وامیســتم».
امیــر شــل و ول گفــت« :مــن تــورو لــو نمـیدم ،نــه تــو رو ،نــه یاســمین
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رو .بــه شــرطی كــه مردونــه اگــه تــو گیــر افتــادی ،یاســمین رو لــو
نــدی».
اللــه بهســختی حــرف م ـیزد .گفــت« :بهــش اعتمــاد نكنیــن ،هیــچ
كــدوم از جملههــاش رو بــاور نكنیــن».
گفتــم« :اگــه گیــر بیفتــم ،هیــچ قولــی نم ـیدم .ولــی اگــه قــول بــدی
لــو نــدی مــن رو ،مــا هــم بــا یاســمین كاری نداریــم ».امــا بــاز هــم
هیــچ اعتمــادی بــه امیــر نداشــتیم.
مهشید گفت« :من یه پیشنهادی دارم».
ســاعت چهــار صبــح بــود كــه امیــر را طنابپیــچ كردیــم و دهــاناش
را هــم بســتیم .كاغــذی هــم گذاشــتیم بیــن طنابهــا كــه رویاش
نوشــته شــده بــود« :ایــن مــرد قاتــل همــان كســی اســت كــه تــوی
شــهرک ســعادت لواســان كشــته شد ».ســوار اســفندیار شــدیم و رفتیم
نزدیــك یــك كالنتــری .پشـ ِ
ـت پاركــی مشــرف بــه در كالنتــری نگــه
داشــتیم .خلــوت بــود .بــه امیــر گفتــم« :مــث بچــه آدم مــیری دم
كیوســك نگهبانــی ».كوشــیار پیــاده شــد و در عقــب را بــاز كــرد
و كمــك كــرد تــا امیــر پیــاه شــود .هــولاش داد ســمت كالنتــری،
برگشــت ســوار شــد .امیــر آرامآرام رفــت ،از پــارك گذشــت ،رســید
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ســمت كیوســك نگهبانــی .ترمــز دســتی را دادم پاییــن ،راه افتادیــم.
از خیابانهــای خلــوت اطــراف گذشــتیم .پنجرههــا بــاز بودنــد ،نســیم
خنكــی میآمــد .كوشــیار ریزریــز اشــك میریخــت .برگشــتیم
خانــه مــن.
شــبنم و اللــه روی تخــت همدیگــر را بغــل كــرده بودنــد و خوابیــده
بودنــد .مهشــید تــوی آشــپزخانه نشســته بــود و ســیگار میكشــید.
مهدیــار هــم پاییــن تخــت از حــال رفتــه بــود .مهشــید گفــت« :چــی
شــد؟» بلنــد شــد ،دو تــا لیــوان از تــوی كابینــت برداشــت ،برایمــان
چــای ریخــت.
گفتم« :تحویلاش دادیم».
كوشیار گفت« :الله دیگه حالاش بد نشد؟»
«نــه ،خــوب بــود .بــا شــبنم یــه كــم حــرف زدن و گریــه كــردن ...بعــد
خوابیــدن ».مهدیــار بیــدار شــد ،صــداش گرفتــه بــود و چشــمهاش
ســرخ.
گفت« :چی شد؟»
كوشــیار گفــت« :تحویــلاش دادیــم ».مهدیــار ســرفه كــرد .لیــوان
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چــای را بــه لــب بــردم و فــوت كــردم .مهدیــار بلنــد شــد و دســته
تــراول را نشــانمان داد.
گفت« :سی و یكی پونصدی ،با دوازده تا سكه تمام».
امیــر مــن را لــو نــداد .داســتانی كــه چنــد روز بعــد در روزنامههــا
چــاپ شــد ایــن بــود كــه امیــر و میــاد بــرای دزدی بــه خانــه عمــوی
امیــر میرونــد .امیــر چیزهایــی را كــه دزدیــده بودنــد برمــیدارد و
فــرار میكنــد .میــاد هــم مـیرود دنبــالاش ،بــا هــم درگیــر میشــوند
و او هــم میــاد را میكشــد .هیــچ اســمی هــم از مــن و یاســمین نبــرده
بــود .تمــام چیزهایــی را هــم كــه دزدیــده بودند بــه پلیس تحویــل داده
بــود .چنــد هفتــه بعــد در حالــی كــه مــا هیــچ اطالعــی از شــرایط امیــر
نداشــتیم و البتــه بیشــتر نگــران شــرایط خودمــان بودیــم ،امیــر تــوی
زنــدان كشــته شــد ،خودكشــی مشــكوك بــه قتــل .معلــوم نبــود چــه
بالیــی ســرش آمــده .چیزهایــی در الیههــای زیریــن روابــط میــاد و
امیــر وجــود داشــت ،چیزهایــی كــه مــن هیــچ وقــت نفهمیــدم و برایــم
هــم خیلــی مهــم نبــود .خیــال همهمــان راحــت شــد ،مثــل یــك مشــت
بیهمهچیــز از ایــن كــه شــر امیــر كنــده شــده بــود خوشــحال بودیــم.
امــا بــه روی خودمــان نمیآوردیــم .مقول ـهای كــه ســرمان را بــا آن
گــرم میكردیــم ایــن بــود كــه فهمیدیــم چیزهایــی كــه امیــر آن
شــب آورد امــوال گاو صنــدوق نبودنــد .دزدی نبودنــد .پــول فــروش
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دادا بودنــد .چیــزی كــه مــا بــا آن خودمــان را در پذیرششــان توجیــه
كردیــم .امــا بــه هــر صــورت ایــن پولهــا از اعتقــاد مــا جــدا بودنــد...
پولهــای ســكوالر.
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۶

از ایــن جــا بــه بعــد ،بــاز بــه ورط ـهای دیگــر افتــادم .ایــن اســت كــه
میگویــم تمــام آنچــه برمــا میگــذرد هیــچ بــه دردمــان نمیخــورد
تــا از آن درس بگیریــم و از آن در چالــه بعــدی اســتفاده كنیــم.
چنــد هفتــه ای كــه گذشــت  ،یاســمین آمــد ســراغ مــن .شــب بــود،
قــرار بــود همگــی خانــه اللــه جمــع شــویم .در را کــه بــاز كــردم بیرون
بــروم ،یاســمین پشــت در بــود .گفــت« :ســام ،میخــوام باهــات
حــرف بزنــم».
«ما با هم حرفی نداریم».
«اول گوش بده ،بعد تصمیم بگیر كه كاری داشته باشی یا نه».
یاســمین بــه مــن پیشــنهاد داد كــه بــا او در كار خریــد و فــروش دادا
همــكاری كنــم .گفــت« :بیــا بــا مــن كار كــن ،طال خانــوم با زنهــا كار
نمیكنــه ،بــه مــن جنــس نمـیده .اگــه تــو باشــی ،میتونیــم ایــن كار
رو بكنیــم .تــازه دادا داره بــازار پیــدا میكنــه ،تــازه داره قیمــت پیــدا
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میكنــه .االن ســودش چنــد برابــر شــده ،هنــوزم گنــدش درنیومــده
كــه دولــت بخــواد جلــوش رو بگیره.اولشــه ،میزنیــم تــو ایــن كار،
یــك ســال ،یــك ســال و نیــم  ،بعــد هركــی بــره پــی كار خــودش».
مــن كــه دزدی كــرده بــودم ،پــول مــواد فروشــی خــورده بــودم ،پــس
دلیلــی ندیــدم كــه جــواب رد بدهــم .امــا بیشــتر از همــه چیــزی کــه
وسوسـهام میكــرد ریســك و ماجراجویــی آن بــود و ایــن كــه كاری
بــود تــا انجــام بدهــم .صفحــه خالــی و آزاد زندگــی مــن بایــد درگیــر
مســائل و ماجــرا میشــد و مــن ماجراهــای جــدی و خطــری را ترجیــح
میدادم.
چنــد روز بعــد یاســمین آمــد دنبــالام تــا بــه دیــدن طــا خانــوم
برویــم .خانــه طــا خانــوم آپارتمــان ســه طبقــهای بــود در شــهران.
تمــام حیــاط ،زیرزمیــن و تــوی پلههــا ،همــه پــر از گلدانهــای دادا
بــود .گیاهــی شــبیه بــه شــبزیهای معمولــی .از پلههــا بــاال رفتیــم ،بــه
طبقــه دوم رســیدیم ،یاســمین زنــگ زد و بعــد دســتگیره در را پیچانــد
و در را بــاز كــرد .رفتیــم تــو .از یــك ســالن نشــیمن گذشــتیم ،ســالن
پــر از گلدانهــای دادا بــود و بعــد از یــك داالن بــه ســالنی دیگــر وارد
شــدیم .موســیقی یاســمین لِــوی پخــش میشــد .پیــرزن آراســتهای
روی یــك تخــت ســنتی نشســته بــود و قلیــان میكشــید .یاســمین
ســام كــرد ،مــن هــم ســری تــكان دادم و طــا خانــم بــا ســر اشــاره
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كــرد كــه بنشــینیم .لبــاس بلنــد ســفیدی پوشــیده بــود كــه روش یــك
عالــم طــا آویــزان شــده بــود.
یاســی گفــت« :طــا خانــم ایشــون آقــا اردشــیر هســتن ،قــراره اگــه
قســمت باشــه ،بــا شــما همــكاری كنــن».
طــا خانــم گفــت« :از پســرهایی كــه چشـمهای روشــن دارن خوشام
م ـیآد ».بــا خــودم گفتــم ،پســر طــرف از همیــن اولاش بهــت نظــر
داره.
گفتم« :حسن نظر شما رو میرسونه».
طــا خانــم گفــت« :تیكــه ننــداز پســر جــان ،اون مدرس ـهای كــه تــو
تــوش درس خونــدی ،مــن روی پشــت بــوماش هــر روز كار طبیعــی
كــردم».
گفتم« :آفتاب گرفتین؟»
«نخیر  ،شاشیدم».
یاســمین گفــت« :ای بابــا ،اردشــیر جــان ،ای وای ،چــرا ایــن جــوری
شــد؟ یــه جــور خاصــی شــد».
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گفتــم« :جورخاصــی نشــد قربــونات بــرم .ببینیــن طــا خانــوم ،مــا
قــراره تــا هــر جایــی كــه احتــرام بینمــون پــا بــر جــا باشــه ،بــا هــم
همــكاری كنیــم .شــما گویــا عمــل میآریــد ،مــنام میفروشــم.
ایــن جــوری هــم كــه از یاســی شــنیدم مبنــا بــر فیفتی-فیفتــی هســت.
ایــن هــم بــاز حســن نظــر شــما رو میرســونه .اگــه شــرایط خاصــی
هســت و بــه قــول ایــن خواهرمــون جــور خاصییــه ،بفرماییــد تــا بــه
یــه توافقــی برســیم».
طــا خانــوم گفــت« :شــرایطاش همونــه قنــاری ،فقــط میمونــه یــه
چیــز».
گفتم« :چه چیز؟» لبخند زدم.
طــا خانــوم دود قلیــان را داد بیــرون و گفــت« :اون چشــمهای
عســلیات».
«قرار شد احترام بینمون چی؟ پا برجا بمونه».
خالصــه قضیــه فیصلــه پیــدا كــرد و بــدون ایــن كــه پردههــای حیــا
كنــار برونــد (دیدیــد میگوینــد پردههــای حیــا كنــار رفــت؟) از
طــا خانــوم جنــس میرســید و مــا هــم پخــش میكردیــم ،منتهــا نــه
مثــل قبــل بــا خردهفروشــی .بــا پولــی كــه از شــرطبندیها مانــده بــود
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پنــج تــا پیــكان وانــت خریدیــم و راننــده هــم گرفتیــم .یــك وانــت
میفرســتادیم جنــوب ،یكــی شــمال ،یكــی شــرق و یكــی هــم غــرب.
همــه هــم فكــر میكردنــد ســبزی اســت .مــن و كوشــیار و یاســمین
بــدون ایــن كــه باقــی بچههــا ملتفــت شــوند ایــن كار را میكردیــم.
پــول دیگــر برایــم مثــل آبــی بــود كــه از شــیر پــر میكــردم و
میگذاشــتم تــوی یخچــال خنــك شــود و بعــد ســر مــی كشــیدم.
اول خانــه كریمخــان را پــس دادم و رفتیــم بــا كوشــیار یــک آپارتمــان
نوســاز دوبلكــس بورژوایــی گرفتیــم ،شــهرک غــرب و دیوارهایــش
را بــا كاغــذ دیــواری متــری صدهــزار تومــان پوشــاندیم .پیشــخوان
آشــپزخانهاش را هــم شیش ـ ه کردیــم کــه زیــرش آكواریــوم بــود ،بــا
گرانتریــن ماهیهــای تزیینــی .خانــه را پــر كردیــم از هــر چیــزی كــه
حتــی بــه خــواب هــم نمیدیدیــم روزی صاح ـباش شــویم ،از هــر
چیــز بهتری ـناش را .یــك اتــاق را كامــا بــا یــك پارچــه ابریشــمی
قرمــز پوشــاندیم ،تمــام دیوارهــا ،ســقف .كــف اتــاق هــم یــک قالــی
قرمــز ابریشــمی انداختیــم ،بــه اضافــه یــك تلویزیــون دیــواری کــه
تمــام دیــوار را پــر كــرد .كمدهــای پــر از لبــاس ،همــه جــور لباســی.
بــرای اللــه ،شــبنم ،مهدیــار .بــرای مهشــید كــه دوســت داشــت ،یــك
كلكســیون كــت و شــلوار خریدیــم .دو تــا از طراحیهــای اردشــیر
محصــص را هــم بــرای اتــاق كار خــودم خریــدم .یــك كار هــم از
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پیرهاشــمی خریدیــم .از رضــا بانگیــز كار خریدیــم ...بهترینهــا را
میخوردیــم .چــه قــدر خریــد كــردن لذتبخــش بــود ...ســبد هــای
پــر از خریــد ...آن قــدر میخریدیــم تــا شــب شــود و مغازههــا ببندنــد.
پاتــرول را هــم پــس دادم بــه رضــا و بــا یاســمین یــك پورشــه ســفید
نمــره كردیــم و آوردیــم تهــران .یــك جلســه طوالنــی هــم گذاشــتیم
و از بچههــا خواســتیم یاســمین را ببخشــند .همــه بچههــا میدانســتند
آن پولهــا از كجــا میآیــد ،امــا كســی بــه روی خــودش نم ـیآورد.
ماجــرای میــاد و امیــر دیگــر بــه کامــا بــه تاریخــی پیوســته بودنــد
کــه کمتــر از آن صحبــت میشــد و جایــش را اقامــت در بهتریــن
هتلهــای رامســر ،كیــش و ...گرفتــه بــود.
دادا تــوی خــود تهــران هفتــهای چهــارده میلیــون برایمــان درآمــد
داشــت ،روز بــه روز هــم مشــتریهایمان بیشــتر میشــد .تــوی تمــام
محلههــای تهــران خردهفــروش داشــتم .كوشــیار هــم پســر خیلــی
زرنگــی بــود ،اجــازه نمــیداد آب از آب تــكان بخــورد ،البتــه آن
كــرم خاكــی ،پژمــان هــم كمــکاش میكــرد .حســاب و كتــاب
یاســمین هــم مــو الی درزش نمیرفــت .كمــی كــه گذشــت كمكــم
مزاحمتهایــی از طــرف خردهفروشهایــی كــه دیگــر بهشــان
جنــس نمیدادیــم درســت شــد كــه مجبــور شــدم شــرخر اجیــر كنــم
تــا همــه جــا مواظبمــان باشــد .پونتیــاک مهدیــار را دادم دس ـتاش
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و یــك خــط ایرانســل هــم برایــش خریدیــم تــا همیشــه در دســترس
باشــد.
چنــد ماهــی گذشــت و زندگیمــان حــاال دیگــر كامــا شــكل دیگری
گرفتــه بــود .امــا اتفاقــی كــه همیشــه ســعی داشــتم تــا از آن جلوگیــری
كنــم باالخــره افتــاد .پاییــز بــود ،یــك غــروب پاییــزی ،از همانهایــی
كــه بــوی مشــق شــب و كلمــه تركیبهــای تــازه میدهنــد .بــا شــبنم
نشســته بودیــم تــوی تــراس آپارتمــان زیبایمــان .شــبنم گفــت« :چنــد
وقتــه دیگــه اصــا هیچــی نمیخونــی ،روزنامــه هــم نمیخــری».
«نیــازی نداریــم دیگــه كتــاب بخونیــم ،واس چــی بخونیــم؟ روزنامــه
میخونــم ،بیشــتر صفحههــای اقتصــادی».
«عوض شدی اردشیر».
«چــرا؟ چــون وقــت نمیكنــم كتــاب بخونــم؟ چــون دیگــه شــبیه
هولــدن كالفیلــد حــرف نمیزنــم؟»
«شاید».
«ببیــن شــرایط زندگــی مــا فــرق كــرده .مــن االن مســئولیت تمــام ایــن
دم و دســتگاه رو دوشامــه .اگــه مــن بشــینم كتــاب بخونــم ،كــی
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خــرج كمرشــكن دانشــكده پزشــكی مهشــید رو بــده؟ كــی پــول
دانشــگاهِ تــو رو مـیده؟ كــی خــرج دكتــر اللــه رو مـیده؟» اللــه آن
روز هــا دچــار یكجــور ناراحتــی عصبــی شــدید شــده بــود ،بیشــتر
بــه خاطــر رفتــار تنــد كوشــیار.
شــبنم گفــت« :شــبیه آدم عوضییــا حــرف میزنــی .فــک میكنــی
اگــه میــاد زنــده بــود ،تــو االن كجــا بــودی؟»
«ببیــن میــاد هــم قبــا خــودش تــو ایــن كار بــود ،امــا چــه قــدر در
مــیآورد؟»
«اگــه بــا میــاد آشــنا نشــده بــودی ،شــاید خــودت االن یكــی از اون
بــد بختهــای بیچیــزی بــودی كــه دلشــون رو بــه یــه مثقــال دادا
خــوش میكــردن تــا از زندگــی نکبتــی كــه تــوش گیــر كــردن
فاصلــه بگیــرن».
«شبنم حرف حسابات رو بزن».
«تو من رو دوست داری؟»
«آره».
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«پس چرا بهم نمیگی؟ چرا مدام از من درمیری؟»
«چون نمیخوام گند زده بشه تو همه چی».
«تو چی گند زده میشه؟»
«تو این آرامشی كه االن دارم».
«آرامش تو توی نادیده گرفتن منه؟»
«شــبنم ،باشــه ،باشــه ،تــو درســت میگــی .خــب االن بهــت گفتــم
دیگــه ،دوســتات دارم ،دوس دارم بیشــتر از اینهــا كنــارم باشــی،
فقــط رو اعصــابام نــرو لطفــا ».ســرش را انداختــه بــود پاییــن.
دایــره صــادر كــردن دادا بزرگتــر میشــد و مــا هــم پولدارتــر.
زمســتان كــه از راه رســید ،آن قــدر پــول داشــتیم كــه آپارتمــان را
پــس دادیــم و یــك عمــارت ســه طبقــه تــوی كوچــه پسكوچههــای
قلهــك رهــن كردیــم و شــدیم بچهمحــل جنــاب كیارســتمی .بــرای
تكتــك بچههــا ماشــین خریدیــم .در و داف از ســر و كــول مهدیــار
و مهشــید بــاال میرفــت و مــن خوشــحال بــودم از خوشــحالی آنهــا،
تنهــا خانــوادهای كــه داشــتم .تــوی آن دوره حتــی تلفــن لیــان و رضــا
را هــم جــواب نمــیدادم .دیگــر كوچكتریــن احتیاجــی بهشــان
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نداشــتم .میخواســتم بــا ایــن كار ازشــان انتقــام بگیــرم .تنهــا چیــزی
كــه آزارم مـیداد كممحلــی شــبنم بــود .از اتــاقاش بیــرون نمیآمــد.
بیشــتر وقــتاش را بــا اللــه میگذرانــد .كوشــیار شــدیدا معتــاد بــه
دادا شــده بــود.
یــك شــب رفتــم طبقــه دوم ،واحــدی كــه كوشــیار و اللــه بــا مهدیــار
زندگــی میكردنــد .طبقــه اول مــال مهشــید و یاســمین بــود و طبقــه
ســوم هــم بــرای مــن و شــبنم .كوشــیار تنهــا بــود .مهدیــار و مهشــید بــا
یاســمین رفتــه بودنــد تــا بــرای زمســتانی كــه دیگــر داشــت آن روی
سـگاش را نشــان مـیداد شــال و كاله بخرنــد .بیــرون ،اولیــن بــرف
زمســتانی میباریــد .كوشــیار مشــغول خــرد كــردن ســاقههای دادا
بــود .گفــت« :یــه شــیوه باحــال پیــدا كــردم اردشــیر .اگــه ســاقههاش
رو دم كنیــم ،خیلــی جــواب م ـیده».
«فكر نمیكنی نباید این قدر زیا دهروی كنی؟»
«شــبیه بابابزرگهــا حــرف نــزن ،خــودم صــاح خــودم رو بهتــر
میدونــم».
«كوشــیار مــن بــه تــو احتیــاج دارم ،همــه بچههــا بهــت احتیــاج دارن،
بیشــتر از همــه اللــه».
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«ببین ،گفتم خودم میدونم دارم چی كار میكنم».
«امــا اگــر بخــوای از یــه جایــی بیشــتر خودســرانه عمــل كنــی ،مــن
جلــوت وامیســتم».
«ما یه خانوادهایم ،درسته؟»
«آره».
«امــا تــو بابابــزرگ خونــه نیســتی ،تــو هــم یكــی هســتی مثــل بقیــه.
فقــط چــون چش ـمهات عســلییه ،شــدی عشــق جدیــد طــا جــون».
«دهنات رو ببند كوشیار».
«برو از واحد ما بیرون».
از آن شــب بــه بعــد مــن و كوشــیار ســعی كردیــم كمتــر بــه پروپــای
هــم بپیچیــم .صحبتمــان بیشــتر ســر كار بــود.
روزهــا در پــول غــرق شــده بودنــد .دیگــر وقتــی بــرای شــام رســتوران
میرفتیــم ،اصــا بــه قیمــت غذاهــا توجهــی نمیكردیــم .هیــچ
برچســب قیمتــی را چــك نمیكردیــم ،فقــط میخریدیــم .طبق ـهای
كــه مــن و شــبنم در آن زندگــی میكردیــم پــر بــود از تابلوهایــی كــه
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مــن از نقاشهــای موردعالقــهام جمــع كــرده بــودم :شیشــهگران،
قادرینــژاد ،معصومــه مهتــدی ،احصایــی ،گاوزن و كامــروز آرام.
از هــر كــس هــر چیــزی دســتام میرســید میخریــدم .خــودم را
بــرای یــك حراجــی دهــان پركــن و رشــكبرانگیز آمــاده میكــردم.
تــوی رویــای خــودم میدیــدم كــه تكیــه بــر جــای بزرگتریــن
مجموعــهدار خاورمیانــه زدهام و همــه كلكســیونرهای دنیــا حســرت
مجموعــه مــن را میخورنــد .اللــه عیــن ملنگهــا كلكســیون تمبــر
جمــع میكــرد .شــبنم یــك كمــد كامــل آلبومهــای اصــل خریــده
بــود :رولینــگ اســتونز،بــاب دیلــن  ،آركایــو و ...مهدیــار هــم یــك
كمــد كاله بــرای خــودش جمــع كــرده بــود  ،هــر نــوع كالهــی كــه بــه
عقلتــان برســد .روزهــای بهظاهــر دلنشــینی بودنــد .حســاب بانكــی
پــر ،یخچالهــا پــر ،بــاك بنزیــن همیشــه پــر .اصــا نگــران قبضهــا
نبودیــم .بــه تنهــا چیــزی كــه فكــر نمیكردیــم پــول بــود.
امــا همــان طــور كــه یاســمین پیشبینــی كــرده بــود كمكــم گنــد
ماجــرا بــاال آمــد .تــوی روزنامههــا و تلویزیــون مخــدری موســوم
بــه دادا معرفــی شــد و پلیــس بــا ایــن ســبزی آشــنا شــد .دیگــر
نمیتوانســتیم وانتوانــت دادا بفرســتیم ایــن طــرف و آن طــرف.
پخــش دادا محــدود شــد بــه تهــران و درآمــد مــا تــا حــد زیــادی پایین
آمــد .مجبــور شــدیم حسابشــدهتر خــرج كنیــم .ســرما هــم دلیــل
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دیگــری شــد تــا طــا خانــوم كمتــر تــوی خانـهاش بتوانــد دادا كشــت
كنــد .ایــن بــود كــه مــن بــه فكــر افتــادم كال از ایــن تجــارت كثیــف
خــودم را كنــار بكشــم.
یــك شــب بچههــا را جمــع كــردم و گفتــم« :خودتــون داریــن
میبینیــن كــه كمكــم داریــم بــه قــول معــروف میافتیــم تــو هچــل.
پــس بهتــره تــا دیــر نشــده خودمــون رو از ایــن بــازی بكشــیم كنــار.
دیــر یــا زود پلیسهــا رد پخــش كننــده اصلــی رو میگیــرن و میــان
ســراغمون .مــن پیشــنهاد میكنــم هــر چــه زودتــر ایــن قضیــه جمــع
بشــه .كســی مخالفتــی داره؟»
یاســمین گفــت« :مــنام بــا اردشــیر موافــقام .بــازار داره كمكــم از
دسـتمون خــارج میشــه .طــا خانــوم یــه پخــش كننــده دیگــه هــم
پیــدا كــرده ،پــس بهتــره تــا ضــرر ندادیــم بكشــیم كنــار».
مهدیــار گفــت« :مــا كــه نمیتونیــم نظــر خاصــی بدیــم .تــو ایــن مــدت
هــم مــا حكــم مفتخورهــا رو داشــتیم .تنهــا كســی كــه میتونــه
نظــر بــده كوشــیاره».
مهشــید گفــت« :م ـنام بــا مهدیــار مواف ـقام ».شــبنم نــگاهام میكــرد،
چشــم از مــن برنمیداشــت  ،چــت كــرده بــود روی مــن.
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كوشــیار گفــت« :رابــط مــا بــا طــا خانــوم اردشــیره .اگــه اردشــیر
نخــواد ادامــه بــده ،مــا هــم مجبوریــم بپذیریــم ،نــه؟»
الله گفت« :پیشنهاد عاقالنهای دادی ،اردشیر».
یاســمین گفــت« :فقــط میمونــه یــه چیــز .مــن حســاب كتــاب كــردم،
ســهم هــر كدومتــون رو از همــون اولــی كــه دور هــم جمــع شــدیم
تــا االن .ســهم امیــر و كیانــوش و میــاد هــم بیــن همــه تقســیم شــده.
میمونــه ایــن خونــه كــه پــولاش دســت صاحبخونهســت تــا پایــان
قــرارداد .مــن میگــم اون پــولام باشــه بــرای شــبنم و اردشــیر».
اللــه گفــت« :كیــه كــه بخــواد مخالفتــی بكنــه؟ تمــام ایــن پولهــا
مــال اردشــیر بــودن .اون بــه همــه مــا لطــف كــرده تــو ایــن مــدت».
شــبنم ســاكت بــود ،نــه لبخنــدی زد و نــه اخمــی كــرد .فقــط نــگاهام
میكــرد .گفتــم كــه چــت كــرده بــود روی مــن.
یاســمین گفــت« :پــس ،فــردا صبــح میریــم بانــك ،هــر كــس ســهم
خــودش رو میگیــره و نخودنخــود هــر كــه رود خانــه خــود».
شــبنم گفــت« :چــرا میگــی اون پــول مــال شــبنم و اردشــیره؟ م ـنام
مثــل شــما دیگــه تــوی ایــن خونــه نمیمونــم».
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ایــن جملههــا مثــل بمــب تــوی صــورتام تركیــد .میخواســتند
تنهــام بگذارنــد ،میخواســتند پولشــان را بگیرنــد و برونــد پــی
كاســبی خودشــان .آن موقــع فهمیــدم شــبنم تــوی م ـخاش بــه چــی
فكــر میكــرد ،بــه ایــن كــه دارد مــن را تنهــا میگــذارد و از ایــن
بابــت لــذت میبــرد .مــن هــر كاری از دس ـتام برمیآمــد برایشــان
انجــام داده بــودم ،امــا آنهــا داشــتند خانــهام را تــرك میكردنــد،
تغییــری كــه خیلــی عــادی از طــرف بچههــا در طــول دو هفتــه اتفــاق
افتــاد.
شــب آخــر بــود كــه شــبنم آمــد تــا باقــی مانــده وســایلاش را جمــع
كنــد و بــرود .وســط تابلوهــای نقاشــیام نشســته بــودم .داشــتم بــه
زنهــای پیرهاشــمی نــگاه میكــردم .گفتــم« :نــرو ».حرفــی نــزد.
گفتــم« :شــبنم ،آخــه چــرا یههــو عــوض شــدی تــو؟» حرفــی نــزد.
ســعی كــردم ذهــنام را درگیــر موســیقی كنــم ،امــا موزیــک هــم
حــالام را بدتــر كــرد:
…Some things never change
گفتــم« :چــرا؟ آخــه واس چــی مــی ری؟» حرفــی نــزد .یــك كارتــن
بــزرگ بــا خــودش آورده بــود ،كارتــن تلوزیــون بــود ،همــه خــرت
و پرتهایــش را داشــت میچپانــد آن تــو .گفتــم« :مگــه مــن
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دوســتات نــدارم؟ مگــه مــن چــی كار كــردم؟» داشــتم از دلهــره
میتركیــدم .داشــت میرفــت ،واقعــا داشــت میرفــت .هیچــی
نمیگفــت .صــورتاش از ســنگ بــود .فقــط گاهــی در واكنــش بــه
جملههــای مــن یكــی از ابروهــاش میپریــد بــاال .مــدام از ایــن اتــاق
بــه آن اتــاق میرفــت.
گفتــم« :خــب آخــه یــه چیــزی بگــو المصــب ،ایــن قــدر بیرحــم
نبــاش ،داری عشــق میكنــی مــن رو تــو ایــن حــال میبینــی دیگــه؟
ایــول ،حــال كــن قربــونات بــرم .عششــش كــن بچســبه بــه رونات».
ایســتاد ،برگشــت نــگاهام كــرد .گفــت« :اون زمــان كــه درگیــر پــول
درآوردن بــودی قشــنگ ،گــه وجــودت رو دیــدم ،دیــدم چــه اَنــی
هســتی .فــک میكــردم آدمــی ،فــک میكــردم مــث پســرهای تــو
كتابهایــی .فــک میكــردم شــبیه اون پســرهای تــو اون داســتانه كــه
بهــم دادی ،چــی بــود اسـماش ...مــال اون زن آلمانی بیریختــه ...خانه
ییالقــی .فــک میكــردم مـ ِ
ـث اون َمــرده ،فیلیــپ مارلــو ،باشــی .تصــور
مــن از مــرد ایــن بــود ...تصــور مــن از تــو ایــن بــود .ریــدی اردشــیر».
لبهــاش میلرزیدنــد ،پرههــای بینــیاش تــكان میخوردنــد و
قرمــز شــده بودنــد .چشــمهاش مرطــوب بودنــد و میدرخشــید.
گفــت« :همیــن تــو بــودی كــه قبــول كــردی مــواد فروشــی كنــی،
تــو كــه هم ـهاش از جامعــه فــان و بهمــان زر م ـیزدی ،اَندونــی...
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آشــغال .آره ،مــا هــم بــا تــو اومدیــم ،ولــی اگــه مــن باهــات اومــدم
بــه خاطــر پــول نبــود ،بــه خاطــر خــودت بــود .بــه خاطــر اون مــردی
بــود كــه تــو ذهـنام همـهاش فــک میكــردم تــوی اَنــی ...اَندونــی».
اشــكاش ســرازیر شــد ،چشـمهام میســوختند ،گلــوم خشــك شــده
بــود ،كل امعــا و احشــام داشــت از ماتحـتام مـیزد بیــرون .هــر بــار
كــه میگفــت ،اندونــی ،انــگار پتــك میخــورد تــوی ســرم.
گفتــم« :مــن هــر كاری كــردم تهتهــش واســه تــو بــود .مــن اگــه مــواد
فروختــم ،آدم اجیــر كــردم كســی رو زدم ،تهتهــش بــه تــو فــک
میكــردم ،بــه امنیــتات ،آســایشات»...
«خفــه شــو! بــا یاســمین پورشــه وارد كردیــن واســه خاطــر مــن؟ هــی
گفتــم مــن اون آپارتمــان شــهرك رو دوســت دارم ،عــوضاش نكــن،
اومــدی ایــن درندشــت تنهایــی زشــت رو گرفتــی واســه خاطــر مــن؟
بــه كــدوم یكــی از حرفهــای مــن گــوش دادی؟ چــی كار كــردی
واســه خاطــر مــن؟ هــر بــار بــا یاســمین مینشســتی بــه الســیدن بهــت
اخــم میكــردم ،باهــات قهــر میكــردم ،یــه بــار اومــدی بگــی شــبنم
چــه مرگاتــه؟ هــی گفتــم نشــین بــا ایــن كوشــیار دادا بــزن تــو اون
حلقــوم كثیــفات ،تــن لــش بدبــوت رو وردار بیــار واســه مــن...
هــی گفتــم نكــن ،نكــن ...واســه مــن لــرد شــده بــودی تــو مهمونیــا،
درو داف از ســرو كــولات بــاال میرفــت ،محــل ســگ بــه مــن
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نمیذاشــتی .حــاال كــه امپراطــوریات بــه فــاك رفتــه كــه از ســوز
دل مـنام بــود ،بمونــم كــه چــی بشــه؟ تــا میاومــدم زر بزنــم ،خفـهام
مــی كــردی كــه پاشــو بــرو بــا اللــه واســه خونــه فــان چیــز رو بگیــر...
كتابخونــه بخــر ...فنجــون فانتــزی بخــر تــوش قهــوه میچســبه...
احمــق ،قهــوه بــا تــو میچســبید اَنــاغ» .
گفتم« :االغ ،نه اَنالغ ».صدام میلرزید.
نشســت ،هقهــق زد زیــر گریــه .بلنــد شــدم ،نزدیــك رفتــم ،نشســتم
كنــارش .خواســتم بغ ـلاش كنــم ،یــك دفعــه حملــه كــرد ،هــولام
داد ،زد تــوی صــورتام .گفــت« :نزدیــك مــن نیــا ،گــم شــو عقــب،
زشــت .بــا اون چشــمهای رنــگ اَنات »..ســرم را انداختــه بــودم
پاییــن.
گفتــم« :ببخشــید شــبنم ،بیخیــال ،مــن بهــت قــول م ـیدم آدم شــم.
اصــا همــه ایــن پولهــا رو میدیــم دســت بچــه یتیمهــا ،میدیــم بــه
فقیرهــا .فنجــون فانتــزی میخریــم پخــش میكنیــم بیــن عروسهایــی
كــه پــول جاهــاز نــدارن ».شــبنم گریــه میكــرد.
گفتــم« :یــه فرصــت دیگــه بهــم بــده .دیــدی میگــن یــه فرصــت
دیگــه بهــم بــده؟» خندیــدم ،شــبنم هــم خنــدهاش گرفتــه بــود ،امــا
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جلــو خــودش را میگرفــت ،اشــكهایش را پــاك كــرد.
گفــت« :رو چــه حســابی بایــد یــه فرصــت دیگــه بهــت بــدم؟ شــت...
چــه قــدر ایــن جملــه ضایعســت».
«رو حســاب نــون و نمكــی كــه بــا هــم خوردیــم .دیــدی میگــن نــون
و نمــك خوردیــم بــا هم؟»
«همیــن دیگــه ،هــر جــا میرینــی كــم مـیآری ،میزنــی بــه شــوخی.
خــودت رو پشــت لودگــی قایــم میكنــی».
«خــب چــی كار كنــم؟ آره ،داداشام ،مــن گنــد زدم .حــاال بیــا مــا رو
دار بــزن».
«دارت نمیزنــم .واســه چــی دارت بزنــم؟ مــردهات بــه چــه درد مــن
میخــوره؟»
«دیــدی تــو فیلمهــا میگــن مــا اون رو زنــده میخوایــم؟ تــو هــم
مــن رو زنــده میخــوای».
«خفه شو اردشیر ،االن حوصله خوشمزگی ندارم».
«باشه من خفه میشم ،فقط تو نرو».
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شــبنم برخــاف آن چــه داشــت پیــش میآمــد ،مــن را تــرك نكــرد
و هیــچ وقــت هــم اصــراری نكــرد تــا پولــی بــه كســی بدهیــم .مــن هم
البتــه همــه اینهــا را بــه حســاب ســكوالر بــودن قــوه تصمیمگیــری
او گذاشــتم.
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۷

آن چــه باعــث روزمرگــی میشــود ،بیشــتر مواقــع بــه پــول مربــوط
اســت .چیــزی كــه در تهــران امــروز بــه شــما مجالــی بــرای عمــل
میدهــد ،تمامــا مربــوط بــه پــول اســت .وقتــی پــول داریــد روابــط
داریــد ،روابطــی كــه شــما را در موضــع قــدرت و بدهبســتانهایش
قــرار میدهــد .اگــر از ایــن روابــط برخــوردار باشــید ،میتوانیــد بــا
بیپروایــی دربــاره هــر چیــزی ســخنرانی کنیــد ،حتــی ذهــن مــردم را
بــه ســمتی كــه دوســت داریــد هدایــت كنیــد .وقتــی پول داشــته باشــید
مــردم حرفهایتــان را میپذیرنــد ،بــا عقایدتــان همــراه میشــوند،
شــما را میبخشــند و دوســتتان دارنــد .حتــی اگــر شــبیه هولــدن
كالفیلــد و بــر و بچههــای خانــواده گلــس نباشــید .حتــی اگــر شــاعر
مــورد عالقهتــان دیلــن تامــس نباشــد .از بودریــار ســردرنیاورید و
ندانیــد پتــی اســمیت زن اســت ،آنهــا شــما را میبخشــند.
بــرای همیــن تمــام آن چــه گفتــم کــه میتوانســت روزهــای مــا را
از روزمرگــی نجــات دهــد ،یعنــی همــان پــول ،داشــت از كفمــان
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خــارج میشــد .بــا ایــن كــه مــن و شــبنم تــازه ازدواج كــرد ه بودیــم و
وضــع جیبمــان هــم بــد نبــود ،امــا میدانســتیم كــه ایــن پــول دیــر یــا
زود تمــام میشــود .مــا كــه هیــچ منبــع درآمــد دیگــری نداشــتیم و بــه
ی اشــرافی قبلیمــان فاصلــه
هیــچ وجــه هــم نمیخواســتیم از زندگــ 
ی دخــل و خرجــی توانســتیم بــر شــرایط
بگیریــم ،بــا یــك برنامهریــز 
نگرانكننــده جدیــد غلبــه كنیــم و بــه آن خــرج كردنهــای مفــرح
برگردیــم .وضعمــان از هــر جهــت كــه حســاباش را بكنیــد میــزان
بــود .تــوپ هــم تكانمــان نمـیداد .شــهرام جزایــری بــا كمــی اغــراق
جلومــان لنــگ میانداخــت ،امــا از آن ثــروت اســطورهای و ســورئال
دیگــر خبــری نبــود .دیگــر نمیتوانســتم هــر چیــزی ،هــر تابلویــی را
كــه مثــا دس ـتام میرســید بخــرم .امــا بــه هــر حــال شــرایط هیــچ
وقــت روزمــره نشــد ،آن مقــدار پولــی كــه بــرای برنــده بــودن الزم
داشــتیم در اختیارمــان بــود.
امــا بــا آن چــه بــه دســت میآوردیــم؟ مطمئنــا آن چیــزی كــه مــن
دنبــالاش بــودم بــا ایــن پــول ســراغام نمیآمــد .منظــورم ماجــرا
اســت ،ماجرایــی كــه روز را بــه شــب برســاند .البتــه شــما میتوانیــد بــا
پــول روزمرگیتــان را تســكین بدهیــد ،امــا آن شــادی بورژوایــی كــه
از ذات زندگــی نمیآیــد و حاصــل برنــده شــدن شــما در بازیهــای
جــدی نیســت ،مــن را راضــی نمیكــرد.
182

ِ
وضعیت گیاهی
اعالم

دانیال حقیقی

همــان اوایــل جوانــی فهمیــدم برنــده بــودن در بازیهایــی مثــل
مافیــا  ،كمانــدوز و بازیهــای كامپیوتــری از ایــن دســت ،تــا چــه
انــدازه فریبكارانــه و مــخ تعطیلكــن هســتند .بــا پــول هــم شــما
فقــط در چنیــن عرصههایــی برنــده هســتید ،در دنیــای مجــازی،
خــواه كامپیوتــری باشــد ،خــواه پینتبــال بــا گلولههــای رنگــی.
هــدف بــرای مــن بســتری آمــاده بــرای ریســك كــردن بــود ،خطــر
كــردن .دعــوا ســر بــودن یــا نبــودن ،چیــزی كــه وقتــی از دس ـتاش
دادم فهمیــدم چیســت .هســتی و بــودن بــرای مــن وقتــی معنــا پیــدا
میكــرد كــه دشــمنی در كمیـنام باشــد ،ایــن کــه ماجرایــی در حــال
رخ دادن باشــد .گذرانــدن روزهــا در كنــار شــبنم ،خریــد رفتــن ،مربــا
پختــن ،ســگ خریــدن  ،شــوهر نمونــه بــودن ...هیــچ كــدام از اینهــا
آرامام نمیكــرد .چیــزی درون مــن مــدام فریــاد مــیزد« :احمــق،
مــن اینهــا را نمیخواهــم ».البتــه نــه ایــن كــه مــن شــبنم را دوســت
نداشــته باشــم .تــا وقتــی تنشــی وجــود داشــت ،دوسـتاش داشــتم .تــا
جایــی كــه مجبــور بــودم بــرای داشــتناش زبــان بریــزم ،روابطمــان
تالطــم داشــته باشــد ،بــا كســی مقایســه شــوم و ...دوسـتاش داشــتم.
امــا بــه محــض ایــن كــه چیــزی بــرای جنگیــدن وجــود نداشــت ،مــن
یــك مــرد ســرد و افســرده بــودم.
روزهــا میگذشــتند و مــن مثــل یــك زخمــی مــدام دنبــال ماجرایــی
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بــودم تــا خــودم را در آن ثابــت كنــم .بیمــار بــودم ،بیمــار تنــش،
بیمــار كشــمكش .شــبنم امــا خوشــحال بــود ،چــون بــر اســاس آن
چــه مربــوط بــه چیــزی بــه اســم فانتــزی میشــود ،مــن همــان دلقــك
روشــنفكرمآبی بــودم كــه شــبنم انتظــار داشــت .امــا در خلــوت از
خــودم شــاكی بــودم .میدانســتم ایــن چیــزی نیســت كــه خــودم
دوســت دارم باشــم .مــن دوســت داشــتم مــردی باشــم كــه هیــچ وقــت
از طــرد شــدن باكــی نداشــته باشــد .دوســت داشــتم مــدام در روابطــی
كــه شــكلهای پیچیــده بــه خــود میگیرنــد قاطــی شــوم .ســرم
بــرای دردســر درد میكــرد .تنهــا چیــزی كــه آرامام میكــرد همــان
رمانهــای پرماجــرای شــاعران شــعر ســیاه بــود .چندلــر را بارهــا و
بارهــا خوانــدم ،كلیــد شیشـهای مــن دشــیل همــت مــن را از ایــن دنیــا
بــه جهــان دیگــری میبــرد .الــری كوییــن را بــا عالقــه میخوانــدم.
آن جملــه راوی داســتان «منتظــر میمانــم» را ،كــه خــودش را تاالپــی
میانــدازد روی ســر خواننــده ،روی یــك بــوم صــد در هفتــاد نوشــتم
و زدم بــه دیــوار نشــیمن ،جایــی كــه همیشــه جلــو چشــم باشــد« :از
وقتــی ویــن مــرد ،همــه والسهــا موهومانــد ».ایــن جملــه خمــارم
میكــرد .هــر روز صبــح وقتــی بیــدار میشــدم ،جملههــا ،عبارتهــا
و صحنههــای ایــن كتابهــا یكبــاره ســراغام میآمدنــد:
 مــن فقــط تیــری در تاریكــی انداختــم ،امــا همیــن باعــث شــد جیغــی184
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تیــز و ناگهانی بكشــد.
 مو قرمزا نمیپرن تونی ...این قدر میمونن تا بپوسن. یارو ریقو سر كشید .ال گفت ،بهت سالم برسونم. جری از دور خارج میشود. دیشــب بهــت توصیــه كــردم كــه بــری ،امــا االن میگــم كــه بایــدبــری.
 فقــط بــا ده چــوق مثــل چنــد تــا بلبــل و یــه گیتــار واســت آوازمیخونــم.
 عالقهای ندارم همچین اركستری داشته باشم. طــرف از اون هیكلدارهــا بــود ،بــا ســبیل هیتلــری و چشــمهایورقلنبیــده.
و منــی كــه روی تخــت افتــاده بــودم ،اینهــا از ذه ـنام میگذشــت
و بــه ایــن فكــر میكــردم كــه «خســته و پیــرم و اصــا بــه درد كســی
نمیخــورم».
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كمكــم معتــاد كلمــات شــدم ،معتــاد آن ایماژهــای محــوی كــه
كلمههــا در ذهــنام میســاختند .ایــن جــا بــود كــه میــل نوشــتن
در مــن بیــدار شــد .دوســت داشــتم داســتان بنویســم .دوســت داشــتم
ماجراهایــی را كــه در حسرتشــان هســتم روی كاغــذ بیــاورم.
اولیــن بــاری كــه ایــن احســاس در مــن زنــده شــد ،شــبی بود كــه روی
پشـتبام روی ســكوی بتنــی كانــال كولــر نشســته بــودم و چراغهــای
تهــران را تماشــا میكــردم .خاطــرم هســت آخرهــای زمســتان بــود .از
ذه ـنام گذشــت« :قربــونات بــرم تهــرونكــه اول مای ـهدار تهــرونام
ایــن قــدر چــراغ نــداره كــه تــو داری ».ایــن جملــه بــه نظــرم آشــنا و
زیبــا آمــد .دلام میخواســت جایــی بنویســماش .از روی ســكوی
بتنــی پاییــن پریــدم ،برگشــتم تــوی اتــاقام و متوجه شــدم هیــچ دفتری
بــرای نوشــتن ایــن جملــه نــدارم .لپتــاب را بــاز كــردم ،یــك فایــل
ورد ســاختم و تــوش نوشــتم« :قربــونات بــرم تهــرون کــه اول مایـهدار
تهــرونام ایــن قــدر چــراغ نــداره کــه تــو داری».
نشــانگر چشــمكزن ورد داشــت دیوانــهام میكــرد .چشــم ازش
برنمیداشــتم .ســاعتها گذشــت و مــن همچنــان خیــره بــه ایــن
نشــانگر دنبــال جملــه بعــدی میگشــتم.
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فشــارم افتــاده بــود ،زمیــن كــج شــده بــود و دور خــودش میگشــت...
میگشــت ...میگشــت .بــه نشــانگر چشــمكزن ورد نــگاه میكــردم:
مــا ده نفــر بودیــم ...ده نفــر كــه بعــد شــدیم نــه نفــر .مــا شــرط بنــدی
میكردیــم ،دزدی كردیــم .بعــد یكــی از مــا یكــی دیگهمــون رو
كشــت ،خــودش هــم اعــدام شــد .مــا پولــدار شــدیم ،بعــد دوبــاره
بیپــول شــدیم .اون روزهــا زمیــن گــرم بــود،هــوا ســرد .صبحهــا
زود بیــدار میشــدم .پنــج و نیــم یــا شــش.
همه رفته بودند ...همه.
شــب آخــر بــود كــه شــبنم آمــد تــا باقــی مانــده وســایلاش را جمــع
كنــد و بــرود .وســط تابلوهــای نقاشــیام نشســته بــودم .داشــتم بــه
زنهــای پیرهاشــمی نــگاه میكــردم .گفتــم« :نــرو ».حرفــی نــزد.
گفتــم« :شــبنم ،آخــه چــرا یههــو عــوض شــدی تــو؟» حرفــی نــزد.
ســعی كــردم ذهــنام را درگیــر موســیقی كنــم ،امــا موزیــک هــم
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حــالام را بدتــر كــرد:
…Some things never change
گفتــم« :چــرا؟ آخــه واس چــی مــی ری؟» حرفــی نــزد .یــك كارتــن
بــزرگ بــا خــودش آورده بــود ،كارتــن تلوزیــون بــود ،همــه خــرت
و پرتهایــش را داشــت میچپانــد آن تــو .گفتــم« :مگــه مــن
دوســتات نــدارم؟ مگــه مــن چــی كار كــردم؟» داشــتم از دلهــره
میتركیــدم .داشــت میرفــت ،واقعــا داشــت میرفــت .هیچــی
نمیگفــت .صــورتاش از ســنگ بــود .فقــط گاهــی در واكنــش بــه
جملههــای مــن یكــی از ابروهــاش میپریــد بــاال .مــدام از ایــن اتــاق
بــه آن اتــاق میرفــت.
گفتــم« :خــب آخــه یــه چیــزی بگــو المصــب ،ایــن قــدر بیرحــم
نبــاش ،داری عشــق میكنــی مــن رو تــو ایــن حــال میبینــی دیگــه؟
ایــول ،حــال كــن قربــونات بــرم .عششــش كــن بچســبه بــه رونات».
ایســتاد ،برگشــت نــگاهام كــرد .گفــت« :اون زمــان كــه درگیــر پــول
درآوردن بــودی قشــنگ ،گــه وجــودت رو دیــدم ،دیــدم چــه اَنــی
هســتی .فــک میكــردم آدمــی ،فــک میكــردم مــث پســرهای تــو
كتابهایــی .فــک میكــردم شــبیه اون پســرهای تــو اون داســتانه كــه
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بهــم دادی ،چــی بــود اسـماش ...مــال اون زن آلمانی بیریختــه ...خانه
ییالقــی .فــک میكــردم مـ ِ
ـث اون َمــرده ،فیلیــپ مارلــو ،باشــی .تصــور
مــن از مــرد ایــن بــود ...تصــور مــن از تــو ایــن بــود .ریــدی اردشــیر».
لبهــاش میلرزیدنــد ،پرههــای بینــیاش تــكان میخوردنــد و
قرمــز شــده بودنــد .چشــمهاش مرطــوب بودنــد و میدرخشــید.
گفــت« :همیــن تــو بــودی كــه قبــول كــردی مــواد فروشــی كنــی،
تــو كــه هم ـهاش از جامعــه فــان و بهمــان زر م ـیزدی ،اَندونــی...
آشــغال .آره ،مــا هــم بــا تــو اومدیــم ،ولــی اگــه مــن باهــات اومــدم
بــه خاطــر پــول نبــود ،بــه خاطــر خــودت بــود .بــه خاطــر اون مــردی
بــود كــه تــو ذهـنام همـهاش فــک میكــردم تــوی اَنــی ...اَندونــی».
اشــكاش ســرازیر شــد ،چشـمهام میســوختند ،گلــوم خشــك شــده
بــود ،كل امعــا و احشــام داشــت از ماتحـتام مـیزد بیــرون .هــر بــار
كــه میگفــت ،اندونــی ،انــگار پتــك میخــورد تــوی ســرم.
گفتــم« :مــن هــر كاری كــردم تهتهــش واســه تــو بــود .مــن اگــه مــواد
فروختــم ،آدم اجیــر كــردم كســی رو زدم ،تهتهــش بــه تــو فــک
میكــردم ،بــه امنیــتات ،آســایشات»...
«خفــه شــو! بــا یاســمین پورشــه وارد كردیــن واســه خاطــر مــن؟ هــی
گفتــم مــن اون آپارتمــان شــهرك رو دوســت دارم ،عــوضاش نكــن،
اومــدی ایــن درندشــت تنهایــی زشــت رو گرفتــی واســه خاطــر مــن؟
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بــه كــدوم یكــی از حرفهــای مــن گــوش دادی؟ چــی كار كــردی
واســه خاطــر مــن؟ هــر بــار بــا یاســمین مینشســتی بــه الســیدن بهــت
اخــم میكــردم ،باهــات قهــر میكــردم ،یــه بــار اومــدی بگــی شــبنم
چــه مرگاتــه؟ هــی گفتــم نشــین بــا ایــن كوشــیار دادا بــزن تــو اون
حلقــوم كثیــفات ،تــن لــش بدبــوت رو وردار بیــار واســه مــن...
هــی گفتــم نكــن ،نكــن ...واســه مــن لــرد شــده بــودی تــو مهمونیــا،
درو داف از ســرو كــولات بــاال میرفــت ،محــل ســگ بــه مــن
نمیذاشــتی .حــاال كــه امپراطــوریات بــه فــاك رفتــه كــه از ســوز
دل مـنام بــود ،بمونــم كــه چــی بشــه؟ تــا میاومــدم زر بزنــم ،خفـهام
مــی كــردی كــه پاشــو بــرو بــا اللــه واســه خونــه فــان چیــز رو بگیــر...
كتابخونــه بخــر ...فنجــون فانتــزی بخــر تــوش قهــوه میچســبه...
احمــق ،قهــوه بــا تــو میچســبید اَنــاغ» .
گفتم« :االغ ،نه انالغ ».صدام میلرزید.
شــبنم گفــت« :خفــه شــو! حــالام ازت بــه هــم میخــوره .ترســو ...تــو
باعــث شــدی میــاد بمیــره ...تویــی كــه همیشــه ازت انتظــار داشــت
مواظـباش باشــی ،ولــی هیــچ گهــی از دسـتات برنمیاومــد ...اگــه
همیــن چشـمهای رنــگ اَنات رو هــم نداشــتی و اون طــای عجــوزه
تــو گلــوش گیــر نمیكــرد ،فــک میكنــی االن كجــا بــودی؟ گــم
شــو عقــب دســت بــه مــن نــزن ...گــم شــو عقــب میگــم .نزدیــك
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مــن نیــا ،از اون بــوی گـه ســیگارت دیگــه حــالام بــه هــم میخــوره».
شــبنم رفــت و مــن شــروع كــردم بــه نوشــتن .پولهــا را یــا بخشــیدم
بــه ایــن و آن یــا حیــف و میــل كــردم ،عشــق و حــال ســنگین و خــودم
را غــرق كــردم در نوشــتن و دروغ بافتــن .شــروع كــردم عقدههایــم
را ریختــم روی یــك مشــت كاغــذ :ماخولیاهــای دوستداشــتنی مــن
دربــاره ازدواج ،خانــواده ،بچــه .مــن بهتریــن بابــای دنیــا میشــدم.
مــن در برابــر تمــام طوفانهــا از زن و بچــهام مراقبــت میكــردم.
مــن قهرمــان بچههایــم بــودم ،خانــوادهای كــه هیــچ وقــت وجــود
نداشــت ،مگــر در ماخولیــای مــن ،خانــوادهای كــه هیــچ وقــت از
هــم نمیپاشــید ،از آن خانوادههــا كــه تــوی فیلمهــای خانوادگــی
هالیــوودی نشــان میدهنــد :شــبنمی كــه تصــادف كنــد و مــن كل
زندگــیام دیــهاش را بدهــم .االن دلــم میخواهــد مثــل دیوانههــا
بــه ایــن چرندیــات بخنــدم ،ولــی واقعــا باحــال بودنــد .حداقــل یــك
چیــزی بودنــد .ایــن قــدر همــه چیــز خالــی بــه نظــر نمیرســید.
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هســتی مــا ســیاه اســت .ایــن را همــه میداننــد .جایــی ،لحظــهای،
ســیاهی همهمــان را از ســر تــا پــا میپوشــاند .طــرح جهــان مــادی مــا
ایــن طــور ریختــه شــده اســت .ایــن را میفهمــی و آرام میگیــری.
چیــزی بــرای بــردن وجــود نــدارد .دیگــر نمیدانــم ،ســعی میکنــم
از نفــس کشــیدن لــذت ببــرم ،مثــل یــک گیــاه ،مثــل یــک چنــار
تهرانــی کهنــه خونســرد.
در جهانــی کــه هــر روز کودکانــی بــه خاطــر داروهــای تقلبــی
میمیرنــد ،آب تمیــز و گــوارا هنــوز در بیشــتر نقــاط دنیــا در دســترس
نیســت ،در همیــن شــمال خودمــان بــه خاطــر چرنوبیــل مــردم آب
رادیــو اکتیــو میخورنــد ،اکوسیســتم بــه هــم ریختــه و بحــث روز
حفاظــت طبیعــی و توســعه پایــدار اســت ،چیــزی کــه در زمانهــای
دور کــه آیفــون نداشــتیم و مــردم بــا گاری جابهجــا میشــدند
اصــا معنــا نداشــت ،بــه خــودی خــودش وجــود داشــت .در جهانــی
کــه حقکشــی هســت ،حقخــوری هســت ،چاقــو زیــر گلــویات
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میگذارنــد و لخــتات میکننــد یــا خیلــی دوســتانه پــول آدم را
بــاال میکشــند ،در جهانــی کــه زنــان یکدیگــر را بــه خاطــر اضافــه
وزن تحقیــر میکننــد و آن را تقصیــر مردهــا میاندازنــد کــه بــه
آنهــا نــگاه جنســی دارنــد کــه البتــه ایــن آخــری خیلــی هــم مســئله
مهمــی نیســت ،بهتــر اســت خونســردی خــودت را مثــل یــک چنــار
ســالخورده حفــظ کنــی و زنــده بمانــی.
در چنیــن وضعیتــی اســت کــه غوطــهوری اهمیــت پیــدا میکنــد.
دنیــای مجــازی میشــود «امــن» و پــر ازدحــام ،از عشــق و اتفــاق و
خنــده و فحــش و بحــث فلســفی .خیابــان هــم میشــود جــای مــن کــه
در آن زندگــی میکنــم ،در پرســه زدنهــاش.
ایــن روزهــا دیگــر بیســت و دو ســالام نیســت ،بیســت و چهــار
ســاله هســتم .ماشــین نــدارم و ســوار پاهایــم میشــوم .بــه خاطــر
حواسپرتــی چنــد بــار بــد تصــادف کــردم و بــه خاطــر پرداخــت
خســارتها ماشــینام را فروختــم .از پــس خــرج بنزیــن و الســتیک
هــم بــر نمیآمــدم .هنــوز گاهــی ش ـبها خــواب تصــادف میبینــم.
خــواب میبینــم چــپ کــردهام ،صــدای مهیــب مچالــه شــدن آهــن
یــک آن تــوی ســرم میپیچــد و بــا تکانهــای ســنگینی از خــواب
میپــرم.
193

ِ
وضعیت گیاهی
اعالم

دانیال حقیقی

بیشــترین چیــزی کــه خوشــحالم میکنــد این اســت کــه تغییر کــردهام.
بــا شــرایط کنــار آمــدهام ،هنــوز هــم هیــچ چیــز نــدارم و صغیــر و کبیر
بهــم حســادت میکننــد ،قســمت خــوباش ایــن اســت کــه دیگــر بــه
ایــن موضــوع دلبســتگی خاصــی نــدارم .قســمت قشــنگترش ایــن
جــا اســت کــه ملــت را حســابی اذیــت میکنــم ،اجــازه نمیدهــم بــه
مــن نزدیــک شــوند .همیــن .امــا بهتریــن قســمتاش ایــن اســت کــه
ســیگار را تــرک کــردم.
صبــح بیــدار میشــوم ،اســفناجها را میشــورم و میریــزم تــوی آب
جــوش ،کمــی دادا هــم بهــش اضافــه میکنــم .ایــن قــدر حــرف-
هــای شــدهام کــه از کنــار هــر کــس در خیابــان رد شــوم ،ذهـناش بــا
ذهـنام قاطــی میشــود .ایــن هــم شــده ســرگرمی مــا .م ـیروم دوش
میگیــرم و تــا بیایــم اســفناجها آمــاده خــوردن هســتند ،آباش
هــم ســرد شــده اســت .مینشــینم جلــو تلویزیــون ،کاســه اســفناج را
میگــذارم روی زانــوم ،بــا چنــگال خیلــی بــا دقــت و آرامآرام از
تــوی آب گــرم درشــان مـیآورم و میخورمشــان .آن قــدر طعمشــان
را دوســت دارم کــه اگــر موقــع جویــدن حــواسام پــرت شــود ،از
دســت خــودم ناراحــت میشــوم .اســفناجها کمــکام میکننــد در
کمــال خونســردی یــک روز کامــل در شــهر بچرخــم.
امــا چیــزی کــه بیشــتر از همــه متعجــبام میکنــد ایــن اســت کــه
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دیگــر هیــچ عالقــهای بــه موســیقی نــدارم .روزگاری بــدون راک
نمیتوانســتم نفــس بکشــم ،االن عاشــق ســکوتام .عجیــب اســت
نــه؟ آخــر خیلــی نگذشــته اســت.
کفشهایــم را میپوشــم و راه میافتــم .بــه صــدای گنجشــکها
گــوش میدهــم ،مرغهــای دریایــی هــم کــه ایــن اخیــرا بــه کانالهــای
روبــاز دفــع آبهــای ســطحی تهــران مهاجــرت کردهانــد و چهــره
جالبــی بــه شــهر دادهانــد .شــبیه شــهرهای بنــدری شــده تهــران .کلــی
چیــز بــرای دیــدن و شــنیدن هســت .ذهــن آدمهــا را وارســی میکنــم،
امــا چیــز دندانگیــری در ذهنشــان وجــود نــدارد ،همــه فقــط نگــران
هســتند .امــا نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه انگارههایــی در ذهــن
تهرانیهــا بــه صــورت جمعــی و یکبــاره در حــال بازتولیــد اســت،
انــگار یــک نفــر کنترلشــان میکنــد و چیزهایــی بــه مخیلهشــان
تزریــق میکنــد .همــه بــا هــم مارکسیســت میشــوند ،همــه بــا هــم
بــه مذهــب رجعــت میکننــد ،همــه بــا هــم بــه ســبکســنگین کــردن
انقــاب  ۵۷میپردازنــد ،همــه بــا هــم یــاد فردیــن میکننــد ،همــه
بــا هــم بــا خودشــان حمیــرا زمزمــه میکننــد ،همــه بــا هــم تصمیــم
میگیرنــد مبلمــان عــوض کننــد ،همــه بــا هــم تصمیــم میگیرنــد
ادامــه تحصیــل بدهنــد ،همــه بــا هــم بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه
تحصیــات بــه مفــت خــدا هــم نمـیارزد ،همــه بــا هــم بــه ایــن نتیجــه
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میرســند کــه بایــد ماشــین بخرنــد ،همــه بــا هــم تصمیــم میگیرنــد
ماشینشــان را بفروشــند .همــه بــا هــم تصمیــم میگیرنــد بچــهدار
شــوند ،فــرداش دالر صــد تومــن بــاال مــیرود ،همــه بــه خودشــان
یــادآوری میکننــد ســر راه کانــدوم بخرنــد .همــه بــا هــم عاشــق
«جدایــی نــادر از ســیمین» میشــوند ،بعــد همــه یکصــدا بــه اصغــر
فرهــادی بــد و بیــراه میگوینــد .بــرای همیــن ،ایــن توانایــی در درک
محتــوای ذهــن مــردم کمکــی بــه مــن نمیکنــد ،فقــط ســرگرم
میشــوم ،چــون وقتــی همــه مثــل هــم فکــر میکننــد ،انــگار کــه مــن
هــم فقــط از ذهــن یــک نفــر باخبــرم.
مــیروم ،راه مــیروم ،خیلــی ...تکتــک اتوبانهــای تهــران را بــا
قدمهایــم راه رفت ـهام .گاهــی هــم مینشــینم و رمــان چرنــدی را کــه
نوشــتهام میخوانــم و بــه خــودم میخنــدم ،باعــث شــرمندگی اســت
چیزهایــی کــه نوشــتهام .شــغلام هــم خیلــی بــا ســبک زندگـیام جــور
اســت .بــرای یــک شــرکت کــه وارد کننــده سیســتمهای حفاظتــی
اســت بازاریابــی دوربیــن مداربســته و آیفــون تصویــری و ایــن طــور
چیزهــا میکنــم .راه مـیروم و هــر جــا از ذهــن کســی چیزی گذشــت
کــه احتمــال مـیداد بــه اینجــور چیزهــا نیــاز دارد دنبــالاش مـیروم.
خالصــه یــک پورســانتی هــم گیــر مــا میآیــد .تنهــا ســودی کــه ایــن
توانایــی بــرای مــن دارد تقریبــا همیــن اســت.
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*
میدانــی خواننــده عزیــز ،در همیــن زمانــی کــه تــو داری ایــن کتــاب
را میخوانــی و دنبــال ایــن هســتی کــه یــک نــخ تســبیح پیــدا کنــی که
اتفاقــات و فصلهــای ایــن رمــان را بــه هــم مرتبــط کنــد مــن بــه چیــز
دیگــری میاندیشــم .تــو مــن را در ایــن رمــان دنبــال کــردی و اردشــیر
را فهمیــدی ،امــا مــن در ایــن رمــان مهــم نیســتم ،مهــم وضعیتــی اســت
کــه مــن در ایــن رمــان ســعی کــردم بــه تــو نشــان بدهــم ،وضعیتــی
کــه اجتنــاب ناپذیــر بــه نظــر میرســد و پــدر و مادرانمــان از زمــان
کــوروش کبیــر دچــارش هســتند.
در همیــن زمــان کــه تــو داری ایــن ســطور را میخوانــی ،مــن جایــی
در آینــده نشســتهام و در حالتــی کــه از همــه شــماها بیــزارم دارم ادامــه
زندگـیام را مینویســم ،چــون ایــن تنهــا کاری اســت کــه بلــدم .مــن
داســتان نوشــتن بلــد نیســتم و توانایــی یادگیــری آن را هــم نــدارم،
فقــط میتوانــم در ایــن صبــح زمســتانی آخــر اســفند ،بعــد از آن
کــه اســفناجهایم را خــوردم ،خــودکار روانام را دســتام بگیــرم و
بنویســم:
«در روزی از مــاه خــرداد بــود کــه در محلــه بهجتآبــاد راه میرفتــم،
بــی هــدف .هــوا پــر از دود بدبــو بــود ،بســیار آلــوده و کثیــف .خیابــان
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و کوچههــا خالــی از آدمهــا و پــر از قوطیهــای فلــزی بــود کــه دو
طــرف خیابــان پــارک شــده بودنــد .آســفالت خیابــان چهــل تکــه و
زشــت بــود و نفــس کــه میکشــیدی یــک عالــم ایدههــای بــی ســر و
تــه پستمدرنیســتی بــا ذهـنات قاطــی میشــد .ایــن پارادایــم فکــری
زمانــی بــود کــه مــا در آن بــزرگ شــدیم .مســئله مهمــی نیســت،
زیباییهــای خــودش را داشــت .مهــم نیســت در چــه وضعیتــی بودیــم
یــا هســتیم ،مســئله ایــن اســت کــه بــه ســوی چــه وضعیتــی میرویــم.
از کنــار پیانوفروشــیهای الرســتان کــه گذشــتم ،تــوی کوچــهای
خان ـهای آجــری بــود ،درش بــاز بــود و کنــار زنــگ خانــه پوســتری
چســبانده بودنــد و بــاالی آن بــا فونــت مــدل کارهــای فرهــاد فزونــی
نوشــته بودنــد :چشــم انــداز طهــرون /یــک پایــداری اکولوژیکــی.
پوســتر خیابــان ولیعصــر را نشــان مـیداد بــا ســنگفرش و مردمــی کــه
گــرم خــوردن و صحبــت بودنــد .در نمــای ســاختمانهای اطــراف از
جعبههــای گل اســتفاده شــده بــود و از ســقف برخــی خانههــا بیــد
مجنــون روییــده بــود .داخــل خانــه شــدم ،از پلههــا کــه بــاال میرفتــم،
چشـمام بــه پوســترهای متعــددی از آدمــی خــاص افتــاد :پیرمــردی بــا
نــام جهانشــاه گوهــری بــا ســبیلهای نیچ ـهای ،بارانــی تــا ســر زانــو،
کاله کابویــی و عصــا .تمــام پوســترها متعلــق بــه ســخنرانیهای ایــن
آدم بــود در سراســر دنیــا ،راجــع بــه چیــزی بود کــه نــاماش را پایداری
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اکولوژیکــی گذاشــته بــود .روی بعضــی پوســترها نوشــته شــده بــود:
«بــی گل و آب بــرا مونــدن ،تــوی ایــوون بهــار ،دلام گرفتــه».
طبقــه اول ســاختمان ،وارد ســالنی شــدم کــه عــدهای نشســته بودنــد
و جهانشــاه گوهــری روی یــک صندلــی ایســتاده و بلندبلنــد چیــزی
میگفــت و باقــی یادداشــت برمیداشــتند .یــک صندلــی را بــا پــام
کنــار کشــیدم و دور از همــه کنــار پنجــره نشســتم تــا هــم بــه آســمان
دیــد داشــته باشــم ،هــم از دود ســیگار دیگــران در امــان باشــم و هــم
بتوانــم بــدون مزاحــم بــه افاضــات ایــن آدم گــوش بدهــم .قــدش آن
قــدر بلنــد بــود کــه ســرش بــه ســقف مــی رســید ،اگــر کمــی آن را
پاییــن نمیگرفــت .بــا آن قــد بلنــد نیــازی نداشــت روی صندلــی
بایســتد .پاچههــای شــلوارش مثــل شــلوارهای ژاک تاتــی کوتــاه
بودنــد ،پیرمــرد دوال میشــد و عکسهایــی در قطعهــای بــزرگ از
روی میــز برمیداشــت و رو بــه مــا میگرفــت .عکسهایــی از انبــوه
درختانــی کــه در همــه جــای تهــران روییــده بودنــد ،جــای میــدان
آزادی دریاچ ـهای را بــا بافــر گیاهــی دو کیلومتــری نشــان م ـیداد و
بــا حــرارت تمــام از ایدههایــش دفــاع میکــرد.
پیرمــرد گفــت« :تمــام محورهــای اکولوژیکــی بایــد ابتــدا و انتهایــی
ســبز داشــته باشــند و بــا بافرهــای حداقــل یــک کیلومتــری حفاظــت
بشــن .در نــوار دوم بافــر مونیتورینــگ رو داریــم و هــر ســاخت و
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ســازی در راســتای حفاظــت اســت .در بافــر ســوم ســاخت و ســازهای
پژوهشــی مرتبــط بــا حفاظــت طبیعــی اســت .در واقــع ،کل شــهر بــه
شــکل یــک ژئوپــارک زنــده و اکوپــارک پویــا بــرای مــا کار میکنه.
محورهــای ارتباطــی بیــن پایانههــای ســبز در کانالهایــی در راســتای
بــاد قــرار میگیرنــد تــا بــاد رو بــرای تهویــه مطبــوع گونههای حســاس
گیاهــی بــه داخــل بافــت بکشــند .همچنیــن چترهــای هوشــمند گازی
در زمســتان از ایــن گونههــای حمایــت میکننــد و در تابســتان بــا
خنکســازی بــه روش مکانیکــی شــرایط مطلــوب بــرای گونههــا
فراهــم میشــه ...در واقــع ،دوره پیـشروی مــا شــهر رو بــه شــکل یک
چشـمانداز ســبز در نظــر گرفتــه و هستیشناســی کل جهــان از دریچــه
بازگشــت بــه پایــداری اکولوژیکــی برنامهریــزی شــده ...مهمتریــن
بخــش از برنامهریــزی بــرای پایــداری اکولوژیکــی کمربندهــای ســبز
هســتند کــه هــر منطقــه شــهر رو از مناطــق مجــاور جــدا میکننــد»...
در کل یــک ســاعتی کــه مثــل وروره جــادو حــرف زد ،حتــی یــک
بــار از کلمــهی زندگــی ،انســان ،خانــواده ،پــول ،اختــاف طبقههــا
حرفــی نــزد .ایــن چــه جــور پایــداری و شــهری اســت کــه مــا پیــش
رو داریــم؟
کاغــذ طالیــی شــکالت را بــاز کــردم ،شــکالت را خــوردم .راپیــدم
را از جیــب شــلوارم بیــرون آوردم و شــروع کــردم بــه خــط کشــیدن
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و خطخطــی کــردن روی کاغــذ شــکالت .بعــد از آن کــه کل
کاغــذ شــکالت را خطخطــی کــردم ،ســرم را بــاال آوردم .همچنــان
داشــت حــرف مـیزد و تصویــر نشــان مـیداد ،ســالن کامــا پــر شــده
بــود .پیرمــرد عکســی از تهــران را بــاال گرفــت (فقــط از روی بــرج
میــاد میفهمیــدی کــه آن جــا تهــران اســت) کــه مــردم در آن در
حــال گــذر بــا دوچرخــه یــا ســهچرخه بودنــد و افــراد مســن را بــا
گاریهــای کوچکــی دنبــال خــود میکشــیدند ،در دوردســتها
یکــی ،دو ســاختمان کوچــک دیــده میشــد ،بیشــتر شــبیه مــزارع
پنبــه در دوران بــردهداری آمریــکا بــود.
هســتی مــا ســیاه اســت ،حتــی اگــر پــر از درخـتاش کنــی .در یــک
لحظــه خــاص ایــن را میفهمــی کــه دوره پیــش رو دورهای ســیاه
اســت و ایــن لحظــه بــرای مــن همیــن لحظــه بــود .داشــتم روی کاغــذ
شــکالت دوم خــط میکشــیدم .دختــری کــه کمــی آنطرفتــر
نشســته بــود ،تــوی کــوک مــن بــود .همــه جــا تاریــک شــد ،جیــغ
آژیــر ممتــدی گوشهایــم را پــر کــرد .ســرم را از پنجــره بیــرون
بــردم ،نورهایــی در آســمان پدیــدار میشــدند و بعــد از لحظــهای
محــو .صــدای انفجــاری آمــد و کل ســاختمان لرزیــد ،همــه زیــر میــز
و صندلیهــا پنــاه گرفتنــد .مــن ســر جــایام نشســته بــودم ،ذهــنام
قاطــی شــده بــود بــا کلــی حرفهــای عربــی ،دعــا ،قــرآن ،یــا امــام
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زمــان ،خدایــا توبــه و ...صــدای انفجــار دوم نزدیکتــر بود ،ســاختمان
بیشــتر لرزیــد ،همــه انــگار یــک آن خفــه شــدند ،انــگار مــرده باشــیم.
چنــد لحظــه بعــد مطمئــن شــدم زندهایــم و همــه سرجایشــان هســتند.
صــدای «تیــک» کوتاهــی آمــد و لحظـهای شــعله فندکــی کســی کــه
ردیــف اول ســالن هنــوز مثــل مــن روی صندلـیاش نشســته بــود فضــا
را روشــن کــرد.
دودی کــه بــوی دادا مـیداد در هــوا پیچیــد ،از ذهـنام گذشــت :ایــن
یعنی سکوالریســم.
ِ
وضعیت گیاهی.
از ذهناش گذشت :یعنی اعالم
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