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خانــم مــک دولیــن ،در اتــاق را بــاز کــرد و یــک لحــاف دیگــر برایــم
آورد .دیشــب ه ـوا طوفانــی بــود .پیشبینــی هواشناســی گفتــه تــا آخــر
هفتــه برفــی اســت .روزهــای اول آمدنــم ،وقتــی از آب و ه ـوای اینجــا
گلــه کــردم صاحبخانـهام خانــم مــک دولیــن گفــت« :بــه النکاشــایر
خــوش اومــدی عزیــزم .اینجــا زمســتونهای ســختی داره».
یــادم آمــد در اطلــس جغرافیایــی خوانــده بــودم مــدار پنجــاه درجــه
شــمالی از انگلیــس میگــذرد.
دیشــب چنــد بــار از خــواب پریــدم .بدنــم داغ شــد و صــدای نالــه
شــنیدم .انــگار کســی گفــت «قــزی ،شیشــهی دوا رو بیــار».
از الی پلکهایــم بــه پنجــره نــگاه کــردم .آســمان بنفــش بــود بــا مــاه
نیمــه کــه بیــن ابرهــا قایــم میشــد .ســایهی درخــت روی دی ـوار تــکان
میخــورد و صــدای خشخــش مــیداد؛ ترســیدم .دســتهایم را بــو
کــردم ،بــوی تلخــی داد .دوبــاره ســرم گیــج رفــت و دلآشــوب شــدم.
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قلبــم تنــد زد .یــاد مــرگ و خــاک خیــس افتــادم .تــو را دیــدم کــه
میرفتــی و دور میشــدی و میرفتــی و محــو میشــدی.
امــروز خواســتم بــروم درمانــگاه ،ولــی بــه خاطــر کریســمس تعطیــل
اســت .نمیتوانــم تــکان بخــورم .بدنــم پــر از درد اســت .صــدای زن
همســایه در ســرم میپیچــد؛ مثــل صداهــای تــوی حمامهــای بیــرون
کــه شــبیه ونگونــگ بــود .صــدا میگویــد ،روغــن هســتهی زردآلــو
و گنهگنــه بــرای درد اســتخوان خــوب اســت ،خــوب اســت… ،خــوب
اســت… ،خــوب اســت.
آن روز ســحر ،دســتهایم بــوی هســتهی زردآلــو و گنهگنــه مــیداد.
پشــت ســرت تــا دم در آمــدم .میخواســتم دنبالــت بیایــم؛ امــا احســاس
کرختــی کــردم و برگشــتم ســرجایم .تــو گفتــی« :بــرو بخ ـواب قــزی،
مــن زود مـیآم ».و مــن فکــر کــردم چــرا اینقــدر ســرفه میکنــی؟ دراز
کشــیدم کــه بخوابــم امــا دلــم شــور زد .صــدای خشخــش جــاروی
رفتگــر تــوی کوچــه میآمــد .چقــدر آن را میکشــد .گفتــم مــن هــم
بلنــد شــوم حیــاط را جــارو کنــم.
دنبــال جــارو گشــتم ،نبــود .رفتــم اتــاق پشــتی تــوی صندوقخانــه .در را
کــه بــاز کــردم هـوای مانــدهی ســرد زد تــوی صورتــم .چشــمم بــه زنبیــل
افتــاد ،ســر جایــش بــود؛ آن بــاال گل یــک میــخ بــزرگ ،روی دی ـوار.
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رویــش گــرد و غبــار و تــار عنکبــوت نشســته بــود .یــک عنکبــوت
کوچــک وســط زمیــن و هـوا معلــق بــود و خورشــید طالیــی کــه از الی
پنجــره میتابیــد ،تــارش را بــرق میانداخــت .بچــه عنکبــوت رفــت
بــاال .زود جــارو را برداشــتم و در را بســتم.
میگویــم« :بیبــی جــون ،چــرا ایــن زنبیــل رو نمــیآری پاییــن
بشــوری؟»
عــادت کــردم هــر وقــت بــه خانـهات میآیــم اول بــروم آنجــا ،دانهدانــه
ســوراخهایش را بشــمرم .دســتههایش بــا نــخ چلـوار بــه هــم گــره شــده.
فکــر میکنــم یعنــی تویــش چیســت؟ چــرا گذاشــتهاند آن بــاال؟ و تــو
تعجــب میکنــی کــه مــن چــرا هــر وقــت از راه میرســم مـیروم آنجــا.
یکبــار کــه در چارچــوب در ایســتاده بــودم و تماشــایش میکــردم،
از پشــت ســرم آمــدی ،پرســیدی« :قــزی ،دنبــال چــی میگــردی؟»
گفتــم« :هیچــی ».و دویــدم تــوی حیــاط.
حــاال جــای میــخ خالــی اســت و طــرح یــک زنبیــل روی دیــوار جــا
مانــده اســت .دس ـتهایم بــوی روغــن گیاهــی میدهــد .بــوی ســرد و
نمناکــی بــه درون ریههایــم نفــوذ میکنــد و یــاد آن روز میافتــم کــه
ســایهات از پشــت پــرده رفــت .خوابــم میگیــرد و حــس تلخــی تــوی
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مویرگهایــم مــیدود.
چــرا همیشــه بایــد پاییــز بعــد از تابســتان و زمســتان قبــل از بهــار باشــد؟
و زمســتانها همیشــه مــن را یــاد تــو میانــدازد .امســال هــم کوچــه پــر
از بــرف اســت .برفهــا آب میشــوند و زیــر پایــم شلپشــلپ صــدا
میدهنــد .میگویــی« :ننــه جــون امــروز بــرام جوشــونده دم کــن،
حــال نــدارم».
آهســته شــیر ســماور را بــاز میکنــم .آب داغ بــا بخــار بیــرون میآیــد.
قــوری را پــر میکنــم و میگــذارم روی ســماور .همانطــور کــه مشــقم
را مینویســم بــه قــوری هــم نــگاه میکنــم .تــو متــکا را روی زانویــت
گذاشــتهای و ســرت را خــم کــردهای روی پاهایــت.
ننه جون خوبی؟
آره ننه.
دم شده ،حاال بریزم؟
آره بریز ننه جون .نسوزی.
نه ،نمیگویی نسوزی ،میگویی نسوسی.
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اســتکانها را پــر میکنــم ،یکــی بــرای تــو ،یکــی بــرای خــودم.
جوشــانده دوســت دارم؛ عنــاب ،ناخنــک ،بهدانــه….
بخــار از جوشــانده میآیــد بــاال و عنــاب ســرخ وســط آب داغ شــناور
اســت .یــک حــب نبــات میانــدازی تــوی اســتکان و زود آن را
میخــوری .ســرفههایت کــم میشــود.
در میــان همهمــه صدایــی میگویــد« :زنبیــل رو بیــار پاییــن ».و مــن
میفهمــم کــه صــدای پــدر اســت .نمیتوانــم چش ـمهایم را بــاز کنــم.
چقــدر صدایــش گرفتــه ،زنــگ دارد.
راســتی ایــن شــهر پــر از عطــاری اســت… .دکتــر علفــی همـ ه چیــز دارد؛
جوشــانده بــرای ســرماخوردگی… ،روغــن گیاهــی بــرای کمــر درد،
بومــادران بــرای تقویــت معــده.
از خانــم مــک دولیــن خواهــش میکنــم تلفــن بزنــد بــه عطــاری چینــی
و داروی گیاهــی بخــرد .میگویــم پــول را از کیفــم بــردارد .بــه صــدای
خــودم گــوش میدهــم؛ چقــدر بــه نالههایــت شــبیه اســت.
میگویــد« :عطــاری ایــن دو ر و بــر نیســت؛ بــذار ببینــم خــودم دارو
ی دارم»؛ و یــک شــربت کــه میگویــد ضــد ســرماخوردگی اســت
چـ 
م ـیآورد.
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بوی اسپند و کندر میآید ،شاید هم بوی گالب ،حلوای داغ.
دوبــاره دســتم را بــو میکنــم؛ بــوی تلخــی میدهــد .چشــمهایم ورم
دارد .از الی پلکهــا عکســت را میبینــم در قــاب تــوی طاقچــه ،کــه
داری میخنــدی و دو ردیــف مــوی بافتــه از دو طــرف صورتــت آویــزان
اســت .هنــوز جوانــی و پدربــزرگ نمــرده .آن قــاب را عمــو بعــدا بــرای
یــادگاری برداشــت.
چــرا اینقــدر بیحـسام؟! دوســت دارم بخوابــم؛ بخوابــم و وقتــی بیــدار
ک
میشــوم تــو اینجــا باشــی .چقــدر دلــم تالطــم اســت .آخــرش یــ 
روز بــا بدخلقــی میپرســم« :مگــه تــو اون زنبیلــه چــی داری بیبــی
جــون؟»
تــو داری کالف رنــگ گلولــه میکنــی و مــن دســتهایم را بیــن
کالف محکــم نگــه داشــتهام .هــر بــار کــه نــخ میرســد بــه دســتم،
مچــم را میچرخانــم .کمکــم دســتهایم درد میگیــرد .هنــوز تــا
زمســتان خیلــی مانــده .کفترهــا تــوی ای ـوان دور خودشــان میچرخنــد
و بغبغبغــو میکننــد .مرغهــای چــاق حنایــی ،تــه حیــاط کنــار دی ـوار
روی کپــهی خــاک لــم دادهانــد .هــوا داغ اســت و مــا زیــر ســایهی
درخــت تــوت نشســتهایم.
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میگویــم« :بیبــی تــا کــی میخ ـوای کار کنــی؟ دیگــه پیــر شــدی،
بایــد فکــر خــودت باشــی».
تــو بــاز هــم ســرفه میکنــی و کالف باالخــره تمــام میشــود .از چنــد
روز قبــل ،کمحــرف شــدهای .دســتت را بــه دی ـوار میگیــری« :پاهــام
نــا نــداره .چشــمم ســو نمیکنــه».
ُ
دختــر گلــم ،بــرو واســم یــه کاســه آب از تــو یخچــال بیــار… ،الــو
ُ
گرفتــم….
میفهمــم چــه میگویــی .لهجــهات را دوســت دارم .فکــر میکنــم
مــن کــه دیگــر بــزرگ شــدم چــرا بهــم نمیگویــد.
مــادرم آرام گریــه میکنــد .دســتش روی پیشــانیام اســت و موهایــم را
ن ـوازش میکنــد .گفتــه بــودی بــرای همیشــه رفتــه .چقــدر دلــم تنــگ
شــده بــود .چشــمهایم پــف کــرده .عمــو روی پلــه نشســته ،دســتش
زیــر چانــه ،بــه زمیــن خیــره شــده .حیــاط پــر از آدم اســت.
ُ
در تاریکــی صــدای نالــه میشــنوم؛ کســی صدایــم میکنــد« :گلــم،
کمـ ُـرم درد میکنــه…؛ بــرو اون روغـ ُ
ـن از تــو گنجــه بیــار».
و مــن پتــو را کنــار میزنــم .صــدای حــرف زدن میآیــد .از پشــت
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شیشــهی تاریــک اتــاق ،چنــد ســایه میبینــم کــه روی تخــت کنــار
حــوض نشســتهاند .منقــل پــر از آتــش اســت .قوریهــای گل ســرخی
روی آتــش را میبینــم .کســی تــوی مطبــخ اســتکان میشــوید.
خانــم مــک دولیــن میگویــد« :بــرات چایــی درســت کــردم .وقتــی
ســردتر شــد بخــورش ».چشــمم را بــاز میکنــم و بــه بخــاری کــه از
لیـوان بلنــد میشــود نــگاه میکنــم .مارتــا دختــرش میآیــد تــوی اتــاق.
بچــه را میدهــد بــه مــادرش و میگویــد« :مــن پرســتارم ،میخــوام
تــب و فشــارت رو بگیــرم».
دستش را میگذارد روی پیشانیام.
طفلک هیچ حال خوشی نداره .حسابی تب داره.
ولی من میلرزم.
آن روز بــه خانــم مــک دولیــن گفتــم« :ایــن بــاال خیلــی ســرده و شـبها
خوابــم نمیبــره ».گفــت« :نمیشــه رادیاتــور رو تمــام وقــت روشــن
نگــه داشــت ،گاز خیلــی گرونــه ».بعــد یــک کیســه آب گــرم آورد،
گفــت« :آب جــوش بریــز تــوش و بــذار تــوی تختــت ».کیســه ولــی
زود ســرد میشــود .پاهایــم را از زیــر لحــاف حــس نمیکنــم.
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رســم اســت شــب اول قبــر موقــع ســحر بــه دیــدار مــرده برونــد و خیرات
بدهنــد .مــن هــم میخواهــم بیایــم .امــا دوبــاره بیحــس میشــوم و
خوابــم میگیــرد.
روغــن را کــف دســتم میریــزم و پیراهنــت را بــاال میدهــم .کمــرت
چقــدر خمیــده شــده .بــوی گنهگنــه و هســتهی تلــخ مــیرود تــوی
ریههایــم .آهستهآهســته مالــش میدهــم و تــو ســرفه میکنــی.
نالههایــت بیشــتر میشــود.
چقــدر بهــت گفتــم بــرو دکتــر .چــرا وقتــی آقــام وقــت گرفــت نرفتــی
باهــاش؟
نالــه میکنــی و مــن دلــم میخواهــد زودتــر خــوب شــوی .از ســر شــب
مــدام ســرفه میکنــی .هیچکــس بــه جــز مــا دو نفــر خانــه نیســت.
برو ننه… ،برو… ،همسایه رو صدا کن .امان از غریبی.
بــه ماکــت چوبــی گنبــد نــگاه میکنــم کــه از مشــهد آوردی .اولــش
تــوی همــان زنبیــل نارنجــی بــود .مــن هنــوز مدرســه نرفتــه بــودم .یــک
روز کــه بــا پــدر آمدیــم ،دیــدم چیــزی بــه دیـوار آویــزان شــده .نزدیــک
ســقف گنبــدی صندوقخانـهات .هنــوز نــو بــود و رویــش گــرد و غبــار
نبــود .فکــر کــردم تویــش چیســت؟ چــه جــوری آن را گذاشــتند آن
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بــاال؟ و بعــد نردبــان دراز را تــوی حیــاط دیــدم.
اول از آن خوشــم میآمــد .هــر وقــت در صندوقخانــه را بــاز میکــردم
اول زنبیــل را میدیــدم .امــا بعــد ،از آن بــدم آمــد .نگاهــم را ازش
میدزدیــدم .هــر وقــت میگفتــی چیــزی از آنجــا بیــار ،میگفتــم
خــودت بــرو.
دیگر دلم نمیخواست ببینم تویش چیست .فهمیده بودم.
وقتــی بــا جعفــر ،همســایه ،رفتــی بیمارســتان ،مــن بیــدار مانــدم تــا
برگــردی .بعــد صــدای پیــکان را شــنیدم ولــی کســی در نــزد .رفتــم
تــوی کوچــه .دم در ایســتادم .همســایه از خانـهاش بیــرون آمــد و وقتــی
مــن را دیــد برگشــت تــو .بعــد زنــش ســمیره آمــد بیــرون .بغلــم کــرد و
گریــه کــرد .گفتــم« :پــس بیبــی کــو؟» گفــت« :بیــا بریــم خون ـهی
مــا ».جعفــر ،همســایه ،فــوری س ـوار ماشــینش شــد و رفــت .گفــت:
«االن بابــات مــیآد».
زنبیــل از الی جمعیــت دســت بــه دســت میشــود .تارهــای عنکبــوت
هنــوز الی ســوراخهایش مانــده .امــا تــوی آن یــک بســته بــزرگ اســت
کــه الی پالســتیک پیچیــده شــده .نگاهــم دنبــال زنبیــل م ـیرود.
کسی میپرسد« :کفن میت اومد؟»
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بایــد بلنــد شــوم .االن میآیــی غــر میزنــی کــه« :چقــدر خـ ُـو مـیری؟
ُ
ْ
پیشــم ،همــش ُ
خو مـیری».
از وقــت کــه اومــدی
و همینطــور کــه مــیروی بــا خــودت حــرف میزنــی و مــن صــدای
خــوردن زبانــت بــه لــب باالیــی را میشــنوم .از وقتــی یــادم میآیــد
دندانهایــت افتــاده بــود.
خانم مک دولین میپرسد« :آمبوالنس اومد؟ دخترهی طفلک!»
صدایــی شــبیه آژیــر میشــنوم و بعــد انعــکاس نــور آبــی روی پنجــرهی
مهآلــود .ســایهها بــاالی ســرم ایســتادهاند .کســی نبضــم را میگیــرد.
مــردی بــا لبــاس ســبز زیــر شــانهام را میگیــرد و میخواهــد بلنــدم
کنــد .میپرســد« :میتونــی راه بــری؟»
صــدای روضهخــوان میآیــد« :درگذشــت بانــوی خیــر و نیکــوکار،
مــادری مهربــان…».
عمــه شــیون میکنــد؛ او تــازه رســیده .ی ـک ســال بــود نیامــده بــود.
حاملــه اســت .همســایهها شــانههایش را میمالنــد .عمــو قــاب
عکســت را بغــل کــرده .دســتش زیــر چانــه اســت .چنــد قطــره اشــک
تــوی گــودی چشــمهایش نشســته.
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دستهایم را بو میکنم… ،دیگر هیچ بویی نمیدهد.
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آزادی» تو
الهام شوم من و «یا مرگ یا
ِ

به خاطرهی دوست درگذشتهام

وقتــی طاهــره حــرف میزنــد ســعی میکنــم آرام باشــم ،بــا اینکــه
میدانــم نیســتم و اگــر کمـی بیشــتر ادامــه بدهــد ،دوبــاره بــر میگــردم
بــه ده ســال قبــل و همـهی خاطــرات آن دوران آوار میشــود روی ســرم.
در حــال ج ـواب دادن بــه ایمیــل بــودم کــه ســام کــرد .همیشــه تــوی
اینترنــت چراغــم خامــوش اســت ولــی ایـن بــار حتمــا روشــن بــوده .پیغام
داد کــه« :کجایــی؟ خیلــی وقتــه ازت بیخبــرم ».و شــروع کردیــم بــه
حــرف زدن .گفــت انتخابــات نزدیکــه و پرســید کــه آیــا رای میدهــم.
گفتم« :نه .سفارت ایران خیلی دوره».
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه دیگــر احســاس تعلــق بــه هیچجــا
نمیکنــم .بــا طاهــره یــاد تــو کردیــم و آن روزهــا .مخصوصــا روزهــای
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آخــر بــا هــم بودنمــان در دانشــگاه و بعــد آن حادثــه کــه بــرای همیشــه
تــو را از مــا گرفــت.
آن ســال ،تابســتان داغــی بــود .تــو و طاهــره قــرار بــود بــه فاصلـهی یــک
روز از هــم ،فارغالتحصیــل شــوید .همــه بــه جنبوجــوش افتــاده بودیــم.
مــن مثــل طلسـمزدهها ،یــا مثــل عروســکی کــه نخهایــش دســت یکــی
دیگــر اســت ،هــر جــا بچههــا میرفتنــد دنبالشــان میرفتــم و منتظــر
بــودم یکــی بگویــد چــه کار کنــم .وقتــی گفتنــد «تــو بــرو شــیرینیها
رو بیــار» گفتــم «باشــه ».در یــک حالــت کرختــی سـوار تاکســی شــدم
رفتــم تجریــش ،از الدن جعبههــای بــزرگ دو کیلویــی را گرفتــم و
سالنهســانه برگشــتم .از ســرباالیی دانشــگاه کــه بــاال میرفتــم ،در
جـواب لبخندهــا ســعی میکــردم لبخنــد بزنــم و گاهــی هــم در جـواب
مبــارک باش ـدها بایــد توضیــح م ـیدادم کــه شــیرینیها بــرای دوســتم
اســت و عذرخواهــی میکــردم کــه نمیتوانــم در جعبــه را بــاز کنــم.
امــا یــک حــس ناخوشــایندی تــه دلــم وول م ـیزد؛ چیــزی بیــن دلهــره
و انتظــار .بعدازظهــر کــه ســر جلســه دفــاع طاهــره نشســته بودیــم .بــا
شــنیدن هــر صــدای پاشــنهی کفــش ســرک میکشــیدم و از الی در،
داخــل راهــرو را دیــد م ـیزدم .دیــر کــرده بــودی.
همیشــه اینجــور مواقــع یــک خلسـهی عجیبــی میآیــد ســراغم .ناگهــان
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از همــه چیــز غافــل میشــوم و هیــچ فکــری تــوی ســرم نمیمانــد .یــک
الهــام شــوم هــی میخواهــد راهــش را بــاز کنــد امــا یــک خوشــی کاذب
هــم اعــام حضــور میکنــد و مــن ترجیــح میدهــم بــه دلــم بــد راه
ندهــم .ایــن بهتریــن راهــی اســت کــه طبیعــت جل ـوی مــا میگــذارد.
ی هم ـهی آن
یــک گولزنــک موقتــی .فقــط بعدهاســت کــه میفهم ـ 
حرفهــا و اتفاقهــا میخواســته اســت چیــزی را پیشگویــی کنــد؛ و
آن نیــروی مرمــوز… ،تراوشــات آن بــه ناخــودآ گاه تــو راه پیــدا میکنــد.
نیرویــی کــه کارش را خــوب بلــد اســت؛ مدیریــت اتفاقــات شــوم.
هفتههــای آخــر شــهریور بــا شــتاب میگذشــت .البتــه خوششــانس
بودیــم کــه خوابــگاه دوبــاره بــاز شــده بــود؛ آ ن هــم بعــد از اتفاقاتــی
کــه در تیرمــاه افتــاده بــود .فقــط دانشــجویان ارشــد و دکتــری اجــازه
داشــتند بماننــد .شــبها دربــارهی آیندهمــان حــرف میزدیــم و آرزو
میکردیــم کاشــکی یــک روزی هــم طلســم پایاننامــ ه مــا بشــکند و
از درس و دانشــگاه راحــت بشــویم .بــا خنــده از اتفاقــات تابســتان یــاد
میکردیــم و میگفتیــم چقــدر فــرار از دســت مامورهــای ریشــوی
بدقیافــه کیــف داشــت .و تــو بیســیم فرضــی را میگرفتــی جلــوی
دهنــت ،یــک لهج ـهی مضحــک از خــودت میســاختی کــه« :یاســر
یاســر ،خودتــو برســون بلــوک چهــار ،طبقــهی ســه ،چندتــا حــوری
خوشــگل پیــدا کردیــم».
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و بــا لهج ـهی مضحــک دیگــری ج ـواب م ـیدادی« :مقــداد مقــداد،
دخترهــای الغــر رو از پنجــره پرتــاب کــن کــف محوطــه».
اینهــا را البتــه بــرای شــوخی میگفتــی وگرنــه خــوب میدانســتیم کــه
واقعــی بــود و یادمــان نرفتــه بــود کــه شــاهد چــه چیزهایــی بودیــم و رد
ـون روی در و دیـوار و چاقوهــای بلنــدی کــه از حملـه شبانهشــان جــا
خـ ِ
مانــده بــود ،دیــده بودیــم.
تیــر مــاه عجیبــی بــود .بــرای مدتــی هــر چنــد کوتــاه لبریــز از امیــد شــده
بودیــم؛ گویــی یکبــاره آرمانــی پیــدا کردیــم .آرامشــی کــه گرمــای
تابســتان همیشــه بــا خــود داشــت بــه دم طغیــان ناگهانــی مــا بــه کــورهی
آتــش تبدیــل شــد و میرفــت کــه تکانــی بــه تاریــخ نفریــن شــدهمان
بدهــد .یــک روز تصمیــم گرفتیــم کــه باالخــره مــا هــم بایــد ســهمی
داشــته باشــیم؛ تــا کــی بایــد بنشــینیم کــه دیگــران کاری بکننــد .چهــار
نفــری رفتیــم میــدان انقــاب کــه بــه دانشــجوها ملحــق بشــویم .در راه
هــر کــس را میشــد تشــویق میکردیــم و میگفتیــم بیاییــد دانشــگاه
تهــران .راننــدهی تاکســی کــه از حرفهایمــان بــه هیجــان آمــده بــود
شــروع کــرد بــه تحلیــل کــردن و بعــد هــم رفــت در فــاز نصیحــت کــه
یکبــار انقــاب کردیــم بــرای هفــت پشــتمان بــس اســت .کار ایــن
مملکــت بــا انقــاب و ایــن چیزهــا درســت نمیشــود .ج ـواب دادیــم
شــما اشــتباه میکنــی .هــدف مــا انقــاب نیســت .مــا نمیخواهیــم
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اشــتباه پدرانمــان را تکــرار کنیــم.
امــا عمــا کارمــان همــان بــود .مگــر راه دیگــری هــم باقــی گذاشــته
بودنــد؟ وقتــی رســیدیم دانشــگاه ،خودمــان را بیــن هــزاران دانشــجوی
دیگــر یافتیــم .هنگامــهای شــده بــود و درحالیکــه هــر لحظــه بــه
تعدادمــان اضافــه میشــد ،هــر کــس نظــری مــیداد کــه چــه کنیــم
و کجــا برویــم .در ایــن میانــه ناگهــان تــو فریــاد زدی «یــا مــرگ یــا
آزادی»؛ صدایــت در همهمــه آدمهــا مثــل حبابــی در بیــن ام ـواج دریــا
ناپدیــد شــد .دوبــاره تکــرار کــردی ،و دوبــاره و دوبــاره .مــن بــه طــور
غیــر ارادی فریــاد زدم« ،یــا مــرگ یــا آزادی» ،صدایــم در گــوش
ن بــاری بــود
خــودم نمینشســت .چنــد لحظــه مبهــوت شــدم .اولیــ 
کــه شــعار م ـیدادم .از زمــان مدرســه کــه بــه راهپیماییهــای اجبــاری
میبردنمــان ،از شــعار دادن متنفــر شــده بــودم و دلــم نمیخواســت
شــکل آنهایــی باشــم کــه بــا ابــرو و مشــتهای گــره کــرده فریــاد
میزننــد .بــه نظــرم بیحاصلتریــن کار ممکــن بــود .امــا وقتــی طنیــن
صدایــم بیــن صداهــای بقیــه گــم شــد ،فهمیــدم کــه ایــن بــار فــرق
میکنــد .حــاال صدهــا و شــاید هزارهــا صــدا بــا هــم فریــاد مـیزد «یــا
مــرگ یــا آزادی»« ،یــا مــرگ یــا آزادی».
همــراه جمعیــت رفتیــم و رســیدیم جلــوی یــک ســاختمان بــزرگ آجری
رنــگ کــه وزارت کشــور بــود .کرورکــرور آدم آنجــا نشســته بــود و
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یــک نفــر از تــوی بلندگــوی دســتی بــرای آن آدمهــای عصبانــی گرمازده
ســخنرانی میکــرد .از دیــدن آنهــا بــه هیجــان آمدیــم و خوشــحال شــدیم
کــه مــردم هــم از پشــت دانشــجوها درآمــده انــد .عــرق از ســر و رویمــان
میریخــت و آفتــاب مثــل یــک گــدازهی آتشــین بــر ســرمان میتابیــد.
درحالیکــه جمعیــت در ســکوت بــه صــدای وزیــر گــوش م ـیداد تــو
رفتــی جل ـوی دروازه فلــزی کــه کامــا قفــل شــده و دور تــا دور آن را
محافظــان در لبــاس شــخصی ایســتاده بودنــد .دیــدم کــه اشــاره کــردی
بــه وزیــر و فریــاد زدی« :جنــاب ،یــه لحظــه تشــریف بیاریــن».
آقایــی کــه تــوی میکروفــن دســتی ســخنرانی میکــرد ،یــک لحظــه
ســاکت شــد و بــه طــرف مــا نــگاه کــرد؛ بعــد بــه بغــل دســتیاش
چیــزی گفــت و مــرد از او جــدا شــد و بــه طــرف مــا آمــد .وزیــر بــه
صحبتهایــش ادامــه داد.
مــن ناگهــان ترســیدم و آســتینت را گرفتــم ،گفتــم« :زیبــا چــی کار
میکنــی؟ االن بازداشــتت میکنــن».
فکــر کــردم آن آقــا االن پوزخنــد میزنــد و مســخرهمان میکنــد،
میگویــد بــرو خانــم ،بــرو دردســر درســت نکــن .یــا االن بگــم
بازداشــتتون کنــن کــه حالتــون جــا بیــاد؟
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ولــی برخــاف تصــورم ،وقتــی آمــد نزدیــک دروازه ســام کــرد .میلههــا
چهــرهاش را هاشــور زده بــود .پرســید« :ســرکار خانــم چــه فرمایشــی
دارن؟»
تــو شــروع کــردی از صحبتهــای وزیــر انتقــاد کــردن و دربــارهی
ضــرورت همراهــی بــا جنبــش مــردم و جوانهــا حــرف زدی .مــرد
شــیکپوش ،دس ـتهایش را مثــل آدمهایــی کــه دم مســجد خوشآمــد
میگوینــد روی هــم گذاشــته بــود و درحالیکــه بــه آســفالتهای
کــف خیابــان خیــره شــده بــود ،بــه حرفهایــت گــوش داد .بعــد ســری
تــکان داد و بــا حالتــی جــدی گفــت« :فرمایــش شــما متیــن ،ولــی االن
در حــال حاضــر چــارهای نیســت ،بایــد جلــوی آشــوب و تنــش رو
ن صــورت نیروهــای ســرکوب وارد عمــل میشــن و
گرفــت در غیــر ای ـ 
خــون دانشــجوهای بیگنــاه بــه زمیــن ریختــه میشــه .رئیسجمهــور
دســتور اکیــد دادن کــه آرامــش حفــظ بشــه .ایــن بــه ضــرر جنبــش…».
حرفــش را قطــع کــردی و گفتــی« :آقــای محتــرم ،اصالحــات یعنــی
همیــن .رئیسجمهــور اتفاقــا االن بایــد وارد عمــل بشــه و نبایــد کوتــاه
بیــاد بــه خاطــر همــون بیســت میلیونــی کــه بهــش رای دادن…؛ آزادی
خــون بهــا داره و مــن حاضــرم بــه خاطــرش بمیــرم .اقــا نسـلهای بعــد
خــوب زندگــی میکنــن .شــما بــه مــن بگیــد چنــد نســل دیگــه بایــد بــه
فنــا بــره؟»
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یکمرتبــه صــدای داد و فریــاد بلنــد شــد و مــن دیــدم کــه عــدهی
زیــادی در اطــراف مــا جمــع شــدهاند و بــه صحبتهــای شــما گــوش
میدادهانــد و حــاال دارنــد حرفهایــت را تاییــد میکننــد:
ایشــون درســت میگــن… ،چــرا آقــای رئیسجمهــور خــودش نم ـیآد
بیــن دانشــجوها؟… ،چــرا خودشــو قایــم کــرده؟ ….
آن موقــع بــود کــه بــا الیههــای فکــور و غمگینــی کــه در تــه وجــودت
رســوب کــرده بودنــد آشــنا شــدم .زیبــای شــاد و جوکگــو حــاال
تبدیــل بــه یــک رهبــر کوچــک شــده بــود.
وقتــی امتحانــات لغــو شــد و خبــر تعطیلــی دانشــگاه را دادنــد،
چمدانهایمــان را بســتیم کــه راهــی خانههایمــان بشــویم .یکــی شــرق
میرفــت ،یکــی جنــوب ،یکــی غــرب .شــهریور کــه برگشــتیم امــا دیگــر
مثــل قبــل نبــود .کریدورهــا و کالسهــا خالــی بــود و بــاد برگهــای
مــرده را روی محوطــه بیرونــق دانشــگاه میپاشــید .مثــل بیغولههایــی
کــه انــگار هیچوقــت قدمهــای کســی را بــه خــود ندیــده .خنــده روی
لبهــا نبــود و غــم عجیبــی روی چهرههــا نشســته بــود.
یـکروز بعدازظهــر کــه تــوی آالچیق روبـهروی دانشــکده نشســته بودیم
و تــو بــه نحــو عجیبــی ســکوت کــرده بــودی ،مــن بــرای اینکــه تــو را
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از آن حــال در بیــاورم دنبــال موضــوع جالبــی بــرای صحبــت میگشــتم.
گفتــم« :زیبــا ،خــوش بـه حالــت کــه داری فــارغ التحصیــل میشــی،».
آه بلنــدی کشــیدی و گفتــی« :دیگــه مهــم نیســت .وقتــی آزادی نباشــه
فــوق دکتــرا هــم فایــده نــداره… ،اینجــا دیگــه جــای مونــدن نیســت.
بــزن بــرو از اینجــا .آدم بــدون رویــا و آرزو بــرای چــی زنــده بمونــه؟»
و مــن بــه آرزوهایــم فکــر میکــردم و فکــر کــردم هنــوز بــرای رســیدن
بــه آنهــا وقــت هســت .تــازه مــا هنــوز بیســت و پنــج ســالمان نشــده.
گفتــم« :بــه پــدر و مــادرت فکــر کــن کــه بــرای اونــا تــو از همــه چــی
عزیزتــری ،حتــی از آرمانهــای زیبــا».
یــک روز قبــل از آن اتفــاق شــوم ،عکسهــای دســتهجمعی گرفتیــم و تو
کمکــم میشــدی همــان زیبــای پــر از خنــده .مــن نگاهــت میکــردم
امــا بــه صرافــت نیفتــادم کــه چــرا آنقــدر وحشــیانه میخندیــدی .انــگار
زندگــی میخواســت از خندههایــت بیــرون بریــزد و تمــام شــود.
ســاعتهای آخــر آن روز بعدازظهــر را هــم خــوب یــادم هســت .روز
گرمـی بــود و پنکــه ســقفی هـوای داغ را همــراه بــا حــس خـواب تــوی
اتــاق پخــش میکــرد؛ مثــل االن کــه گرمــای مــاه ژوئــن پاشــیده تــوی
اتاقــم ،منتهــا تابســتان اینجــا هیچوقــت آبســتن حادثهای نیســت .زمســتان
و تابســتانش بــه یــک روال میگــذرد بــه جــز ســرد و گــرم شــدن هـوا.
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ســکوت ظهــر تابســتان را گاه صــدای کشــیده شــدن دمپایــی روی
آســفالت و گاه صــدای گنجش ـکهایی کــه روی شــاخهی درختهــا
میپریدنــد میشکســت .بعــد از ناهــار همگــی خوابیدیــم و غــروب
بــا ســر و صــدا و خنــدهی بچههــا بیــدار شــدیم .هـوا خنــک شــده بــود
و وقــت خــوردن چــای بــود .از اتــاق کــه بیــرون آمدیــم پونــه را دیدیــم
کــه بــا چشــمهای پفآلــود پــر از خــواب و لبــاس گلگلــی ،دم در
اتاقــش ایســتاده بــود و بــا لهج ـهی شــیرین کرمان ـیاش بــرای دخترهــا
از آرزوهایــش میگفــت .تعریــف میکــرد کــه جهــازش کامــل شــده
و حــاال منتظــر یــک شــاهزاده اســت کــه بــا اســب ســفید در افــق پیــدا
بشــود و او را ببــرد خانــه بخــت.
در همیــن حیــن تــو ،بــا دامــن قرمــز گلدار و فالســک بــه دســت از
آشــپزخانه بیــرون آمــدی و بیاعتنــا بــه پونــه از بیــن مــا رد شــدی؛ البتــه
یــک لبخنــد معنــادار هــم روی لبــت بــود .از آدمهــای وراج و دخترهــای
عشــق ازدواج خوشــت نمیآمــد امــا پونــه دلــش میخواســت سربهســرت
بگــذارد .میدانســتیم از تــو خوشــش میآیــد .همیشــه وقتــی از کنــارش
رد میشــدی چیــزی میپرانــد و بقیــه ســعی میکردنــد خندهشــان را
مخفــی کننــد .بــرای بچههــا انتخــاب بیــن تــو و پونــه ،شــادترین دختــران
طبقــه مــا ،ممکــن نبــود.
پونــه بیتوجــه بــه قیافــه جــدیات ،دســتش را دراز کــرد و گفــت:
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«زیبــا بیــا ُ
ببینــم .دســتت بــده».
فکــر کــردم االن عصبانــی میشــوی و دعـوا میشــود .امــا تــو ایســتادی
و دســتت را دراز کــردی .پونــه بــرای چنــد ثانیــه بــه کــف دسـتهایت
خیــره شــد و جیــغ کشــید.
گفــت« :زیبــا خــط عمــرت تمــوم شــده .تــو بــاس تــا حــاال مــرده
باشــی».
یکباره همگی ساکت شدیم.
چند لحظه پونه را نگاه کردی و پرسیدی« :از کجا فهمیدی؟»
یــک خــط مــورب کــه از کــف دســت کشــیده میشــد تــا نزدیــک
انگشــت شســت را نشــان داد و گفــت« :ببیــن ایــن خــط اینجــا قطــع
شــده .ایــن خــط عمــره».
گفتــم« :چــرت و پــرت ســر هــم نکــن .زیبــا چنــد روز دیگــه دفــاع
داره».
گفتی« :راستی؟ این خط عمره؟»
پونه گفت« :پس چی… ،قاچاقی زندهای تو».
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در همیــن حیــن ،صــدای جیــغ یکــی از دخترهــا از تــه کریــدور درآمــد
کــه «آرومتــر باشــید؛ مــا تــازه از ســر کار اومدیــم میخوایــم اســتراحت
کنیم » .
پونــه فــورا رفــت تــوی اتاقــش .گفتــم« :زیبــا بریــم چایــی بخوریــم.
پونــهی احمــق!»
تــو ســاکت بــودی .چــای ریختــی و حــرف نــزدی .گفتیــم «هیچوقــت
ایــن پونــه چیــزی رو درســت پیشگویــی نکــرده ،همیشــه دریوری
میگــه ».تــو بــاز هــم ســاکت بــودی.
اینهــا همــان جزئیاتــی بــود کــه آن روز ،بعــد از حــرف آقــای کرمانــی
در ذهنــم نقــش بســت و کنــار هــم چیــده شــد .مــن زودتــر از اتــاق
بیــرون آمــده بــودم .بقیــه هنــوز داخــل اتــاق دفــاع بودنــد و اســتادها
بــرای ارزیابــی نمــرهی دفــاع شــور میکردنــد .دیــدم کــه آقــای کرمانــی
هراســان از پلههــا پاییــن میآمــد .نمیدانــم چــرا مطمئــن بــودم او بــه
طــرف مــا میآیــد .درحالیکــه میتوانســت بــه طــرف در دانشــکده
بــدود ،یــا بــه ســمت دیگــر کریــدور طــرف اتاقهــای اســاتید ،یــا اصــا
بــرود طبقــه پاییــن تــوی بوفــه؛ امــا یکراســت بــه ســمت مــن آمــد.
هیــکل درشــتش روی پاهــاش ســنگینی میکــرد .ســر جــا خشــکم زده
بــود .او نفــس زنــان و بریدهبریــده چیزهایــی میپرســید کــه مــن فقــط
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چنــد کلمــهاش را فهمیــدم« :شــماره… ،شــماره تلفــن… ،خانــم…،
خونــوادهاش؟»
منتظــر بــودم چیــزی دربــارهی تــو نگویــد .طاهــره خنــدان و خوشــحال
از اتــاق آمــد بیــرون .شــنیدم کــه لبهــای آقــای کرمانــی اســم تــو را
هجــی کــرد .چیــزی در مایههــای اینکــه شــماره تلفــن خانــوادهات را
کســی دارد؟
همیــن موقــع انــگار صــدای آوازی را شــنیدم کــه گویــی از دور دسـتها
میآمــد.
Dov'e L'Amore
Dov'e L'Amore
I can not tell you of my life
Here is my story
عاشــق ایــن ترانــه بــودی و آن روز صبــح ،همــراه  Cherزمزمــهاش
میکــردی .بیاختیــار تکیــه دادم بــه دیــوار .نشــانهها یکییکــی مثــل
قطعــات پــازل بــا هــم جفتوجــور شــدند و مــن حــس کــردم بــرای
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همیشــه رفتـهای .آ ن وقــت پشــیمان شــدم؛ بابــت هــر چیــزی کــه بهــت
گفتــه بــودم یــا نگفتــه بــودم .بابــت غفلتهایــم .در آن لحظــه هیچچیــز
را در دنیــا بــه انــدازه بــودن تــو نمیخواســتم.
با صدای لرزان پرسیدم« :آقای کرمانی چی به سر زیبا اومده؟»
گفت« :چیزی نشده ،یه دوچرخه زده بهش».
نابــاور و مبهــوت طاهــره را نــگاه کــردم .او چنــد لحظــه بــه مــن خیــره
شــد و پرســید« :چــی شــده؟ کیــو دوچرخــه زده؟» و شــروع کــرد
دســتهایش رابــه هــم مالیــدن و چشــمهایش فــورا اشــکآلود شــد.
ایــن عادتــش بــود هــر وقــت مضطــرب میشــد .انــگار هالــه مرمــوز
ناگهــان بــه او هــم راه پیــدا کــرد.
گفتم« :طاهره ،دیدی زیبا صبح چه با عجله رفت؟»
و یــاد حرفهــای پونــه افتــادم .اشــکهایمان ســرازیر شــد .اســتادها
یکییکــی از اتــاق خــارج شــدند .دســت هــر کــدام یــک تکــه شــیرینی
بــود .در راهــرو اجتمــاع و همهمــه شــد .آقــای کرمانــی بــا عجلــه از
پلههــا بــاال رفــت .طاهــره بــه هقهــق افتــاد؛ گفــت« :بــه خاطــر مــن
اینطــور شــد .حتمــا عجلــه داشــته بــه دفــاع مــن برســه ».گفتیــم:
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نه اینطوری فکر نکن .حتما چیزیش نشده .نگران نباش.
دلم ولی گواهی دیگری میداد.
وقتــی آقــای کرمانــی برگشــت حرفهایــش عــوض شــد .مثــل هم ـهی
آدمهایــی کــه وقتــی خبــر بــد میدهنــد از دو چرخــه و دســت و بــال
شکســته شــروع میکننــد.
گفــت« :تاکســی بــوده ،زده و فــرار کــرده .امــا خوشــبختانه مســافرش
بــه محــض رســیدن بــه مقصــد ،قضیــه را بــه پلیــس گــزارش کــرده.
حــاال پیــداش میکنــن».
ما دسته جمعی عازم بیمارستان شدیم.
صبــح کــه بــا عجلــه مانتــو میپوشــیدی گفتــم« :زیبــا هیچکــس
اینقــدر وس ـواس بــه خــرج نم ـیده .الزم نیســت هم ـهی اســایدها رو
نشــون بــدی .ایــن آدم بدقــول هــر روز تــو رو میکشــونه انقــاب.
چــرا اول پــول رو دادی؟ نمیدونــی ایرانــی جماعــت پــول بگیــره کار
نمیکنــه؟»
تمــام هفتــه هــر روز رفتــه بــودی و دســت خالــی برگشــته بــودی .طاهــره
اصــرار کــرد گفــت« :همینــا کافیــه ،یــه زن روســتایی معــادل کل زنــای
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روستاییه».
گفتی« :یا همه ،یا هیچکدوم».
از زنهــا موقــع ترخینــه درســت کــردن ،تپالــه گــرد کــردن ،نــان پختــن و
از مردهــا کــه تکیــه بــه دیـوار داده و خشتکهایشــان رو بــه آفتــاب بــود،
عکــس گرفتــه بــودی؛ بــا موضــوع "نقــش زنــان در اقتصــاد روســتاهای
بروجــرد" .هــر عکــس بــرای خــودش دنیایــی بــود.
بعــد کــه رســیدیم بیمارســتان ،خانــم جیرانــی مســئول خوابــگاه بــا
چش ـمهای ورم کــرده تــوی ســالن انتظــار نشســته بــود .ایــن ضربــه دوم
واقعیــت بــود .دکتــر گفــت در کمــای عمیــق هســتی .چــون بــا ســر
روی آســفالت خــورده بــودی ،جــای ســالم در بدنــت نمانــده .قلبــت
ولــی آرام و بــه کمــک دســتگاه اکســیژن میتپیــد.
روز بعــد بــود کــه قلــب هــم از تپــش ایســتاد و دســتگاهها را یکییکــی
از تــو بــاز کردنــد .یــادم افتــاد گفتــه بــودی فــردا شــب عروســیم اســت
و حــاال بــرای همیشــه رفتــه بــودی.
بــه اتــاق کــه برگشــتیم مبهــوت و گریــان بودیــم .هدیههایــی کــه خریــده
بــودی هنــوز گوشــه و کنــار بــود .تــازه بــه فکــر افتــادم کــه چــرا آنهــا
را شــب قبــل از تصــادف داده بــودی نــه فــردا شــب کــه همــه بــرای
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تبریــک میآمدنــد و جشــن میگرفتیــم یــا آن روزی کــه بــرای همیشــه
برمیگشــتی شــهرت تــا شــغل معلمـی را ادامــه دهــی .نکنــد آن الهــام
شــوم زودتــر از همــه ســراغ تــو آمــده بــود؟
چــون خانقــاه صفــی علیشــاه را دوســت داشــتی ،مراســم شــب اول و
ســومت را آنجــا گرفتنــد .نـوای آرام ســوگواری و نــور آبــی مالیمـی کــه
از پنجرههــای مشــبک ،منعکــس میشــد ،مــا را بــه عمــق آرامــش و
انــدوه میبــرد.
مــا بــه عنــوان دوســتان تــو دلمــان میخواســت ســهمی در مراســمت
داشــته باشــیم .بــا مســجد دانشــگاه صحبــت کردیــم کــه برایــت هفــت
بگیریــم .قبــول کردنــد و گفتنــد خودمــان قــاری میآوریــم .آن روز
پســر ج ـوان روضهخوانــی آمــد و شــروع بــه خوانــدن قــرآن کــرد .مــن
در فکــر تــو بــودم و خاطراتــت جلــوی چشــمم رژه میرفــت و هیــچ
از قــرآن و دعــای روضهخــوان نمیشــنیدم .امــا او ناگهــان شــروع بــه
ســخنرانی کــرد و حرفهــای عجیبــی زد:
خواهــران ،دیدیــد کــه دوســتتون چــه زود از دنیــا رفــت .دو روز دنیــا
ارزش نــداره .از سیاســت بکشــید کنــار .تظاهــرات نکنیــد… ،دل آقــا
رو نشــکنید.
38

فرشته مظفری

از مدار پنجاه درجهی شمالی

همــه بــا تعجــب و چش ـمهای خیــس همدیگــر را نــگاه کردیــم .فکــر
کردیــم از کجــا میدانــد کــه مــا تظاهــرات کردهایــم و دل آقــا! را
شکســتهایم .خندهمــان گرفــت امــا خیلــی زود جایــش را بــه خشــم و
ناراحتــی داد.
ک لحظــه دلــم میخواســت آنجــا بــودی .یــادم بــه فریــاد «یــا مــرگ
یـ 
یــا آزادی»ات افتــاد .میتوانســتم صــدای بلنــد و رســایت را بشــنوم کــه
رو بــه پســرک قرآنخ ـوان میگفتــی هــی جنــاب ،آدمهــا آزاد آفریــده
شــدهاند و بایــد در آزادی زندگــی کننــد .هــر چیــزی بهــا دارد و قــرار
نیســت آزادی را دو دســتی تقدیممــان کننــد.
از خودم میپرسم االن اگر زنده بودی آیا باز هم رای میدادی؟
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التاری

نشســتهام روی مبلهــای قهــوهای مرکــز خریــد وسـتفیلد ،1بــه آینــدهی
پــر رمــز و رازی کــه در برابــرم قــرار دارد فکــر میکنــم .درحالیکــه
ســعی میکنــم مجــذوب پیرامــون شــوم و ناراحتـیام را از یــاد ببــرم.
تماشــای ســتونهای عظیــم ســنگی و ســقف بلنــد شیش ـهای کــه نــور
غــروب بــه آن رنــگ نارنجــی زده فقــط بــرای ثانیههایــی توجهــم را
جلــب میکنــد .آنهــم فقــط بــرای اینکــه آخرینبــار اســت .اینجــا را
اولینبــار نریمــان نشــانم داد .گفــت میخواهیــم بــه یــک جــای عظیــم
و زیبــا برویــم؛ امــا هنــوز نیامــده پشــیمان شــد .گفــت بیــا بریــم بــازار،
اینجــا جــای از مــا بهترانــه و دســتم را کشــید ســمت درهــای خروجــی.
امــا مــن بارهــا بــرای فــرار از تنهایــی بــه اینجــا پنــاه آوردهام .حتــی شــده
بــه بهانــه خریــدن یــک مســواک یــا یــک جفــت جــوراب .گرمــا و
شــلوغی زنــدهاش ،تضــاد عجیبــی بــا ســرمای بیــرون دارد .آن بیــرون
آدمهــا انــگار همیشــه عجلــه دارنــد کــه خودشــان را بــه محــل گــرم
1

Westfield
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و دنجــی برســانند .درحالیکــه اینجــا ،همیشــه خــدا شــلوغ اســت و
کســی هــم عجلــه نــدارد .ملودیهایــی کــه در فضــا پخــش میشــود؛
ویترینهــای رنگارنگــی کــه آخریــن اختراعــات تمــدن جدیــد را عرضــه
میکنــد و عطــر شــیرینی کــرهای داغ ،گــذر زمــان را از یــادت میبــرد.
بــه خــودت کــه بیــای دو ســه ســاعت را از ســر گذرانــدهای.
ســوغاتیهایی را کــه بــرای خان ـواده و دوســتانم خریــدهام داخــل یــک
کیــف بــزرگ میگــذارم و آمــاده رفتــن میشــوم .از دیدنشــان
حــس دوگانــهای بهــم دســت میدهــد .دلتنگــی بــرای لنــدن کــه از
آن میرفتــم و شــادی مبهمــی از دیــدن دوبــاره خانــواده و دوســتان و
برگشــت بــه اتاقــی کــه شــاخههای درخــت انجیــر ،پنجــرهاش را لمــس
میکــرد.
در راه برگشــت بــه تلفــن همراهــم ســر میزنــم؛ محــض احتیــاط کــه
مــادرم زنــگ نــزده باشــد .اســم نریمــان را میبینــم کــه روی صفحــه
افتــاده.
«تلفنت رو جواب بده».
و «میخوام باهات حرف بزنم».
(Missed call )2
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ناگهــان آوار غــم مینشــیند روی دلــم .از آخریــن خداحافظیمــان
بیشــتر از دومــاه گذشــته .چــرا دوبــاره تمــاس میگیــرد.
کــف دســتم کــه موبایــل را نگــه میداشــت ،عــرق کــرده بــود و
یکبــاره انــرژیام را از دســت دادم .میخواســتم اصــا ج ـواب ندهــم
امــا تلفــن پشــت هــم زنــگ میخــورد .بــه متــرو کــه رســیدم ،کیفــم را
کــه روی شــانهام فشــار م ـیآورد ،گذاشــتم جلــوی پایــم روی پلههــای
برقــی کــه بــه طــرف پاییــن ســرازیر بــود و ج ـواب دادم:
دارم برمیگــردم ایــران .امیــدوارم تــو هــم دختــر مناســب و ایدهآلــت
رو پیــدا کنــی.
راست گفتم .این را از ته دل آرزو کردم .اما البد باور نمیکرد.
نوشــت« :پیــدا کــردم .فکــر کــردی بــه ایــن آســونی ولــت میکنــم
بــری دیوونــه؟ همــه چــی اوکــی میشــه بــه زودی… .االن کجایــی؟»
خطوط آنتن صفر شد .رسیدم جلوی سکو.
بغضــم بــه اشــک نشســت .همــهی جــان کندنهــام یــک آن بیثمــر
شــد .چنــد هفتــه اخیــر را مــدام بــه فکــر کــردن گذرانــده بــودم و آنقــدر
حواســم پــرت بــود کــه یــا ظــرف میشکســتم و یــا موقــع آشــپزی دســتم
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را میســوزاندم .دلــم انــگار دو شــقه شــده بــود و خــودم در وســط آن
مانــده بــودم .تــا میشــد از دیــدن مــادرم روی اینترنــت طفــره میرفتــم.
هــر بــار میگفــت تــا غربــت بهــت اثــر نکــرده برگــرد .یکبــار هــم زد
بــه گریــه کــه« :مادرجــون فایــده نــداره تنهایــی تــوی کشــور غریــب.
منــم کــه دو تــا بچــه بیشــتر نــدارم ،تنهــام».
دیشــب میپرســید بــا اون پســره نریمــان چــی کار کــردی .چشــمش افتاد
بــه انگشــت پانســمان شــدهام .گفتــم« :هیچــی نشــده .یــه گوشـهاش رو
بریــدم .اون پســره هــم دیگــه نیســت .رفــت برای همیشــه».
یــاد آخریــن جــر و بحثــم بــا نریمــان افتــادم .بهــش گفتــم نمیتوانــم
بــا مــردی کــه بــه امیــد التــاری نشســته ،زندگــی کنــم .یــک شــب
چهارشــنبه بعــد از عیــد پــاک بــود .آن شــب هــر دو کالفــه بودیــم.
مــن از فشــار زندگــی در لنــدن بــا پونــدی کــه رســیده بــود بــه ســه هــزار
تومــان و نریمــان از فشــار بیــکاری.
رفتــه بــود مرکــز کاریابــی برای امضــا و نشــان دادن برگههای اســتخدام 
ی
کــه پــر کــرده و بــرای کارفرماهــا فرســتاده بــود .قبــول نکــرده بودنــد؛
گفتنــد تنبلــی میکنــی .در نتیجــه حقــوق بیــکاری ظــرف مــدت کمـی
قطــع میشــد .وقتــی بــه خانـهاش رســیدم ،داشــت هومــوس و فالفــل را
بــا چنــد تکــه کاهــو الی نــان میپیچیــد .هنــوز متوجــه حالــت چهــره
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و عصبانیتــش نشــده بــودم .فکــر کــردم خســته اســت؛ پرســیدم« :چــه
خبــر؟ رفتــی امضــا؟»
با تاخیر جواب داد« :آره رفتم .خیلی گیر داد ،زنکه پتیاره».
و چیــزی را پرتــاب کــرد تــوی ســینک .روی میــز یــک بلیــط التــاری
از وســط بــه دو نیــم شــده بــود و آن طرفتــر ریحانــا بــا مویهــای
بافتــه بــه رنــگ قرمــز شــرابی روی صفحــه لپتــاپ آواز میخوانــد.
پرســیدم:
کدوم زنیکه؟
گفــت« :همیــن زنکــه تــوی جابســنتر… ،همچیــن نــگاه میکنــه
انــگار ارث باباشــو خــوردم… ،میگــه بایــد بــری تــوی یــه پروگــرم
فشــرده و هــر هفتــه بیــای امضــا بزنــی و اگــه تــا اون مــدت نتوســتی کار
پیدا کنی ،دیگه نیا امضا… ،حقوقت قطع میشه».
لقمــه را جویــده نجویــده پاییــن داد و بــا ســر آســتین گوشـهی لبــش را
پــاک کــرد.
محض عوض کردن جو پرسیدم« :از بلیط امشب چه خبر؟»
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فکــر کــردم البــد بــا حــرف زدن از موضــوع مــورد عالقــهاش ،از آن
حــال و هــوا در میآیــد امــا اشــتباه کــردم .اســترس بــه انگشــتهای
دســتش هــم ســرایت کــرد .گوجــه را قــاچ زد و چپانــد الی نانــش.
انگشــتش را کــه گوجــهای شــده بــود لیســید و گفــت:
صد و پنجاه میلیون بردن.
دســت بــرد بــه صفحــه لپتــاپ ،صــدای موزیــک را خامــوش کــرد.
بعــد بریــدهی روزنام ـهای را گذاشــت جلــوم روی میــز .عکــس یــک
زن و مــرد خنــدان بــود کــه یــک کاغــذ بــزرگ مســتطیلی را رو بــه
دوربیــن گرفتــه بودنــد .یــک چــک بانکــی بــا عــدد  ۱۴۶و شــش تــا
صفــر روبهرویــش .زن لبهــای قشــنگی داشــت امــا دنــدان آســیای
ســمت راســتش ،شکســته و ســیاه شــده بــود .مــن جــای او بــودم بــه
یــک لبخنــد اکتفــا میکــردم.
ریحانا با گلوله شلیک کرد به عاشقش .نریمان گفت:
باالخــره شــانس در خونــه مــا رو هــم میزنــه .فقــط بایــد مثبــت باشــیم.
واال هیچوقــت پیشــرفت نمیکنیــم.
گاز دیگری به فالفل زد .دوباره آب گوجه سرازیر شد.
45

فرشته مظفری

از مدار پنجاه درجهی شمالی

گفتم« :منظورت چیه؟ طعنه میزنی؟»
گفت« :از بس تو موج منفی میفرستی».
اون بیســت و نــه ســالی کــه منــو نمیشــناختی چــی؟ خوششــانس
بــودی؟
مطمئــن نیســتم ایــن جملــه آخــر را گفتــه باشــم .شــاید از ترحــم بــود یــا
عشــق یــا هــر دو .فرقــی نمیکــرد .بعــد ســاکت شــدیم .ســعی کــردم
جل ـوی اش ـکهایم را بگیــرم .خواســتم برگــردم اتــاق خــودم ،امــا ه ـوا
بارانــی بــود و خســتهتر از آن بــودم کــه دوبــاره س ـوار اتوبــوس شــوم.
فکــر کــردم صبــح وســایلم را جمعوجــور میکنــم و قبــل از اینکــه
بیــدار شــود م ـیروم.
تِخـواب رفتــم .نریمــان هــم رفــت تــوی حمــام .وسوســه
گرســنه بــه رخ 
شــدم خبــر روزنامــه را از اینترنــت بخوانــم .موبایلــم را از شــارژ کشــیدم
و اســم برندههــا را دادم بــه یاهــو .همــان عکــس آمــد بــا مصاحبــه
مفصلــی زیــرش.
زن ،حــدود چهــل ســاله ،چشــم آبــی و موبــور بــه اســم گیلیــان،
میگفــت« :خیلــی خوشــحالم ،ایــن پــول درســت بــه موقــع رســید،
چونکــه خیلــی بدهــی بــاال آورده بودیــم و بــه زودی ورشکســت
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میشــدیم».
شــوهرش ،ادریــان ،او هــم چشــم آبــی و مــو بــور ،دس ـتهایش را دور
بــازوی زن حلقــه کــرده بــود .زن لبهایــش را روی هــم فشــار م ـیداد
و نــگاه عاشــقانهاش را بــه مــرد دوختــه بــود .تیتــر میگفــت« :ایــن
زوج خوششــانس بــه جمــع چنــد صــد ثروتمنــد بریتانیایــی ملحــق
شــدهاند».
نریمــان درحالیکــه حولــه را بــا حــرص بــه موهایــش میکشــید وارد
اتــاق شــد .آن را روی شــوفاژ انداخــت و انــگار کــه بــا خــودش حــرف
مـیزد.
فکرشــو بکــن تــا دیــروز حســاب بانک ـیات بــه لعنــت خــدا نمیارزیــد
ولــی االن رییــس بانــک و کارمنــداش جلــوت خــم و راســت میشــن.
خــدا نمیدونــه پولــو بــه کیــا بــده.
از خوانــدن بقیــه مصاحبــه منصــرف شــدم .موبایــل را ســر جایــش
گذاشــتم و چش ـمهایم را بســتم .یــادم افتــاد بــه چنــد روز قبــل ،داشــتم
عکسهایــی از آپارتمانهــای مینیاتــوری در هنگکنــگ را از اینترنــت
میدیــدم .یــک خانــواده در یــک اتــاق ده متــری زندگــی میکــرد.
مــادر ،پــدر و بچههــا؛ گاهــی حتــی بــا پدربــزرگ ،مادربــزرگ .فکــر
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کــن تــوی یــک جــای ده متــری بخــوری ،بشاشــی ،بخوابــی و درس
بخوانــی.
عکسهــا را کــه دیــده بــود ابــرو بــاال انداخــت و گفــت« :اگــه توقعــت
از زندگــی فقــط ده متــر باشــه ،یــه متــرم گیــرت نم ـیآد .بایــد ســقف
ُ
آرزوهــات بلنــد کنــی دختــر».
گفتــم« :مــن هــم زندگــی اینجــوری رو دوســت نــدارم ولــی آدم کــه
نمیتونــه یــه شــبه صاحــب کاخ بشــه .واقــع بیــن بــاش».
عشــقی را میدیــدم کــه بــرای فــرار از غــرق شــدن ،بــه هــر آنچــه ســر
راهــش بــود چنــگ م ـیزد.
گفتــم« :نریمــان ،بیــا یــه کســب و کار کوچیــک راه بندازیــم .مثــا یــه
بوفــه دانشــجویی یــا دفتــر خدمــات کامپیوتری».
بــا تمســخر گفــت« :اینجــا بخــوای کار و کســب راه بنــدازی کلــی
پــول میخ ـواد .هنــوز شــروع نکــرده چــپ و راســت برگ ـهی مالیــات
م ـیآد .نم ـیذارن خارجــی پــا بگیــره».
گفتــم« :پــس اینهمــه خارجــی اینجــا چــی کار میکنــن؟ بهانــه
نتــراش».
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گفــت« :فکــر میکنــی تنبلــی میکنــم؟ میدونــی تــا حــاال چنــد
تــا پرس ـشنامه کاری پــر کــردم؟ یــه بــارم بــه مصاحبــه دعــوت نشــدم.
شــغالی خــوب مــال خودشــونه ،دیوونــه نیســتن کــه بدنــش بــه مــن
خارجــی».
گفتم« :چرا نمیری تو  take awayیا رستوران کار کنی؟»
گفت« :برم قاصد پیتزا بشم؟! با لیسانس کامپیوتر؟»
گفتــم« :اصــا جمــع کــن بریــم ایــران .اونجــا راحتتــر کار پیــدا
میکنــی».
پوزخنــد زد« :هــه ،ایرانــو ولــش ،اونجــا دیگــه مملکــت بشــو نیســت.
ایــن همــه بدبختــی اینجــا نکشــیدم کــه برگــردم».
حــاال هــر دویمــان روی تخــت دراز کشــیدهایم بــدون اینکــه هیچکــدام
رغبتــی بــه نزدیــک شــدن بــه همدیگر داشــته باشــیم.
میگویم:
شــرط میبنــدم اون خانــم و آقــای بویفریــد دعواشــون میشــه و طــاق
میگیــرن.
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گفــت« :نــه اشــتباه میکنــی؛ تــازه زندگیشــون رونــق میگیــره و
عاشــقتر میشــن .پــول باعــث دوام عاشــقی میشــه .اصــا حــرف
اول رو تــو همــه چــی میزنــه .عزیــزم پــول خداســت».
لحــاف را کشــیدم روی گردنــم و رو بــه دیـوار خوابیــدم .بــاران آوریــل
روی ســفالهای پش ـتبام میباریــد .ه ـوای اتــاق مالیــم بــود امــا تــوی
بدنــم ســرد بــود و میلرزیــد.
در ایــن فاصلــه کــه مــا جــر و بحــث میکنیــم و پشــت بــه همدیگــر
میخوابیــم ،آقــا و خانــم بویفریــد ،برنــدگان التــاری امــروز میرونــد
تــا زندگــی تــازهای را شــروع کننــد .آنهــا تحــت حفاظــت پلیــس بــه
خانهشــان در شــهر کوچکــی در ولــز میرونــد تــا چمدانهایشــان را
ببندنــد .میگوینــد اینجــور مواقــع ســیل نامــه و آدمهــا بــه خانههــای
برندههــا ســرازیر میشــود و آنهــا بایــد مدتــی در یــک هتــل یــا
جایــی دور و ناشــناس ســر کننــد .ایــن مرحلــه قبــل از ورود بــه دنیــای
میلیونرهاســت.
آنهــا اســکاتلند را بــرای فــرار انتخــاب میکننــد .بــا عجلــه تاکســی
میگیرنــد و بچههــا را بــه مادربزرگشــان میســپارند.
در راه فــرودگاه گیلیــان بــه راننــده میگویــد جلــوی فروشــگاه
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مارکزانداسپنســر 2توقــف کنــد .یــک پیراهــن مناســب و چنــد قلــم
لبــاس زیــر و وســایل آرایــش بــرای خــودش و یــک تیشــرت بــه رنــگ
ســبز بــرای ادریــان میخــرد .خریدهــای مفصلتــر میمانــد بــرای
بعــد.
لبــاس جدیــد ،گیلــی را چاقتــر نشــان میدهــد .امــا ادریــان میگویــد
کــه خیلــی هــم بهــش میآیــد و زن ،چاقــش خــوب اســت .بعــد هــر
دو ســاکت مینشــینند و پشــت بــه صندلــی تاکســی میدهنــد .وســط
راه گیلــی ناگهــان میکوبــد روی پــای ادریــان و او را از عالــم شــیرین
افــکار بیــرون مـیآورد.
ادی ،بایــد قنــادی رو بفروشــیم .دیگــه نیــازی نیســت روزی ده ســاعت
کار کنیــم .بعــدش میریــم مســافرت .هم ـهی دنیــا رو بایــد بگردیــم.
ادی بــا حــرارت میگویــد« :آره ،قنــادی دیگــه تعطیــل .خــارج هــم
میریــم».
بعــد ،گونههــای گیلــی را میبوســد .در ایــن لحظــه صــدای
دیدیدینگدینــگ ،دیدیدینگدینــگ ،دینــگ ،بلنــد میشــود.
گیلــی دســت میکنــد تــه کیفــش یــک نوکیــا  ۱۰۰درم ـیآورد؛ مام ـی
2
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اســت .گیلــی میگویــد همــه چیــز خــوب اســت و دارنــد میرونــد
فــرودگاه کــه بــه پــرواز گالســگو برســند .بعــد قــرار اســت یکراســت
برونــد بــه هتــل .مــادر کلــی ســفارش میکنــد و میگویــد« :اگــه
بلیــط نبــود ،برگردیــن بیایــن اینجــا پیــش مــا ».گیلــی میگویــد« :پــرواز
خصوصــی میگیریــم نگــران نبــاش مامــی».
اوه ،پــس خــوش بگــذره عزیــزم .خــودم مراقــب بچههــا هســتم.
بیخبــرم نــذاری ،رســیدی هتــل ،زنــگ بــزن.
اوکی دوکی مام ( باشه حتما).
ی را کــه چنــد جایــش درز برداشــته و پــر از چــرک و اثــر
موبایــل قدیمـ 
انگشــت اســت خامــوش میکنــد و میانــدازد داخــل کیــف.
همــه چیــز خیلــی ســریع پیــش م ـیرود .قربــان پــول بــروم ،انتظــاری
در کار نیســت .بلیــط را پــای پــرواز میخرنــد .حــاال بــه ســوئیت
اختصاصیشــان در هتلــی مجلــل در گالســگو رســیدهاند .هزینــهی
یــک شــب اقامــت در آن چهارصــد و هشــتاد پونــد اســت .گیلیــان یــک
لحظــه ســنکوپ میکنــد .پانصــد پونــد خــرج یـک مــاه خانواده اســت.
امــا یــادش بــه رقــم چــک التــاری کــه میافتــد یــک نفــس راحــت
میکشــد .پــول را صبــح بــه حســاب مشــترک واریــز کردهانــد.
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ســوئیت آپارتمــان فوقالعــادهای اســت .مبلمانهــا همــه کار دســت و
تِخ ـواب
پردههــای ســاتن طالیــی بــا یــک الیــه از حریــر ســفید .تخ 
ســوپر کینــگ در اتــاق خـواب کــه انــدازه دو تــا ادریــان و گیلــی دیگــر
جــا دارد .شــومینهها روشــن اســت و گرمــای رخوتناکــی بــه اتــاق
میدهــد .گیلــی همــه جــا را بــا عجلــه و ذوق نــگاه میکنــد و بعــد بــا
احتیــاط روی مبــل بزرگــی از چــرم کروکودیــل مینشــیند .کوســنها
آنقــدر لطیفانــد کــه غیــر قابــل لمــس بــه نظــر میآینــد .ادریــان
مــیرود توالــت و بــه محــض بــاز کــردن در میگویــد« :واو »wow
چش ـمهای گیلــی بــه شــعلههای آتــش خیــره مانــده .بــه آینــه روب ـهرو
زل میزنــد .زنــی چــاق را میبینــد در لبــاس حریــر بــه رنــگ آبــی
الجــوردی .زنــی بــا صورتــی خســته و ابروهــای تقریبــا تابهتــا .از آینــه
بــدش آمــد .قبــا تــا ایــن حــد راس ـتگو نبــود.
خاطــرات دوران بیپولــی مثــل غبــاری در دوردســت بــه نظــرش میآید.
یــاد دوندگیهــا و چاپلوســیهایش بــرای یــک وام ناقابــل پنــج هــزار
پونــدی میافتــد کــه دولت بــه صاحبان مشــاغل در آســتانه ورشکســتگی
مـیداد تــا ســقوط نکننــد .یــاد مهمانیهایــی کــه بــا لباسهــای تکــراری
برگــزار میکــرد یــا بــه بهانــه مریضــی بچههــا نمیرفــت .نامههایــی
کــه بــه ســازمان مســکن بــرای توضیــح دیرکــرد مالیــات خانــه نوشــته
بــود ،روزهــا و شـبهای زمســتان را کــه از ســرما لرزیــده بودنــد .ســقف
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ی کــه روزی صــد
خانــه کــه تعمیــر احتیــاج داشــت ،آبگرمکــن قدیمـ 
بــار از کار میافتــاد و چیزهــای دیگــر کــه بــا یــک میلیونیــوم ایــن پــول
میشــد همهشــان را رفــع و رجــوع کــرد .بــه دس ـتهایش نــگاه کــرد
کــه پوســت آن ،خشــن و پــر از لــک شــده بــود.
ادریــان از توالــت بیــرون میآیــد .دســتمالی کــه دس ـتهایش را بــا آن
خشــک کــرده میانــدازد تــوی ســطل و پیــش گیلــی مینشــیند.
خیلی خوشگله اینجا .نه؟
آره ،خیلی.
نگاه گیلی هنوز به آتش داخل شومینه است.
ادریان؟
چیه هانی؟
هنوز باورم نمیشه.
ک لحظــه
و اشــک از گوش ـهی چش ـمهایش روان میشــود .ادریــان ی ـ 
تحتتاثیــر قــرار میگیــرد و تــو خــودش م ـیرود امــا فــوری گیلــی را
بغــل و موهایــش را ن ـوازش میکنــد.
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آره دیگه سختی تموم شد .دیگه الزم نیست کار کنی.
و فهرستی از چیزهای موردنیاز برای زندگی آینده را ردیف میکند.
بایــد یــه ماشــین خــوب بگیریــم .نــه یکــی ،چنــد تــا مثــل دیویــد
بکهــام… ،یــه جــت خصوصــی هــم میخریــم .بایــد یــه جزیــره بخریــم
وســط اقیانــوس .یــه کشــتی تفریحــی هــم الزم داریــم.
و دوال میشود سر گیلی را که روی زانوهایش خوابیده میبوسد.
حاال بیا برقصیم .مثل روز عروسیمون.
گیلــی را بلنــد میکنــد و درحالیکــه اشــک زیــر گــودی چش ـمهایش
نشســته ،بــا هــم تانگــوی آرامـی میرقصنــد.
شــب ،بعــد از یــک شــام لذیــذ همــراه بــا پودینــگ اســکاتلندی ،بــه
خـواب میرونــد و فــردا نزدیــک ظهــر بیــدار میشــوند .هوای گالســگو
ابــری اســت و بــاد مالیمـی سرشــاخههای درختــان را بــه شیشـهی پنجــره
میکوبــد .ادریــان تــوی تخــت نشســته و فکــر میکنــد .گیلــی هنــوز
خـواب اســت.
گیلی بیداری؟
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… ،هوم….
من یه فکری دارم.
….
ش مانــده و لبهایــش شــبیه ماهــی جلــو
دســت گیلــی زیــر صورتــ 
آمــده.
ادریــان شیشــه کنیــاک را از عســلی کنــار دســتش برم ـیدارد و ناشــتا
یــک قلــپ میدهــد بــاال.
دارم فکر میکنم یه سفر بریم موناکو .موافقی؟
هوم….
بیداریهانی؟
گیلــی یــک مرتبــه چشــمهایش را بــاز میکنــد ،نگاهــی بــه اطــراف
میکنــد و میپرســد کــه بچههــا کجــا هســتند و امــروز چنــد شــنبه
اســت.
ادریان میخندد و میگوید:
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ششــش  ،shhhhبخــواب عزیــزم ،قنــادی تمــوم شــد .مــا تــو هتلیــم.
بچههــا پیــش مامــی هســتن.
گیلــی بــا چش ـمهای ورمدار پــر از خ ـواب چنــد لحظــه بــه اشــیا خیــره
میشــود و آرام ســرش را برمیگردانــد روی بالــش.
چی؟
ادریان موهایش را نوازش میکند:
هانــی ،داشــتم میگفتــم چطــوره بریــم موناکــو… ،ببیــن عزیزم ،مــا االن
رو دور شانســیم دســت بــه هــر چــی بزنیــم طــا میشــه .مــا میریــم
اونجــا بــازی میکنیــم و هــی میبریــم و میبریــم و ثروتمــون رو چنــد
برابــر میکنیــم.
گیلــی جــواب نمیدهــد .چشــمهایش بســته اســت و ادریــان فکــر
میکنــد حتمــا دوبــاره خوابــش بــرده .از اثــر ویســکیهای دیشــب
اســت ،امــا اشــتباه میکنــد چــون بــا ایــن حرفــش ،پــاک خــواب را
از ســر گیلــی پرانــده؛ و او فکــر میکنــد بــه ســالهای دوری کــه
ادریــان را از کازینوهــا بیــرون میکشــید و بعــد بــا تهدیــد طــاق
توانســت عــادت قمــار را از ســرش بیانــدازد .حــاال دوبــاره فیلــش یــاد
هندوســتان کــرده .گیلــی فکــر میکنــد بایــد جلــوی ایــن مــرد بیعقــل
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را بگیــرد .بایــد پــول تــو دســت خــودش باشــد .خیلــی کارهــا هســت
کــه بایــد کــرد؛ خریــد یــک آپارتمــان شــیک در لنــدن ،خانــه بزرگــی
بــا مزرعــه در ولــز ،یــک ویــای گــران قیمــت در سـواحل الای (لــوس
آنجلــس) ،ســرمایهگذاری بــرای آینــده بچههــا و کارهــای دیگــر کــه
بعــدا بایــد فهرستشــان را بــردارد .ضمــن اینکــه بایــد بــه اطرافیــان هــم
کمــک کــرد و دســتی در کارهــای خیــر رســاند .بایــد بــه امیلــی دختــر
خواهــرش کمــک کنــد کــه دانشــگاه درس میخوانــد و شــبها در
یــک بــار پیشــخدمت اســت .یــا بــه بــرادر ناتنــی دائمالخمــرش کــه
خانــهاش شــده زبالهدانــی و همســایهها دائــم از بــوی بــد شــکایت
دارنــد.
ســاعت از یــازده گذشــته کــه صبحانــه میآورنــد .ادریــان دربــاره
وصــل شــدن بــه اینترنــت میپرســد .فــورا پیشــخدمت دیگــری بــا
لپتــاپ مکبــوک ســر میرســد و راهنمایــی میکنــد کــه چطــور
بــه نــت وصــل شــوند .پیشــخدمت متذکــر میشــود کــه هزینــه هــر
ســاعت اســتفاده از اینترنــت حــدود دوازده پونــد اســت .ادریــان پوزخنــد
میزنــد و میگویــد»it's alright.« :
و انعــام بیســت پونــدی بــه ســمت او دراز میکنــد .پیشــخدمت ،پــول را
بــا دســتکش ســفیدش میگیــرد ،تعظیــم کوچکــی میکنــد و مـیرود.
گیلــی دوبــاره خوابــش بــرده .ادریــان گرســنه اســت و نمیتوانــد
58

فرشته مظفری

از مدار پنجاه درجهی شمالی

منتظــر او بمانــد .درحالیکــه قهــوه را هــورت میکشــد ،صفحــهی
روزنامههــا را بــاز میکنــد .گاردیــن و دیلیمیــل دو روزنامــه مــورد
عالقـهاش هســتند .امــا عجیــب اســت کــه چیــزی دربــاره برنــده شــدن
آنهــا ننوشــتهاند .مهــم نیســت .روزنامههــا همیشــه دنبــال خبرهــای
مربــوط بــه جنــگ و کشــتارند.
در ســایت  eBayقیمــت ماشــینآالت مکانیکــی را چــک میکنــد.
چیزهایــی کــه مدتهــا آرزو داشــت بخــرد ،مثــل ماشــین چمنزنــی و
مکشبرقــی ،امــا منصــرف میشــود .حــاال بــرای آن کارهــا میشــود
آدم اجیــر کــرد؛ الزم نیســت منــت ایــن و آن را کشــید .بعــاوه قــرار
ی درب و داغــان بماننــد .شــروع
نیســت کــه در آن خانــهی قدیمــ 
میکنــد بــه جســتجوی آ گهــی امــاک .پیــش خــودش میگویــد بلــه
مســتر بویفریــد ،وقــت خریدهــای بــزرگ فــرا رســیده.
از تصــور مــاک شــدن ،بــادی بــه غبغــب میانــدازد و یــادش بــه رفقــا و
همســایهها میافتــد کــه حــاال حســابی حالشــان گرفتــه شــده و منتظرنــد
ببیننــد او بــا ایــن پــول چــه کار میکنــد.
در حــال جســتجو در وبســایتهای امــاک ،آ گهیهــای تبلیغــی
را میبینــد کــه گوشــه و کنــار چشــمک میزننــد ،روی یکــی از
آنهــا کلیــک میکنــد و یکبــاره وارد جــای عجیبــی میشــود کــه
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پــر از عکسهــای زنــان برهنــه اســت .عکــس دختــران زیبایــی کــه
بدنشــان مثــل اســب صــاف و صیقلــی اســت و همیــن الســاعه آمــاده بــه
خدمتانــد .پنجرههــای کوچــک یکییکــی میپرنــد روی صفحــه.
دخترهایــی در لباسهــای زیــر سکســی کــه پاهــا را جــور مخصوصــی
بــاز کردهانــد و بــا چش ـمهای جادوییشــان بــه او زل زدهانــد .شــماره
تلفــن و اسمشــان هــم زیــر عکــس هســت .نوشــته زنــگ بــزن و همیــن
امشــب بــا مــن بخ ـواب.
چیــزی زیــر پوســتش را قلقلــک میدهــد ،امــا وقتــی بــه گیلیــان نــگاه
میکنــد ،پشــیمان میشــود .در ایــن هفــده ،هجــده ســال کــه از ازدواج
آنهــا گذشــته ،هیچوقــت بــه همدیگــر خیانــت نکردهانــد .بلــه ،آنهــا
یــک زوج عاشــق پیش ـهی خوشــبختاند.
لپتاپ را میبندد.
بعدازظهــر ،درحالیکــه ادریــان مشــغول خروپــف کــردن اســت،
گیلیــان جلــوی آینــه ایســتاده بدنــش را وارســی میکنــد .چربیهــا از
هــر طــرف زدهانــد بیــرون .شــکم طبقهطبقــه رویهــم افتــاده و ســینهها
آویــزان شــده .پلکهــا هــم افتادگــی پیــدا کردهانــد .هــر جــا بــه
نظــرش یــک عیبــی دارد .بــه عکــس دختــر مــدل روی جلــد مجلــه
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ووگ 3نــگاه میکنــد و دوبــاره یــک دور تــوی آینــه میچرخــد .دیگــر
مثــل ســابق خــودش را خوشــگل نمیبینــد .انــگار یــک شــبه صــد
ســال پیــر شــده .مجلــه را ورق میزنــد؛ پــر از آ گهیهــای زیبایــی
اســت .کلینیکهــای جوانســازی پوســت ،باشــگاههای مجهــز بــه
ُ
دســتگاههای چربیکــش ،تکنیکهــای جدیــد زیباســازی دندانهــا
و هــزار و یــک کلــک پزشــکی دیگــر.
نقشه تازهای به ذهنش میرسد.
صبــح درحالیکــه بویفریدهــا در آغــوش هــم خوابیدهانــد ،مــن نریمــان
را تــرک میکنــم.
از یــادآوری خاطــرات تلــخ و شــیرین ،چشــمم خیــس میشــود .هنــوز
از متــرو خــارج نشــدهام کــه موبایلــم زنــگ میخــورد .پیــام تــازهای
از نریمــان اســت« :جلــوی در خون ـهات منتظــرم .بیــا صحبــت کنیــم.
حتمــا بایــد ببین ـمات».
و بعد پیام دیگری:
«حدســت درســت بــود .اون خانــم و آقــای  ۱۴۶میلیــون پونــدی از هــم
جــدا شــدن .امــروز تــو یاهــو نوشــته بــود».
3
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فانتزی پیرزن

تــوی ایســتگاه اتوبــوس نشســتهام کــه پیــرزن شــروع میکنــد بــه حــرف
زدن .آســمان ســفید و مهآلــود اســت و دانههــای پــودری بــرف تــوی
هــوا میرقصنــد.
پیــرزن بــا موهــای کــوپ رنــگ شــده ،درحالیکــه یــک دســت را روی
عصــا تکیــه داده ،بــا آن یکــی دســت عینکــش را جابهجــا میکنــد و
لبخنــد میزنــد.
الیـهی نازکــی از بــرف همــه جــا را پوشــانده؛ بــه جــز کــف خیابــان کــه
چــرخ ماشــینها آنهــا را لــه کــرده .در مســیر نــگاه پیــرزن بــه خیابــان
خیــره شــدهام .میپرســد کــه آیــا منتظــر خــط ســیصد و نــود هســتم؟
بــرای ج ـواب دادن بایــد لبهایــم را از زیــر شــال در بیــاورم.
َ
لهجـهی شــمالی غلیظــی دارد "A" .را نــه مثــل آی کاله دار ،مثــل " ا "
منتهــا کـشدار تلفــظ میکنــد و " "Oرا هــم بــا لبهــای غنچــه کــرده
رو بــه جلــو.
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چقــدر هـوا ســرد شــده… ،ایــن زمســتون خیلــی ســرده؛ ولــی فکــر کنــم
امســال تابســتون گرمـی داشــته باشــیم.
یقـهی ژاکــت بنفــش رنگــش را میکشــد جلــو و گردنش را میپوشــاند.
در جوابــش ســر تــکان میدهم.
با این عینک دور رو نمیبینم ،اتوبوس رسید ،بهم خبر بده لطفا.
دوباره سر تکان میدهم که باشد.
پیرمــردی افســار یـک هاســکی را گرفتــه و از پیادهرو میرود .ســگ در
شــعاع یـک متــری مثــل عقربههــای ســاعت بــه چــپ و راســت حرکــت
میکنــد .فکــر میکنــم االن تعــادل پیرمــرد بــه هــم میخــورد .ســگ
بینهایــت خوشــحال اســت.
پیــرزن گلــه میکنــد کــه« :ایــن شــرکت جدیــد اصــا منظــم نیســت.
بایــد زنــگ بزنیــم بــه فرســت بــاس 4و ازشــان شــکایت کنیــم».
بــرف دوبــاره شــروع میشــود و مــن در خیالــم بــه شــهر زادگاهــم
مـیروم و بــه زمســتانهایش بــا بــوی هیــزم و ســیب زمینــی کبــاب شــده
الی آتــش و قــوری چــای کنــارش.
4
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حاال چقدر هم برف میآد؛ چند ماهه همش یا بارونیه یا برفی.
باالخــره بایــد چیــزی میگفتــم .شــال را از روی لبهایــم کنــار
میزنــم.
در عوض همیشه آب دارید.
هیجانــی در صدایــش پیــدا شــد .گفــت« :اوه ،راســت میگــی .بعضــی
کشــورا هســت خیلــی گرمــه و کمبــود آب دارن .خوبــه کــه آدم بتونــه
یــه خونــه تــو یــه کشــور گــرم داشــته باشــه ،یــه خونــه هــم تــوی یــه
کشــور ســرد .یــا اصــا کاش میشــد آب و هواهــا رو بــا هــم قاطــی
کننــد یــه چیــز متعــادل بســازن».
لحــن شــوخ و شــنگی دارد .شــاید مدتهاســت بــا کســی حــرف نــزده.
شــاید او هــم تنهاســت .اینجــا در ایــن شــهر کوچــک ،پــر از افراد مســنی
اســت کــه دوران بازنشســتگی خــود را طــی میکننــد .زندگــی آرام و
بــدون دغدغــه بــا حقــوق و مراقبتهــای کافــی .پیــرزن ،کــرم آرایشــی
بــه صــورت زده و رژ قرمــز خوشرنگــی هــم بــزک لبهایــش کــرده
اســت .نــگاه میکنــم بــه دندانهایــش کــه بــه نظــر طبیعــی میآینــد.
حــاال مــن هــم نطقــم بــاز میشــود .پرســیدم:
شــما چــرا زمســتون از اینجــا نمیریــد؟ ویالیــی چیــزی نداریــد تــو
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خــارج؟
گفــت« :ویــا؟ نــه جانــم .مــن اونقــدر ثروتمنــد نیســتم .همســایهام
ولــی چــرا ،فقــط چهــار مــاه اینجــا زندگــی میکنــه ،بقیــه ســال رو تــو
اسپانیاســت .ولــی خــب مــا فقیــرا بایــد بمونیــم همیــن آب و هــوا رو
تحمــل کنیــم .آره عزیــزم ،اینطوریــه دنیــا».
گفتم« :به نظر میآد هیچی عادالنه نیست».
عادالنــه؟ نــه ،هیچــی ،هیچــی عادالنــه نیســت .بببینــم گفتــی اهــل
کجایــی؟
االن اســت کــه بایــد بــه یــک ســری سـوالهای تکــراری جـواب بدهــم.
بــا مدخــل :اهــل کجایــی؟ گاهــی ویــرم میگیــرد کــه ج ـواب ندهــم.
میگویــم حــدس بزنیــد و از خیــره شدنشــان بــه صورتــم و حدسهایــی
کــه همیشــه اشــتباه در میآیــد خنــدهام میگیــرد .جوابهــا معمــوال
چیــزی در ایــن حــدود اســت:
 فکــر کنــم اســپانیایی هســتی… ،ایتالیــا؟ آمریــکای التیــن؟ ببینــمسرخپوســت کــه نیســتی؟
دلــم نمیخواهــد بــا پیــرزن از ایــن شــوخیها بکنــم .میگویــم:
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«ایــران»
پیشانیاش را چین داد.
اوه… ،ایران… ،اونوقت کجاست این ایران شما؟
جنوب غرب آسیا .شما بهش میگید میدلایست.
آهان ،همون عراقه؟
نه.
یه کشور دیگه است؟
بله.
ببینــم همــون کشــوری نبــود کــه تــو انتخاباتــش تقلــب شــد ،بعــد هــم
زدن اون دختــره رو تــو تظاهــرات کشــتن؟
گفتم« :آره .خودشه ،ندا ،اسمش ندا بود».
اوه چقــدر ناراحــت کننــده بــود .بایــد از خودشــون خجالــت بکشــن.
طفلــک معصــوم .خــدا بــه مــادرش رحــم کنــه.
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یــک اتوبــوس توقــف کــرد و دو دختــر ج ـوان خندهکنــان از آن پیــاده
شــدند .پیــرزن بهشــان لبخنــد زد .دخترهــا جــوراب شــلواری نــازک
و شــورت لــی بــه پــا دارنــد و هــر کــدام بــه ســمتی میرونــد .بــرف
کمکــم تمــام میشــود ولــی ســوالها نــه.
شما تو ایران برف هم دارید .زمستون میشه؟
البته .االن اونجا زمستونه .برف هم میآد.
اوه چه خوب.
فکــر میکنــم بــه توصیــه پیــرزن عمــل کنــم و زنــگ بزنــم بــه بخــش
شــکایات شــرکت فرســت بــاس .جــدول زمانبنــدی اتوبوسهــا کــه
بــه شیشــهی ایســتگاه چســباندهاند را نــگاه میکنــم .اتوبــوس بایــد
یــک ربــع پیــش میآمــد.
جــوراب کلفــت نپوشــیدهام و ســرما از درزهــای چکمــهام رخنــه
میکنــد .از دور چراغهــای یــک اتوبــوس را میبینــم .شــماره ســیصد
و نــود بــه شــکل نورهــای قرمــز روی پیشــانی اتوبــوس خودنمایــی
میکنــد .تــوی دلــم دعــا میکنــم کاش بخــاری داشــته باشــد.
اتوبــوس پشــت چــراغ قرمــز ســر چهــار راه توقــف میکنــد .پیــرزن
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همچنــان حــرف میزنــد و مــن ســعی میکنــم از البـهالی حرفهایــش،
کلمــات محلــی را یــاد بگیــرم .بعــد سـوالی پرســید کــه حتــی در خـواب
هــم ممکــن نبــود ببینــی:
ببینم ،شما تو کشورتون ماشین هم دارین؟
بله؟
?Do you have any car in iran
منظــورش را درســت نمیفهمــم .نگاهــش میکنــم ببینــم شــوخی
میکنــد یــا قصــد تمســخر دارد .خنــدهام میگیــرد .میگویــم:
ای کاش که اصال ماشین نداشتیم.
اوه که اینطور.
از شــرح عشــق آتشــین مــردم ایــران بــه خــودرو و وضع ترافیک شــهرهای
بــزرگ منصــرف میشــوم .کالس جغرافــی هم نمیشــود گذاشــت.
اتوبــوس جلــوی مــا توقــف میکنــد .پیــرزن عصازنــان مــیرود روی
یکــی از صندلیهــای پاییــن مینشــیند و مــن از پلههــای باریــک
اتوبــوس بــاال مــیروم درحالیکــه خــودم را در فانتــزی او میبینــم
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سـوار بــر شــتر کــه از واحـهای بــه نــام تهــران عبــور میکنــم تــا بــه محــل
کارم برســم .جلــوی یــک خیمــه بــزرگ توقــف میکنــم ،شــتر را در
پارکینــگ مخصوصــش جــا میدهــم ،خــارش را میگــذارم جلــوش و
م ـیروم ســر کار.
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آخرین خاطر

سررسید .................... 2010شرکت ساختمانی دیوید و شرکا
هفده دسامبر

باالخــره بــه خونــه رســیدم؛ ســاعت حــدود س ـ ه و نیــم شــب ،خســته و
کالفــه از یــه کشــمکش طوالنــی بیهــوده.
از صبــح اوضــاع قمــر در عقــرب بــود .بعــد از گذرونــدن یــه شــب پــر از
کابــوس ،داشــتم بــرای صبحونــه تخممــرغ میشکســتم ،کــه از ایــران
تلفــن زدن و خبــر فــوت آخریــن عمویــی کــه در قیــد حیــات بــود رو
دادن .بعــد از صحبــت کــردن بــا عموزادههــا و تســلیت گفتــن ،بایــد
میرفتــم بــه یــه جلســه کاری .در طــول جلســه هــم درحالیکــه بــه
غرولنــد مدیرهــا بابــت راندمــان کاری شــرکت گــوش مـیدادم ،بــه پدرم
فکــر میکــردم و خواهــر و برادرهــاش کــه دیگــه کســی از بینشــون
زنــده نمونــده.
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از ســاعت یــازده کــه رفتیــم ســر ســاختمون ،هــر چنــد دقیقــه یهبــار
زمــان رو چــک میکــردم انــگار کــه مثــا انتظــار داشــته باشــم ســاعت
یهــو بپــره روی عــدد پنــج و مــن لبــاس کارم رو از تــن در بیــارم و بــا
اولیــن قطــار بــه لنــدن برگــردم .ســکوت و خلــوت مناطــق حاشــیهی
شــهر بــه دلشــوره دچــارم میکنــه .هــر چنــد اینجــا حتــی یــه وجــب
بیابــون پیــدا نیســت و زمیــن خــدا هــر چهــار فصــل ســال ســبزه ،امــا
بیشــتر ماههــای ســال بایــد بــا ســردی ه ـوا و در انتظــار مــاه مــارس ســر
کنــی کــه کــی از راه برســه و اولیــن اشــعههای گــرم خورشــیدی شــروع
بــه تابیــدن کننــد.
درحالیکــه تــو آخریــن طبق ـ ه یــه بــرج بلنــد مشــغول کار بودیــم ،هــر
از گاهــی بــه منظــرهی روبــهرو ،بــه پهنــهی خاکســتری آســمون بــا
چشــمانداز دشــت و تپههــای ســرمازده و مهآلــود نــگاه میکــردم.
دیویــد سرپرســت و ناظــر شــرکت ،وقتــی وارد قســمت مــا شــد و جلــوی
پنجــره دیــدم ،گفــت:
دنبــال خورشــید میگــردی نــوذا؟ دســتکم تــا آخــر فوریــه وضــع
همینــه.
خــودش هــم بــرای چنــد لحظــه بــه همــون منظــره خیــره شــد و بعــد
دفتــر و َ
دســتکش رو زیــر بغــل زد و رفــت:
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هـوای بــد و دپــرس کنندهایــه .بهتــره شــب یــه نوشــیدنی حســابی بزنــی
و خودتــو گــرم نگهــداری .فــردا میبین ـمات.
Just keep yourself warm mate.
در راه برگشــت ،در حــال چــرت زدن تــوی قطــار بــودم کــه خشــی تلفــن
کــرد و گفــت« :بلیــط گرفتــه بریــم تئاتــر ».گفتــم« :خیلــی خســتهام؛
بایــد بــرم خونــه .فــردا هــم بایــد علیالطلــوع بــرم ســر کار .دیویــد رو
کــه میشناســی ،دیــر کنــم غــر میزنــه».
گفــت« :بهونــه دیویــد و میکنــی کــه نیــای پیــش مــا؟ امــان از دســت
ایــن رییــس گنــد دماغــت».
و تنهــا بیــت شــعری کــه همیشــه ورد زبونشــه دوبــاره خونــد کــه« :بــا مــا
بــه از ایــن بــاش کــه بــا خلــق جهانــی!»
گفتم« :نه بابا .حال بیرون رفتن نیست جون خشی».
داد کشــید ک ـه« :ای بابــا چقــدر ســخت میگیــری .پاشــو بیــا بیــرون،
خودتــو اســیر کار و خونــه کــردی .کلــی وقتــه ندیدیــم همدیگــر رو؛ بیــا
یــه نمایــش میبینیــم و یــه شــام فقیرانــه تــو مهــدی میزنیــم .بعــدش
خــودم میرســونمات».
72

فرشته مظفری

از مدار پنجاه درجهی شمالی

و بــرای یــه ســاعت دیگــه جلــوی پولیــش ســنتر (مرکــز فرهنگــی
لهســتانیها) قــرار گذاشــت .بــازم بهانــه گرفتــم کــه حوصلــه کمــدی
و اســتندآپ و اینجــور برنامههــا رو نــدارم .خشــی گفــت« :نــه بابــا،
کمــدی نیســت .نمایــش خانــم فرخنیاســت .قــراره پولــش صــرف امــور
خیریــه بشــه».
دوبــاره تاکیــد کــرد کــه« :اگــه تئاتــره رو دوســت نداشــتی میزنیــم
بیــرون».
گفتــم« :باشــه ولــی اول بایــد یــه ســر بــرم خونــه لبــاس عــوض کنــم».
گفــت« :نــه .نمیخــواد بــری خونــه .تنبــل میشــی میگیــری
میخوابــی».
حــق بــا خشــی بــود .شــاید بــرای همیــن اصــرار میکــردم کــه برســم
خونــه ،یــه ســاندویچ هــاتداگ یــا سوســیس درســت کنــم و ولــو بشــم
روی مبــل جلــوی تلوزیــون بــه پــر و خالــی کــردن لیوانهــای مشــروب.
در ایــن صــورت دیگــه رغبتــی بــرای بیــرون رفتــن پیــدا نمیشــد .و
همونجــا خوابــم میبــرد.
ایســتگاه ویکتوریــا پیــاده شــدم و بــا قطــار دیگـهای بــه مرکــز فرهنگــی
لهســتانیها رفتــم .نمایــش ،عبــارت بــود از یــه مونولــوگ دربــاره ســتم
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جنســی علیــه زنهــا و عایداتــش قــرار بــود صــرف معالجــه یــه کــودک
مبتــا بــه ســرطان بشــه.
بعــد از دیــدن نمایــش ،بــه خشــی گفتم میخـوام تنهــا باشــم .درحالیکه
تــو پیادهروهــای خیــس بــارون خــورده قــدم م ـیزدم ،بــه هــزار فکــری
کــه در کســری از ثانیــه از مغــزم میگذشــت فکــر کــردم .بــه کتایــون،
نامــزد ســابقم و بــه دختــری کــه تــوی ســالن نمایــش دیــده بــودم.
خشــی گفــت« :نــرو ،خودتــو منــزوی نکــن .هــی خودتــو کنــار
میکشــی کــه چــی؟ مــا همــه تــو یــه وضعیتیــم ،مشــکالتمون هــم مثــل
همــه ،بایــد خودمونــو ســر پــا نگهداریــم تــو غربــت».
جلوی رستوران دستمو گرفت و پرسید« :چی شده چرا پکری؟»
گفتم« :چیزی نشده».
اون لحظه حتی مردن عمو جان رو هم از یاد برده بودم.
خشــی شــروع کــرد بــه تعریــف کــردن اتفاقــات خنــدهدار اخیــر و
جوکهایــی کــه شــنیده بــود؛ و از تصمیمــش بــرای ســرمایهگذاری
در اســپانیا میگفــت کــه زیــاد از رکــود اقتصــاد جهانــی آســیب ندیــده
و پــر از دخترهــای خوشــگله .در همیــن حیــن دختــر پیشــخدمتی کــه
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بــه تازگــی تــو رســتوران مشــغول بــه کار شــده بــود؛ در حــال بدرقــه
مهمونــا بــه جلــوی در رســید و بــه مــا ســام کــرد و خــوش آمدیــد
گفــت .خشــی تشــکر کــرد و وقتــی دختــر برگشــت داخــل ،گفــت:
«دیــدیاش؟ عجــب دافــی بــود».
قدیمهــا وقتــی کالــج زبــان میرفتــم وس ـواس عجیبــی بــه ریشهشناســی
واژههــا و یادگیــری لغتهــای جدیــد پیــدا کــرده بــودم بــه طــوری کــه
رفتهرفتــه زبــان فارســی از یــادم میرفــت و بعــد از چنــد ســال مجبــور
شــدم دوبــاره مدرس ـهی ایرانیهــا ثبتنــام کنــم و بــا بچههــای کالس
پنجــم ،امــا و انشــا بنویســم .طبــق عــادت ،از خشــی پرســیدم کــه:
«داف یعنــی چــی؟» گفــت« :از ایــن کلمههــای جدیــده کــه تــو ایــران
مــد شــده و بــه زنهــای خوشــگل میگــن ».بعــد هــم ابــراز تاســف
کــرد کــه چــرا دخترهــای ایرانــی بایــد تــن بــه شــغلهای در پیــت و
ســطح پاییــن بــدن .گفتــم« :کار عــار نیســت .اینجــا همـهی دانشــجوها
کار میکنــن».
نظــر خشــی ایــن بــود کــه حســاب زن ایرانــی جداســت .مخصوصــا اگــه
خوشــگل باشه.
خندیــدن زوری بدتریــن شــکنجه دنیاســت .خوشــبختانه خشــی خــودش
بــه جــای همــه میخنــده و بیشــتر از همــه بــه تعریفــات خــودش کــه
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واقعــا از اصــل ماجــرا هــم خندهدارتــره .وقتــی توصیــه کــرد کــه
بریــم داخــل رســتوران دور هــم بشــینیم و اعتــراف کنیــم کــه تازگــی
چــه شــیطنتهایی کردیــم ،گفتــم مــن هیچچیــز تــازهای بــرام اتفــاق
نیفتــاده .هیــچ خبــر تــازهای هــم نیســت.
پرســیدم« :تــو هنــوز وسوســه میشــی؟» قاهقاهــی زد و گفــت« :بــه،
پــس چــی ،مــا هنــوز اول جوونیمونــه».
حوصلــه نشســتن تــو جمــع رو نداشــتم و چون ـهام بــرای حرفــای صــد
ن همــه گفتیــم و شــنیدیم از قیمــت دالر
مــن یــه غــاز نمیجنبیــد .ای ـ 
و پونــد ،اوضــاع و اح ـوال سیاســی ،افزایــش مالیــات ،قــر و قمبیلهــای
جدیــد ســفارت و اینکــه همیــن روزا ممکنــه درشــو تختــه کنــن و بعــدش
چــی میشــه چــی نمیشــه .همیشــه همیــن حرفــای بیتاثیــر و د ل ب ـه
هـم زن؛ یــا چرندیــات همیشــگی دربــاره تــور زدن دختــرای خوشــگل،
تفــاوت مــو بلوندهــا بــا دختــرای چشــم ابــرو مشــکی ،آخریــن نــرخ
شــبهای ســوهو و تفــاوت پایینشــهر و باالشــهر و طــرز گائیــدن
ســفیدها و ســیاهها….
خشــی گفــت« :آره بــا حــرف زدن چیــزی عــوض نمیشــه .امــا حــرف
هــم نزنیــم دق میکنیــم تــو ایــن وانفســای غربــت .تــو هــم کــه فقــط
دربــارهی جهــان ســوم و وضــع نکبتبــار مهاجــرا حــرف میزنــی».
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چنــد تــا پــک عمیــق بــه ســیگارش زد و تهشــو لــه کــرد روی ســطل
زبالــه.
ســعی کــردم آخریــن بــاری کــه دربــارهی نکبــت مهاجــرت حــرف زده
بــودم بــه خاطــر بیــارم.
از اونجــا کــه زودتــر از خشــی بــه پولیــش ســنتر رســیدم؛ از کاف ـهی
محقــری کــه گوشــه ســالن انتظــار بود یــه قهوه و شــکالت گرفتــم و دور
از آدمهــا روی مبلــی کــه پشــت ســتون بــود ،نشســتم .رفتهرفتــه تعــداد
بیشــتری ســر میرســیدند و صــدای همهمــه و حــرف بــاال میگرفــت.
پشــت ســرم طــرف دیگــه ســتون ،عــدهای دور هــم ایســتاده و مشــغول
بحــث و اظهــار نظــر دربــاره مســائل روز بودنــد .اینکــه چقــدر تازگیهــا
پناهنــده مـیآد و ایــن انتخابــات اخیــر کــه کودتــا بــوده ،زیــر ســر خــود
بیپدرشــونه .بعــد صحبتهــا رســید بــه وضعیــت مــا ایرانیــای مقیــم
لنــدن .یکــی میگفــت:
اگــه لهســتانیا اینجــا رو بفروشــن برنامههــای مــا بــا اشــکال روبــهرو
میشــه؛ چــون هــم جــاش خوبــه هــم قیمتــش.
دیگری نظر داد که:
حاال اصال برای چی میخوان بفروشن؟
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برای اینکه اینجا اقتصاد خراب شده اینها همه برگشتن کشورشون.
خــوب مــا هــم دیگــه وقتشــه یــه جایــی در شــان خودمــون بخریــم .مگــه
از لهســتانیا و هندیــا و عربــا کمتریــم؟
نفر سومی گفت:
ُ
آره بابــا راســت میگــه .افــت داره ایرانیــا بــرای خودشــون یــه مرکــز
فرهنگــی نــدارن.
بله آقایون دیگه باید یه فکری بکنیم.
بعد صداها درهم و برهم شد.
هم ـهاش حــرف .چنــد ســاله همینــو میگــن کــو تــا عمــل .ملــت بــا
هــم اتحــاد نــدارن کــه ،وگرنــه کاری نــداره مگــه یــه ســالن چقــدره؟
فوقــش یــه میلیــون پونــد .تــو ایــن یــو کــی  UKبیشــتر از پونصــد هــزار
ایرانــی هســت .هــر کــی دو پونــد بــده جــور میشــه.
نه بابا یعنی پونصد هزار تا ایرانی اینجا زندگی میکنه؟
خوب سیصد هزارتا که هست .نمیبینی چقدر آدم میآد.
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نه بابا اینقدر هم نیست… ،زیاد گفتی ،آمار دولتی میدیها؟
مشــکل مــا اینــه کــه بــا هــم اتحــاد نداریــم .فــارس و کــرد و تــرک و هــر
کــی بــه ســی خویــش.
عجبا!
بریم بریم ،فایده نداره.
برنامــه در حــال شــروع شــدن بــود و صدایــی از طریــق بلندگــو ،خانمهــا
و آقایــان را بــه داخــل ســالن دعــوت میکــرد .جمعیــت در حــال همهمه
بــه ســمت محــل اجــرا بــه راه افتــاد .مــن بــه هـوای پیــدا کــردن خشــی به
دور و اطرافــم نــگاه میکــردم .خبــری نبــود .دنبــال موبایلــم گشــتم کــه
زنــگ بزنــم بپرســم کجاســت .در ایــن حیــن متوجــه دختــر زیبایی شــدم
کــه کمــی دورتــر از مــن روی صندلــی نشســته بــود و داشــت یکــی
از بروشــورهای مرکــز رو میخونــد .لبــاس ســاده شــب و چکمههــای
بلنــد پوشــیده بــود و موهــای مشــکی انبوهــش رو بــاالی ســرش جمــع
کــرده بــود .ژاکــت بافــت مشــکی ظریفــی هــم روی شــونههاش
انداختــه بــود .وقتــی ســر بــاال کــرد اول نگاهــی بــه اطــراف انداخــت
و بعــد رو بــه مــن کــرد .چش ـمهای مشــکی براقــی داشــت .یــه خــط
ســیاه از کنــار پلکهــاش بــاال کشــیده بــود؛ مــدل کلئوپاترایــی کــه
79

فرشته مظفری

از مدار پنجاه درجهی شمالی

خیلــی دوســت دارم .قدیمهــا اینجــور نــگاه مثــل بــرق از تنــم عبــور
میکــرد .امــا ایــن بــار فقــط چشــمهای ســاده غمگینــی رو میدیــدم
کــه حــس آشــنایی در خــودش داشــت .خواســتم بــه ذهنــم فشــار بیــارم
کــه آیــا قبــا جایــی دیــدماش ،کــه ناگهــان دســتی از پشــت ســر محکــم
زد روی شــونهام و از جــا پرونــدم .خشــی مثــل همیشــه بــا صــدای بلنــد
شــروع بــه حــرف زدن کــرد« :هــای ،5چطــوری؟ کــم پیدایــی؟»
مشــغول ســام احوالپرســی و دســت دادن بــا دوســتان خشــی شــدم.
درحالیکــه بــه ســمت ســالن میرفتیــم حواســم بــه پشــت ســرم بــود و
بــه جایــی کــه دختــر نشســته بــود .بــه خشــی گفتــم« :مـیرم بیــرون یــه
ســیگار بکشــم .االن برمیگــردم».
گفــت« :نــرو .االن برنامــه شــروع میشــه .مگــه دوبــاره ســیگاری
شــدی؟»
گفتم« :زود میآم».
از بیــرون و از پشــت در شیش ـهای بــه دختــره نــگاه کــردم کــه داشــت
آمــاده رفتــن میشــد .صــدای میزبــان مراســم از داخــل بــه گــوش
میرســید کــه ضمــن خوشآمــد گویــی بــه میهمانــان ،از لــزوم حمایــت
5
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از حــرکات فرهنگــی و آنتایــم بــودن هموطنــان عزیــز داد ســخن میداد:
مثل ایران عزیز نباشه که برنامهها سر وقت نیست.
طوری از ایران یاد میکرد که آدم یاد هبوط اولیه میافتاد.
تماشــاچیها هنــوز از پلههــا بــاال آمــده و بــا طمأنینــه تــو میرفتنــد.
آقایــان کراواتــی شــال و کاله کــرده و خانمهــای لبــاس شــب پوشــیده
بــا پالتوهــای مــد روز و لبخنــدی بــر لــب کــه چنــدان طبیعــی بــه نظــر
نمیرســید .داخــل کــه برگشــتم ،صندلیهــا پرشــده بــود و پردههــا
کنــار رفتــه بــود .ردیفهــای آخــر جایــی نزدیــک در خروجــی یــه
صندلــی خالــی بــود؛ نشســتم .خشــی از ردیــف جلــو اشــاره میکــرد که
بیــا اینجــا پیــش مــا بشــین ،بــرات جــا گرفتــم .گفتــم همینجــا راحتــم.
از روی نارضایتی سری تکون داد و برگشت به سمت روبهرو.
دیــدن آدمهــا از پشــت ســر ،خــودش یهجــور نمایشــه .ردیــف ســرها
گ و وارنــگ .یکــی
کنــار هــم .بــا مــدل موهــای مختلــف و رنــ 
پرمــو ،یکــی کممــو .یکــی ســیاه ،یکــی بلونــد .در تاریــک روشــن
ســالن ،کتایــون رو از مــدل موهــای همیشــگیاش شــناختم کــه مــا
بیــن چنــد خانــم مســن اشــرافی بــا موهایــی بــه رنگهــای قهــوهای و
بلونــد نشســته بــود .از جملــه قدســی خانــم ،همســر ســفیر کبیــر ســابق
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کــه نگیــن انگشــترهای جواهرنشــانش تــو تاریکــی بــرق م ـیزد و آدم
رو یــاد تاجهــای ســلطنتی تــو ویتریــن موزههــا میانداخــت .دلــم
نمیخواســت بــا کتایــون روب ـهرو بشــم .مخصوصــا کــه بــا اســکورت
مخصــوص خانمهــای شــاداب و معاشــرتی بــود و بــا دیــدن مــن
خاطراتــش زنــده میشــد .شــنیده بــودم بعــد مــرگ پــدر و مــادرش
افســردگی گرفتــه .البتــه کســی از ظاهــر کتــی پــی بــه افســردگیاش
نمیبــرد .همیشــه یــه لبخنــد محــو مرمــوزی روی لبــش بــود .قدیمهــا
ســعی میکــردم وضــع روحــیاش رو از روی لبهــاش تشــخیص
بــدم .امــا هیچوقــت موفــق نشــدم .حتمــا بــه کل فراموشــم کــرده .بــه
ســر و وضعــم نــگاه کــردم .بــه کاپشــن قهــوهای رنــگ و رو رفتـهام کــه
نخهــاش از چنــد جــا بیــرون زده بــود .تــه ریــش هــم داشــتم .کتایــون
نســبت بــه اصــاح صــورت خیلــی حســاس بــود .حتمــا از دیــدنام جــا
میخــورد و یــا شــاید خجال ـت زده میشــد .چنانچــه جــدا نمیشــدیم
االن مــن جــای قدســی خانــم نشســته بــودم .یــادم افتــاد کــه در زمــان
نامــزدی ،چــه القــاب عریــض و طویلــی داشــتم «جنــاب مهنــدس نــوذر
فرهیختــه ،دامــاد جنــاب امیــر رزاق شهشــهانی اصــل».
لــم داده بــه پشــتی صندل ـیام ،دنبــال دختــر تــازه وارد گشــتم .رنــگ
آبــی تیــره صندلیهــای مخملــی و نــور ماتــی کــه از چراغهــای هالــوژن
میتابیــد بــه خلســه و خ ـواب دچــارم میکــرد .دختــر مــو مشــکی تــو
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ردیــف ســمت راســت طــرف دیگــه نشســته بــود .یــه ردیــف پایینتــر و
درســت تــو زاویــه دیــد مــن .ت ـ و هال ـهای از نــور مــات ،خوشــگلتر بــه
نظــر میرســید .نیمرخــش شــبیه ونــوس بــود .حتــی زیباتــر .تارهــای
مــو روی شــقیقهاش پریشــون شــده بــود .شــبیه تصویــری بــود کــه
قدیمهــا از دختــر ایدهآلــم داشــتم .کســی کــه فکــر میکــردم حتمــا
روزی پیــداش میکنــم و عاشــقش میشــم.
یکبــاره مــوج انفجــار خنــده باعــث شــد رشــته افــکارم بریــده بشــه.
نمایــش اوج گرفتــه بــود و مــن تــازه متوجــه بازیگــر روی ســن شــدم کــه
داشــت جلــوی تقاضاهــای بیشــرمانه کاراکترهــای نامرئــی ایســتادگی
میکــرد .اول در برابــر درخواســت ســکس اجبــاری از طــرف شــوهر
و بعــد ب ـه ترتیــب همســایه ،پســتچی ،نمکــی و آخــر ســر هــم تــاش
بــرادر شــوهر علیلــش بــرای دســت رســوندن بــه زیــر دامنــش کــه
ملــت رو بــه جنــون خنــده دچــار کــرده بــود .خانــم بازیگــر ،در لبــاس
مشــکی رنــگ و رو رفتــهای مرتــب از ایــن طــرف صحنــه بــه طــرف
دیگــه میرفــت و بــا تســلط کامــل و بیتوجــه بــه شــلیک خندههــا
مونولوگــش رو میگفــت .مردهــای نامرئــی نمایــش همــه بــدذات و
هــرزه بــودن .جــا داشــت هــر مــردی از خــودش دچــار شــرم و خجالــت
بشــه امــا برعکــس ،صــدای قهقهــه خندههــا درســت درقســمتهایی
کــه نبایــد ،بــه اوج میرســید.
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مایـهی خوشــحالیه کــه امــروزه زنهــا میتونــن احساســات و عقایدشــون
رو بــه راحتــی بیــرون بریــزن و عرصــه مشاعاتشــون روز ب ـه روز وســیعتر
میشــه ،بــه نحــوی کــه موضــوع بیشــتر فیلمهــا و آهنگهــا و نمایشهــا
شــدن .بــه قــول خشــی االن زمونـهای شــده کــه همهجــا حــرف از حــق
و حقــوق زنهاســت .حتمــا کتایــون هــم االن یــاد گذشــته میافتــاد و
دلــش میخواســت مــن هــم جــای یکــی از ایــن شــخصیتهای نامرئــی
روی صحنــه بــودم و انگشـتهای دســتم الی در (مثــل شــخصیت مــرد
نمکــی) خــرد میشــد.
یــاد پــدر و مــادرش افتــادم .چــه شـبهایی کــه مثــل یــه مســتمع خــوب
جلــوی شــومینه مینشســتم .پــدر مــدام در حــال مطالعــه ادبیــات ســنتی
و کالســیک بــود و یــا مشــغول نقــل خاطــرات گذشــته .مــادر هــم پــای
تلفــن در حــال احوالپرســی از قــوم و خویشهایــی کــه سراســر دنیــا
پخــش و پــا شــده بودنــد .اتاقهــا پــر از عکسهــای قدیمــی بــود،
نشــان از شــجرهی خانوادگــی یــا مراســم دربــاری .هــر شــب حــرف ایــن
بــود کــه وضــع ایــران چــی بــوده و چــی شــد .مــردم قــدر ندونســتن و بــه
ایــن روز افتــادن .داشــتیم ابرقــدرت میشــدیم نذاشــتن ایــن آخوندهــا.
مــن در برابــر ایــن همــه شــکوه تاریخــی و نفهمـی عامــه مــردم! واقعــا کم
مـیآوردم و ســعی میکــردم بــه حــس خـواب و خمیــازهام غلبــه کنــم.
گاهــی بقیــه زل مـیزدن بــه مــن و منتظــر کــه بــه عنـوان دامــاد خانـواده
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شهشــهانی اظهارنظــری ،چیــزی بکنــم .امــا مــن آرزوم ایــن بــود کــه
بــرم تــوی اتــاق و ســریال فرنــدز یــا مســابقات فینــال باشــگاهی رو تماشــا
کنــم؛ البتــه بــه احتــرام پــدر ،هیچوقــت ســالن رو تــرک نمیکــردم.
کتایــون اعتــراض میکــرد کــه چــرا بــه طــرز عجیبــی همیشــه ســکوت
میکنــم؟ گاهــی بــا شــک نگاهــم میکــرد .یهبــار هــم وســط حــرف
و خنــده گفــت« :نکنــه جاسوســی؟»
گفتــم« :وقتــی بــه چیــزی علــم نــدارم چــرا بایــد بیخــودی وراجــی
کنــم؟ از ســاختمون ســازی و فوتبــال و پرندههــا بپــرس تــا قیامــت بــرات
حــرف میزنــم».
یــه شــب دیگــه هــم ســر دعـوا رو گرفــت و بــا خشــونت پرســید کــه مــن
اصــا کتــاب میخونــم؟ چیــزی از تاریــخ میدونــم؟
دوســت داشــت پــا بــه پــای مهمونهایــی کــه بــه خونهشــون رفــت و
آمــد میکــردن از تاریــخ و جئوپولتیــک و سیاســت ســر در بیــارم و مثــل
بلبــل بــه انگلیســی و فرانســه مباحثــه کنــم .گفتــم« :مــن از اینجــور
بحثــا خوشــم نمـیآد ،سررشــتهای هــم نــدارم ».دوبــاره پرســید« :اصــا
تــو تــوی زندگـیات چیــزی رو دوســت داری؟» گفتــم« :آره .مادرمــو
خیلــی دوســت دارم .تــو رو هــم دوســت دارم بــا همــدم (اســم طوطیــم
بــود کــه بعــدا مــرد) ».عصبانــی شــد گفــت« :منــو بــا همــدم مقایســه
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میکنــی؟» و رفــت تــوی اتاقــش در رو کوبیــد بــه هــم .یــه هفتــه نشــد
کــه گفــت« :فکرامــو کــردم .بهتــره جــدا بشــیم».
تکیــه بــه پشــت صندلــی دادم ،و بــه چشــمهای کلئوپاترایــی و نــگاه
نافــذ دختــر غریبــه فکــر کــردم .نگاهــی کــه آمیختــهای از امیــد و
اضطــراب بــود .نگاهــی کــه فقــط میتونســت از آن کســی باشــه کــه
ریشههاشــو تــرک کــرده .کســی کــه از دنیایــی کــه بهــش خــو گرفتــه
کنــده شــده ،بــه امیــد دنیــای بهتــر و آزادتــر .زمانــی مــن هــم صاحــب
همیــن نــگاه بــودم .ش ـبها وقتــی تــوی اتــاق کرای ـهای ســرد و نمــور،
تــوی کیســه خوابــم دراز میکشــیدم بــه خــودم میگفتــم تحمــل کــن
ی بکنــی ،میگــذره
پســر ،تــو اومــدی بــه ایــن دنیــا کــه کارای مهمــ 
ایــن دورهی ســختی .تــو عالــم خیــال ،خــودم رو مجســم میکــردم کــه
در فضــای آزاد اروپــا اســتعدادهام شــکوفا شــده و بــه اوج دینامیــک
حیــات رســیدم.
مدتــی طــول کشــید تــا پــی بــه یــه ســری واقعیتهــا ببــرم .وقتــی کولهبــار
آرزوهــام رو بــاز کــردم و یکــی یکــی اونهــا رو بیــرون کشــیدم .در
برابــر هــر رویــا کوهــی از مشــکالت ســد کشــیده بــود .ابتــدا مقاومــت
کــردم .تســلیم نشــدم .جنگیــدم .امــا کمکــم ســقف آرزوهــام کوتــاه
و کوتاهتــر شــد و بــه زندگــی در حــد بقــا تنــزل پیــدا کــرد .شــدم مثــل
یــه آتشفشــان کــه پیــش از یــه انفجــار عظیــم ،رو بــه ســردی و خاموشــی
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رفتــه.
آرزوهــا خیلــی عجیبــن .تــا وقتــی ازشــون دوری ،مثــل ســتون محکــم و
پابرجــا بــه نظــر میرســن و تــو فقــط کاری کــه بایــد بکنــی اینــه کــه بــا
تمــام قــدرت بــری بــه طرفشــون ،امــا هرچــی جلوتــر مـیری اونهــا هــم
مثــل ســراب از تــو دورتــر و دورتــر میشــن تــا جایــی کــه بــه کل از افــق
دســترس محــو میشــن .بعــد مجبــوری خودتــو بــه یــه افــق کوتاهتــر
راضــی کنــی .کمکــم بــه ایــن نتیجــه میرســی کــه آینــده فقــط تــو
ذهــن توئــه کــه وجــود داره.
درحالیکــه بازیگــر همچنــان میگفــت و میگفــت و از یــه طــرف
ســن بــه طــرف دیگــه میرفــت؛ مــن دیگــه قــادر بــه شــنیدن نبــودم و
ناگهــان انــگار کــه پــرده از روی زندگیــم افتــاد و چهــل و هفــت ســال
عمــرم مثــل یــه فیلــم تنــد از مقابــل چش ـمهام عبــور کــرد.
قلبــم ناگهــان شــروع کــرد تنــد زدن و احســاس تنگینفــس پیــدا کــردم.
مــن ،یــه تماشــاچی نشســته روی صندلــی تئاتــر ،هیــچ انگیــزهای بــرای
ادامــه بــازی تئاتــر زندگیــم نداشــتم.
به خشی گفتم« :میخوام برگردم».
برگردی؟ کجا؟
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برگردم ایران .برم شهر خودم.
با تعجب بهم زل زد.
جدی؟! برای چی؟!
دیگه اینجا کاری ندارم.
تو چارهات اینه که زن بگیری .نبایس تنها باشی.
از البـهالی پــرده دود دیــدم کــه چهــرهاش پــر از چیــن و چــروک شــد.
بعــد کوبیــد بــه بــازوم .فرامــوش کــن .بیــا ،بیــا بریــم شــام بخوریــم
پهلــوون.
از صــدای کـف زدن جمعیــت متوجــه اتمــام نمایــش شــدم .صندلیهــا
تپتــپ میافتــاد و چراغهــا روشــن میشــد .کمکــم حواســم
معطــوف محیــط شــد و یــادم بــه دختــر مــو مشــکی افتــاد .بــه جــای
صندلــیاش نــگاه کــردم کــه خالــی بــود .حــاال قلبــم انــگار تــوی
گوشهــام میتپیــد و اضطــراب مثــل هجــوم موریانههــا ،بــه سرتاســر
بدنــم میدویــد .بیــرون از ســالن ،نگاهــی بــه جمعیــت انداختــم امــا
انــگار غیــب شــده بــود .خشــی کنجــکاو شــد کــه دنبــال کــی میگــردم
و وقتــی شــنید گفــت« :اشــتباه میکنــی .اصــا ،امشــب اصــا دختــر
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تنهایــی اونجــا نبــوده».
بعــد از اینکــه چنــد لحظــه خیــره نگاهــم کــرد گفــت« :حالــت خوبــه؟
روبهراهــی؟»
نبودم .اما چیزی نگفتم.
تــا جلــوی رســتوران قــدم زدیــم .وقتــی خشــی از اصــرار کــردن خســته
شــد ،خداحافظــی کــرد و رفــت داخــل .مــن هــم بــه ســمت ایســتگاه
قطــار راه افتــادم .از جلــوی فروشــگاه ایرانــی در همــون حوالــی کــه رد
میشــدم ،چشــمم بــه ســبزیها و بههــای درشــت و دســتههای ریحــون
افتــاد ،و ذهنــم رفــت بــه گذشــتهها و بــه بوهایــی کــه از یــادم رفتــه و
چهرههایــی کــه دیگــه اسمشــون تــو خاطــرم نیســت و تبدیــل شــدهاند
بــه ســایههایی در دوردســت .زمــان بــه ســرعت عجیبــی گذشــته و مــن
از همــه خاطرههــای خــوش زندگـیام جــدا شــدم .خاطرههایــی کــه بــا
رنــگ و طعــم و بــو عجیــن بودنــد.
برگشــتم جلــوی تماشــاخونه .تعطیــل شــده بــود .هیــچ دختــر جوانــی
هــم بــا چشــمهای نافــذ و آرایــش کلئوپاترایــی اونجــا نبــود .بــا ســر
ســنگین و افــکار مغشــوش بــه راهــم ادامــه دادم .خیابونهــا کمکــم از
جنبوجــوش میافتــاد امــا بارهــا و رســتورانها مملــو از جمعیــت بــود
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و روی شیشــهها بخــار نشســته بــود.
ســعی کــردم بــا افــکار امیدبخــش بــرای آینــده جلــوی هجــوم اضطــراب
و افــکار عجیبــی رو کــه حــس مــرگ م ـیداد ،بگیــرم .بــه برنامههایــی
فکــر کــردم کــه بــرای بعــد از برگشــت بــه ایــران طــرح کــرده بــودم .مثل
ســاختن یــه پــارک تفریحــی بــرای بچههــای مناطــق محــروم و یا تأســیس
یــه شــرکت ســاخت مســکن بــرای افــراد فقیــر کــه بــا کمکهــای مــردم
اداره میشــد.
امــا در ایــن کشــمکش بــه طــرز مســخرهای ناموفــق بــودم .افــکار آینــده،
فقــط بــرای لحظـهای دوام داشــت مثــل نــوری کــه فقــط بــرای یــه ثانیــه
شــعلهور و بعــد در تاریکــی گــم میشــد.
تــا نزدیکهــای نیمهشــب بــه راه رفتــن ادامــه دادم و باالخــره بــه قصــد
برگشــت بــه خونــه وارد یــه ایســتگاه قطــار زیرزمینــی شــدم .بلندگــو
اعــام میکــرد ایــن آخریــن قطــار بــه مقصــد بارکینــگ اســت .یــادم
بــه خبرهــای چنــد روز قبــل افتــاد کــه جوانــی در همیــن خــط قصــد
خودکشــی کــرده بــود ،امــا مامــوران بــه موقــع جلــوش را گرفتــه بودنــد.
درحالیکــه بــا یــادآوری ایــن اتفــاق ،ناخــودآ گاه بــه ریلهــای آهنــی
خیــره شــده بــودم ،چیزهــا در نظــرم جــور عجیبــی جلــوه میکــرد و
مــرگ بــه صــورت توهــم شــیرینی ظاهــر میشــد .بــه مــرگ ســریع و
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بـیدردی فکــر کــردم کــه در کمتــر از یــه دقیقه ارتبــاط آدم رو با هســتی
و هــر چــی ماتــم و انــدوه بــود ،قطــع میکــرد .ســعی کــردم تصــور
کنــم کــه بعــد از رد شــدن قطــار از روی آدم ،اعضــای بــدن چطــور روی
ریلهــا پخشوپــا میشــن و چطــور شــهر در شــوک فــرو مــیره و
خبــرش تــو صفحــه اول روزنامههــا چــاپ میشــه و حتــی شــده بــرای
چنــد ثانیــه توجــه آدمهــا رو بــه خــودش جلــب میکنــه .تیتــری کــه
میگــه «یــک مــرد میانســال بــا پریــدن جلــوی قطــار خودکشــی کــرد».
و مــردهای کــه در ســتون ح ـوادث روزنامــه ،دوبــاره زنــده میشــه.
در ایــن افــکار بــودم کــه کســی از پشــت ســر آرنجــم رو گرفــت و دیــدم
کــه کارمنــد ایســتگاه در باالپــوش نارنجــی ازم درخواســت میکــرد کــه
فاصل ـهام رو بــا خــط حفــظ کنــم و بعــد هــم کنــارم ایســتاد .ولــی مــن
از سـوار شــدن منصــرف شــدم و در برابــر نــگاه تعجـبآور و همــراه بــا
شــک مامــور شــب ،از ایســتگاه بیــرون رفتــم.
احســاس خســتگی تــوی پاهــام نبــود و انــگار کــه قــرار بــود بــا راه رفتــن
آرامــش پیــدا کنــم .مثــل دایــی احمــدم کــه بعــد از مفقوداالثــر شــدن
کامیــار ،تنهــا پســرش ،مدتهــا تــوی کوچــه و خیابــون قــدم مــیزد
و شــبها تــا صبــح صدهــا کیلومتــر راه میرفــت ولــی هرچــه بیشــتر
میرفــت آرامــش هــم بیشــتر ازش دور میشــد تــا اینکــه یــه روز صبــح
وقتــی مثــل همیشــه بــه خونــه برمیگشــت ،درحالیکــه هنــوز پنجــاه
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ســالش نشــده بــود ،تــو درگاهــی خونــه قلبــش بــرای همیشــه از تپــش
ایســتاد .درحالیکــه گــم شــدهاش هــم هیچوقــت برنگشــت.
مــادرم میگفــت دایــی انتخــاب کــرده بــود کــه بمیــره چــون دیگــه
هیچچیــزی تــوی دنیــا جــای پســرش رو نمیگرفــت .فکــر کــردم بــه
میلــی کــه منــو بــه زندگــی ترغیــب میکــرد .هیچچیــز خاصــی نبــود
بــه جــز خــود زندگــی .مــن هیچوقــت موفــق بــه تشــکیل خانـواده نشــدم
و پســری نداشــتم کــه در راه دفــاع از کشــور تقدیــم کنــم؛ در واقــع
حتــی کشــوری نداشــتم .وقتــی هــم کــه میمــردم ،بــه طــور محقــر در
گورســتان مســلمونها دفــن میشــدم و تــا ظهــر نمیکشــید کــه از
یادهــا میرفتــم.
عجیــب بــود کــه بــا فکــر کــردن بــه مــرگ ،بــه محــل دفــن مردههــا
رســیدم .ابتــدا یــک بوســتان جنگلــی بــود کــه روی تابلــوی ورودیاش
ت کلمانتیــس حــک شــده بــود و در ادامــه بــه یــه قبرســتون
اســم ســن 
کهنــه وصــل میشــد کــه منظــره مهآلــود خوفانگیــری داشــت.
چ و تــاب میخــوردن
شــاخههای پرپشــت درختهــا در آغــوش هــم پیـ 
و ریش ـههای درختهــا کــه حتمــا عمرشــون بــه صدهــا ســال میرســید
از زمیــن و ســنگفرشها بیــرون زده بــود .در ســایه روشــن نــوری
کــه مهتــاب روی شــاخههای لخــت درختهــا میریخــت اشــکال
وهمنــاک روی قبرهــا میافتــاد .مجســمه فرشــتههای ســفید بــالدار
92

فرشته مظفری

از مدار پنجاه درجهی شمالی

در زیــر درختهــای بلــوط و گیــاس وحشــی ،ســاکت و بیصــدا
ایســتاده بودنــد .در گوشـهی تاریکــی از قبرســتون ،ســاختمانی متــروک
بــا نمــای گوتیــک و در و پنجرههــای مهــر و مــوم شــده قــرار داشــت،
شــبیه یــک کلیســای کوچــک .شــاید مردهخانــه بــوده یــا عبادتگاهــی
در دل جنــگل .همهمــه گنــگ مراســم مقــدس عشــای ربانــی و بــوی
اســپند و عــود رو از فــراز قرنهــا میشــد حــس کــرد .بازماندههایــی
از ایــام باشــکوه گذشــته و خدایــان قدرتمنــد از بیــن رفتــه.
وقتــی کوچــک بــودم گاهــی بــا مــادرم بــه زیــارت مردههــا میرفتیــم.
مــادرم بــا یــه دبــه آب ،قبرهــا رو میشســت و فاتحــه میداد .بــوی گالب
همــه جــا میپیچیــد و هــر از گاهــی تابوتــی بــا صــدای الالهاالاللــه
جمعیــت بــه طــرف ســرای ابــدیاش میرفــت .مــا بــه احتــرام مــرده
میایســتادیم و بــرای درگذشــته فاتحــهای میخوندیــم .از یــادآوری
مــادرم و موهــای مشــکی و چشــمهای گیــرای پــر از غــم و محبــت
خالصان ـهاش ،قلبــم فشــرده شــد .وقتــی ترکــش میکــردم تــازه بیســت
ســالم شــده بــود و در ســالهای بعــد هــم فقــط چنــد بــار خیلــی کوتــاه
بــه دیــدناش رفتــه بــودم .هــر چنــد هیچوقــت هــم بیتابــی نمیکــرد.
وقتــی کــه بــر اثــر ســکته قلبــی از دنیــا رفــت ،هنــوز شــصت ســال هــم
نداشــت.
گاهــی اوقــات ،وقتــی خطــری از ســرم رفــع میشــه فــورا یــاد دعاهــای
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خالصانـهاش میافتــم و وردهایــی کــه موقــع بیــرون رفتــن از خونــه پشــت
ســرم میخونــد و فــوت میکــرد .دلــم خواســت فقــط بــرای چنــد
ثانیــه بــه دنیــای زندههــا برمیگشــت و منــو بــه آغــوش میگرفــت .یــا
اینکــه مــن رو هــم میبــرد بــه جایــی کــه رفتــه.
از قبرســتون کــه خــارج میشــدم ســاعت از دو گذشــته بــود و اندکــی
از اضطرابــم کــم شــده بــود .فکــر اینکــه مــرگ؛ بــه عنـوان یگانــه فرجام
زندگــی ،نقطـهی پایانــی بــرای تمــام اندوههــا و ناکامیهاســت تســکینم
میداد.
خشــی تلفــن کــرد کــه دربــاره ناخوشــی ســر شــبم بپرســه ،گفتــم:
«چیزیــم نیســت فقــط کمیخســته بــودم».
گفــت« :نــه تــو یــه چیزیــت بــود  .ای کلــک ،همــه رو پیچونــدی و بــا
دختــره رفتــی؟»
گفتم« :نه .دختری در کار نبود».
پرسید« :حاال جدی گفتی؟ واقعا قصد داری برگردی ایران؟»
گفتم« :آره .اگه بشه»
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گفــت« :کار درســتی میکنــی .اینجــا هیچــی بــرای مــا نداشــته بــه
جــز دربــهدری .بهخــدا خــوب میکنــی .منــم بایــد خیلــی وقــت
پیشهــا میرفتــم .فقــط بپــا ایــن زندگــی بــه فاکــت نــده نــوذرَ .بــا
َمــا ســرخودت نیــاری یــه وقــت؟»
گفتم« :نه .نگران نباش».
و تشکر کردم که به فکرم بوده و به تئاتر دعوتم کرده.
گفــت« :یــه روزم یــه تئاتــری میســازن کــه دربــاره نســل بــه فنــا رفتـهی
ما باشــه».
------------------------------------------------------------------------------خشــایار بــا خوانــدن ســطرهای آخــر اش ـکهایش جــاری شــد .ســعی
کــرد یــادش بیایــد پارســال در شــب نمایــش چــه اتفاقاتــی افتــاد و چــه
حرفهایــی بیــن آنهــا رد و بــدل شــد .در یــک ســال اخیــر ،فقــط
چندبــار همدیگــر را دیــده بودنــد و هــرگاه نــوذر از برنامــهاش بــرای
برگشــت بــه ایــران حــرف مـیزد؛ بقیــه بــه اتفــاق مخالفــت میکردنــد و
میگفتنــد شــرایط فــرق کــرده و کســی برایمــان فــرش پهــن نمیکنــد.
مــا از آنجــا رانــده و از اینجــا ماندهایــم .دور ایــران را خــط بکــش.
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دفتــر سررســیدی کــه نــوذر خاطراتــش را در آن مینوشــت ،برداشــت
تــا آن را بــه همــراه نام ـهی پزشــک بیمارســتان بــرای خواهــر و فامیلــش
در ایــران بفرســتد .نامــه را یکبــار دیگــر خوانــد و بــرای دوســت
درگذشــتهاش ســوگواری کــرد.
Death Certificat: Cardiac Arrest
Date: ...
November 23, 2011
Nationality: Iranian/ British
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گزارش یک تصادف

یک:
تماسهای اضطراری ،بفرمایید.
الو ،روزتون بهخیر .میخواستم یه مورد تصادف رو گزارش کنم.
بله ،کی اتفاق افتاد؟
همین پنج دقیقه پیش.
آدرس؟
ت جیمــز ،نــه ،کدپســتی رو
جلــوی پمــپ بنزیــن .تــو خیابــون ســن 
نمیدونــم .از کســی بپرســم؟ فروشــگاه؟ بلــه اینجــا یــه فروشــگاه
هســت… ،یــه لحظــه صبــر کنیــد… ،آقــا ببخشــید کدپســتی اینجــا
چنــده؟ دبلیــو ،ام ،تــری ،فــور…؟ ممنــون .الــو؟ هســتید؟
اوکی .فهمیدم کجاست .چه اتفاقی افتاد؟
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یــه ماشــین زد بــه دوســتم و در رفــت… .یــه خانــم جــوون بــود… .نــه
وقــت نشــد شــماره رو بــردارم… .نمیدونــم مــدل ماشــین چــی بــود….
خاکســتری بــود….
اسم دوستتون چیه؟
اسمش ریحانه .بله ،آر ،ای ،وای ،اچ ،ا ،ان ،ای ،اچ.
میخواین آمبوالنس تقاضا کنم؟
آمبوالنــس؟ نمیدونــم .دوســتم االن رو زمیــن نشســته .بــه زانــوش
خــورده… ،بلــه اجــازه بدیــن بپرســم… ،ریحانــه میتونــی راه بــری؟
درد داری؟ میخــوای آمبوالنــس بیــاد؟
بله میگه درد داره .بفرستید لطفا.
باشه ،هماهنگ میکنم.
ممنون خانم .پس ما همینجا جلوی پمپ بنزین منتظر میشیم.
دو:
پاتــو تکــون نــده دردش بیشــتر میشــه .االن آمبوالنــس مـیآد ،ایناهــاش
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پلیــس اومد.
ســام ،شــما گــزارش تصــادف دادیــن؟ … ریحــان ایشــونن؟ خیلــه
خــب بیــا خانــم .بــذار کمکــت کنــم… .بیــا اینجــا تــوی ماشــین بشــین
تــا آمبوالنــس بیــاد… .خــب تعریــف کنیــد چــی شــد؟
مــن و دوســتم داشــتیم از پیــادهرو میرفتیــم ،وقتــی رســیدیم بــه ورودی
پمــپ بنزیــن ،همیــن خیابونــی کــه مـیره پاییــن ،بلــه… ،اینجــا نزدیــک
ورودی پمــپ بنزیــن ،یــه ماشــین وایســاده بــود… ،بلــه دقیقــا همینجــا
بــود .دو تــا دختــر جــوان تــوش بــودن… ،مــا یــه کــم صبــر کردیــم.
اونــا داشــتن بــا هــم صحبــت میکــردن یــا شــایدم جــر و بحــث بــود
انــگار عصبانــی بودنــد .وقتــی مطمئــن شــدیم قصــد حرکــت نــدارن،
خواســتیم رد بشــیم کــه یــه مرتبــه ماشــین انــگار از جــا کنــده شــد و
محکــم زد بــه پــای دوســتم… ،بلــه زانــوی راســت… ،صــدای خیلــی
وحشــتناکی داد همــه شــنیدن؛ … خانومــه پیــاده شــد و گفــت متاســفم
شــما رو ندیــدم… .مــا هنــوز تــو شــوک بودیــم .صــدای ضربــه خیلــی
شــدید بــود .چنــد قــدم کــه جلــو رفتیــم درســت اینجــا ،دوســتم گفــت
پــاش بدجــور درد میکنــه و نمیتونــه راه بــره .مــن بــه اون خانــم گفتــم
حداقــل برســونیدش خونــه ،ولــی اون شــروع کــرد بــه جیــغ و فریــاد.
گفتــم خانــم مــودب باشــید زدی تــازه طلبــکارم هســتی؟ چنــد تــا پســر
هــم از همیــن فروشــگاه پم ـپ بنزیــن اومدنــد بیــرون و شــروع کــردن
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بــه بــد و بیــراه گفتــن .گفتــن خودتــو زدی بــه مریضــی .الکــی نشســتی
رو زمیــن .میخــوای غرامــت بگیــری .گفتــم آقــا ایــن چــه حرفیــه
میزنیــد؟! صــدای تصــادف رو همــه شــنیدن .پســره بــه دختــره گفــت
محلشــون نکــن بــرو .بعــد مــن زنــگ زدم  .999اون خانــم راننــده هــم
گذاشــت رفــت… .پســرها هــم رفتــن… .بلــه مــن تمــاس گرفتــم؛ بــا
موبایــل خــودم.
خیلــه خــب .اون فروشــگاه حتمــا بایــد دیــده باشــن .مــا میریــم تحقیــق
کنیــم .شــما همینجا باشــین.
سه:
کسی چیزی ندیده.
چطور چیزی ندیده؟ مگه میشه؟ شما دوربین رو چک کردی؟
شما اهل کجا هستید؟
چه کار به ملیت ما دارید؟
پناهندهاید؟
چه ربطی داره؟
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شــما خانــم ،بیــا از ماشــین بیــرون و بــزن بــه چــاک ،دروغگــو .اینجــا
هیــچ اتفاقــی نیفتــاده.
اتفاقی نیفتاده؟ یعنی چی؟
خفهشــو .بیــا بیــرون مثــل یــه دختــر خــوب بــرو خون ـهات ،بیخــودی
هــم گریــه راه ننــداز .هیچکــس چیــزی ندیــده.
چــرا ســر ایــن بدبخــت داد میزنیــد آقــا؟ ایــن مصــدوم شــده مجــرم
نیســت کــه .شــما دوربیــن رو چــک کــردی؟
تو هم ساکت شو .تو دوربین هیچی نبود.
غیــر ممکنــه .شــما ظــرف دو دقیقــه دوربیــن رو چــک کــردی؟ شــما
چــه جــور پلیســی هســتی؟
ی کارتون.
مودب باش خانم .همین که گفتم برید پ 
چهار:
بیا اینجا بشین ،آمبوالنس اومد.
مصدوم ایشونه؟ … خانم راحیال؟
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بله ،ریحانه.
اوکــی ریحنــه ،خــودت میتونــی راه بــری؟ اینطــور کــه پلیــس میگــه
ظاهــرا ســر کاریــه .راســت میگــن؟
نخیر آقا .دروغ میگن.
بــه هــر حــال مــا وظیفــه داریــم دوســت شــما رو ببری ـماش بیمارســتان،
بیایــن سوارشــین خانــم گریــه نکــن .بهــش بگیــد آروم باشــه… .اوکــی
آروم بــاش… ،اینجــا دراز بکــش و آروم بــاش… .شــما اهــل کجاییــد؟
مهمه؟
هــوم ،خــب خانــم االن راحتــی؟ درد داری؟ چــرا گریــه میکنــی؟
گفتــی کجایــی هســتی؟ ایرانــی؟ خــب نتــرس اینجــا ایــران نیســت.
خیلــی خنــده داره .تــو کشــور مــا پلیــس ترافیــک هیچوقــت بــه یــه
مصــدوم پرخــاش نمیکنــه.
اوکــی ،مــا پرســتاریم و نبایــد دربــارهی ایــن چیــزا حــرف بزنیــم .ولــی
ایــن منطقــه خیلــی جــرم خیــزه .پلیسهــای ایــن ناحیــه خیلــی خســتهان.
پــس چــون خســتهان حــق دارن ســر بیگناهــا داد بکشــن؟ البــد
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هم ـهی مجرمــا خارجیانــد؟! حتمــا اون دانشــجوی هنــدی کــه چنــد
روز قبــل مغــزش رو بــا گلولــه داغــون کــردن مــا کشــتیم .ولــی اینطــور
کــه تلوزیــون میگفــت قاتلــش یــه انگلیســی بــود اینطــور نیســت؟
چــرا ،بــود .بــه دوســتتون بگیــد آروم باشــه .چــرا اینقــدر گریــه میکنــی
ریحــن خانم؟
آقــا راحتــش بذاریــد .همــش تقصیــر مــن شــد اصــا .وگرنــه ایشــون تــو
خونــه خــودش نشســته بــود درسشــو میخونــد و دانشگاهشــو میرفــت.
شما شاغلی؟
بلــه .مــن و دوســتم داشــتیم از یــه جلســه کاری بــا شــورای محلــه بــر
میگشــتیم .در اصــل مــن ریحانــه رو دعــوت کــردم .از مــا خواســتن
بــرای راهانــدازی یــه مجلــه بهشــون کمــک کنیــم .مجلــهای دربــاره
ادغــام مهاجــرا تــو جامعـهی شــما .ولــی طــوری کــه مــن میبینــم مــردم
شــما نــه تنهــا از خارجــی متنفــرن بلکــه بــه نظرشــون هــر غیــر انگلیســی
میتونــه یــه دروغگــو ،دزد یــا جانــی بالقــوه باشــه.
متاســفم قبــول دارم کــه بعضیــا… ،ولــی نــه همــه… ،خــب االن شــما
دیگــه گریــه نکــن .میریــم بیمارســتان.
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پنج:
خواستم اطالع بدم که خانومه برگشت.
کدوم خانم؟
همون که به دوست شما زده.
شما که همین چند دقیقه پیش گفتید تصادفی در کار نبوده.
نه ما نگفتیم .میخواین از ما شکایت کنید؟
معلومه که شکایت میکنیم .شما یه پلیس دروغگویی!
شش:
زانــو ورم کــرده بایــد بفرســتیم عکسبــرداری .خیلــه خــب خانــم
آروم باشــید دیگــه .چــرا اینقــدر گریــه میکنــی؟ االن مســکن میدیــم
بهتــون… .چــی؟ دردت کجاســت؟ تــوی قلبــت؟ مگــه بــه پــات نــزده
ماشــین؟ ایشــون چــی میگــه؟
هیچــی خانــم دکتــر… ،شــما متوجــه نمیشــین .خیلــه خــب عزیــزم.
االن میریــم خونــه .گریــه نکــن .
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ایشون چی میگن؟
میگه قرص نمیخواد؛ میخواد بره خونه.
تا توالت نرفته نمیشه مرخصش کرد.
میگه اهمیتی نمیده .میخواد بره خونه.
هرجور میل خودشه.
خیلــه خــب االن میریــم .بــرن بــه جهنــم؟ لبخندهــای کذایــی ،آره
لبخندهــای کذایــی .بــذار کمکــت کنــم .دســتتو بــذار روی شــونهام.
هفت:
مــن بــه عنـوان یــه وکیــل اینــو میگــم .منــم تــو همیــن سیســتم تحصیــل
کــردم و کار میکنــم .پلیسهــا تــو گزارششــون نوشــتن شــما همــکاری
نکردیــن .انــکار کــردن کــه توهیــن کــردن و داد کشــیدن و خیلــی
چیزهــای دیگــه.
خب االن شکایت به کجا میکشه.
میتونیــد بکشونیدشــون بــه دادگاه .اونجــا شــما هــم بایــد بیــای بــه
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عن ـوان شــاهد شــهادت بــدی .ولــی بــه عن ـوان یــه هموطــن از مــن بــه
شــما نصیحــت ایــن کارو نکنیــد .
چرا؟
بــه چنــد دلیــل؛ اول از همــه اینکــه روی وضعیــت اقامــت شــما تاثیــر
منفــی داره .مثــل ایــن میمونــه کــه شــما بــا دولــت و سیســتم درافتــادی.
دوم اینکــه شــما یــه نفــری ،پلیسهــا چهــار نفــر .اونوقــت قاضــی کــه
نمیگیــره شــهادت چهــار تــا پلیــس رو بــذاره کنــار ،شــهادت شــمای
غیــر انگلیســی رو قبــول کنــه.
ولــی بایــد قبــول کنــه .چــرا پلیــس مکالمــه رو ضبــط نکــرد؟ مــن قاضــی
باشــم همیــن رو اول میپرســم.
حــرف شــما درســت ،میتونیــد ادلــه جمــع کنیــد و چنــد ســال بریــد
دادگاه و بیایــن ولــی آخــرش چــی؟ بــه نفعتــون کــه نمیشــه بــه ضررتونم
هســت .شــما میخــوای تــو ایــن مملکــت بمونــی و کار کنــی .ایــن
ســابقه میشــه براتــون .بــرای ریحانــه هــم همینطــور.
ای بابا ،حاال ما شدیم مجرم.
شــما حتــی ممکنــه تــو دادگاه هــم محکــوم بشــید .در ایــن صــورت
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جــای شــاکی و متشــاکی عــوض میشــه .تصمیــم بــا خودتونــه.
بــا ایــن حســاب ،دیگــه جــای تصمیمــی نمیمونــه .لطفــا شــما بــا
ریحانــه صحبــت کنیــن.
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باکرگی

همخان ـهام میپرســید کــه چــرا دوســت پســر نــدارم .یــک بعدازظهــر
روز تعطیــل بــود و مــن و نینــا بعــد از تماشــای فیلــم پلهــای مدیســون،
داشــتیم دربــاره عشــق و عاشــقی و تفــاوت امــروز بــا گذشــتهها حــرف
میزدیــم.
در جــواب ســوالش گفتــم« :چــون کــه درسهــا تمــام وقتــم رو
میگیــرن » .
امیــدوارم کــه بــا ایــن ج ـواب سرســری ،قانــع بشــود و دیگــر چیــزی
نپرســد .نینــا درحالیکــه موهــای بلونــدش را مثــل آبشــار بــه یــک
طــرف صورتــش میریخــت ،نگاهــی بــه مــن کــرد و بعــد مشــغول
گرفتــن ســلفی شــد.
مــن و نینــا در یــک خانــه دانشــجویی زندگــی میکنیــم کــه در واقــع
ی نشــین غــرب
طبق ـهی بــاالی منزل ـی اســت بــزرگ در محل ـهی آســیای 
لنــدن .مــن بــه همــراه خانـوادهام چنــد ســال قبــل بــه انگلیــس مهاجــرت
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کردیــم و در برمینگهــام زندگــی میکنیــم؛ امــا مــن دانشــگاه علــوم و
تکنولــوژی لنــدن را بــرای درس خوانــدن انتخــاب کــردم .بــه عنــوان
قدیمیتریــن عضــو ایــن پانیســون ،خانم آلیســون زن صاحبخانه ،حســاب
ویــژهای روی مــن بــاز کــرده و انتظــار دارد کــه مســائل بیــن بچههــا را
رفــع و رجــوع کنــم و مـوارد مهمتــر را هــم بــه خــودش گــزارش کنــم.
نینــا هــم یــک ســالی میشــود کــه اینجاســت ولــی کال تــن بــه هیــچ
نــوع مســئولیتی نــداده و بــه عنـوان تنهــا دختــر خانـواده فقــط از بابــاش
پــول میگیــرد و دائــم مشــغول خریــد و یــا رســتوران گردیســت .خانــم
آلیســون و شــوهرش آقــای بانــس ،آدمهــای آرام و دوســت داشــتنیای
هســتند .از چهــل ســال زندگــی مشــترک ،صاحــب دو دختــر و ســه
نوهانــد .دخترهــا معمــوال روزهــای یکشــنبه بــا شــوهروبچهها از راه
میرســند و آقــای باتــس بینـوا تمــام روز تــوی حیــاط پشــتی یــا مشــغول
کبــاب کــردن سوســیس و همبرگــر ،یــا بــازی کــردن بــا نوههاســت و
بعــد هــم مشــغول شســتن ظرفهــا و نظافــت حیــاط .آقــای باتــس مــرد
کمحرفــی بــه نظــر میرســد ،انــگار کــه فقــط آفریــده شــده بــرای
پدربــزرگ بــودن و کار کــردن .هیچوقــت بــه جــز ســام و روزبهخیــر،
بــا مــا حــرف نــزده و فقــط در صــورت خرابــی لولــه یــا المپهــا ،بــا
جعبــه ابــزار پیــدا و بعــد محــو میشــود .گاهــی فکــر میکنــم ایــن
خانــم آلیســون بــوده کــه پیشــنهاد ازدواج بــه آقــای باتــس داده .آخــر
مــرد هــم اینقــدر خجالتــی؟!
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جمــع مــا گاهــی دخترانــه بــوده گاهــی هــم مختلــط .خانــم آلیســون،
خوابیــدن مهمــان را در شــب قدغــن کــرده و بــه همیــن خاطــر
شبنشــینی بعــد از ســاعت ده ممنــوع اســت .البتــه ایــن قانــون هــر هفتــه
و گاهــی هــر روز نقــض میشــود و مــا هــم زیــر ســبیلی رد میکنیــم
مشــروط بــه اینکــه گنــد بــه توالــت نــزده باشــند و بعــد از تراشــیدن ســر و
صــورت؛ روشــور و حمــوم را کامــا شســته و تمیــز کــرده باشــند .مــن
و نینــا بــا بزرگ ـواری صــدای خنــده و حــرف و آغــوش و کنــار عشــاق
را تحمــل میکنیــم و ســعی میکنیــم اینجــور مواقــع هدفــون بزنیــم.
خوشــبختانه اســتفان دوســت پســر نینــا در انگلیــس و حوالــی مــا نیســت
و در کشــور خودشــان صربســتان زندگــی میکنــد و منتظــر روزی اســت
کــه درس نینــا خانــم تمــام بشــود و بــا هــم عروســی کننــد؛ وگرنــه فکــر
کنیــد کــه بــا وجــود شــش نفــر آدم عاشــق ،چــه بســاطی اینجــا بــه پــا
میشــد.
همــه چیــز بــه همیــن روال پیــش میرفــت تــا اینکــه دو اتــاق متعلــق بــه
دخترهــای کــرهای و اوکراینــی خالــی شــد و بــه جــای آنها دو دانشــجوی
ک ســری ماجــرا بــود
پســر بــه جمــع مــا اضافــه شــدند .ایــن ســرآغاز یـ 
کــه منــو مجبــور کــرد پیــش نینــا بــه حــرف دروغــی کــه جلــوی تلوزیون
گفتــه بــودم اعتــراف کنــم.
هنــوز از ســکوت دلچســب پانســیون بعــد از رفتــن دخترهــای شــلوغ،
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بــه قــدر کافــی کیــف نکــرده بودیــم کــه یــک روز زنــگ در بــه صــدا
درآمــد و شــنیدم کــه خانــم آلیســون بــا چنــد نفــر ســام ،احوالپرســی
کــرد و بعــد هــم آنهــا را بــه طبقــه بــاال آورد و در اتاقــم را زد و بعــد از
معرفــی مــا بــه همدیگــر ،از مــن تقاضــا کــرد مقــررات ســکونت را بــرای
آقایــان جدیــد کــه اهــل کلمبیــا بودنــد تشــریح کنــم؛ چــون خــودش
ناخــوش اســت و بایــد برگــردد تــوی تخــت.
گفتم« :به چشم خانم آلیسون».
بعــد رو بــه پســرها کــرد و گفــت« :ایــن پریســا عیــن دختــر خودمــه.
مواظبــش باشــید».
ایــن جملـهی آشــنای خانــم آلیســون بــود کــه تقریبــا بــه هــر دانشــجوی
پســری کــه اینجــا ســاکن میشــد ،میگفــت .خــودش بــه مثابــه یــک
زن کاتولیــک نمونــه ،درهمـهی زندگـیاش فقــط بــا یــک مــرد دوســت
بــوده ،همیــن آقــای باتــس ،کــه بــا هــم ازدواج کــرده بودنــد .البتــه زن
دگــم و عقــب افتــادهای نیســت امــا بــه طــور ســنتی فکــر میکنــد بچهها
بایــد وقتشــان را صــرف درس خوانــدن کننــد و اگــر هــم میخواهنــد
وســطهایش شــیطنتی کننــد و کاری صــورت بدهنــد ،برونــد جــای
دیگــر و یــا دوستشــان را در خانــه تــا ســاعت قبــل از ده مهمــان کننــد.
کال دوســت نداشــت بچههــای طبقــه بــاال روی هــم بریزنــد؛ چــون
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باعــث دردســر میشــود و هــر روز قهــر و قهرکشــی و دعواســت یــا
مهمانــی بــازی و ســر و صــدا.
پسرهادر جواب گفتند« :اوکی میس آلیسون».
هر چند بعید میدیدم منظور واقعیاش را گرفته باشند.
پســر کوتــاه قــد بــه اســم فیلیپــه از لحظــه رســیدن مــدام حــرف زده و
خندیــده بــود؛ چــون در ج ـواب ســامش مــن هــم  Olaگفتــه بــودم،
ذوق کــرد و شــروع کــرد بــا مــن بــه زبــان اســپانیایی حــرف زدن .گفتــم:
«فیلیپــه جــان ،مــن فقــط چنــد کلمــه بلــدم .اونــم از بچههــای دانشــگاه
یــاد گرفتــم ،لطفــا انگلیســی حــرف بــزن ».امــا مشــکل اینجــا بــود کــه
خــودش هــم غیــر از ســام و حالــت چطــوره ،لغــت دیگــری بلــد نبــود
و بــاز هــم بــه اســپانیایی حــرف مــیزد و میپرســید ،»No?« :یعنــی
نفهمیــدی؟
من میگفتم ،»No.« :یعنی نفهمیدم.
آخــرش بیخیــال شــد و بــاز هــم گفــت« :اوکــی ،اوکــی ».بعــد هــم
رفــت ســمت توالــت.
پســر دیگــر بــه اســم ریــکاردو قــد بلندتــری داشــت و خیلــی هــم خــوب
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لبــاس پوشــیده بــود .یــک زنجیــر طــا هــم بــه گردنــش بــود کــه از
یق ـهی بــاز پیراهنــش معلــوم بــود .پرســیدم کــه« :چــه رشــتهای قصــد
داریــد درس بخونیــد؟»
گفت« :دوره شش ماهه زبان انگلیسی در کالج».
بــا تعجــب گفتــم« :چــرا اینجــا رو انتخــاب کردیــد؟ قاعدتــا شــما بــه
آمریــکا نزدیکتریــد کــه؟!»
گفــت« :بلــه درســته .مــا پذیــرش گرفتیــم از آمریــکا امــا درخواســت
ویزامــون رد شــد».
بعــد توضیــح داد کــه بــرای آمریــکای التینیهــا ،گرفتــن ویــزای اروپــا
راحتتــر از ویــزای آمریکاســت .از شــنیدن ایــن حــرف خیلــی تعجــب
کــردم .ولــی دلیلــی بــرای دروغ گفتــن نداشــت.
ریــکاردو انگلیســی را بهتــر حــرف مـیزد و بــادی لنگویــج خوبــی هــم
داشــت و خیلــی خــوب بلــد بــود کــی از حرکــت دســت و یــا عضــات
صــورت بــرای انتقــال منظــور و جــذاب کــردن خــودش اســتفاده کنــد.
حرفهایمــان کــه تمــام شــد فیلیپــه از توالــت آمــد و چمدانــش را کشــید
بــه ســمت اتاقــش.
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آخــر هفتــه پســرها پیشــنهاد کردنــد دوری تــوی شــهر بزنیــم .بچــه
زرنگهــا هنــوز از گــرد راه نرســیده تمــام ســوراخ ســنبهها را بلــد شــده
بودنــد .گفتنــد جــای باحالــی هســت کــه ورودی نمیخواهــد .چهــار
نفــری رفتیــم.
کالب کوچکــی بــود در زیــر پلــه یــک رســتوران جاماییکایــی و در
یــک راه فرعــی کــه قاعدتــا گــذر کالغ هــم نمیافتــاد امــا عجیــب
شــلوغ بــود .یــک موســیقی شــاد ریگــی پخــش میشــد و چنــد پســر
سیاهپوســت مشــغول رقــص پــا بودنــد و بقیــه هــم ســعی میکردنــد
ازشــان تقلیــد کننــد .فیلیپــه تــا چشــمش بــه چنــد دختــر افتــاد از خــود
بیخــود شــد و رفــت بینشــان نشســت و ریــکاردو هــم بــرای مــا آبجــو
گرفــت و بعــد بــا نینــا شــروع کــرد بــه رقصیــدن .مــن هــم بــرای خــودم
جایــی پیــدا کــردم نشســتم.
وقتــی دوبــاره دور هــم جمــع شــدیم از چیزهــای مختلــف حــرف زدیــم
از جملــه شــباهت خلـق و خــوی مــا ایرانیهــا بــا مــردم آمریــکای التیــن
و عشــق مــن بــه شــکیرا.
موقــع برگشــت ،فیلیپــه گفــت« :بچههــا مــن جایــی کار دارم ،امشــب
نم ـیآم خونــه».
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نینــا دم گوشــم گفــت« :مثــل اســب دروغ میگــه .دیــدم کــه ســرش
تــو یقــه اون دختــره تــه ســالن بــود».
گفتم« :یعنی به این سرعت؟ یا للعجب!»
و بــه ایـن ترتیــب ،فیلیپــه شــد عنصــر پــاره وقــت پانســیون .گاهــی بــود،
گاهــی نبــود.
مدتــی بعــد نینــا بــه قصــد گشــت و گــذار بــه همــراه دوســت پســرش
بــه فرانســه رفــت و ریــکاردو کــه پیــدا بــود حوصلـهاش ســررفته و هنــوز
موفــق بــه پیــدا کــردن زیــد نشــده ،بــرای روز شــنبه مــن را بــه برنامــه
جشــن دانشــجویی در کالــج خودشــان دعــوت کــرد .اینجــا بایــد
اعتــراف کنــم کــه ریــکاردو از لحظــه اول بــه دلــم نشســته بــود .بعــاوه
ی شــادی و
هفتــه ســخت و پــر از استرســی گذرانــده بــودم و دلــم کم ـ 
تفریــح میخواســت؛ بــرای همیــن دعوتــش را قبــول کــردم.
نیمهشــب کــه بعــداز یــک عالمــه رقــص و بعــد هــم پیــادهروی
طوالنــی ،خســته و کوفتــه بــه خانــه رســیدیم ؛ پاورچیــن پاورچیــن از
پلههــا بــاال رفتیــم طــوری کــه هیــچ ســر و صدایــی صاحبخانههــا را کــه
اتــاق خوابشــان دم پلههاســت بیــدار نکنــد .هنــوز ده دقیقــه نگذشــته
بــود کــه ریــکاردو در زد و گفــت« :هـوا خیلــی ســرد شــده ،بــه پتــوی
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اضافــه احتیــاج دارم».
مــاه اکتبــر بــود و ه ـوا خنــک شــده بــود .پتوهــای خانــم آلیســون هــم
بــه نازکــی مالفــه بــود .امــا اتــاق ریــکاردو جــای خــوب ســاختمان قــرار
داشــت و از هــر طــرف بســته بــود .گفتــم« :متاســفانه پتــوی اضافــه
نــدارم .ولــی خانــم آلیســون معمــوال قســمت بــاالی هــر کمــدی چنــد
تــا پتــو م ـیذاره».
گفت« :درش باز نمیشه .تو میای امتحان کنی؟»
چشــمم بــه دکمههــای پیراهنــش افتــاد کــه تــا آخــر بــاز بــود و گــردن
بنــد طالیـیاش کــه بــرق مـیزد .چنــد لحظه بــه همدیگــر نــگاه کردیم.
گفتم« :فردا به خانم آلیسون بگو».
فوری شب به خیر گفتم و در را بستم.
ریــکاردو ،پســری دوســت داشــتنی بــود .یــک پســر رمانتیــک خــوش
قیافــه و از ایــن تیپهــای کمحــرف تــودار .نینــا کــه همیشــه از زشــتی
پســرهای لندنــی گلــه میکــرد یکبــار گفــت کــه ریــکاردو شــبیه
ی اســت و خیلــی خوشتیپــه .بــه ویــژه قــد بلنــد بــرای
پســرهای صرب ـ 
نینــا خیلــی مهــم بــود و بعــد هــم رفتــار پســندیده و بــه اصطــاح مــا
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ایرانیهــا دخترکــش ،کــه ریــکاردو واجــد هــر دو بــود.
روز بعــد متوجــه خانــم آلیســون شــدم کــه پاییــن پلههــا فــال گــوش
ایســتاده بــود .بــه محــض دیــدن مــن بــا انگشــت عالمــت داد وقتــی
نزدیکتــر رفتــم ،آهســته گفــت« :مــن بــه ایــن پســرا خیلــی مشــکوکم.
معلــوم نیســت کجــا مـیرن و چــه کار میکنــن .تــو خبــر از اینــا داری؟
دیشــب کــی برگشــتن؟»
گوشــه چشــمهاش چینهــای عمیقــی افتــاده بــود .از کنجــکاویاش
خنــدهام گرفــت .گفتــم« :مــا دیشــب رفتــه بودیــم بیــرون .مــن و
ریــکاردو .فیلیپــه نیســت .پیــش دوستشــه .نینــا هــم کــه میدونیــد
پاریســه».
لبهــاش مثــل لبهــای خانــم مارپــل جمــع شــده بــود .و شــاید بــه
همــان انــدازه کارآ گاه!
گفت« :اوه اوکی ،آره بهم گفته بود .نمیدونم چرا یادم رفت».
بــرای ریــکاردو پیــام دادم کــه« :چنانچــه خواســتی شــب بیــرون بمونــی،
حتمــا بــه صاحبخونــه اطــاع بــده در غیــر ای ـن صــورت اون مجبــور
میشــه بــه کالــج گــزارش بــده و ایــن بــرای ویــزای دانشــجویی خــوب
نیست » .
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جواب داد« :باشه ممنون که گفتی».
و یــک بوســه هــم آخــر پیــام گذاشــت .راســتش کمـی دلــم غنــج زد و
بــاز یــاد قضیــه دیشــبی افتــادم...
ســرانجام نینــا بــا یــک چمــدان پــر از لبــاس و زیــور آالت تــازه از پاریس
برگشــت و ســر و کلــه فیلیپــه هــم پیــدا شــد .صــدای قهقهــه خندههــاش
اگرچــه گاهــی روی اعصــاب بــود ،ولــی در کل بهتــر از ســکوت مرگبار
عصرهــای یکشــنبه بــود.
مدتــی گذشــت و روابــط مــا ظاهــرا بــه صــورت عــادی امــا بــا تــاش
مــن بــرای کمتــر رو در رو شــدن بــا ریــکاردو ادامــه پیــدا کــرد .ســعی
میکــردم بــه روی خــودم نیــارم کــه آن شــب چــه اتفاقــی رخ داد .امــا
قلبــم بــا دیــدناش هــری میریخــت و دس ـتپاچه میشــدم .تــا اینکــه
یــک روز نینــا پیشــنهادی کــرد و گفــت« :چطــوره یکشــنبه آینــده
دســتهجمعی آشــپزی کنیــم و هــر کــس یــک غــذای محلــی درســت
کنــه».
پســرها از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کردنــد و روز موعــود ،نینــا در کمــال
تعجــب پیشــبند بســت و رفــت تــوی آشــپزخانه ،یــک جــور غــذای
محلــی کشــور خــودش بــه اســم موســاکا و ســوپ لوبیــا درســت کــرد.
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ریــکاردو هــم یــک غــذای کلمبیایــی پخــت کــه ســس خیلــی تنــدی
داشــت و بــرای مــن مبتــا بــه ســندرم فلفــل قابــل تحمــل نبــود .مــن هــم
خــوراک بادمجــان درســت کــردم؛ ســاده و راحــت.
فیلیپــه درســت ســر ظهــر از راه رســید ،رفت تــوی اتاقش و بعد شــلوارک
گلگلــی بــه پــا ،آمــد نشســت پشــت میــز و شــروع کــرد بــه خــوردن
و حــرف زدن .البتــه زبــان انگلیس ـیاش چنــدان پیشــرفت نکــرده بــود
و اغلــب بــه زبــان خــودش حــرف م ـیزد و مثــا در یــک جملــه هــم
یکــی دو لغــت انگلیســی میگفــت و مــا هــم دوزاریمــان میافتــاد.
بعــد از اینکــه ناهــار خــورد ،گراســیاس گفــت و رفــت کــه چــرت بزند.
البــد خیلــی خســته بــود! نینــا گفــت اســتفان روی اســکایپ منتظــرم
اســت و او هــم رفــت .در نتیجــه تمیــزکاری میمانــد بــرای مــا دو نفــر.
بعــد از شســتن ظرفهــا و تمیــز کــردن آشــپزخانه ،ریــکاردو قهوهســاز
را بــه کار انداخــت و مدتــی روی صندلیهــای زهــوار در رفتــه تــوی
بالکــن نشســتیم و حــرف زدیــم.
شــب حــدود ســاعت ده در حــال کلنجــار رفتــن بــا مطلــب درســی فــردا
بــودم ،کــه دیــدم صفحــه موبایلــم روشــن شــد و یــک پیــام از ریــکاردو
رســید .نوشــته بــود« :چنــد لحظــه بیــا ،یــه ســورپرایز بــرات دارم».
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بــه خــودم گفتــم خدایــا رحــم کــن .ایــن دفعــه چــه نقشـهای دارد بــاز؟
خواســتم بهــش جــواب بدهــم و بگویــم کار دارم امــا یــادم افتــاد بــه
مهمانــی ناهــار و گفتــن و خندیدنهایمــان و بعــد هــم نوشــیدن قهــوه
کلمبیایــی در تراســت .واقعــا جایــی بــرای بهانــه آوردن نبــود و چنــد
دقیقــه هــم جایــی را نمیگرفــت .از طرفــی خــودم کمــی دســتخوش
هیجــان شــده بــودم .نوشــتم« :باشــه ،ده دقیقــه دیگــه».
جلــوی آینــه بــه خــودم خیــره شــدم و ســعی کــردم حــدس بزنــم چــه
چیــزی میتوانــد غافلگیــرم کنــد؟ اگــر بگویــد چشــمهایت را ببنــد
چــه؟ حواســم باشــد گوشــه یکـیاش را بــاز بگــذارم کــه چنانچه شــیطان
تــوی جلــدش رفتــه بــود زودتــر ببینــم.
از طرفــی دلــم شــور مـیزد و فکــر میکــردم االن خانــم آلیســون مثــل
جــن پشــت در ظاهــر میشــود .مثــل دزدهــا از اتاقــم رفتــم بیــرون.
همــه جــا تاریــک و ســاکت بــود.
پشــت در اتاقــش کــه رســیدم ،تقــی بــه در زدم ،گفتــم« :هلو ریــکاردو،
کاری داشتی؟»
در را باز کرد و گفت« :بیا تو».
گفتم« :همینجا بگو خب».
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گفت« :نه نمیشه .بیا تو».
بــرای خاتمــه دادن بــه ایــن مکالمــه مســخره رفتــم داخــل .فهمیــدم بــه
خــاف تصــور مــن ،هشــدار آن روز خانــم آلیســون را فهمیــده و آن
اوکــی ،در ج ـواب "مواظــب دخترهــای مــن باشــید" بیخــودی نبــوده،
وگرنــه چــرا قایــم باشــک بــازی میکنــد.
اتاقــش خیلــی تمیــز بــود .روی میــز آینــه ،بطــری شــراب قرمــز گذاشــته
بــود بــا دو گیــاس پایــه بلنــد .تعــارف کــرد که بشــین .گفتــم« :صندلی
نــداری کــه؟!» گفــت« :اینجــا بشــین ».و اشــاره کــرد بــه لبــه تخت.
گفتم« :سورپرایزت چی بود؟»
و ســعی کــردم عــادی بــه نظــر بیایــم .آهنــگ مالیمـی از روی لپتــاپ
پخــش میشــد.
گفت« :راستش تنها بودم خیلی حوصلهام سر رفته بود».
و رفت بطری شراب را باز کرد.
گفتم« :من االن میل ندارم».
گفت« :راستی پریسا تو مسلمونی؟»
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گفتم« :آره ولی مسلمون مشروب خور».
خندید و گفت« :پس یه کمی برات میریزم .اینقدر بسه؟»
شــراب طعــم ولــرم و گســی داشــت کــه دوســت داشــتم .بــرای خــودش
هــم یــک لی ـوان پــر کــرد و بعــد جعبــه کوچولویــی از روی میــز آورد
گذاشــت روی پــام .گفــت« :بــاز کــن».
به چه مناسبتی هست؟
همینجوری .ازت خوشم میآد.
بــاز کــردم .یــک گردنبنــد دستســاز بــود .حــدس زدم از غرف ـهای
تــو بــازار هندیهــا خریــده.
گفتم« :نه نمیتونم قبول کنم».
گفت« :چرا؟ باید قبول کنی».
فکــر کنــم مــردم کلمبیــا هــم مثــل مــا ایرانیهــا تعارفــی باشــند .یعنــی
نــه در واقــع در حکــم "آره" اســت چــون بــا وجــود جـواب منفــی مــن،
دو ســر زنجیــر را گرفــت و بــه دور گردنــم انداخــت .بــرای لحظ ـهای
بــا تمــاس دس ـتهایش بــا پوســت بدنــم دچــار قلقلــک شــدم .عطــر
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خوبــی هــم زده بــود .یــک لحظــه چهــره خانــم صاحبخانــه آمــد
جلــوی نظــرم .ولــی فکــر کــردم خانــم آلیســون االن هفــت پادشــاه را بــه
خـواب دیــده .ولــی وقتــی یــادم بــه مســاله خــودم افتــاد مثــل بــرق از جــا
بلنــد شــدم و رفتــم جلــوی آینــه .شــروع کــردم از گردنبنــد تعریــف
کــردن و عذرخواهــی کــردن کــه مــن کال اینجــور چیزهــا اســتفاده
نمیکنــم و خیلــی اهــل زلــم زیبمــو نیســتم.
قیافــهاش تــو هــم رفــت و گفــت« :اگــه میدونســتم یــه چیــز دیگــه
میگرفتــم .چــی دوســت داری؟»
گفتم« :نه هیچی .اصال چیزی نگیر».
لبخنــد زد .احســاس کــردم دســتم رو شــده و حتمــا از چشــمهام
میخوانــد کــه ازش خوشــم آمــده .فکر کــردم بایــد همیــن االن اینجا را
تــرک کنــم .دو نفــر بــا دو فکــر مختلــف تــوی مغــزم دعـوا میکردنــد.
یکــی میگفــت پاشــو فــرار کــن ،االنــه اون اتفاقــی کــه نبایــد ،میافتــه.
دیگــری میگفــت زندگــی کوتاهــه جام ـی از آن برگیــر.
لعنت به این جام!
ولــی یــک لحظــه کــودک درونــم یــا شــاید هــم خیــام درونــم خواســت
ریــکاردو را در آغــوش گرفتــه ،ســرش را روی شــانهاش گذاشــته و
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اعتــراف کنــد کــه بلــه ،مــن هــم از تــو خوشــم میآیــد .ولــی چــه کنــم
کــه افتــاد مشــکلها.
در ایــن لحظــه معلــم اخــاق درونــم فــوری وارد عمــل شــد و گفــت
خــر نشــو .فکــر آینــده بــاش.
در بیــن ایــن جنــگ و جــدال ریــکاردو پرســید« :پریســا تــو دوســت
پســر داری؟»
گفتم« :ها؟ نه».
لزبین هستی؟
نه ،نه نیستم.
خندیــد گفــت« :اگــه باشــی هــم اشــکالی نــداره .راحــت بــاش .اتفاقــا
مــن از لزبینهــا خوشــم م ـیآد».
و لبخند گل و گشادی زد.
گفتم« :نه .لز نیستم».
گفت« :امشب میمونی پیشم؟»
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خیــره شــدم بــه زمیــن و بــه نقشهــای راهراه موکــت .عیــن دخترکهای
خجالتــی عهــد بــوق که جلــوی اولین خواســتگار نشســتهاند.
تِخ ـواب خوابیــدم و
گفــت« :نتــرس .مــن قبــا بــا دختــرا تــو یــه رخ 
هیــچ اتفاقــی هــم بینمــون نیفتــاده».
خنــدهام گرفــت .گفــت« :اگــه میخــوای میتونیــم بــا هــم یــه دود
کوچولــو هــم بکشــیم .مــن یــه چیــزی دارم خیلــی خوبــه».
گفتــم« :اوه نــه ،نمیشــه اینجــا ســیگار کشــید .خانــم آلیســون میفهمــه
بــه کالــج گــزارش مـیده و اونوقــت ممکنــه بیرونتــون کنــه و بعــد پیــدا
کــردن اتــاق خیلــی ســخت میشــه وســط تــرم».
گفت« :اوکی ،اوکی .بیخیال».
باالخــره وحشــت مــورد نظــر کــه بــرای تصمیمگیــری الزم داشــتم،
کامــا بــه مــن غلبــه کــرد .بلنــد شــدم لیــوان را گذاشــتم روی میــز
و گفتــم« :مــن بایــد بــرم .بایــد زود بخوابــم .فــردا تــا غــروب کالس
دارم».
لبخندش محو شد.
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خــودم را انداختــم روی تخــت و چنــد نفــس عمیــق کشــیدم .ضربــان
قلبــم مـیزد تــوی شــقیقههام .گــر گرفتــه بــودم .چفــت پشــت در اتاقــم
را انداختــم و فــورا بــه نینــا پیــام دادم کــه« :بیــداری؟ یــه کار فــوری
دارم».
جواب نداد .یادم افتاد که چراغ اتاقش خاموش بود.
به ریکاردو پیام دادم که« :متاسفم!»
حــدود بیســت دقیقــه گذشــت ج ـواب داد« :چــرا؟ فکــر کــردم ازمــن
خوشــت م ـیآد!»
نوشــتم« :آره .خوشــم مــیآد .امــا بــرام راحــت نیســت .بعــدا بهــت
توضیــح مــیدم».
نوشت« :اشکالی نداره».
حتی کنجکاوی نکرد .عصبانی شدم .به درک .گرفتم خوابیدم.
صبــح بــا ســر ســنگین و حالــت تهــوع بیــدار شــدم .دهنــم تلــخ بــود و
یــاد اتفــاق دیشــب بــه دلشــوره انداختــم .فــورا موبایلــم را نــگاه کــردم
ی نبــود .برایــش نوشــتم مــن تــا حــاال بــا کســی نبــودم .بــا هیــچ
پیام ـ 
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مــردی.
ج ـواب نــداد .اضطرابــم بیشــتر شــد .نرفتــم دانشــگاه .تمــام روز مثــل
جســد روی تخــت دراز کشــیده بــودم و منتظــر یــک پیــام بــودم .باالخره
خیلــی دیــر ج ـواب داد کــه درک میکنــم و هیــچ اشــکالی نــداره.
شــب کــه شــد نینــا ســراغم را گرفــت و گفــت« :چــی شــده مثــل
تــارک دنیاهــا شــدی .از اتاقــت بیــرون نمیــای .از دیــروز ندیــدمات .چــه
کار فــوریای داشــتی دیشــب؟»
گفتــم« :حوصلــه نــدارم .از زندگــی خســته شــدم .دلــم میخــواد
بمیــرم».
گفــت« :از کــی دلــت میخ ـواد بمیــری؟ تــو مگــه امتحــان نــداری
ایــن هفتــه؟!»
و نشست کنارم روی تخت .زدم زیر گریه.
گفت« :بگو چی شده .زود بگو».
دســتش را گذاشــت روی پیشــانیام .گفتــم« :مریــض نیســتم ».گفت:
«اتفاقــی افتــاده؟ خانـوادهات خوبن؟»
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گفتم« :آره .خوبن .خیلی هم خوب».
حالــم کــه کمـی روبـهراه شــد اتفــاق دیشــب را برایــش تعریــف کــردم
و اعتــراف کــردم کــه آن روز جلــوی تلوزیــون بهــت دروغ گفتــم و تــا
بــه حــال از چنــد پســر خوشــم آمــده ولــی وارد هیــچ رابط ـهای نشــدم.
پرسید« :یعنی تو تا حاال با هیچ مردی نخوابیدی؟»
گفتم« :نه .البته دوست پسر داشتم ولی نه اونطوری».
از توضیحاتــم گیــج شــده بــود .گفتــم« :ببیــن مثــا میشــه دوســت
باشــید ولــی ســکس نکنیــد».
گفت« :خب این که میشه جاست فرند نه دوست پسر».
گفتــم« :نــه ،جاســت فرنــد نیســت چــون کــه دســت همــو میگیریــد.
همدیگــر و مــاچ میکنیــد و از اینجــور چیــزا».
بدتــر شــد .دوبــاره توضیــح دادم کــه چــون در یــک کشــور اســام 
ی
بــزرگ شــدم ناچــار نمیتوانســتهام دوســت پســر بــه آن معنــا بگیــرم.
گفت« :ولی شما که خیلی وقته انگلیس زندگی میکنید؟!»
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گفتم« :آره ولی توضیحش آسون نیست».
حوصلــه نداشــتم ایــن وضــع عجیــب و پیچیــده را برایــش بــاز کنــم.
کلــی پیشزمینــه میخواســت .بعــاوه دلــم نمیخواســت از فرهنــگ
خانوادگیــم برایــش بگویــم و اینکــه بــرای پــدر و مــادرم خیلــی مهــم
اســت کــه بــا چــه آدمهایــی دمخــور میشــوم .و ایــن یعنــی یــک جــور
مراقبــت غیــر مســتقیم .از ایــن گذشــته خــودم را یکپــا خانــم ناظــم
بــار آوردهانــد کــه حتــی اگــر آنهــا هــم راضــی باشــند بــه دوسـت پســر
داشــتنام ،خانــم ناظــم درونــم بــا چــوب بــاالی ســرم ایســتاده و بــه
محــض اینکــه فکــرش میآیــد تــوی ســرم ،چماقــش هــم پشــتبند
روانــه میشــود.
بــه وضعیــت نینــا حســرت خــوردم کــه همــه عمــرش آزاد زندگــی کــرده
بود .
نینــا گفــت« :مــن اولیــن سکســم تــو شــونزده ســالگی بــوده .ولــی تــو
هــم اینقــدر ســخت نگیــر .باالخــره از ایــن مرحلــه عبــور میکنــی.
ویرجیــن بــودن کــه ســرطان نیســت .بــا خــودت مهربــون بــاش .تــو تــازه
بیســت و یــک ســالته هنــوز وقــت داری».
گفتــم« :شــنیدی بــر اســاس تحقیــق تــازهای کــه انجــام شــده ،هــر
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دانشــجو بــه طــور متوســط ســاالنه بــا ده نفــر میخوابــه و تــا پایــان دوره
تحصیــل ،ایــن رقــم بــه بیســت تــا بیســت و پنــج نفــر میرســه؟»
خندید گفت« :نترس سرت بی کاله نمیمونه».
گفتم« :نه به اون شوریشور ،نه به این بینمکی».
حــرف زدن بــا نینــا خیلــی خــوب بــود .ســعی کــردم تــا حــد امــکان
بــه ریــکاردو فکــر نکنــم و دوبــاره مشــغول درس و پروژههــا بشــوم.
امــا دســت خــودم نبــود .بــه کوچکتریــن صدایــی از اتاقــش گــوش
مــیدادم .از اینکــه ســاکت و کمحــرف شــده بــود و ســرد ســام و
احوالپرســی میکــرد ناراحــت میشــدم .دیگــه نمیپرســید کــه
شــب خــوب خوابیــدی یــا اینکــه دانشــگاه چطــور بــود یــا مثــل گاهــی
وقتهــا کــه میگفــت دختــرای ایرانــی خوشــگلند.
گردنبنــدش را بــا یــک یادداشــت عذرخواهــی گذاشــتم زیــر در
اتاقــش .امــا دلــم میخواســت دوبــاره بــا هــم بیــرون میرفتیــم و
میرقصیدیــم؛ یــا دربــارهی چیزهــای مختلــف حــرف میزدیــم .کاش
حداقــل میشــد دوســت معمولــی باشــیم.
نینــا گفــت« :شــاید بــرای تــو بهتــره کــه وارد رابطــه نشــدی .تــو دختــر
رمانتیکــی هســتی .ریــکاردو هــم چنــد وقــت دیگــه برمیگــرده
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کشــورش .اونطــوری خیلــی عــذاب میکشــیدی».
ایــن هــم بهانــه خوبــی بــرای نادیــده گرفتــن عالق ـهام بــود .امــا خیــام
درونــم بــاز فعــال میشــد و میگفــت؛ نتــرس از روز جدایــی ،زمــان
حــال را دریــاب.
نینــا توصیــه کــرد کــه بایــد بــا روانشــناس صحبــت کنــم .راضــی شــدم
و بــرای بعــد از تعطیــات ســال نــو وقــت گرفتــم.
نزدیــک کریســمس ،پانیســون بــه طــرز عجیبــی ســاکت و بـیروح شــده
بــود .خانــم آلیســون بــه خاطــر پــادرد کمتــر بــه طبقــه مــا ســر م ـیزد.
فیلیپــه هــم بیشــتر روزهــا پیــداش نبــود .ریــکاردو هــم اکثــر وقتهــا یــا
خانــه نبــود یــا وقتــی بــود ،هیــچ صدایــی از اتاقــش نمیآمــد .گاهــی
تــوی راهپلــه بــه هــم برمیخوردیــم یــا تــوی آشــپرخانه و بعــد از یــک
ســام سرســری ،ســریع از هــم فاصلــه میگرفتیــم .تــا اینکــه یــک روز
غــروب وقتــی از دانشــگاه برگشــیم ،خانم آلیســون مشــغول عــوض کردن
مالفههــای تخــت و تمیــز کــردن اتــاق پســرها بــود .بــاد از پنجــرهی
نیمهبــاز مــیزد زیــر پردههــا .لحــاف و بالشهــا بــدون روکــش و
لخــت افتــاده بــود یــک گوش ـهی تخــت.
با دیدن ما گفت« :پسرها رفتن .برگشتن کشورشون».
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نینا پرسید« :برای ژانویه؟ چه زود رفتن!»
گفت« :نه .برای همیشه».
پرسیدم« :ترمشون مگه شش ماهه نبود؟»
الیســون شــانه بــاال انداخــت و گفــت« :نمیدونــم .البــد پولشــون تمــوم
شده».
و درحالیکــه دســتهای مالفــه را بیــرون میبــرد گفــت« :اتاقهــا
بــرای دو نفــر دیگــه رزرو شــده».
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