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بخش یک

از خنــده خــودم را خیــس میکنــم .مایعــی گــرم از الی پایــم
میچرخــد و میرســد تــا حوالــی مچــم ،جــوراب ســیاه نایلونــیام.
رزا آن بــاال مانــده .صــدای دســت و ســوت پســرها از آن طــرف دیوار
میایــد .او لــب دیــوار نشســته و از خنــده بدنــش بــه رعشــه افتــاده.
امــروز از صبــح دو بــار آژیــر قرمــز كشــیدهاند .هــر بــار هــم بچههــا
بــا جیــغ و داد ریختنــد تــوی راهــرو ،حــاال نیــم ســاعت مانــده بــه زنگ
آخــر ،میخواهنــد مدرســه را تعطیــل كننــد .رزا تــوی ایــن هیــر و ویــر
بــا بچههــای کالس شــرط بســته از دیــوار مدرســه بپــرد تــوی خیابــان.
خانــم قندهــاری مـیدود ســمت مــا .مقنعـهاش را چپانــده توی کاپشــن
ورزش ـیاش و شــلوار ســه خــط پوشــیده ،ســینههای بزرگــش وقــت
دویــدن مثــل میلهــای زورخانــه در حركتــی دورانــی بــاال و پاییــن
مـیرود .بیتــا کولـهاش را میکشــد روی شــانه و بــا تــوپ بســکتبالش
چنــد دریبــل میزنــد و م ـیرود ســمت آبخــوری ،داد میزنــم:
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خانــم قندهــاری میدمــد تــوی ســوتش .ســرم را بــاال میگیــرم ،رزا
را نمیبینــم .صــدای زنــگ مثــل تیــری هــوا را میشــکافد .کاپشــن
زردم را مچالــه میکنــم زیــر بغلــم و کیــف خــودم و رزا را مینــدازم
روی دوشــم و بــدو در هجــوم بچههــای دم در خــودم را گــم میکنــم.
بچههــا رزا را دوره کردهانــد؛ دارد خــودش را میتکانــد و هنــوز
نیشــش بــاز اســت .کیفــش را میدهــم دســتش و میگویــم:
 بدو! خانم قندهاری دنبالمونه. بیتا چی؟ اونو ولش.میدانــم گلچیــن فــردا صبــح اول وقــت رزا را از صــف میكشــد
بیــرون ،خفتــش میكنــد كنــج دیــوار و بــا آن لــب و لوچــهی
گوشــتالود و زبــان بزرگــش ســخنرانی غــرا و پــر ت ُفــی برایــش ترتیــب
میدهــد .بعــد هــم نمایــش پرونــده زیــر بغــل و كشــاندن پــدر و مــادر
بــه مدرســه و پــا در میانــی معلــم پرورشــی راه میفتــد.
مــا در ســرازیری خیابــان اندیشــه میدویــم .پاچ ـهی خیــس شــلوارم
پیچیــده دور پایــم .میشــود کــه بایســتیم .امــا میدویــم .نمیدانــم از
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چــه فــرار میکنیــم .بــه دختــری تــوی پیــادهرو تنــه میزنــمُ .هشــی
میکشــد .نــگاه میکنــم .چانــهی مقنعــهاش را کشــیده تــا نــوک
دماغــش و موهایــش را بــه انــدازهی یــک دیــگ بــاالی ســرش قلنبــه
کــرده .از آن مکشمــرگ ماهاســت .کالســورش را چنــان بغــل
گرفتــه ،انــگاری شــوهرش باشــد .رزا میگویــد« :تــو کالت!»
دختــر چیــزی میگویــد کــه مفهــوم نیســت .صــدای نزدیــك شــدن
ماشــینی میایــد؛ نــگاه میكنیــم ،یــك گلــف قرمــز اســت .مــن
خیالیــم نیســت ،دوســت دارم تــا خانــه بــدوم .بــوی تنــدی میزنــد
زیــر دماغــم .رزا میگویــد« :شــهناز صبــر کــن!»
ناگهــان میایســتد .دســت میکنــد میــان کاکلــش و موهــای بــاالی
ســرش را میدهــد بیــرون .شــلوارش را کــه میکشــد بــاال مچهــای
ســفیدش معلــوم میشــود .جــوراب حولــهای ســفید ســاق کوتــاه
پوشــیده .صبــح بــه خاطــر همیــن جورابهــا خانــم گلچیــن از صــف
کشــیدش بیــرون ،بازویــش را گرفــت و چســباندش بــه دیــوار .صــف
کــه میگذشــت ،دیــدم قــوز کــرده و مقنعــهاش را کشــیده تــوی
صورتــش.
گلــف قرمــز نزدیــک میشــود .صــدای موســیقی میپیچــد .مــردی
دارد بــا هیجــان و پــر ســوز از شــب مســتی میخوانــد .یــک موتــوری
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از كنارمــان قیقــاج مـیرود .ماشــین قرمــز بــه مــا رســیده و در امتــداد
پیــادهرو ســرعتش را بــا گامهــای مــا هماهنــگ کــرده .رزا زیباســت.
ایــن را مــن نمیفهمــم .امــا حتمــا زیباســت کــه پســرها ایــن همــه
دنبالــش هســتند .یــک بــار هــم آمــده بــود خانـهی مــا ،بعــدش مامــان
مــدام از رزا بــد میگفــت و صــادق دربــارهاش شــوخی میکــرد.
صــادق رزا را تــوی خانهمــان ندیــد ،یكبــار در خیابــان دیــدش؛ مــن
و رزا در راه خانــه بودیــم .صــادق بــا لبــاس ســربازی بــود ،آمــده بــود
دنبــال كار معافیــش كــه یــك جایــی ســر پیــچ خیابانــی رو در روی
مــا درآمــد .یــادم هســت آفتــاب بــود و صــادق لبـهی كاله ســربازیش
را داده بــود پاییــن و نیمــی از صورتــش زیــر تیرگــی ســایبان كاله
بــود .مــا را كــه دیــد نیشــش بــاز شــد؛ یكجــور جذابــی خندیــد.
لبــاس ســربازی بهــش میامــد .همیشــه اینطــور نبــود ،آن روز ایــن
جــور شــده بــود .بعدتــر تــا چنــد روز از مــن میپرســید« :اون دوســتت
اشــرف ســادات چطــوره؟» مــن دوســتی بــه نام اشــرف ســادات نــدارم.
صــادق هــم عادتــش هســت ،اســم آدمهــا را یــادش م ـیرود یــا نــام
مخصــوص خــودش را میگــذارد سرشــان .اشــرف ســادات زنهایــی
را میگویــد كــه چــادر گلــی ســر میكننــد و دم در میایســتند
بــه گــپ زدن بــا همســایهها .رزا اینطــور نبــود .صــادق داشــت در
ش ســر بــه ســرش میگذاشــت.
خیال ـ 
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راننــدهی گلــف پســری سفیدروســت .ســبیل پــر رنــگ مشــکی دارد؛
انــگاری كســی بــه شــوخی بــا ماژیــك ســیاه برایــش ســبیل گذاشــته
باشــد .دســتش را کــه از ماشــین بیــرون میــاورد زنجیــر دور مچــش
میدرخشــد؛ طــا نیســت ،از همیــن زنجی ـر سفیدهاســت کــه رویــش
بــا حــروف التیــن ســر هــم نوشــته " ."LOVEپســر میخنــدد و
چیزهایــی میگویــد .نگــران بویــی هســتم کــه ازم پخــش میشــود.
اینهــا را نمیفهمــم؛ ایــن آدمهــای تــوی ماشــین را ،رزا را بــا ایــن
جورابهایــش و بیتــا را بــا آن موهــای همیشــه بــور کــردهاش.
میگویــد رنــگ موهــای خــودش اســت ،امــا دروغ میگویــد .مثــل
گونههایــش کــه همیشــه رژ میمالــد و هــر صبــح ناظــم میفرســتدش
دستشــویی تــا ســر و صورتــش را پــاک کنــد ،امــا وقتــی برمیگــردد
همانطــور ســرخ و ســفید اســت؛ میگویــد رنــگ صورتــش همیــن
اســت.
گلــف قرمــز تــا نزدیــک خیابــان بــا مــا میایــد .بــا مــن کــه نــه ،خــودم
را اضافــه فــرض میکنــم؛ خــوب میفهمــم آن پســر ســبیلو دوســت
داشــت مــن نبــودم .بــرای همیــن اینجــور رفتــار میکنــد .انــگار کــه
مــن نیســتم .میگویــم« :مــن رفتــم» و قدمهایــم را تنــد میکنــم .رزا
میگویــد« :اِ؟ جــون مــادرت راســت میگــی؟»
شــل شــل حــرف میزنــد .بــا مــن نیســت .فاصلــه میگیــرم .رســیدهام
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بــه خیابــان اصلــی .یــک موتــوری میپیچــد تــوی فرعــی .میخواهــم
برگــردم و بــه رزا تذکــر بدهــم .گلــف قرمــز رفتــه .رزا دارد مـیدود
بــه ســمت مــن .موتــوری بــه مــا كــه میرســد توقــف میكنــد .موتــور
ســوار مــردی اســت بــا صــورت ریــزه و موهــای پــر پشــت ســیاه.
كلـهاش شــبیه زودپــز مامــان اســت؛ بــزرگ و ســخت بــه نظــر میایــد.
بــا نــوك پایــش تعــادل موتــور را نگــه داشــته .میگویــد« :وایســتین
ببینــم!»
پیراهنــش را روی شــلوارش انداختــه .ریــش هــم دارد .ایــن یعنــی مــا
بایــد بایســتیم .میپرســد« :كجــا میریــن؟»
میگویم« :خونه».
از موتــور پاییــن میایــد« :مگــه دو تعطیــل نمیشــین؟ از مدرســه فــرار
كردیــن؟»
رزا رنگــش بــه زردی میزنــد .جوشهــای صورتــش مثــل تبلههــای
نــم روی دیــوار گچــی برجســته و ســرخ بــه نظــر میایــد .ســرش را
انداختــه پاییــن و دســتش میــان موهایــش میچرخــد .میگویــد:
«واینســتا ...واینســتا!»
جــوری حــرف میزنــد كــه حركــت لبهایــش معلــوم نباشــد.
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مــن میایســتم .فكــر میكنــم چــارهای نیســت .پیــكان ســفیدی هــم
میرســد .دو مــرد جلــو نشســتهاند؛ شــبیه همــان زودپــزی كــه ســوار
موتــور بــود .فقــط آن كــه كنــار دســت راننــده اســت پیرتــر اســت.
ریشــش هــم زبــر اســت و حنایــی؛ شــبیه ســیم ظرفشــویی زنــگ
زده .آن دو تــای دیگــر ریــش و سبیلشــان نــرم و نــازك و نورســته
اســت .پیــكان كــه میایســتد دیگــر رزا هــم پــا شــل میكنــد .دو
تایــی در چنــد قدمــی هــم میایســتیم .آن كــه پیرتــر اســت از ماشــین
پیــاده میشــود .رزا مثــل زنعمــو پــوران كــه تیروئیــدش درســت
كار نمیكنــد ،چش ـمهایش وغ زده .مــن خنــدهام میگیــرد .همیشــه
همینطــورم ،وقتــی میترســم خنــدهام میگیــرد .خنــدهام از خنــده
نیســت ،اختیــار عضــات صورتــم را از كــف میدهــم .صورتــم
بیخــودی كــج و كولــه میشــود .لــب پایینــم میلــرزد و كســی ببینــد
خیــال میكنــد میخنــدم .وقــت رقصیــدن هــم اینطــور میشــوم.
یكبــار دوســت صــادق وســط مهمانــی دســت دراز كــرد ســمت مــن
كــه بیــا برقصیــم؛ بلنــد شــدم .اولیــن بــار بــود پســری مــرا دعــوت بــه
رقــص میكــرد ،بعــدش هــم دیگــر پیــش نیامــد .دســت و پایــم مــال
خــودم نبــود .یــك آقایــی هســت تــوی نوارهــای ویدئــو گفتــه مث ـ ً
ا
دســت راســت را كــه میــاوری جلــو ،پــای چــپ را بدهیــد عقــب.
یــا مث ـ ً
ا یــاد داده كــه دس ـتها میــان موهــا و چش ـمها خمــار باشــد
وقــت رقصیــدن .یــا حركــت شــانه و چــه و چــه ...همــه را تــوی یــك
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نــوار ویدئــو چنــد بــاری در خانــهی رزا دیــدهام .بیتــا و رزا بلدنــد
مثــل آن آقــا سرشــان را روی شــانه شــل كننــد و موهایشــان را بــه
حركتــی افشــان .مــن امــا فقــط لــب پایینــم میلــرزد .از تــرس اســت،
امــا میشــود مثــل رقاصههــای كابــاره كــه ابــرو تــا بــه تــا میكننــد و
لــب میجنباننــد بــه بوســه.
مــا را ســوار پیــكان ســفید میكننــد .میگویــم« :بگذاریــد بــا
خانوادهمــان تمــاس بگیریــم .مدرســهمان همیــن بغــل اســت».
میگویــم« :امــروز هــی آژیــر قرمــز كشــیدند بــرای همیــن زود
تعطیلمــان كردنــد .ســرایدار مدرســه خانــهاش همانجاســت ،از او
بپرســید».
مــا داشــتیم میرفتیــم خانــه و اگــر دیــر میرســیدیم مامــان نگــران
میشــد .مامــان كــه نگــران بشــود چش ـمهایش مثــل ماهــی میشــود؛
گــرد و مرطــوب .رنگــش هــم زیــادی ســفید میشــود .مــن از نگرانــی
مامــان میترســم .یــك بــار وقتــی ســه ،چهــار ســاله بــودم مامــان
نگــران شــد و مــن را كتــك زد .انزلــی بودیــم .مامــان و خواهــرش
رفتــه بودنــد خریــد .مــن مانــده بــودم پیــش آقاجــان .آقاجــان البــد
حوصل ـهاش ســر رفتــه بــود یــا چــی كــه مــن را برداشــت و بــرد دم
دكان ســلمانی ســری بــه رفقایــش بزنــد .وقتــی آمــدم مامــان ســر
كوچــه ایســتاده بــود؛ شــبیه ماهــی ،یعنــی مــن تــوی همان ســه ســالگی
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فهمیــدم ماهــی شــده .بغــل آقاجــان بــودم .دامــن كوتــاه پفــی پوشــیده
بــودم .آقاجــان هــم ســیگارش گوشــهی لــب جیزجیــز میكــرد.
نگاهــم را از صــورت مامــان برداشــتم و دوختــم بــه خاكســتر ســیگار
آقاجــان كــه رشــد میكــرد و كمــرش میشكســت .بعــد خاكســترش
بیصــدا افتــاد روی رانهــای لختــم كــه از زیــر دامــن پفــی پیــدا بــود.
جیغــم در آمــد و تــوی هــوا لگــد انداختــم .خیــال كــردم ســوختهام.
ترســیده بــودم و هــی جیــغ مـیزدم .رســیده بودیــم بــه مامــان .مامــان
كــه صورتــش شــبيه ماهــي بــود ،خوابانــد بیــخ گوشــم؛ چیــز مهمــی
نبــود .اشــتباه لپــی بــود .مامــان خیــال كــرده بــود در نبــودش مــن در
خانــه را بــاز كــردهام و بیاجــازه از خانــه بیــرون رفتــهام و آقاجــان
هــم پـیام دویــده تــوی خیابــان و مــن را بــه زور گرفتــه و مــن حــاال
كــه دســتگیر شــدهام دارم تــوی بغلــش جفتــك مینــدازم .از آن بــه
بعــد زیــاد پیــش آمــد كــه اطرافیــان در مــورد مــن دچــار اشــتباه
لپــی شــوند؛ ماهیهــا ،دیگهــای زودپــز و خانــم معلمهایــی كــه
روپوشهــای بلنــد ســیاه میپوشــند .حــاال هــم در صندلــی عقــب
پیــكان بــاال و پاییــن میشــدیم.
میپرسم« :برای چی ما را میبرید؟»
رزا اشــك میریــزد و مــن دقــت كــه میكنــم ،میبینــم دمــاغ
رزا بــزرگ اســت .چطــوری پســرهای خیابــان اندیشــه متوجــه ایــن
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موضــوع نیســتند؟
ریــش حنایــی جــواب میدهــد« :وقتــی رفتیــم كمیتــه معلــوم میشــه
دلیلــش چیــه».
مــا را میبردنــد جایــی تــا معلــوم شــود چــرا آوردهانــد آنجــا.
یعنــی البــد آنجــا كســانی بودنــد كــه چرایــش را میگفتنــد .بعــد
خیــال كــردم بایــد جایــی باشــد ،یــك چهاردیــواری ،بــدون پنجــره.
پنجــره حــواس آدم را پــرت میكنــد .اتاقــی بــا دیوارهــای آبــی و
چنــد میــز و صندلــی و آدمهایــی كــه نشســتهاند و فكــر میكننــد و
بابتــش حقــوق میگیرنــد .آنهــا كســانی بودنــد كــه پاســخ هم ـهی
پرســشها را داشــتند.
رزا كالفـهام كــرده بــس كــه پایــش را روی صندلــی فلــزی كــه تــوی
راهروســت تــكان میدهــد .تكانــش ،لــرزه و رعشــهاش از پایــهی
صندلــی منتقــل میشــود بــه مــن .مــا را بخــش مبــارزه بــا مــواد مخــدر
آوردهانــد .تــوی راهرویــی نشســتهایم كــه دم در ورودیــش روی
یــك تكــه كاغــذ بــا ماژیــك آبــی نوشــتهاند :مبــارزه بــا مــواد مخــدر
و مــن فكــر میكنــم مــا تــوی كیفمــان حتــی آدامــس هــم نداریــم.
ســاعت از دو گذشــته و مــن از گشــنگی دهانــم تلــخ شــده .از
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اتفــاق ظهــر فقــط خارشــی حوالــی رانهایــم مانــده و آنجــا كــه
شــلوارم خیــس شــده بــود ،حالتــی خشــك و شــكننده پیــدا كــرده.
دلــم میخواهــد بــروم دستشــویی و خــودم را بشــویم .تــوی راهــرو
دیگهــای زودپــز در اندازههــا و ســنهای مختلــف در حركتنــد.
آنهــا همدیگــر را بــرادر صــدا میكننــد؛ بــه نظــر میرســد اعضــای
یــك خانــواده باشــند.
مــا منتظریــم تــا در موردمــان تصمیمــی عاقالنــه بگیرنــد .رزا زیــر لــب
آیةالكرســی میخوانــد .مــن فكــر میكنــم صبــح از صف كشــیدندش
بیــرون ،بعــد هــم كه بــاالی دیــوار مانــده و پســرهای دبیرســتان روبهرو
برایــش ســوت میكشــیدند ،حــاال هــم كــه اینجــا نشســته ،بدبخــت
عجــب روز پربــاری داشــته! قیافــهاش را كــه میبینــم چطــور لــب
میجنبانــد و خــودش را روی صندلــی تــاب میدهــد ،نمیتوانــم
جلــوی خنــدهام را بگیــرم .مــدام میزنــد بــه پهلویــم و میگویــد
نخنــد تــا دلشــان برایمــان بســوزد و زودتــر ولمــان كننــد .لبهایــم
را بــر هــم فشــار میدهــم .از خــودم میپرســم اینجــا حوصلهشــان
ســر نم ـیرود؟ بــا ایــن لباسهــای همشــكل ،كنــار دیوارهــای رنــگ
و رو رفتــه و موزاییكهــای خــاك گرفتــه و میزهــای فلــزی؟
مــا را صــدا كردنــد؛ بــه نــام نــه ،كســی اســممان را نپرســید .بــا اشــاره
چشــم و حركــت ســر بــا مــا حــرف میزننــد .یــك دفتــر بــزرگ
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میگذارنــد جلویمــان ،شــبیه دفتــر نمــره .بعــد بــرادر جوانــی پشــت
میــز بــا انگشــت جایــی را نشــان میدهــد .میگویــد« :امضــا كنیــد!»
دس ـتهای بــرادر كوچــك ســفید اســت و روی بندهــای انگشــتش
موهــای ظریــف بــور دارد .تــوی مشــتش تســبیحی اســت كــه دنبالهاش
روی كاغــذ کشــیده میشــود .میگویــد« :صبــر كنیــد!»
مــن كــه خــم شــدهام روی دفتــر بــاز میایســتم .بــرادر رو بــه بیــرون
میگویــد« :بــرادر ســیفی بنویســم بــه چــه دلیلــی؟» و تســبیح را ایــن
دســت آن دســت میكنــد .صدایــی از بیــرون اتــاق جــواب میدهــد:
«یــک چیــزی بنویــس دیگــر».
بعــد ایــن یكــی پشــت میــز مكثــی میكنــد .دســتی بــه ریــش بــورش
میكشــد و بــاز اشــاره میكنــد همــا ن جــای قبلــی و مــن نــام و نــام
فامیلــم را مینویســم و یــك خطخطــی هــم میزنــم پایــش كــه
مثـ ً
ا امضــا .امضــا نــدارم .بلــد نیســتم هنــوز .فكــر میكنــم هــر وقــت
یــك حســاب بانكــی داشــتم امضــا هــم یــاد میگیــرم .رزا بــا دســتمال
كاغــذی تــوی مشــتش یــك امضــای واقعــی مینــدازد پــای دفتــر.
وقتــی میرســم خانــه ،مامــان ســر كوچــه ایســتاده .منتظــرم بخوابانــد
زیــر گوشــم .امــا تــا میرســم بــرای جلوگیــری از هر گونــه اشــتباه لپی
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كل ماجــرا را برایــشتوضیــح میدهــم .مامــان چیــزی نمیگویــد.
میرویــم خانــه .مــن روپوشــم را درمیــاورم و مامــان زیــر قابلمــهی
غــذا را روشــن میكنــد.
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صــادق تنهــا عضــو خانــواده بــود کــه متوجــه چیزکــی متفــاوت در من
شــد .همیــن بــود کــه وقتــی پــدر و مــادرم داشــتند مــرا بــه امیــد دکتــر
شــدن ،میفرســتادند رشــتهی تجربــی ،اوگفــت بــروم رشــتهی هنــر
بخوانــم .امــا «چیــزک» درون مــن فقــط «چیزکــی» بــود ،یعنــی تفاوتــم
آن قــدر بــزرگ نبــود کــه خــودش بــه حــرف بیایــد .یــادم نمیایــد پدر
و مــادرم اصــراری کــرده باشــند .مــن هــم اعتراضــی نکــردم و همــه
چیــز بــه خیــر و خوشــی تمــام شــد و مــن شــدم دانشآمــوز رشــتهی
تجربــی .حــاال ش ـبهای امتحــان زیــر کتــاب شــیمی ،جلــد چهــارم
جــان شــیفته را جاســازی میکنــم و تــا صبــح بــا دقــت چهــرهی علــی
نصیریــان در شــیر ســنگی را بــا مــداد رنگــی میکشــم.
خانــم ســاوجی یــک پســتان دارد .مــن آخریــن نفــری بــودم کــه
فهمیــدم .آن قــدر چشــم دوختــم بــه خانــم ســاوجی کــه پــای تختــه
بــا گچهــای رنگــی شــکل ســلول عصبــی را میکشــید تــا باالخــره
توانســتم از زیــر هفــت الیــه لباســی کــه تنــش هســت ،صافــی یــک
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طــرف بدنــش را ببینــم .وقتــی فهمیــدم ،ناگهــان ایــن زن بــا آن پوســت
خیلــی ســفید و ابروهــای خیلــی ســیاه شــکل دیگــری برایــم پیــدا کرد؛
تــا اطــاع ثانــوی او نمــاد قــدرت و ایســتادگی اســت .چیــزی غیــر
از دبیــر زیستشناســی خشــك و خالــی کــه صدایــش خ ـش دارد و
خوشمزهتریــن شــوخیها را بــا اخــم تحوی ـل میدهــد و ایــن البتــه
تاثیــر شــوخیش را بیشتــر میکنــد .بــا نمکتریــن مــزهای هــم کــه
همیشــه بــرای عــوض کــردن فضــای کالس میپرانــد مربــوط بــه مــن
اســت:
 خانــم شــکوهی ،دانشآمــوز رشــتهی تجربــی ،زیستشناســی راتــک مــاده زده!
و بعــد بمــب خنــدهی بچههــا میترکــد .انــگار شــنیدن ایــن حــرف از
دهــان خانــم ســاوجی همیشــه تازگــی دارد .بــرای خــودم هــم عجیــب
اســت .انــگار بــه اشــتباه زنــگ خانـهای را زده باشــم و بعــد بــه خاطــر
رو در بایســتی وارد آن خانــه شــده و بعــد از آن ،بــاز از روی شــرم
همانجــا مانــدگار شــوم .چهارزانــو نشســتهام روی تخــت و كتــاب
جلــوی رویــم بــاز اســت :زیستشناســی و آزمایشــگاه -ســال دوم.
ورق میزنــم و تــوی ســرم بــه خــودم میگویــم« :بایــد بخوانم!ایــن
لعنتــی را بایــد بخوانــم! جــای ایــن اســکلتها را بایــد یــاد بگیــرم!
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و اینکــه لقمــهی غذایــی را کــه میبلعــم از کجــا مــیرود تــو و از
کجــا میایــد بیــرون .حرکــت دودی شــکل را بایــد بدانــم!»
بــاز ورق میزنــم؛ دفــع مدفــوع :یعنــی خــروج مــواد گــوارش نیافتــه
و ترشــحات لولـهی . . .گــوارش غــذا در جانــوران مختلــف ،متفــاوت
اســت .نــوع غــذا متفــاوت اســت .کــرم کــدو نــواری شــکل اســت،
انــگل اســت ،بلنــد اســت ،تــوی رودهی انســان زندگــی میکنــد و
شــبها از حفــرهی چشــمها و ســوراخ بینــی و لــب و دهــان میایــد
بیــرون .پهــن میشــود همــه جــا و میلولــد روی زمیــن ،روی فرشهــا
و صندلیهــا و رد لــزج تنــش را جــا میگــذارد روی دیوارهــا .و
کیســهتنان آنهایــی هســتند کــه آدم را میبلعنــد .آنهــا همــه جــا
هســتند .در کوچههــا ،در خانــه ،در فروشــگاهها.
دراز میكشــم .واكمن رزا پیشــم هســت .نــوار جدید داریــوش را داده
گــوش كنــم .فقــط آهنــگ اولــش را دوســت دارم؛ بــا ابــی خوانــده.
شــو آنرا خانـهی رزا دیــدم؛ بــا بیتــا ،ســه تایــی دسـتهایمان را قفــل
كــرده بودیــم بــه هــم و بــا آهنــگ خودمــان را تــاب میدادیــم،
یكطــوری کــه انــگار خودمــان آنجاییــم؛ میــان آن مــردم كــه پاییــن
ســن ایســتاده بودنــد و وقتــی داریــوش و ابــی از دو طــرف ســن وارد
شــدند جیــغ میكشــیدند .مــا هــم جیــغ كشــیدیم و مثــل آدمهــای توی
تلویزیــون دســت بلنــد كردیــم تــا بــا داریــوش و ابــی دســت بدهیــم یــا
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لمسشــان كنیــم .مــردم آنجــا تنــد تنــد عكــس میگرفتنــد .از بــرق
فلــش دوربینهــا میشــد فهمیــد؛ مــا عكــس نگرفتیــم امــا.
باطــری واكم ـن بیخــودی هــدر م ـیرود .قرقــرهی نــوار را مینــدازم
ســر خــودكار و نــوار را میچرخانــم تــا بیایــد اولــش .انــگار پرچــم
كوچكــی دســتم باشــد ،از ایــن پرچمهــای كاغــذی .نــوار جلــوی
صورتــم میچرخــد.
فكرهــامیدونــد در هــم :انگلهــا شــیب خیابــان مدرســه را میدونــد
و ســرازیر میشــوند در دهــان کیسـهتنی عظیــم.
بــاالی ســرم تصویــر دلقــک بزرگــی کــه بــه ســقف چســباندهام تــار
میشــود .خــوب شــد زدمــش آن بــاال .دیگــر بچههــا یکــی یکــی
نمیاینــد خان ـهی مــا تــا بــا دلقــک مــن عکــس بگیرنــد و ببرنــد نشــان
دوســت پسرهایشــان بدهنــد .عکسهــای بــدون روســری ،آرایــش
کــرده بــا تیشــرتهای رنگــی ،بیآســتین ،بنــدی ،بدنهــای
بــراق ،بــدون مــو .دیگــر کســی دلقــک مــرا نمیبینــد .هیــچ پســری
نمیپرســد ایــن دلقــک بــه ایــن بزرگــی را کــی کشــیده؟ چقــدر
ایــن اکلیلهــای ســبز پشــت چشــمش قشــنگش کــرده و ایــن دهــان
گشــادش دارد بــه چــی میخنــدد؟ هیــچ کــدام از دخترهــای مدرســه
بــه آن علــی و کامبیــز و هوشنگهایشــان نمیگوینــد در یــک بعــد از
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ظهــر تابســتان وقتــی ماهــا داشــتیم ناخنهایمــان را رنــگ میکردیــم
تــا پاهــای بیجورابمــان کــه از نــوک کفــش تابســتانی میزنــد بیــرون
زیبــا باشــد ،فالنــی نشســته و ایــن دلقــک را بــه ایــن بزرگــی کشــیده
و رنــگ کــرده و زیــرش نوشــته " "LOVE IS FUNNYتــا مــا
بیاییــم و انگشــت بگذاریــم زیــر گونــه و باهــاش عکــس بگیریــم.
هیچکــس ،هیــچ از آن همــه پســر کــه در خیابــان اندیشــه راه میفتنــد
و چیزهایــی زیــر لــب میگوینــد ،نمیپرســد« :فالنــی؟ همــان کــه
الغــر اســت؟ دماغــش دراز اســت؟ زیــر چشــمش دو تــا پیلـهی تیــره
دارد؟» و بگویــد عجــب دختــر هنرمنــدی .فالنــی را کســی نمیبینــد.
تــوی هــال تلفــن زنــگ میزنــد .مامــان گوشــی را بــرمــیدارد.
میگویــد« :الــو!»
چنــد بــار ،بعــد گوشــی را میگــذارد .نــوار را انداختــهام كنــار.
کتــاب روی صورتــم بــاز اســت .خنــک اســت .بــوی کاغــذ را حــس
میكنــم .پلــکمیزنــم .مژههایــم میخــورد بــه ســطح کتــاب،
صدایــی میدهــد مثــل صــدای خشخــش جــاروی رفتگرهــا .تلفــن
بــاز زنــگمیزنــد .صــادق میگویــد« :الــو!»
از روی تخــت میپــرم پاییــن .مــیروم دم درگاهــی و گــوش
میكنــم؛ صــدا از بــاال میایــد .صــادق جــوری حــرف میزنــد انــگار
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خــودش نیســت .معلــوم نیســت چــه میگویــد .عــوض حــرف زدن
انــگار دارد بــا نیــش بــاز آدامــس میجــود .حــاال ناگهــان صدایــش
واضــحمیشــود .میگویــد« :گوشــی را نگــهدار!»
بعــد صــدای بســته شــدن در را میشــنوم .صــادق بــاز گوشــی را
میبــرد اتــاق خــودش .مینشــینم لــب تخــت .کتــاب زیســت و
آزمایشــگاه در دســتم .فكــر میكنــم صــادق حــاال تــوی اتاقــش
دارد بــا نیــش بــاز دهانــش را شــل میكنــد .مثــل رزا یــا شــبیه بیتــا
وقتــی علــی اطریــش را میبینــد .مینشــینم و نگاهــم را م ـیدوزم بــه
كنــج چــپ ســقف؛ آنجــا كــه خیــال میكنــم صــادق نشســته .زبانــم
را تــوی دهانــم میجــوم .مثــل مدونــا تــوی آن شــویی كــه پیراهــن
ســفید و ســیاه ملوانــی پوشــیده ،قــر میدهــد و پســرها دنبالــش هســتند.
بــه كســی محــل نمیدهــد ،بــا آن موهــای بــور و ابروهــای ســیاه .بیتــا
هــم موهایــش همیــن رنگــی اســت .ابروهایــش هــم.
میخواهــم بدانــم صــادق بــرای چــه کســی چانـه میجنبانــد .آن هــم
او كــه ســه بــار از دو بــاری كــه میایــد مرخصــی روزهی ســكوت دارد.
نگاهــم میفتــد بــه دكمـهی قرمــز واكمــن رزا .نــوار خالــی نــدارم .نــوار
داریــوش را میگــذارم تویــش و واكمــن را میگــذارم تــوی شــلوارم.
تیشــرتم را میكشــم رویــش .مـیروم بــاال .حواســم هســت واكمــن
نیفتــد .بــه در آشــپزخانه كــه میرســم زیــر چشــمی مامــان را میپایــم؛
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پشــتش بــه مــن اســت .ســرش را جــوری خــم كــرده ســمت گاز انــگار
كلــه نــدارد؛ فقــط یــك پشــت چــاق خمیــده .بعــد ســر بــاال میكنــد.
موهایــش را از پشــت گوج ـهای بســته ،میــان تارهــای نــازك مویــش
نــور دویــده؛ نــور ظهــر جمعــه .رادیــو عــراق ترانههــای درخواســتی
پخــش میکنــد .همایــون تران ـهی «دلبــرم دلبــر» بــا صــدای معیــن را
بــه عشــقش الــی و همـهی دختــرای نــاز ورامیــن تقدیــم كــرده.
بابــا كجاســت؟ از پنجــرهی اتــاق نشــیمن میبینمــش ،میــان پیتهــای
بــزرگ و كوچــك ســرگرم اســت .بــه قــول صــادق دارد نفتبــازی
میكنــد .نفتهــا را از یــك پیــت خالــی میكنــد تــوی پیتــی
دیگــر و مــن نمیدانــم چــه فایــدهای تــوی ایــن كارش هســت .مثــل
عادتــش بــه یادداشــت برداشــتن از هــر چیــزی؛ خرجهــای روزانــه،
ســاعات بیبرقــی ،موجهــای رادیویــی ،حرفهــای آن خانــم كــه
بــا صــدای تــو دماغــی میگویــد اینجــا رادیــو مســكو .یــا عادتــش
بــه تاریــخ گذاشــتن روی همــه چیــز؛ آخریــن بــاری كــه مامــور آب
آمــد ،مامــور بــرق ،پیتهــای نفــت تــوی چــه تاریخــی خالــی شــدند،
كــی پــر شــدند ،تاریخهــای تولــد ،مرگهــا ،عروســیها ...همــه را
تــوی یــك دفتــری ریــز ریــز مینویســد .بابــا خیــال میكنــد اگــر
اینهــا را ننویســد ،ترتیــب روزهــا بــه هــم میخــورد ،تاریــخ گیــج
میشــود.
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ســر میكشــم بــاز تــوی آشــپزخانه .مامــان نیســت .البــد جایــی بیــن
یخچــال و فریــزر دارد چیــزی را جابهجــا میكنــد .گــوش میچســبانم
بــه در اتــاق صــادق .میگویــد« :خالــی نبنــد ...خالــی نبنــد»...
صدایــش بلندتــر میشــود ،میخوانــد« :خالیبنــدان در جهــان
صنعتگرنــد»...
بعــد میخنــدد .بلنــد .دســت میبــرم زیــر لباســم ،دكم ـهی قرمــز را
فشــار میدهــم .تقـهای بــه در میزنــم و میروم تــو .دراز كشــیده روی
تخــت .یــك دســتش گوشــی تلفــن اســت و دســت دیگــرش حوالــی
زیــر شــكمش .مــن را میبینــد میپــرد و چهارزانــو میشــود .یــك
جــوری نگاهــم میكنــد و یــك چیــزی تــوی چشــمهای زاغــش
تــاب میخــورد .بــا حركــت دســت میگویــم راحــت باشــد ،خیلــی
آهســته میگویــم« :دیكشــنری رو میخــوام».
خنــده همینطــور مانــده روی لبهــای كــج و كول ـهاش .بعــد انــگار
كســی چیــزی میگویــد .او جــواب میدهــد« :نــه بگــو».
و همانطــور چهارزانــو پشــت بــه مــن میچرخــد .چشــمم بــه اوســت.
واكمــن را از زیــر لباســم درمیــاورم میگذارمــش پشــت كتابهــا.
دیكشــنری را برمـیدارم و مـیروم بیــرون.
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امیــدوارم حــرف زدنــش نیــم ســاعت طــول نكشــد .نــوار كــه بــه آخــر
برســد دكمــه صدایــی میكنــد و میپــرد بیــرون .كتــاب بــه دســت
تــوی آشــپزخانه چرخــی میزنــم .رادیــو عــراق میخوانــد« :هــوار
هــوار بــردن دار و نــدار مــارو»...
مامــان میــز را میچینــد .یــك زیتــون مینــدازم دهانــم؛ تلــخ اســت.
مامــان میگویــد« :باباتــو صــدا كــن!»
از پنجــرهی اتــاق نــگاه میكنــم ،بابــا پاچههــای پیژامــهاش را تــا
كــرده ،پاهایــش را گرفتــه زیــر شــیر آب .موهــای پایــش خیــس شــده
و زیــر آفتــاب بــرق میزنــد.
ناهــار مــرغ داریــم .دوســت نــدارم؛ آنطــور كــه مامــان بــا آب زیــاد
و پیــاز میپــزد .فكــر میكنــم آن قــدر مــرغ خــوردهام كــه دوســت
دارم بــروم بنشــینم ســر یــك بلنــدی ،فــرو بــروم تــوی خــودم و تخــم
بگــذارم .همیــن را بــه مامــان میگویــم .مامــان جوابــم را نمیدهــد.
بابــا تــا میرســد مـیرود ســروقت رادیــو .از پهلــو پاهــای خیســش را
میبینــم؛ چندشــم میشــود .مــوج رادیــو را میچرخانــد .خشخــش
و وز وز و رادیــو ســوت میكشــد .دوســت دارم بگویــم كمــش
كــن .نمیگویــم .حواســم پیــش صــادق اســت .بابــا میپرســد «ایــن
پســره كــو؟» مامــان پیشبنــدش را بــاز میكنــد .مثــل همیشــه جلــوی
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لباســش ،همـهی شــكم برآمــدهاش خیــس اســت.
 داره بــا تلفــن حــرف میزنــه .مــن نمیدونــم ایــن ســلیطه كیــه كــهبــه خاطــرش یــك ســاعته چپیــده تــو اتــاق.
یــك ســاعت نیســت .مامــان دروغ میگویــد .بــا دانههــای برنــج
تــوی بشــقابم بــازی میكنــم .بابــا بــرای خــودش ســاالد میریــزد.
از تــوی رادیــو صــدای اهللاكبــر میایــد؛ ســه بــار .بعــد صداهــا مــرگ
میفرســتند بــه همــه؛ بــه آمریــكا ،شــوروی ،فرانســه ،انگلیــس ،بــه
منافــق ،بــه صــدا ِم یزیــد كافــر .فكــر میكنــم مردهایــی كــه مــا را
ســوار ماشینشــان كردنــد و آن یكــی كــه موتــور ســوار بــود ،ســه
نفــری نشســتهاند تــوی رادیــو و دســتهای مشــت كردهشــان را
بــاالی سرشــان تــكان میدهنــد و حواسشــان هســت كســی را از قلــم
نیندازنــد .بعــد آرام میگیرنــد و صدایــی شــروع میكنــد بــه صحبــت؛
اول آرام اســت ،بعــد اوج میگیــرد .بعــد بــاز آرام میشــود ،بــه نجــوا
چیــزی میگویــد؛ جــوری كــه فقــط ســه مــرد نشســته تــوی رادیــو
بشــنوند .بعــد صاحــب صــدا بــه فریــاد چیــزی میگویــد .مــن از جــا
میپــرم و مردهــای تــوی رادیــو بــاز تكبیــر میگوینــد و بــاز مــرگ
میفرســتند و انــگار یكیشــان دارد فحــش میدهــد .یعنــی صدایــی
خفیــف دورتــر و نامفهــوم چیــزی میگویــد .بعــد ســخنران میگویــد
«اجــازه بدیــد ...بــرادرا اجــازه بدیــد ...آقا ســاكت شــو!» مردهــای توی
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رادیــو ســاكت میشــوند .ســخنران بــاز حــرف میزنــد .حواســم بــه
صــادق اســت .ســخنران میگویــد« :شــهادت».
مامــان آب مــرغ را میریــزد تــوی كاس ـهای كوچــك و میگــذارد
جلــوی بابــا.
ســخنران تــوی رادیــو میگویــد« :مــن حــاال از ایــن بــاال دارم میبینــم
كــه چــه وضعــی اســت .ندیــدم حتــی یــك نفــر تزلزلــی درش پیــدا
باشــد».
صــادق چــرا نمیایــد پــس؟ مردهــای تــوی رادیــو داد میزننــد« :اعــدام
بایــد گــردد!» بابــا ســر تــكان میدهــد و نــچ نــچ میكنــد .مامــان
میگویــد« :بفهمــم ایــن دختــره كیــه كــه اینــو از خــواب و خــوراك
انداختــه ،جــرش مـیدم».
بیســت دقیقــه شــده .بیســت دقیقــهای میشــود کــه داریــوش دارد
زیــر بــرادر مــن دســت و پــا میزنــد .بابــا ناگهــان بلنــد میشــود .از
آشــپزخانه م ـیرود بیــرون .نمیبینمــش .صدایــش را میشــنوم؛ در را
بــا ســر و صــدا بــاز میكنــد .بعــد داد میزنــد« :پدرســگ بیــا دیگــه!»
بعــد در را میكوبــد .برمیگــردد پشــت میــز .تــوی رادیــو یــك نفــر
عربــی میخوانــد .بابــا آب مــرغ را هــورت میكشــد .صــادق میایــد؛
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گوشــی تلفــن را میگــذارد روی میــز آشــپزخانه .لبــاس بیــرون
پوشــیده .چیــزی نمیگویــد .لبهایــش را بــر هــم فشــار میدهــد.
دهانــش شــبیه كــون مــرغ شــده ،از خانــه م ـیرود.
یــك طــرف نــوار داریــوش بــه بــاد فنــا رفــت .نمیدانــم جــواب رزا
را چــه بدهــم .صــدای ضبــط را تــا تــه بلنــد میكنــم .فقــط صــدای
خــش خشــی مــداوم اســت .انــگار تــوی بیابــان بــاد بیایــد .گوشــم را
میچســبانم بــه بانــد ضبــط تــا شــاید چیــزی گنــگ هــم شــده بشــنوم.
خــررررر و بعــد ناگهــان داریــوش داد میزنــد «...در پســتوی خانــه
نهــان بایــد كــرد»...
گوشم سوت میكشد.
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بــا صــادق میرویــم خیابــان انقــاب .از دم خانــه ســوار اتوبــوس
میشــویم .صــادق از در جلــو مــیرود و مــن از در عقــب .قبلتــر
اینطــور نبــود .مردهــا و زنهــا خودشــان را تــوی شــلوغی داخــل
ماشــین ،بــه همدیگــر میمالیدنــد ،بعــد میشــد کــه ناگهــان صــدای
فحــش و ناســزای زنــی بلنــد شــود ،كمــی بعــدش ماشــین نگــه
میداشــت و یــك آقایــی را بــا چــك و لگــد از ماشــین مینداختنــد
بیــرون .گاهــی هــم فرصتهایــی پیــش میامــد ،شــمارهی تلفنــی
رد و بــدل میشــد .حــاال امــا از ایــن خبرهــا نیســت .عقــب ماشــین
ســنگینتر اســت و كونــش چســبیده زمیــن .مــن میــان تــودهی انبوهــی
از پســتان و باســن دارم لــه میشــوم .دســتم بــه میلــه اســت و ســر هــر
پیــچ و بــا هــر ترمــزی تــاب میخــورم .هــر چنــد دقیقــه یــك بــار
راننــده خســته و كشــدار نــام ایســتگاه را اعــام میكنــد .مــن از میــان
جمعیــت كلــه میكشــم و چشــم میدوانــم .طــرف مردهــا خلــوت
اســت و صــادق نشســته .از پشــت ســر كلـهی پَ َخــش پیداســت .راننــده
ســر ایســتگاه مكثــی میكنــد و بــاز راه میفتــد .زنهــا داد میزننــد:
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«آقــا نگــه دار»...
راننــده میایســتد .عــدهای پیــاده میشــوند .وقــت پیــاده شــدن
گ و بازوهــای شــل و
خودشــان را میمالنــد بــه هــم؛ شــكمهای بــزر 
گوشتیشــان را .طــرف زنهــا بــوی عــرق و كــرم مرطــوب كننــده و
عطرهــای تنــد ،مخلــوط شــده .دســتم خســته میشــود .دســت عــوض
میكنــم .ایســتگاه بعــد كســی داد میزنــد« :آخ آخ آخ»...
و زنها باز داد میزنند« :در عقبو بزن»...
بعــد صــدای نالــهی زنــی بــا جیــغ و گریــهی دختــر بچــهای قاطــی
میشــود .بچــه را دســت بــه دســت میدهنــد جلــو تــا بنشــیند روی
ی خیــس از عرقــش را بــا
صندلــی ،بغــل یكــی از زنهــا .بچــه موهــا 
تلــی قرمــز رنــگ داده بــاال و مفــش آویــزان اســت .هنــوز دارد عــر
میزنــد .دهانــش را كــج میكنــد ،تفــش كــش میایــد در فضــای بیــن
دهــان بــازش .آقایــی از قســمت مردانــه داد میزنــد« :اكبــر ...اكبــر»...
زنها میگویند« :اكبر كیه؟ آقاش كارش داره».
زنــی چــاق كه روپوش ماشــی پوشــیده و دم روســری ژرژت ســیاهش
را از میــان حلقــهای گذرانــده از تــه اتوبــوس همینطــور مــاالن از
میــان زنهــا خــودش را میرســاند جلــو .مــرد اكبــر را كــه میبینــد
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میگویــد« :همیــن ایســتگاه پیــاده شــو!» صــادق ســرش را برگردانــده
دنبــال مــن میگــردد .دســتی تــكان میدهــم .بــا ســر اشــاره میكنــد
پیــاده شــو.
رســیدهایم بــه دانشــگاه تهــران .دیوارهــای دانشــگاه را تــا كمــر
گونیهــای شــنی چیدهانــد .پیرزنــی چــادر ســیاهش را كشــیده
تــوی صورتــش و تكیــه داده بــه گونیهــای شــنی ،خســتگی در
ی پیــش پایــش .دیوارهــای خیابــان انقــاب بــا
میكنــد ،زنبیــل ســبز 
آدم حــرف میزننــد .دیوارهــای همــه جــا بــا آدم حــرف میزننــد.
دیوارهــا عصبانیانــد و خــط و نشــان میكشــند .نمیدانــم بــرای
كــی .یعنــی نمیشــود كــه یــك نفــر آدم باشــد .روی دیوارهــا پــر از
نوشــته اســت؛ درشــت و ســیاه .گاهــی هــم قرمــز .از بعضــی كلمــات
خــون میریــزد .یعنــی خیلــی عمــدی بــوده .یــك نفــر را آوردهانــد
روی دیــوار نوشــته ،مثــا ســیاه نوشــته «اســام بــا خــون زنــده اســت».
بعــد آن كــه نوشــته ،قلمــش را زده تــوی رنــگ قرمــز چكانــده روی
كلمـهی اســام .از تــه «میــم» خــون میچكــد .یــا نوشــته «بــه آمریــكا
بگوییــد از مــا عصبانــی بــاش و از ایــن عصبانیــت بمیــر».
انــگار آمریــكا آدم باشــد .یــا شــوروی یــا فرانســه آدم باشــند
همــه .یــك آدمــی كــه هــی مــا را اذیّــت میكنــد .یــا شــاید مــا را
میترســاند یــا میخواهــد مــا را بكشــد .یــا حتــی جهــان را بخــورد.
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بابــا میگویــد «آمریــكای جهانخــوار ».یــك چیزهایــی هســتند اینهــا،
مــن نمیشناسمشــان .هیــچ نمیدانــم چــه شــكلی هســتند .مثــل
همیــن آمریــكا یــا دشــمن یــا امپریالیســم كــه بابــا هــی میگویــد،
یــا طاغــوت ...اینهــا آدم هســتند؟ چــی هســتند؟ تــوی خیابــان
انقــاب كــه راه مــیروم انــگار تــوی دهــان كســی راه مــیروم .از
دیوارهــا كــه میگــذرم تــا دیــوار بعــدی كــه خیابــان اســت و درخــت
و كتابفروشــیها انــگار از دهــان یــارو بیــرون آمــدهام .بعــد بــاز
مـیروم تــوی دهــان دیگــری .دهانهــای پــر حــرف عصبانــی .دهــان
خانــم گلچیــن مثـ ً
ا یــا دهــان پــر تــف خانــم قندهــاری یــا دهانهایــی
كــه زیــر ریــش و ســبیلهای انبــوه پنهــان اســت .و نگاههــا همــه زیــر
ِ
پرپشــت درهــم،
ســایهی مقنعههــای ســیاه مدرســهای یــا ابروهــای
قایــم شــدهاند .فقــط كلمههــا هســتند بــا آن ســركشهای عصبــی و
دندانههــای تیــز شــده.
میــان کتابفروشــیها میچرخیــم .صــادق بــا حوصلــه میایســتد
تــا مــن حســابی کتابهــا را ببینــم .گاهــی م ـیروم تــو؛ بیآنكــه بــه
صــادق بگویــم .بیحــرف كنــارم ایســتاده ،مــن مثــل اینكــه كســی
صدایــم كنــد مــیروم تــوی كتابفروشــی .مســخ نیســتم ،امــا
دوســت دارم ادای آدمهــای هیپنوتیــزم شــده را دربیــاورم .میخواهــم
بگویــم كتابهــا مــن را صــدا میكننــد .مــیروم تــو .كتابهــا را
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از قفسهشــان درمیــاورم ،ورق میزنــم ،دســت میكشــم بهشــان.
گردانهــای فلــزی را میچرخانــم .كارت پســتالها را نــگاه میكنــم.
جعبههــای مــداد رنگــی را جابهجــا میكنــم و بیخــودی قیمتشــان را
میپرســم .میخواهــم بگویــم اهــل نقاشــی هــم هســتم .اهــل داشــتن
ایــن مــداد رنگیهــای بــزرگ كــه مــال نقاشــی بچههــا نیســت؛ مــال
آنطــور هاشــور زنهــای حرفــهای اســت .دم در كتابفروشــیها
پوســتر چســباندهاند؛ بیشــترش عكــس آدمهاســت .شــجریان كــه
موهــای خوشحالــت ســیاه دارد .موهایــش یــك طــوری اســت كــه
دوســت دارم دســت بكنــم میانــش .ابروی ـش را بــاال داده و نگاهــش
بــه مــن اســت .روی پیشــانیش هــم چیــن افتــاده.
عكــس شــریعتی هــم هســت كــه ســرش بــزرگ و بیموســت .دارد بــه
پاییــن نــگاه میكنــد .یكجــور حجبــی تــوی صورتــش هســت كــه
دوســت نــدارم .مثــل پســر بچههــای نــارس میمانــد .زمینـهی عكــس
ســیاه اســت و بــا رنــگ ســفید بــه خــط شكســت ه زیــر عكــس نوشــته:
«خدایــا ،بــه هــر کــه دوســت م ـیداری بیامــوز کــه عشــق از زندگــی
کــردن بهتــر اســت ،و بــه هــر کــه دوس ـتتر م ـیداری بچشــان کــه
دوســت داشــتن از عشــق برتــر اســت».
ســعی میكنــم تــوی ســرم ربــط عشــق و زندگــی و دوســت داشــتن
را پیــدا كنــم و بفهمــم باالخــره كــدام از كــدام مهمتــر اســت،
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نمیفهمــم ،حواســم مــیرود پــی صــدای مــردی كــه میخوانــد:
«وارتان سخن نگفت.
سرافراز
دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت». . .
صــدا مثــل چكــش میكوبــد .حرفــش را میكوبــد .پــرت میشــود
تــوی صورتــم ،روی تنــم حتــی .صــدا از بانــد كوچكــی كــه ســردر
یكــی از كتابفروشیهاســت میریــزد روی ســر و روی مــردم.
میگذریــم .صــدا كمكــم محــو میشــود.
میایســتم جلــوی ویترینهــای بــزرگ كــه شیشههایشــان
چس ـبهای پهــن ضربــدری خــورده .از شیشــه بــه انعــکاس تصویــر
آدمهــای دور و بــرم نــگاه میکنــم؛ بیشتــر بــه مردهــا .از مردهــای
قــد بلنــدی کــه ســبیل و عینــک دارنــد خیلــی خوشــم میایــد؛ اعتقــاد
دارم اینهــا مردهایــی هســتند کــه مــرا درک میکننــد .مردهایــی کــه
زشــتی مــرا بــه فکــر روشــنم میبخشــند .مــن بــا دخترهــای دیگــر فرق
دارم .نمیدانــم ایــن تفاوتــم را چطــور نشــان مــردم بدهــم .زیبایــی
چیــز دیگــری اســت .زیبایــی را میشــود گذاشــت در معــرض دیــد.
پوســت روشــن و بــوی خــوش را هــر آدمــی درک میکنــد .ایــن را
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از متلکهــا و شــماره تلفنهایــی کــه پســرها در راه مدرســه نثــار رزا
و بیتــا میکننــد ،میشــود فهمیــد .مــن را امــا کســی نمیبینــد .بــرای
اینکــه دیگــران بفهمنــد مــن چــی هســتم مجبــورم نشــانههایی داشــته
باشــم؛ مثـ ً
ا ســعی میکنــم همیشــه کتــاب یــا مجلـهای زیــر بغلــم بزنم.
بــه خصــوص مجلـهی فیلــم .از اواســط مــاه مــدام مـیروم دکـهی ســر
خیابانمــان و ســراغ مجلــهی مــاه بعــد را میگیــرم .حتــی یــک بــار
آنجــا بــا مــردی همــکالم شــدم؛ مــرد الغــری بــود و ســرش را وقــت
حــرف زدن طــوری میلرزانــد کــه موهــای ســیاه پُرپش ـتاش تــکان
بخــورد .یــادم نیســت چــه گفتیــم .آن وقــت هــم حواســم نبــود .فقــط
خیلــی هیجــانزده بــودم کــه بــا مــردی روشــنفکر همــکالم شــدهام.
او مجل ـهی فیلــم میخوانــد پــس حتم ـاً روشــنفکر بــود .دوســتی مــا
زمــان زیــادی طــول نکشــید ،یعنــی در واقــع بــه همــان قــدر یــک
جملـهای بــود کــه رد و بــدل شــد و بعــد مــن راهــم را کشــیدم و رفتم.
بــا ایــن احســاس کــه نــگاه ســوزانش از پشــت ســر تعقیبــم میکنــد.
عینــک هــم چیــز خوبــی اســت .عینكــی یعنــی کســی کــه زیــاد از
چشــمانش کار کشــیده؛ زیــاد فیلــم دیــده ،زیــاد کتــاب خوانــده .روی
دماغــم هــم قــوزی دارم اگــر عینــک ســوارش شــود ،قــوز را پوشــش
میدهــد .از بخــت بــد چشــمانم مثــل عقــاب تیــز اســت .هفتـهی پیــش
تــوی حیــاط مدرســه یــک عینــک پنســی دور مشــکی پیــدا کــردم.
زدم بــه چشــمم و رزا گفــت بهــم میایــد .آوردمــش خانــه .بــه کســی
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نشــانش نــدادم .تــوی دستشــویی زدم بــه چشــمم و دیــدم کــه بهــم
میایــد .معنــا میدهــد بــه صــورت بیحــال و حالتــم .خطهــای زیــر
چشــمم را هــم میپوشــاند .حــاال چنــد روزی اســت در راه مدرســه
وقتــی از رزا و بیتــا جــدا میشــوم عینــک را میزنــم بــه چشــمم.
نمــرهاش بــاال نیســت امــا احســاس میکنــم دایــرهای بیــن دو ابرویــم
موذیانــه میچرخــد.
صــادق برایــم یــک ســه پایــه و بــوم نقاشــی میگیــرد .چنــد لولــه
رنــگ ،پالــت و یــک کتــاب آمــوزش نقاشــی بــا رنــگ روغــن هــم
گرفتیــم .میگویــد از بیــن کارتهــای نقاشــی یــک مــدل بــرای رنگ
روغــن هــم پیــدا کــن .یــك كارت پســتال برم ـیدارم؛ تصویــر زنــی
چــاق اســت ،نشســته بــر مبلــی پــر پیــچ و خــم .نمیشــود گفــت چــاق.
اگرچــه بازوهــای پهــن و ســینههای درشــت و شــکم خیلــی بزرگــی
دارد .امــا کمــرش بــه انــدازهی مــچ دســتش باریــک اســت .موهــای
بوکلــهای قهــوهای دارد و پیراهــن آبینفتــی پوشــیده .بــه خصــوص
پیراهنــش تمــام لول ـهی رنــگ آب ـیام را تمــام خواهــد کــرد.
شــام را بــا هــم یــك غــذای جدیــد میخوریــم؛ میرویــم تــوی
یــك مغــازه ســاندویچی همــان حوالــی .ســاندویچی كوچــك اســت.
قــد یــك غربیــل .ایــن را تــوی یــك كتابــی خوانــدم .جــای كوچــك
را میگفــت قــد یــك غربیــل جــا .نشســتیم گوشــهای روی یكــی
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از صندلیهــای پالســتیكی .روی میــز یــك ســفرهی پالســتیكی
بیرنــگ اســت كــه از چــرك و چربــی كبــره بســته .از دیوارهــا چنــد
تــا تســبیح رنگــی آویــزان اســت و میــان تســبیحها كلــی كاغــذ كــه
بــا ماژیــك آبــی رویــش چیزهایــی نوشــتهاند .همیشــه نوشــتهها را
میخوانــم .از وقتــی یــادم هســت اینطــوری بــودم .تــوی ماشــین در
حــال حركــت بــه مغازههــا و دیوارهــا نــگاه میكنــم و میخوانــم و
ســرم گیــج مــیرود و حالــت تهــوع میگیــرم .امــا بــاز میخوانــم.
یكجــور لــذت عجیبــی دارد برایــم .میخوانــم و فكــر میكنــم
یــارو وقتــی ایــن را نوشــته بــه چــی فكــر میكــرده؟ اینجــا روی
یــك كاغــذی نوشــته« :خالــی بســتن ممنــوع!» روی یكــی دیگــر
نوشــته «بحــث  ۳۰یــا ۳۰ممنــوع!» روی یــك كاغــذ بزرگتــر بــا خــط
نســتعلیق نوشــتهاند« :بیعشــق خمینــی نتــوان عاشــق مهــدی شــد.
بیمنتطــری ،امیــد رهبــر ،نتــوان یــار خمینــی شــد» و خمینــی ،مهــدی
و منتظــری را بــا رنــگ قرمــز نوشــته .و دور اســمها را خطهایــی
ریــز و ســتاره ماننــد كشــیده .آن طرفتــر یــك پوســتر از یارویــی
كــه پیراهــن ورزشــی قرمــز پوشــیده و روی دو پــا بــه حالــت اجابــت
مــزاج چمباتمــه زده بــه دیــوار چســباندهاند .یــاروی تــوی عكــس
دارد میخنــدد .یعنــی معلــوم نیســت دارد میخنــدد یــا اخــم كــرده
یــا چــی؟ اص ـ ً
ا شــاید آفتــاب تــوی صورتــش خــورده كــه اینطــور
صورتــش جمــع شــده در خــودش و دهانــش هــم بیخــودی كــج
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شــده .زیــر عكــس درشــت نوشــته« :ســلطان پرویــن ».نمیدانــم
ســلطان چــه جایــی اســت .برایــم مهــم نیســت .ســلطان جنــگل اســت
البــد .مــن بــه ایــن چیزهــا كار نــدارم .مــن قــد یــك غربیــل جــا داشــته
باشــم كــه تویــش بنشــینم كتــاب بخوانــم و نقاشــی كنــم و داریــوش
گــوش بدهــم بــرام بــس اســت.
صــادق نمیپرســد چــی میخــورم؛ اینجــا كــه مــن را آورده فقــط
یكجــور غــذا دارد و آن یكجــور غــذا خــودش انــواع مختلــف
دارد .غــذا را كــه میاورنــد قیافــهاش آشــنا نیســت .اســمش را امــا
شــنیدهام .بهــش میگوینــد پیتــزا .یــك جوكــی هــم برایش ســاختهاند.
بینمــك اســت .بهــش فكــر نمیكنــم .بچههــای مدرســه پیتــزا زیــاد
خوردهانــد .همــان روبــهروی مدرســه میرونــد تــوی ســاندویچی
مینشــینند و پیتــزا ســفارش میدهنــد .مــن باهاشــان نمــیروم؛ مــن
یكراســت مــیروم خانــه .فقــط ســر راه بــا بچههــا بســتنی قیفــی
میخوریــم .بچههــا گاهــی كیــم میخورنــد .كیــم را میلیســند و
هــی بــا هــم شــوخی میكننــد .مــن كیــم دوســت نــدارم .نــه بــه خاطــر
شــوخی بچههــا ،از مــزهی كفآلــودش خوشــم نمیایــد .بســتنی بایــد
ســفت و ســرد باشــد .یــك بــار هــم رزا رفــت تــوی بقالــی ،همــه
پــول دادیــم .پنــج نفــر بودیــم .رزا رفــت تــو بــه یــارو گفــت فــان
داریــد؟ نگفــت كیــم ،چیــز دیگــری گفــت و بعــد قاهقــاه خندیدنــد.
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رزا و بچههــا و بقــال .و مــا تــوی سراشــیبی دویدیــم .همیشــه تــوی
سراشــیبی میدویــم .بــرف باشــد میدویــم و ســر میخوریــم و بــا
كــون میخوریــم زمیــن .مــن وقتــی هــم نم ـیدوم ،میخــورم زمیــن.
بــرف هــم نباشــد میفتــم تــوی جــوی .صــادق میگویــد ســرش بــا
تهــش بــازی میكنــه .مــن خوشــم میایــد از ایــن حرفــش .بــه نظــرم
یــك موقعیــت خنــدهآوری اســت كــه ســر آدم بــا تهــش بــازی كنــد؛
مثــل ســگی كــه مــدام پــی دمــش بــدود .مامــان میزنــد پــس ســرم.
حــاال نمیزنــد .بچــه کــه بــودم مـیزد .وقتــی میفتــادم زمیــن و زانویــم
خــراش برمیداشــت مامــان محكــم میكوبیــد پــس ســرم .بــرای
اینكــه درســت راه نمیرفتــم تنبیهــم میكــرد .بعــد مــن عــر م ـیزدم.
از درد زانــو و از درد پــس کلــه .یــك بــار هــم ســرم را كوبانــد بــه
تیــزی شــیر آب .تــوی حمــام بــودم و نمیگذاشــتم صورتــم را لیــف
بزنــد .از ســوزش صابــون و كــف كــه میریخــت تــوی حفــرهی
دهــان و دماغــم حالــت خفگــی بهــم دســت م ـیداد .ایــن بــود كــه
هــی صورتــم را تــكان مــیدادم .نمیگذاشــتم بشــوید .بعــد مامــان
هــی بــه زور ســرم را میگرفــت .تــوی همیــن كشــمكشها ســرم را
كوبانــد بــه شــیر آب .یــا ســرم كوبانــده شــد خــودش بــه شــیر آب و
پیشــانیم قــر شــد .حــاال یــادم نیســت كــدام ورش بــود .حتــی دســت
میكشــم معلــوم نیســت .امــا حمــام كــه مــیروم صورتــم را لیــف
نمیزنــم از لــج مامــان.
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مــزهی پیتــزا را دوســت نــدارم .مثــل اینكــه روی نــان بربری سوســیس
و كالبــاس بریــزی .از ایــن چیــز آدامــس ماننــدی هــم كــه هــی كــش
میایــد خوشــم نمیایــد؛ پنیــر اســت امــا شــور نیســت و كــش میایــد.
پیتــزا را تــا آخــر نمیخــورم .صــادق پیتــزای مــن را هــم میخــورد.
وقتــی میرســیم خانــه فقــط میخواهــم بــه اتاقــم بــروم ،ســه پایــه را
برپــا کنــم و کار را شــروع کنــم .پنجشــنبه اســت و تــا صبــح كلــی
وقــت دارم مســت بــوی تربانتیــن و رنــگ و روغــن بــزرک ،بــوم و
خــودم را رنگــی کنــم.
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بابا میگوید« :اینکه من دیدم خیال نکنم کاری برات بکند».
مامــان بــا گوشــهی پیشبنــدش دســتش را خشــک میكنــد و
کاس ـهی ســوپ را میگــذارد وســط میــز .صــادق چیــزی نمیگویــد
فقــط تــوپ کوچکــی انتهــای فکــش شــروع كــرده بــه تپیــدن .مامــان
میگویــد« :حــاال نمیشــه یــه کاری کــرد منتقــل بشــه تهــران؟»
چنــگال را در دســتم میچرخانــم .رشــتههای ســوپ میپیچــد بــه
همدیگــر .صــادق میخنــدد ،لبهــای نازکــش را کــش میدهــد.
نمیخنــدد ،ادای خندیــدن درمیــاورد.
 آره تهرانــم خوبــه .بیــام عشــرتآباد .عــراق گفتــه اونجــا رو هــممیزنــه.
بابا تکه نانی را که دستش هست ،پرت میكند میان کاسهاش.
 خــب کــه چــی؟ میخــوای بگــم دو مــاه مونــده از خدمتتــو بهــت47
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ببخشــن؟
تکه نان خیس میخورد و باد میکند.
 دو ماه نه ،فقط یه ماه مونده. از روز اول کــه اعــزام شــدی پــدر منــو درآوردی .هــر روز پیــشایــن ســروان و اون ســرهنگ بــودم .االنــم میگــی فقــط یــه مــاه
مونــده .خیلــی خــب ایــن قــدش گذشــت ،باقیشــم میگــذره.
تکه نان از هم میپاشد.
 نــه دیگــه حــاال لحظــه لحظهاشــم مهمــه .رفیقــم رفــت کارت پایــانخدمتشــو بگیــره ،موشــک خــورد بهــش کشــته شــد.
رو به مامان میگوید:
 همون پسر چاقه بود ،ترکه.مامــان صندلــی را عقــبمیدهــد و از خــوردن دســتمیکشــد .بابــا
صدایــش میلــرزد.
 یــه مــاه مونــده؟ ارواح شــکمت .ســه هفتــه اضافــه خدمتــت چــی؟48
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هــزار جــور اطــوار ریختــی .یــه هفتــه خودتــو زدی بــه دیوونگــی ،یــه
مــدت گفتــی معــدهات خونریــزی کــرده ،چنــد بــار فــرار کــردی.
فکــر کــردی همــه مثــه خــودت کسخلــن؟!
مامان زبانش را میکشد روی لبهایش.
 ببین جلوی بچه چه حرفهایی میزنی!بــه مــن میگویــد بچــه .موهایــم را میریــزم جلــوی چشــمم.
نمیبندمــش ،مثــل رزا و بیتــا بــا گیرههــای بــزرگ رنگارنــگ جمعش
نمیکنــم بــاالی ســرم .میریزمــش تــوی صورتــم .اینطــوری کســی
صورتــم را نمیبینــد .همــه چیــز را از پشــت موهایــم میبینــم .مثــل
حــاال کــه مامــان را از میــان تــار موهــا میپایــم .صورتــش زیــر نــور
مهتابــی آشــپزخانه بــه زردی میزنــد .لبهایــش نــازک اســت و
انــگار دارد تک ـهی کوچکــی از نــان یــا گوشــت را میجــود .دیگــر
کســی چیــزی نمیگویــد .صدایــی نیســت .فقــط گاهــی بابــا ســوپ
را هــورت میکشــد .یــا مث ـ ً
ا ماشــینی ،دوچرخ ـهای از زیــر پنجــرهی
آشــپزخانه میگــذرد .یــا صــدای رفــت و آمــد تــک و تــوک آدمــی
کــه ایــن وقــت شــب هنــوز بــه خانهشــان نرســیدهاند .میــز آشــپزخانه
لــق میزنــد .آرنجــم را بگــذارم لــب میــز ،مثــل االکلنــگ میایــد
طــرف مــن ،بــردارم مـیرود ســمت صــادق .میگــذارم و برمـیدارم.
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میگــذارم و برمــیدارم .صــادق تکیــه میدهــد بــه میــز.
 نکن!ق رفتــه .تمــام شــهر .تمــام
ناگهــان همهجــا تاریــک میشــود .بــر 
کشــور تاریــک شــده.
 اکه هی! باز شروع شد.صــدای صــادق اســت .کبریــت میکشــد .نــور از پاییــن میخــورد
تــوی صورتــش .خطــوط چهــرهاش کــش آمــده .انــگار تصویــرش را
انداختــه باشــی تــوی آب .چهــرهاش میلــرزد .بابــا پــی رادیویــش
میگــردد .نــوری روی شیشــههای مــات آشــپزخانه حرکــت
میکنــد .یــک نفــر ،عابــری شــاید ،داد میزنــد:
 خاموش کن!نــور محــو میشــود .صــادق کبریــت دوم را میکشــد .مــن
میترســم .بــا خــودم فکــر میکنــم یعنــی یــک گوشــه کشــور بــه
ایــن بزرگــی اگــر کســی کبریــت بکشــد خلبانهــای عراقــی از آن
بــاال میبیننــد؟ بعــد بــه خودشــان میگوینــد آهــان اینجــا زندگــی
اســت .اینجــا یــک آدم زنــده بــا فــراغ خاطــر نشســته مثـ ً
ا ســر چــاه
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مســتراح ،ســیگاری هــم گوشــهی لبــش جیــز جیــز میكنــد ،هــا...
حــاال میزنیــم تــوی ســرش تــا خــودش و همــه امعــا و احشــایش بــا
هــم فــرو برونــد تــوی فاضــاب .بــه صــادق میگویــم:
 تورو خدا خاموش کن!مامان چشمغره میرود که:
 خب تو هم خاموشش کن دیگه مسخرهاشو درآوردی.بابــا رادیویــش را پیــدا کــرد ...« :و معنــی و مفهــوم آن ایــن اســت کــه
حملــه هوایــی دشــمن نزدیــک اســت .محــل کار خــود را تــرک و بــه
پناهــگاه برویــد»...
مــا پشــت میزمــان نشســتهایم .آژیــر كــه میكشــند انــگار دســتی تــوی
ســینهام قلبــم را مثــل تك ـهای خمیــر ورز میدهــد .مامــان میگویــد:
«دو تــا زدن ،تــازه آژیــر میكشــه».
صــادق میگویــد« :موشــكه ،بــا هواپیمــا كــه نمیزنــن رادارشــون
نشــون بــده .میمونــن وقتــی زد اینــا آژیــر میكشــن».
نمیبینمشــان .تــوی تاریكــی گمیــم .صداهــا را میشــنوم .رادیــو
51

شهناز گلمحمدی

نسیان

دارد میخوانــد:
«ما کودکان ایران هرگز نمیهراسیم
ترسی به دل نداریم در اوج بینیازی
فریادمان بلند است»
شیشهها میلرزند .صادق میشمرد« :سه تا».
خــودم را جمــع میکنــم در خــودم .مثــل حلــزون کــه پنــاه میبــرد بــه
خــودش .هــوای اطرافــم مــوج برم ـیدارد و دامن ـهی مــوج میرســد
بــه دیــوار و پنجرههــا .سرانگشــتان مامــان را نزدیــک شــانههایم
حــس میکنــم .ســینهام را میچســبانم بــه میــز .بابــا گــوش چســبانده
بــه رادیــو .صــادق بــدونحرکتــی نشســته .اینهــا را میشــود در
تاریکــی مطلــق دیــد .چشــم عــادت میکنــد بــه ســیاهی و تــوی
همیــن تیرگــی هــم میشــود کــه چیزهایــی ببینــی یــا گمــان کنــی
و تصاویــری بســازی در ذهــن .حــاال میبینــم کــه هــر چهــار تایمــان
بیحرکــت نشســتهایم پشــت میــز آشــپزخانه و ســوپ ســرد شــده و
از دهــان افتــاده دیگــر.
هیچوقــت نفهمیــدم در ســربازخانه چــه بالیــی ســر صــادق آمــد.
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در کردســتان خدمــت میکنــد و هــر بــار پــر اســت از داســتانهای
ســر بریــدن و خفــه کــردن .از طرفــی از وقتــی رفتــه ســربازی عجیــب
میخواهــد نقــش پــر رنگــی در زندگــی مــن داشــته باشــد .بــه
درسهایــم رســیدگی میكنــد .میرویــم طبقــهی بــاال مینشــینیم
در اتــاق پذیرایــی ،صــادق میگویــد از اینجــا تــا اینجــا را بخــوان.
روی کتــاب عالمــت میزنــد .معمــوالً ســه ،چهــار صفحــه بیشــتر
نیســت .خــودش در ایــن فاصلــه کتــاب میخوانــد؛ روانشناســی .مــن
خــوب میخوانــم و حفــظ میشــوم .بعــد درس را تحویلــش میدهــم.
معمــوالً تاریــخ یــا زیســت یــا دینــی را اینطــور میخوانــم .امــا كمكم
دارد معلــوم میشــود کــه اینطــور نمیشــود درس خوانــد .روزهــای
مرخصــی بــه ســرعت میگــذرد و صــادق بایــد بــرود .وقتــی در لبــاس
ســربازی میبینمــش دلــم میســوزد .هــر بــار طــوری مــیرود کــه
ح زود تــا ســر کوچــه بــا هــم
انــگار بازگشــتی در کار نیســت .صبــ 
میرویــم .مامــان چشــمانش را بــا دامــن پیشبنــدش پــاک میکنــد
و آب میریــزد پشــت ســرمان .پشــت ســر مــن کــه نــه ،مــن م ـیروم
مدرســه و ســاعت دو و نیــم برمیگــردم .صــادق کولـهاش را کــه مثــل
اســتوانهای بــزرگ و چــاق اســت مینــدازد پشــتش .پاهــای پرانتزیــش
در پوتیــن ســربازی الغرتــر و کــج و معوجتــر بــه نظــر میرســد.
بابــا دســتهای اســکناس میتپانــد در جیــب اورکتــش .او هــم زیــاد
مقاومــت نمیکنــد .دســت میکنــد در جیــب و پولهــا را درمیــاورد
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و میگــذارد تــوی جیــب عقــب شــلوارش .مامــان میگویــد« :تــو
قطــار ازت نزنــن!»
بابا میگوید« :یه جای خوب جاسازیش کن!»
تــا ســر كوچــه بــا هــم میرویــم .صــادق تــوی خیابــان جــور
دیگــری اســت؛ مهربــان میشــود .مثــل غریبــهای مهربــان میشــود.
مــا اینطــوری هســتیم .یــاد گرفتهایــم بــا غریبههــا مهربــان باشــیم.
احتــرام آنهــا را نگــه داریــم .غریبــه همیشــه موجــودی اســت كــه
از مــا بهتــر اســت .مثــ ً
ا بابــا همیشــه از همســایهی بغلــی مغــازهاش
میگویــد .یــك مغــازهای كــه كارش تعمیــر شــوفاژ اســت .همیشــه
میگویــد ســه تــا برادرنــد همســن صــادق .مثــل كــوه پشــت همنــد.
مثــل آب پــول درمیاورنــد .زرنگنــد .بعــد بــه صــادق نــگاه میكنــد.
صــادق چــه گناهــی كــرده كــه بــرادری نــدارد .مــن هــم كه نمیشــود
مثــل كــوه باشــم .مــن تپــه هــم نیســتم .مــن ندیدمشــان .البــد ســه قلــو
هســتند كــه هــر ســه همســن صادقنــد .شــده رفتــه باشــیم مغــازهی بابــا،
بیشــتر هــم غروبهــای تابســتان كــه هــوا دیرتــر تاریــك میشــود.
مــن و صــادق و مامــان پیــاده قــدم زنــان میرویــم تــا مغــازهی
بابــا .آنهــا مینشــینند و مــن جلــوی آینــه كیــف و كفشهــا را
یكییكــی امتحــان میكنــم .بابــا كفــش اســپرت نــدارد .كتانــی
یــا از ایــن كفشهــای كالــج كــه بچههــای مدرســه میپوشــند یــا
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چكمههایــی كــه لبشــان خــز دارد یــا كنارشــان منگولــه ،از اینهــا
نــدارد؛ كفــش زنانــه دارد .كیــف هــم فقــط زنانــه دارد؛ ورنــی و چــرم
ســیاه یــا حداكثــر قهــوهای .كولــه نــدارد .از ایــن كولههــای جیــن یــا
كیفهــای رنگارنــگ كوچــك بــا بندهــای بلنــد كــه میشــود چـپ
و راســت انداخــت .تابســتان كــه میرویــم مغــازهی بابــا مــن همیــن
كفشهــای زنانــه را میپوشــم و جلــوی آینــهی قــدی خــودم را
ورانــداز میكنــم .راه كــه مـیروم تعــادل نــدارم و پاهایــم ضربــدری
در هــم مــیرود .گاهــی هــم میایســتم جلــوی آینــه و بــه پوســت
م و دمــاغ درازم نــگاه میكنــم .یــا جوشهــای
تیــرهی زیــر چشــ 
صورتــم را فشــار میدهــم تــا پلقــی صــدا كنــد و ســر ســیاهش بیــرون
بزنــد .تــا كســی پشــت ویتریــن میایســتد بابــا بــه مــن اشــاره میكنــد
بنشــینم .بعــد مامــان یــك چیــزی میخوانــد كــه مــا میخندیــم؛ یــك
وردی بــه زبــان گیلكــی كــه یعنــی ســیر و پیــاز تــو كــون مشــتری
تــا مشــتری از ســوزش كونــش بــدو بیایــد داخــل مغــازه .ورد مامــان
معمــوالً عمــل میكنــد .گاهــی هــم صــادق میگویــد نشــین و
همینطــور جلــوی آینــه كفشهــا را امتحــان كــن .مشــتری كــه
میایــد مــا نقــش خانــوادهای را بــازی میكنیــم كــه آمدهایــم كفــش
بخریــم و اینطــوری آن آدم را تشــویق میكنیــم از همــان كفشــی
كــه مــا برداشــتهایم بخــرد .وقتــی میرویــم در ایــن قالــب و بــا بابــا
غریبــه میشــویم بابــا را بیشــتر دوســت دارم .میشــود راحــت باهــاش
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حــرف بزنــم و تــوی چشــمش نــگاه كنــم .در حالــت عــادی اینطــور
نیســتم.
تــوی كوچــه بــا صــادق غریبــهام .بــا فاصلــه از هــم راه میرویــم و
هــی از دیــدن هــم خندهمــان میگیــرد .كمــی مانــده بــه ســر كوچــه
صــادق یــك جــوك میگویــد:
«یــارو مـیره داروخونــه میگه شــربت شــهادت داریــن؟ داروخانهچی
جــواب مــیده :نــه امــا مشــابهش هســت؛ شــیاف وحــدت ».هــر دو
میخندیــم .لطیفــهاش بــه نظــرم خنــدهدار نیســت .نمیتوانــم وقتــی
صــادق لبــاس ســربازی تنــش هســت بــه شــهادت بخنــدم .هیــچ وقــت
از شــهادت كســی خنــدهام نمیگیــرد .حرفــش خنــدهدار نیســت .بــه
شــادی كوتاهــی كــه بینمــان جریــان دارد میخنــدم .بــه ایــن غریبــه
شــدن و تــازه شــدن.
از ســر كوچــه پاتــرول قهــوهای رنــگ گشــت میگــذرد .بعــد بــاز
دندهعقــب میگیــرد و برمیگــردد .مــا هنــوز داریــم میخندیــم.
ســر کوچــه میخواهیــم از هــم جــدا شــویم كــه مــردی از ماشــین
پیــاده میشــود .لبــاس نظامــی پوشــیده ،امــا لباســش شــبیه لبــاس
صــادق نیســت .كمــی گل و گشــاد اســت و مثــل صــادق چكمــه هــم
نپوشــیده .بــا تــكان ســر بــه مــا میگویــد بایســتیم .مــن بــاز خنــدهام
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گرفتــه .صــادق هــم هنــوز اثــر خنــدهی چنــد لحظــه پیــش تــوی
صورتــش هســت .مــرد نظامــی بینمــان قــرار میگیــرد تــا از هــم
فاصلــه بگیریــم .از صــادق میپرســد بــا ایــن دختــر چــه نســبتی داری؟
صادق میگوید« :خواهرمه».
بعــد برمیگــردد ســمت مــن ،میپرســد« :بــا ایــن پســر چــه نســبتی
داری؟»
جواب میدهم« :برادرمه».
از صــادق كارت شناســایی میخواهــد ،صــادق دســت میكنــد و
از جیــب شــلوارش كاغــذی در میــاورد و نشــانش میدهــد .مــرد
كمــی میمانــد ،انــگار دارد بــه مــا نــگاه میكنــد .ســمت نگاهــش
زیــر ســایهی ابروهــای پرپشــتش گــم اســت .حالــت دهانــش زیــر
ریــش و ســبیلش پنهــان اســت .بعــد میگویــد« :شــما دو تــا خجالــت
نمیكشــین میخندیــن؟ رزمندههــای مــا تــو جبهههــا دارن بــا كفــار
میجنگــن بعــد شــما داریــن اینجــا خــوش میگذرونیــن؟ شــرم
نمیكنیــن؟»
منتظــر جــواب مــا نمیمانــد .ســوار ماشــین میشــود ،در را بــه هــم
میكوبــد و مـیرود .نگاهــم بــه عالمــت  4WDپشــت ماشــین اســت
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كــه ریــز میشــود .مــا دیگــر نمیخندیــم .لبهایمــان ســنگین
روی هــم افتــاده .حــال حــرف زدن نداریــم .زیــر لــب خدانگ ـهداری
میگوییــم و هــر کــدام میرویــم ســمت خودمــان .چنــد قــدم مـیروم
و برمیگــردم تــا آخریــن تصویــر بــرادرم را ببینــم؛ کــج شــده .شــانه،
یــک پــا و کول ـهی بزرگــش را لحظ ـهای میبینــم و بعــد در پیــکان
نارنجــی بســته میشــود .دلــم برایــش تنــگ شــده.
دســتخط صــادق را دوســت نــدارم؛ شــبیه اخالقــش اســت.
حــروف را زاویــهدار مینویســد .انــگار حــروف میــخ باشــند كــه
بــه زور فــرو میرونــد تــوی چشــمت .مثــل حرفهــای خــودش
كــه بــه زور میخواهــد بــه خــورد آدم بدهــد .از وقتــی افتــاده بــه
كتــاب روانشناســی خوانــدن اینطــوری شــده .یــا اینطــور بــود و
اینطوریتــر شــده .حــاال نامــه داده .مامــان دارد ســبزی میشــوید.
مــن نشســتهام پشــت میــز آشــپزخانه و برایــش میخوانــم .اینجــور
كــه صــادق نوشــته اوج درگیریهــای كردســتان اســت .اصـ ً
ا صــادق
همیشــه اوج همــه چیــزش اســت .حــاال هــم ســربازیش افتــاده اوج
جنــگ .انــگار مــرگ كــه شــش ،هفــت ســالی اســت بــاالی ســرمان
پرپــر میزنــد ،دارد آخریــن زورش را میزنــد .صــادق ای ـنرا بــا آن
خــط ســیخكیاش نوشــته .مــا نقطــی و طوالنــی مینویســد .از صبــح
بیــدار بــاش را شــرح داده تــا شــب كــه ســرد اســت و طوالنــی و او
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بایــد تــا صبــح پــاس بدهــد .مینویســد «مــادر عزیزتــر از جانــم».
مامــان دســت از كار میكشــد .میایــد مینشــیند روبــهروی مــن.
گوشــهی پیشبنــدش را میكشــد بــه چشــمهایش .دوســت نــدارم
مامــان گریــه كنــد .مامــان گاهــی خانــه كــه تنهــا هســتیم آواز
میخوانــد و گریــه میكنــد .قب ً
الهــا سوســن كــوری كــه میخوانــد
مامــان گریــه میكــرد .زیــر لــب میخوانــد:
«خوش به حال دیوونه که همیشه خندونه
با کسی او دیگه کاری نداره
از کسی او دیگه پروا نداره»
و فــرت فــرت دماغــش راه میفتــد .مــن خیــال میكنــم مامــان كســی
دیگــر را دوســت دارد .بابــا را نــه ،مــردی دیگــر را .یــادم میایــد كــه
میگفــت وقتــی تازهعــروس بــوده ،یــك روز آرایــش كــرده و بعــد
بابــا كــه از راه رســیده حالــش را گرفتــه .گفتــه« :اوه اوه بــازار آتیــش
گرفتــه؟»
مــن نمیفهمــم یعنــی چــه؟ بــازار آتــش گرفتــن چــه ربطــی بــه
آرایــش مامــان داشــت كــه دیگــر هیــچ وقــت آرایــش نكــرد؟ طــا
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هــم آویــزان نمیکنــد .فقــط حلقـهی ازدواجــش دســتش اســت .بابــا
میگویــد ایــن زنهایــی كــه طــا میندازنــد آدمهــای ســطحی هســتند
كــه خیــال میكننــد بــا طــا میشــود كمبودهــای فكرشــان را جبــران
كننــد .مــن خیــال نمیكنــم كمبودهــای فكــر خیلــی بــه داشــتن یــا
نداشــتن طــا مربــوط باشــد .امــا مــن هــم طــا دوســت نــدارم .مامــان
هــم همینطــور .تــه دلــم راضــی هســتم .امــا خیــال میكنــم مامــان
غیــر از ایــن باشــد كــه نشــان میدهــد .وقتــی آهنگهــای سوســن
را میخوانــد و گریــه میكنــد میفهمــم كــه مامــان دوســت دارد
گردنبنــد طــا بینــدازد و رژ قرمــز بمالــد بــه لبهایــش .امــا بابــا
زنهایــی را دوســت دارد كــه موهــای كوتــاه دارنــد و لباسهــای
دكم ـهدار چینــی بــا جیبهــای بــزرگ میپوشــند .ایــن زنهــا بلدنــد
پابهپــای بابــا بــه اخبــار گــوش كننــد و حتــی دربــارهی ایــن كــه اقتصاد
روبناســت یــا زیربنــا ســاعتها حــرف بزننــد .امــا مشــكل اینجاســت
كــه آنهــا زنــان زیبایــی نیســتند .بلــد نیســتند خانــه را تمیــز نگــه دارنــد
و زیــاد هــم كاری ندارنــد كــه مردشــان چــی از آنهــا میخواهــد.
آنهــا فقــط مراقبنــد كــه خلــق از آنهــا چــی میخواهــد .بــرای همیــن
بابــا از اول هــم دوســت نداشــت بــا آن زنهــای مــو كوتــاه عروســی
كنــد .همیشــه همیــن اســت .همــهی مردهــا همینانــد .مثــ ً
ا صــادق
از مدونــا خوشــش میایــد .آنطــور كــه او راه مــیرود و شــانههای
لخــت ســفیدش را تــكان میدهــد .یــا آن جــور نــگاه كردنــش از زیــر
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ســایهی مژههــای مشــكی پرپشــتش دل او را میبــرد .صــادق البتــه
چیــزی نمیگویــد .امــا مــن میفهمــم .از خنــدهی گوشــهی لبــش
و از حركــت پاهایــش كــه چطــور روی هــم قــرار میگیــرد .بعــد
هــم بلنــد میشــود مــیرود دستشــویی .خیــال میكنــد مــن حالیــم
نیســت .او مدونــا را میپرســتد .اگــر دینــی بــود بــه نــام مدونــا پرســتی
او اولیــن كســی بــود كــه ایمــان میــاورد .بــا ایــن همــه نمیخواهــد
همســر آینــدهاش مثــل مدونــا باشــد .حتــی اگــر چشــمهای او را
داشــته باشــد چــه بهتــر ،یــا پوســتش آن طــور ســفید و شیشـهای باشــد،
امــا اخالقــش نبایــد مثــل مدونــا باشــد .مدونــا خــراب اســت .ای ـنرا
دیگــر همــه میداننــد.
نامــهی صــادق را طــوری میخوانــم كــه غــم و انــدوه تــوی لحنــم
باشــد .نمیدانــم چــرا .شــاید میخواهــم ببینــم تاثیــر صدایــم چقــدر
اســت .مــادرم كــم كــم رنگــش بــه زردی میزنــد و لبهایــش
کبــود میشــود .صــادق نوشــته داشــتم بــا همقطاریــم حــرف مـیزدم،
همــان پســر كــه اهــل جهــرم اســت و در گــرگان هــم بــا هــم بودیــم.
یــادت هســت گفتــه بــودم همیشــه نــان و پیــاز میخــورد؟ حــاال
دیگــر نمیتوانــد نــان و پیــاز بخــورد .مــادر مهربانــم فكــرش را بكــن
مرتضــی قدیمــی ،همــان پســر جهرمــی كــه تــو ســرش هــم میزدیــم
بــاز همیشــه میخندیــد جلــوی چشــم مــن شــهید شــد .وقتــی داشــت
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بنــد پوتینــش را ســفت میكــرد ،یــك موشــك مثــل تیــر غیــب آمــد
و خــورد بیــن مــن و او .آن قــدر خــاك و دود بلنــد شــد كــه دیگــر
جایــی را نمیدیــدم .كمــی بعــد كــه غبــار نشســت و مــن از جایــم
بلنــد شــدم ،دیــدم از مرتضــی فقــط یــك جفــت پوتیــن خونــی آن
دور و اطــراف مانــده .مــادر جــان او حتــی فرصــت نكــرد بنــد پوتینش
را ســفت كنــد.
مــن از بــاالی لبــهی كاغــذ .از بــاالی ســركشها و الفهــای
ســیخكی صــادق كــه مثــل ســیم خــاردار چشــم را مــیآزارد بــه
مامــان نــگاه میكنــم كــه دارد كبــود میشــود .ســاكت میمانــم و
مامــان دندانهایــش روی هــم قفــل شــده .نمیدانــم بایــد چــه کنــم.
میخواهــم بلنــدش کنــم .تکانــش بدهــم تــا مثــل کســی کــه خــواب
اســت ،بلنــد شــود بنشــیند ســر جایــش .امــا مثــل ســنگ ســنگین و
مثــل چــوب دســت و پایــش خشــک شــده و بــا حالتــی كــج و معــوج
ولــو شــده روی صندلــی .خیــال میكنــم دارد ادا درمیــاورد .از
دســتش عصبانیــم .چــرا مامــان اینطــور اســت؟ چــرا همیشــه تــا یــك
چیــزی میشــود غــش میكنــد؟ ترســیدهام .آب دهانــم كــش میایــد
و گلویــم ســنگین شــده .بــه بابــا تلفــن میکنــم ،میگویــم مامــان
حالــش بــه هــم خــورده .مــن جیــغ میزنــم .نمیدانــم چــرا .شــاید
فكــر میكنــم جیــغ بزنــم مامــان از آن خــواب ناگهانــی ســنگینش
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میپــرد .بابــا صدایــش پشــت تلفــن میلــرزد .میگویــد« :زنــگ
بــزن آمبوالنــس تــا مــن خــودم را برســانم ».تلفــن میکنــم اورژانــس.
اشــغال اســت .بعــد یــك جایــی را میگیــرم كــه اشــتباه اســت .دســتم
میلــرزد .مامــان انــگار بــاد كــرده .چشــمم را بــاز میكنــم و بــا دقــت
بــه شــمارهها نــگاه میكنــم .كســی نشــانی منــزل میخواهــد .نشــانی
خان ـه را یــادم نیســت.
بابــا زودتــر از آمبوالنــس میرســد .گریــه میکنــد و مامــان را صــدا
میکنــد .تــا آمبوالنــس برســد ســعی میكنیــم آب قنــد بهــش بدهیــم،
امــا مامــان انــگار مــرده .آب شــیرین از گوشــهی لبهــای افتــاده
برهمــش ســر میخــورد روی گــردن و میــان ســینههای بزرگــش .بعــد
بابــا هــی ضربههــای ریــز بــه صورتــش میزنــد .لپهــای گوشــتالود
مامــان مثــل ژلــه میلــرزد .اورژانــس کــه میرســد مامــان تــکان
کوچکــی میخــورد .حتــی کلمــهای نامفهــوم هــم میگویــد .مــن
فکــر میكنــم صــادق را صــدا میکنــد .مردهــای اورژانســی مامــان
را روی تخــت روان میگذارنــد و میبرنــد .بابــا هــم مــیرود .مــن
میمانــم خانــه .بــرق قطــع شــده .تــوی تاریکــی نشســتهام و صــدای
انفجــار موشــکها را یکــی یکــی میشــمرم.
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مامــان ســكتهی مغــزی كــرده .قــرار شــده یــک هفتــه بیمارســتان
بســتری باشــد .صــادق مرخصــی پایــان دوره گرفتــه ،ده روز .آمــده
خانــه .کمــی چــاق شــده .مــن صبحهــا مدرســه هســتم .صــادق هــم
بــا دوســتهایش میچرخــد .ظهــر بابــا از بیــرون کبــاب میخــرد
و میــاورد .بعــد از ناهــار بــاز م ـیرود مغــازه .عصرهــا مــن و صــادق
بــا هــم تنهــا هســتیم .مــن م ـیروم تــوی اتاقــم کــه مث ـ ً
ا دارم درس
بخوانــم؛ نمیخوانــم .از درسهــا فقــط ادبیــات را میخوانــم .شــعرها
را بلنــد بلنــد حفــظ میکنــم .باقــی همــه خیالبافــی اســت .در اتــاق
راه مــیروم وطــوری کــه فقــط خــودم بشــنوم حــرف میزنــم.
بــرای خــودم داســتان میگویــم .داســتانهایی کــه قهرمانــش خــودم
هســتم .مــن کــه شــاگرد اول دبیرســتان شــدهام بــس کــه هــی درس
خوانــدهام .مــن کــه دماغــم را عمــل کــردهام و موهایــم بلنــد و فرفــری
شــده ،پیراهــن چســبان پلنگــی پوشــیدهام و در یــک مهمانــی مثــل
هنرپیشــهی فیلــم بــر بــاد رفتــه از پلههــا ســرازیر میشــوم و همــهی
چش ـمها میچرخــد طرفــم .مــن کــه مــردی عاشــقم اســت .بیــرون از
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خیــال ،تــوی كوچههــا و خیابانهــا هیــچ عاشــقی نــدارم .پســرهای
دبیرســتانی دلــی از مــن نمیبرنــد .از مردهــای جاافتــاده خوشــم
میایــد؛ آنهــا امنتــر و مهربانتــر هســتند .بعــد خســته میشــوم از
خیالبافــی .دراز میکشــم روی تخــت و زل میزنــم بــه ســقف.
نمیشــود کتــاب بخوانــم یــا نقاشــی کنــم .میترســم صــادق بیخبــر
بیایــد و مچــم را بگیــرد .روز دوم ،ســوم رفتــن مامــان اســت .صــادق
یکطــوری شــده؛ مثــل اینکــه میخواهــد نقــش پــر رنگتــری
داشــته باشــد؛ بــه خصــوص در زندگــی مــن .انــگار شــب خوابیــده و
صبــح کــه بیــدار شــده یــادش آمــده بــرادر بــزرگ مــن اســت .یــک
کتابــی آورده داده بــه مــن ،گفتــه بخــوان؛ کتــاب روانشناســی اســت.
روی جلــدش عكــس یــك مــردی را دارد كــه خیلــی بدبخــت اســت.
یــك مــرد خارجــی اســت .از چشــمهای آبــی و موهــای روشــنش
پیداســت .اخــم كــرده و تــوی نگاهــش خشــم و حســادت و بیچارگــی
را بــا هــم دارد .روی كتــاب هــم نوشــته عقــدهی حقــارت اســم كتــاب
مثــل فحــش میمانــد .اســم مــرد خارجــی را تــوی ســرم گذاشــتهام
«عقــده ِ
ای بدبخــت».
صــادق میگویــد« :کتــاب را ایــن روزهــا در دانشــگاههای آمریــکا
تدریــس میکننــد»؛ مــن دوم دبیرســتانم .کتــاب دانشــگاهی دوســت
نــدارم .امــا میخوانمــش .هــم میخوانــم و هــم هــر شــب مثــل درس
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بــه صــادق پســش میدهــم .میگویــم تــا کجــا خوانــدم و چــی
فهمیــدم .صــادق وادارم میکنــد خوابهایــم را بنویســم .یــک دفتــر
گذاشــتهام بــاالی ســرم و در تاریــک و روشــنی شــب خوابهایــم را
مینویســم .هــر روز بایــد خوابهــا را بــرای صــادق تعریــف كنــم.
صــادق مینشــیند روی صندلــی .مــن نمیتوانــم بنشــینم .بیتابــم.
راه مــیروم .دور اتــاق میچرخــم و بــا نــگاه خطــوط مــوازی
حاشــیهی فــرش را تعقیــب میکنــم .آن قــدر راه مــیروم کــه از
خــود بیخــود میشــوم .بعــد خوابهــا را تعریــف میکنــم ،در
حالتــی مثــل خلســه .همــه چیــز را میگویــم ،بــا گریــه .خــودم را كــه
میبینــم دلــم بــرای خــودم میســوزد و گریــهام میگیــرد .صــادق
میگویــد گریــهات بــه خاطــر ایــن اســت كــه بــا خــود واقعــیات
مواجــه میشــوی .میگویــد خــود ایــدهآل آن چیــزی اســت كــه
پــدر و مــادرت از تــو میخواهنــد باشــی .اینهــا را تــوی آن كتــاب
هــم نوشــته .مث ـ ً
ا نوشــته خــود واقعــی ،دو نقطــه ،و تعریــف كــرده.
مثــل درس .مــن خیــال میكنــم تــوی وجــودم خودهــای مختلفــی
هســتند كــه بــا هــم دســت بــه یقهانــد .احســاس میكنــم دارم پــاره
میشــوم .دلــم میخواهــد مامــان بیایــد و بــوی مــرغ آبپــز خانــه را
پــر كنــد .قــول میدهــم دیگــر زل نزنــم بــه پوســت مــرغ كــه زیــرش
آب رفتــه و بــاد كــرده و شــناور مانــده تــوی آب زرد رنــگ خــودش.
قــول میدهــم بــه منفذهــای پــر مــرغ كــه پوســتش را دانــه دانــه كــرده
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فكــر نكنــم ،ســرم را بینــدازم پاییــن و غذایــم را بخــورم .هــر چــه كــه
باشــد .اینهــا را بــه صــادق نمیگویــم .فقــط خوابهــا را میگویــم.
صــادق میگویــد بایــد بگویــم تــا خالــی شــوم ،تــا بشــود خوابهایــم
را تعبیــر کنــد .همیشــه از خوابهــا میفهمیــم عقــدهای هســتم .مــن
دارم ادای دخترهــای خــوب را درمیــاورم و بســیار وابســتهام .وقتــی
میخنــدم صــادق میگویــد« :چــرا نقــش بــازی میكنــی و الكــی
میخنــدی؟» خــودم حواســم نیســت ،امــا صــادق میفهمــد كــی دارم
نقــش بــازی میكنــم.
بابــا بــه صــادق فحــش میدهــد .میگویــد تــو باعــث و بانــی ایــن
ماجرایــی .مــن چیــزی نمیگویــم .فقــط تــوی اتــاق تنهــا كــه هســتم
خیــال میكنــم اگــر مــن نامــه را آنطــور نمیخوانــدم مامــان ســكته
نمیكــرد .ایــنرا بــه رزا هــم میگویــم .رزا میگویــد نــه بابــا
اینطوریهــا هــم نیســت و لب ـهی چانهبنــد مقنع ـهاش را میــاورد بــاال،
بعــد دســت میكنــد تــوی موهایــش و كاكلــش را میدهــد بیــرون.
جلــوی مویــش را بــا ماژیــك مخصــوص مــو بنفــش كــرده .مچبنــد
حولــهای آبــی هــم دســتش انداختــه .صبــح مچبنــد دســتش نبــود.
تــوی مدرســه نمیگذارنــد از ایــن چیزهــا بیندازیــم .خانــم گلچیــن
مامــور گذاشــته دم در مدرســه صبــح بــه صبــح كیــف بچههــا را
میگردنــد .نمیدانــم رزا مچبنــد را كجــاش قایــم كــرده بــود .شــاید
67

شهناز گلمحمدی

نسیان

هــم خــورده بــود بــه تــور مریــم نجومــی ،او اگــر چیــزی هــم ببینــد
خــودش را بــه ندیــدن میزنــد .بعضــی بچههــا اینطــور نیســتند؛
خیلــی مســأله را جــدی میگیرنــد .اص ـ ً
ا یــك جــور حــس خوشــی
دارنــد كــه میایســتند دم در ســر میكننــد تــوی كیــف بچههــا ،و
اگــر شــانهای ،آین ـهای یــا رژ لبــی گیــر بیاورنــد مثــل كالغــی كــه از
دیــدن چیزهــای بــراق ذوق میكنــد ،خــر كیــف میشــوند .بــه رزا
میگویــم پونــزده تومــن دارم .دلــم چیپــس میخواهــد .رزا هــم ده
تومــن دارد.
چیپــس چــرب و شــور اســت .رزا دســت میكنــد و یكــی كــه تــوی
روغــن حســابی غوطــه خــورده و پــف كــرده را برمـیدارد .تــوی هــر
بســته چیپــس شــانس بیــاوری یكــی ،دو تــا از اینهــا باشــد .آرزویــم
ایــن اســت یــك پاكــت چیپــس باشــد همــه از ایــن پــف كردههــا،
بگــذاری دهانــت ،زیــر دندانهــا خــرد شــود بعــد چربــی و نمكــش
كــه نشســته روی زبــان را مزمــزه كنــی .كیسـهی چیپــس دراز اســت و
دهانـهی باریكــی دارد ،دســتم را تــا تهــش كــه فــرو میكنــم چــرب و
چیلــی میشــود .رزا هــم تــه كیســه را ســفت چســبیده .چیپسهــا خــرد
شــدهاند .آخــرش را اینطــوری نمیشــود خــورد .بایــد گرفــت،
ســر و ت ـ ه كــرد تــوی دهــان .بــه رزا نــگاه میكنــم .ریــز میخنــدد و
ابرویــش را بــاال مینــدازد .تــوی ســرم هســت لعنتــی؛ فكــرم را خوانــده.
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همینطــور كــه چشــم تــوی چشــم هســتیم ،چیپــس را تنــدی از
دســتش قــاپ میزنــم و مــیدوم .رزا داد میزنــد« :كثافــت!»
در صدایــش خنــده هســت .مثــل اســب مــیدوم .صــدای پایــم را
میشــنوم .كفشــم از پایــم در میایــد و پــرت میشــود طرفــی.
نمیایســتم .یــك پــا كفــش و یــك پــا برهنــه میپیچــم تــوی اولیــن
كوچــه .كوچــه را میشناســم .یكــی مانــده بــه كوچــهی خودمــان
اســت .رزا لنگــه كفشــم را پــرت میكنــد ســمتم .كفــش میخــورد
پــس گردنــم .كفــش را میگیــرم دســتم .میرســم دم در حمــام
عمومــی كــه تــوی كوچــه اســت .میدانــم كــه حمــام از راهرویــی
طویــل میرســد بــه كوچــهی خودمــان .یــك لنگــه كفــش تــوی
بغلــم و پاكــت چیپــس در دســت مــیدوم تــوی حمــام .اطمینــان
دارم رزا پ ـیام نمیایــد .در ورودی قســمت مردانــه اســت .مردهــا بــا
باالتنههــای لخــت داد میزننــد و فحــش میدهنــد .چیــزی نمیبینــم
جــز ســایهای از تنهــای تیــره و لُنگهــای قرمــز .كفــش از دســتم
میفتــد .رزا هــم پ ـیام م ـیدود .از راهــروی لختیهــا میگذریــم و از
دری بــزرگ بــه كوچــه میرســیم .مــردی دم در میایســتد و داد و
فریــاد میكنــد .مــا پشــت ماشــینی پنــاه میگیریــم تــا مــرد برگــردد
تــوی حمــام .مــرد مـیرود .از خنــده نفســمان بریــده .مــن مانــدهام بــا
یــك لنگــه كفــش .بــه رزا میگویــم« :مامانــم منــو میكشــه!»
69

شهناز گلمحمدی

نسیان

رزا میگوید« :دهنت سرویس!»
مــرد لُنگــی بــاز آمــده ایســتاده وســط كوچــه .از پشــت ماشــین ســرك
میكشــیم .لنگــه كفــش مــن دســتش اســت .ایــن طــرف و آن طــرف
را نــگاه مینــدازد .خیلــی فحــش میدهــد .بــه مــا میگویــد جندههــا
و كفــش را پــرت میكنــد وســط كوچــه و مـیرود.
مــن كــه دارم كفــش میپوشــم ،رزا چیپــس را میگیــرد و ســر و
تــه میكنــد تــوی دهانــش .دور لــب و لوچــه و چانــهی مقنعــهاش
خردههــای چیپــس چســبیده.
دم در خانــهی مــا از هــم جــدا میشــویم .رزا را از پشــت میبینــم
كــه كولـهاش یــكوری روی شــانهاش تــاب میخــورد .كلیــد هنــوز
تــوی قفــل نچرخیــده ،بابــا در را بــاز میكنــد .تــوی هــال مامــان
نشســته .صــادق ســرش را كــرده توی ســینهی مامــان و هایهــای گریه
میكنــد .صورتــش را کــه برمـیدارد مژههــای بلنــد خرمایــی رنگــش
چســبیده بــه هــم .مــن از ایــن کارهــا بلــد نیســتم .گریــه نمیکنــم.
دوســت هــم نــدارم کســی را بغــل کنــم .تــوی مدرســه بچههــا بــه هــم
میچســبند .دســت میکشــند بــه تــن هــم .مــن دوســت نــدارم.
مامــان حركاتــش كنــد شــده .تــوی خانــه راه كــه مــیرود انــگار
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هال ـهای آبیرنــگ دورش را گرفتــه .نمیشــود زیــاد نزدیكــش شــد.
نمیشــود نگاهــش كــرد یــا حــرف زد بــا او .مثــل حبــاب شــده؛ نازك
و شــفاف .ســكتهی مغــزی یعنــی یكــی از رگهــای مغــزش پــاره
شــده .از فكــر كــردن بــه رگهــای باریــك ســبز كــه خــون صورتــی
مامــان تویــش حركــت میكنــد میترســم .خیــال میكنــم رگهــا
خیلــی شــكنندهاند .دســت كــه میگــذارد روی میــز حواســم هســت
دســتش را خیلــی فشــار ندهــد .میترســم رگــی كــه از روی اســتخوان
آرنجــش میگــذرد بــر اثــر فشــار پــاره شــود یــا رگ گــردن وقتــی
حركتــش میدهــد .وقتــی دراز میكشــد همــهی رگهایــش زیــر
فشــار تنــش اســت .میخواهــم ب ـه او بگویــم خــودت را رهــا نكــن.
دقــتكــن ســنگینیات را نگــه داری تــوی تنــت .نمیگویــم امــا.

دیشــب خــواب دیــدم گرب ـهای چشــم زاغ در پیــچ و خــم راهپل ـهای
تاریــک بــه مــن زل زده .از گربــه میترســیدم ،بــا ایــن همــه
میخواســتم بکشــمش .صــادق بــا چش ـمهای ســبزش زل میزنــد بــه
مــن ،انــگار در مــن دنبــال چیــزی میگــردد .مــن چیــزی نمیدانــم.
فقــط میدانــم دوســت نــدارم جلــوی صــادق راه بــروم و اشــك
بریــزم و او مثــل حرفهایهــا پــا روی پــا انداختــه نگاهــم كنــد و از
هذیانهایــم یادداشــت بــردارد .صــادق میگویــد« :تعبیــر خوابــت
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ایــن اســت ،تــو از مــن متنفــری ».مــن حرفــی نمیزنــم .تیلههــا در
حدقهشــان میغلتنــد.
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تهــران از آدم خالــی شــده .هــر کســی جانــش را برداشــته و رفتــه
یــک طــرف .تــک و تــوک مثــل مــا هســتند کــه معلــوم نیســت چــرا
اصــرار دارنــد بــه مانــدن .ترســی نداریــم .نــه اینکــه شــجاع باشــیم.
اصــ ً
ا صــدای آژیــر و انفجــار برایمــان عــادت شــده .در خودمــان
غرقیــم .بیــرون از خانــه هــم کــه هســتیم دنیــای خانــه را در خــود
ن طوریــم .جنــگ مــداوم و
حمــل میکنیــم .مــا هــر چهــار نفــر ایــ 
پرتشــنج در چهــار دیواریمــان جریــان دارد .صــادق بعــد از ســربازی
بــه ســرش زده درس بخوانــد و کنکــور پزشــکی بدهــد .در و دیــوار
اتاقــش را پــر از یادداشــت و شــعار کــرده« :تــو میتوانــی»« ،تــو نفــر
اول کنکــور امســال هســتی»« ،آینــده از آن توســت» .صبــح تــا شــب
خــودش را در اتــاق حبــس كــرده .فقــط بــرای شــام و ناهــار از اتاقــش
بیــرون میایــد .حمــام نمــیرود .لباســش را عــوض نمیکنــد .شــبیه
غارنشــینها شــده .بــوی گنــد میدهــد.
بابــا دارد تلویزیــون نــگاه میكنــد .یــك مــردی نشســته در قــاب
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تلویزیــون و میگویــد بــه خبــری كــه هماكنــون بــه دســت من رســیده
توجــه فرماییــد .مــرد تــوی تلویزیــون روی حــروف مكــث میكنــد.
حــروف را از تــه حلقــش میفرســتد بیــرون .اینطــوری حرفهــا
ســنگین میشــوند .مــرد ســرفه میكنــد و میگویــد« :ببخشــید».
انــگار چیــزی چــرب و ماســیده باشــد تــه حلــق مــرد كــه بــا ســرفه
بخواهــد بپــرد بیــرون« .بــه ادامــهی خبــر توجــه فرماییــد».
مــرد میگویــد رزمنــدگان جبهههــای حــق علیــه باطــل در محــور...
بعــد رزمنــدگان را نشــان میدهنــد؛ خاكــی و آفتابســوخته جلــوی
دوربیــن از ســر و كلـهی هــم بــاال میرونــد و میخندنــد و دستشــان را
بــه عالمــت پیــروزی بــاال میبرنــد .بعــد كســی ،نمیدانــم كــی فریــاد
میزنــد« :تكبیــر »...همــه انــگار ولولــه افتــاده باشــد بینشــان دس ـتها
را مشــت میكننــد بــه ســمت مــا كــه تــوی خانــه نشســتهایم .مامــان
از تــوی آشــپزخانه داد میزنــد« :كمــش كنیــن!»
بابــا كنتــرل تلویزیــون را برمــیدارد میگیــرد دســتش ،نگاهــش
میكنــد .انــگار اولیــن بــار باشــد چنیــن چیــزی میبینــد .انگشــتش
میــان دكمههــا ســرگردان اســت .مامــان دســتهای كفیَــش را
گرفتــه بــاال ،شــبیه جراحهــا ،ایســتاده تــوی درگاهــی جیــغ میكشــد:
«خفــهاش كــن دیگــه ،مگــه اینجــا قهوهخونــهاس؟»
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مامــان حالــش خــوب شــده و میتوانــد به بلنــدی قبــل جیغ بكشــد .بابا
میزنــد روی یــك دكم ـهای ،صفح ـهی تلویزیــون ســیاه و خامــوش
میشــود .مامــان میگویــد «منجــق» و مــیرود .او خیــال میكنــد
منجــق نــام گلــی اســت كــه تــا بهــش دســت بزنــی قهــر میكنــد و
جمــع میشــود تــوی خــودش .مــن از چنــد نفــر پرســیدهام ،تــوی
لغتنامــه هــم دیــدم ،منجــق چیــز دیگــری اســت .مامــان امــا بــرای
خــودش یــك فرهنــگ لغــت جــدا دارد .فرهنــگ لغتــش پــر از فحش
و ناســزا و چیزهــای ناراحــت كننــده اســت .همیشــه یــك جایــی را
هــدف میگیــرد كــه زیــر و رو بشــوی .بــه بابــا میگویــد مثــل
مــادرت هســتی؛ بــد جنــس و بــد دل« .بــد دل» هــم كــه میگویــد
نــه اینكــه شــكاك منظــورش باشــد .تــوی فرهنــگ لغــت مامــان بــد
دل یعنــی ســیاه دل .كســی كــه دلــش چركیــن اســت و روح مریضــی
دارد .اینهــا را كــه میگویــد لبهــای نــازك بیرنگــش را بــر
هــم فشــار میدهــد و پیلههــای زیــر چشــمش بزرگتــر میشــود.
بابــا حــرف نمیزنــد .ســاكت میشــود ایــن وقتهــا ،یــا بــه صــادق
گیــر میدهــد .م ـیرود در اتاقــش را میزنــد و یــك چیــزی را بهانــه
میكنــد كــه بكشــدش بیــرون .صــادق هــم نمیایــد .بعــد بابــا فحــش
میدهــد و دعــوا میشــود .مامــان ایــن وقتهــا دســت و پایــش شــل
میشــود و مثــل گوشــتی لخــم ولــو میشــود روی صندلــی آشــپزخانه
یــا وســط هــال دراز میفتــد .بعــد بایــد آب قنــد بیاوریــم .لبهایــش
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هــم كــه روی هــم قفــل میشــود.
امــروز بیتــا آمــده خانــهی مــا .بیتــا خوشــگلترین دختــر دبیرســتان
اســت .شــبیه لیــا فروهــر اســت .وقتــی ایـنرا بهــش میگوینــد ایشــی
میكشــد ،ابروهــای هاللیــش را بــاال میدهــد و میگویــد« :همــه
همینــو میگــن امــا مــن اص ـ ً
ا از قیافــه لیــا فروهــر خوشــم نمیــاد».
بیتــا از ماریــا كــری هــم خوشــش نمیایــد ،چــون بعضــی هــم هســتند
كــه میگوینــد بیتــا شــبیه اوســت .بعــد مــن نمیدانــم بیتــا از خــودش
بــدش میایــد یــا اینكــه میخواهــد بــازار گرمــی كنــد .بــه هــر حــال
او آن قــدر زیباســت کــه حتــی مــن هــم ایــن را میفهمــم .پســری
در دبیرســتان روبهرویــی و مــردی در خیابانهــای اطــراف نیســت
کــه نخواهــد بــا بیتــا دوســت باشــد .تــازه بیتــا یــک امتیــاز ســر همـهی
امتیازاتــش هــم دارد :اینکــه شــعر میگویــد .یــک بــار هــم ســه
خــط از شــعرهایش تــوی مجلــهی دنیــای ســخن چــاپ شــد .انشــا
هــم خــوب مینویســد .مــن هســتم و بیتــا و یــک دختــر دیگــر
کــه خــوب مینویســیم .بیتــا امــا خــوب هــم میخوانــد .همیشــه
میایســتد نزدیــک میــز اول و یــک دســتش را در جیــب روپوشــش
میکنــد و یــک ابرویــش را میدهــد بــاال و بــا آن چشــمهای
ســرباالیش زل میزنــد بــه دفتــرش .صــدای خوبــی هــم دارد ،مثــل
گویندههــای رادیــو .بچههــا عاشــقش هســتند .کلــی از ســال اولیهــا
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برایــش نامههــای عاشــقانه مینویســند .یــک روز یــک انشــایی
خوانــد کــه اینطــور شــروع میشــد« :مــادرم دلتنگیــش را در قابلمــه
بــار میگــذارد و دلتنگیــش میپــزد ،میســوزد و تــه میگیــرد».
بچههــا انگشــت بــه دهــان مانــده بودنــد .مــن و رزا امــا زیرزیرکــی
میخندیدیــم .بیتــا عضــو تیــم والیبــال مدرســه هــم هســت .قــد بلنــد
نیســت امــا خیلــی فــرز اســت و اســپکهایش حــرف نــدارد .بچههــا
بــرای اینکــه تــوی تیمشــان باشــد ســر و دســت میشــکانند .امــروز
کــه بیتــا آمــد ،کســی ندیــدش .فقــط مــادرم یــک لحظــه از آشــپزخانه
درآمــد و نگاهــی بــه ســر تــا پــای بیتــا کــرد .بیتــا زیــر ابرویــش را
برم ـیدارد و همیشــه آرایــش میكنــد .مــادرم ایــن چیزهــا را خــوش
نــدارد .دخترهــای دبیرســتان مــا همــه در کیفشــان لــوازم آرایــش
دارنــد .مثبتترینشــان در اتاقــش میــز توالــت مختصــری دارد .مــن
امــا هنــوز حتــی نمیتوانــم موهــای پایــم را بتراشــم .موهــای زیــر بغلــم
بــه هــم گــره میخــورد و خیــس عــرق میشــود .مــادرم میگویــد:
«دختــر بایــد دخترانگیــش را حفــظ کنــد»؛ دخترانگــی یعنــی موهــای
زبــر بناگــوش و ابروهــای پاچــه بــزی.
مــادرم کــه بیتــا را میبینــد چشــمغره مــیرود .بیتــا میفهمــد .مــن
از كار مامــان خجالــت میكشــم .مامــان هیچوقــت از اینکــه حالــی
رزا و بیتــا بکنــد ازشــان متنفــر اســت ،پرهیــز نکــرده .بــه خیالــش آنهــا
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هســتند کــه مــن را از درس و مشــق میندازنــد .میرویــم پاییــن اتــاق
مــن .اتاقــم را دوســت دارم .یــك پنجــره دارد نزدیكــی ســقف كــه
كــف حیــاط از آنجــا پیداســت .كســی تــوی حیــاط راه بــرود ،فقــط
پاهایــش را میبینــم .مــاه پیــدا نیســت .نــوك شــاخههای درختهــا
معلــوم نیســت .یــك هــال كوچــك هــم دارد .دستشــویی و حمــام هــم
دارد همیــن پاییــن .مثــل یــك خانـهی كامــل زیــر زمیــن اســت.
بیتــا یــک ضبــط دو کاســته دارد .امروز بــا خــودش آورده .یک گروه
موســیقی تــازه شــکل گرفتــه ترانههــای شــاد قــردار میخواننــد .دو تــا
مردنــد ،یكـی صــدای زنانــه دارد .شــو هــم ازشــان دیــدم .دخترهــای
گروهشــان همــه خیلــی خوشــگل و قــد بلندنــد .یــك آهنگشــان
هســت اولــش هــی میگوینــد« :بــا ...بــا »...یــك طــور رازآمیــزی
میگوینــد .بعــد ناگهــان خیلــی شــاد میشــود .بیتــا وادارم میكنــد
برقصــم .میگویــد یــك دســتم را بگــذارم دم گوشــم و ســر و شــانهها
را تــكان بدهــم .دســت دیگــر را هــم انــگار بخواهــم او را از خــودم
دور كنــم تــوی هــوا بچرخانــم .مــن حركاتــم خشــك اســت .او امــا
انــگار مفصلهایــش لــق باشــند ،نــرم و پیوســته میرقصــد.
مرد صدا نازك میخواند:
«بال شیطون خودم
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دشمن جون خودم
قربون خوشگلیات
دل داغون خودم»
بیتــا یكطــور نــگاه میكنــد انــگار مخاطــب مــرد خــودش باشــد.
یــک ابــرو اخــم میكنــد و بــا لبهــا میخنــدد .حــق هــم دارد؛ هــم
شــیطان اســت و هــم خوشــگل.
بیتــا میگویــد« :بیــا آرایــش كنیــم و عكــس بگیریــم ».کــرم پــودر
میمالــد روی موهــای بلنــد صورتــم .چربــی صورتــی رنــگ میماســد
روی پوســت خشــكم ،وقتــی میخنــدم صورتــم خــط میفتــد.
رژ قرمــز را كــه میكشــد روی لبهایــم ،میگویــد« :لبهایــت
را بــر هــم بمــال ».همچیــن میمالــم كــه رژ پــاك میشــود .جیــغ
بیتــا درمیایــد .بعــد میخواهــد پلكهایــم را رنگــی كنــد ،پشــت
پلک ـم کوتــاه اســت و اص ـ ً
ا ســایه و مــداد چشــم خــودش را نشــان
نمیدهــد .خــودم را كــه تــوی آینــه نــگاه میكنــم شــبیه موجــود
غمگیــن رنگارنگــی شــدهام .مـیروم صورتــم را میشــویم و فقــط از
بیتــا عکــس میگیــرم .بیتــا کــه میخواهــد بــرود تــوی هــال صــادق
را میبینــد كــه تــازه از غــارش درآمــده .موهایــش بــه هــم چســبیده و
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ریشــش ظــرف یــک مــاه تــا نزدیکــی گــودی پاییــن گلویــش رســیده.
بیتــا از دیــدن صــادق ترســید .یــا نترســید خــودش را بــه ترســیدن زد.
معمــوالً از كار بیتــا ســر در نمیــاورم؛ نمیدانــم كاری كــه میكنــد،
كاری اســت كــه واقعــاً انجــام میدهــد یــا دارد ادای آن كار را
درمیــاورد .مثــل آن روز كــه بــا هــم تــوی خیابــان میرفتیــم؛ دامــن
شــلواری پوشــیده بــود و راه كــه میرفــت پایــش تــوی پاچههــای
دامــن گیــر میكــرد .بعــد تعریــف كــرد چنــد روز پیــش همینطــور
كــه داشــته میرفتــه از جلــوی چنــد تــا پســر رد شــده و پســرها بــه
او متلــك گفتهانــد .تــوی داســتانهای بیتــا همیشــه او از جلــوی
چنــد پســر متلكگــو رد میشــود .آن روز هــم گذشــته و آنهــا
چیــزی گفتهانــد و او هــول شــده و پایــش گیــر كــرده تــوی پیــچ
دامنشــلواریش و افتــاده زمیــن .بعــد اینجــای داســتان كــه رســید
بیتــا افتــاد زمیــن ،پخــش زمیــن شــد و پاهایــش رفــت هــوا .مــن مانــده
بــودم و مــدام میپرســیدم تــو حــاال افتــادی یــا داری ادای آن روز را
درمیــاری؟ و بیتــا مثــل سوســكی كــه بــه پشــت افتــاده باشــد دســت و
پــا م ـیزد و از شــدت خنــده نمیتوانســت ســر پــا شــود.
حــاال امــا انــگار جــدی ترســیده باشــد ،دم در بــه پچپــچ از مــن
میپرســد« :اون آقاهــه کــی بــود؟»
گفتــم« :بــرادرم .داره بــرای کنکــور آمــاده میشــه ،وقــت نمیكنــه
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بــه ســر و وضعــش برســه».
میدانســتم فــردا تمــام مدرســه دســتم میندازنــد .صــادق امشــب رفــت
حمــام و ریشــش را تراشــید .پوســت صورتــش ســرد و خالــی شــده.
ق كنــد .آینــدهی
شــعارهای امیدبخشــش را هــم از در و دیــوار اتــا 
روشــنی را هــم كــه از آن خــودش كــرده بــود ،مچالــه كــرد و انداخت
تــوی ســطل آشــغال .میدانــم صــادق هــم بیتــا را دیــده.
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تهــران دیگــر امــن نیســت .مدرســهها را تعطیــل کردهانــد و بچههــا
در خانــه و از تلویزیــون درس میگیرنــد .بــدون روســری بــا لبــاس
خانــه مینشــینیم مقابــل معلمهایــی کــه اکثرشــان مــرد هســتند .چنــد
تایشــان مــال مدرســه خودماننــد؛ آقــای مولــوی کــه جبــر درس
میدهــد ،تــوی تلویزیــون هــم همانطــور اســت .ســرش را مینــدازد
پاییــن و بــه دوربیــن نــگاه نمیکنــد؛ انــگار مــا را میبینــد کــه ســر
برهنــه نشســتهایم ســر درســش .آقــای هاشــمی کــه شــیمی درس
میدهــد ،تــوی تلویزیونــش بــا تــوی کالس خیلــی فــرق دارد؛ ســر
کالس شــیطنت میکــرد .مــرد چهــل و چنــد ســالهی خوشصورتــی
اســت کــه لهجــهی آذری دارد .از آنهــا کــه تــوی خیالبافیهایــم
همیشــه نقــش اول را بــازی میکنــد .نگاهــش را روی هــر کســی
مینــدازد طــرف گــر میگیــرد .مــن امــا محــض دلبــری هــم
شــده هیــچ وقــت درســش را نخوانــدم .شــاید اگــر مــن را هــم بــه
انــدازهی شــیرین درودی کــه لبهــای خوشریختــی دارد تحویــل
میگرفــت ،انگیــزهام بــرای درس خوانــدن بیشــتر میشــد .شــیرین
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ســر كالس رســماً از آقــای هاشــمی دل میبــرد .هاشــمی هــم هــر
جلســه میــاوردش پــای تختــه ،بعــد شــیرین هــول میشــد و هــی ســر
انگشــتاش را میكشــید بــر لبهــا و دنبالــهی مقنعــهاش را مشــت
میكــرد و ســینههایش را نشــان هاشــمی مـیداد .هاشــمی هــم دســت
زیــر چانــه ابروهــا را بــاال مـیداد و بــا لبخنــد بــه شــیرین درودی نــگاه
میكــرد .گاهــی هــم بــا همــان صــدای مخملیــش میگفــت« :آروم،
آروم هــول نشــو دختــرم».
ایــن وقتهــا نفــس مــا تــوی ســینه حبــس میشــد .امــا حــاال تــوی
تلویزیــون جلــوی دروبیــن دســت پاچــه اســت و هــی تپــق میزنــد و
میگویــد« :بــرای تهیهیــه دو گــرم ســولفات منیزیــم»...

بابــا و مامــان تصمیــم گرفتهانــد مــن را بفرســتند انزلــی ،منــزل خالـهام.
راضــی هســتم .آنجــا آرام اســت و خانـهی خالــه شــهال را هــم خیلــی
دوســت دارم .مـیروم پیــش حمیــد و زهــره .تــازه کلفــت هــم دارنــد.
بهــش نمیگوینــد کلفــت .نمیدانــم چــرا .اینجــوری آدم گــول
میخــورد .همیــن بــود كــه مــن تــا ســالها خیــال میكــردم نجمــه
هــم دخترخالــهام اســت .تــا اینكــه یــك روز زهــره گفــت مــا
نانخــور اضافــی نمیخواهیــم .فهمیــدم نجمــه بچهشــان نیســت.
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چــون بچــه یعنــی کســی کــه شــلنگ تختــه مینــدازد و در قبالــش نــان
مفــت میخــورد.
زهــره تمــام کتابهــای «دانیــل اســتیل» و «برونته»هــا و «جیــن آســتین»
را دارد .حمیــد هــم دورهی كامــل «تنتن»هــا را .چــه كیفــی میكنــم
مــن .ایــن دفعــه كــه بــروم خرمگــس را میخوانــم.
برایــم مهــم نیســت مامــان و بابــا و صــادق میماننــد تهــران ،همیــن كــه
مجبــور نیســتم مثــل خلهــا جلــوی تلویزیــون درس بخوانــم و مـیروم
انزلــی و صبــح تــا شــب تــوی پــارك مقابــل بنــدر قــدم میزنــم و
از میلههــای اســكله آویــزان میشــوم و بــه صــدای جیــغ مرغهــای
دریایــی گــوش میكنــم و یــا میــان كتابهــا و مجلههــای زهــره
غلــت میخــورم ،مای ـهی خوشــی بزرگــی اســت.

خانـهی خالـ ه شــهال کوچــک اســت .پنــج نفــر هســتند و دو تــا اتــاق
و یــک هــال و پذیرایــی دارنــد .یــک اتــاق مــال زهــره و حمیــد
اســت .تــوی اتاقشــان دو تــا تخــت و دو تــا قفس ـهی دیــواری دارنــد.
روی تخــت زهــره نمیشــود نشســت .امــا روی تخــت حمیــد حتــی
میشــود بپــر بپــر کــرد .نجمــه تــوی هــال میخوابــد؛ تنهــا .خالــه و
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شــوهر خالــه بــا هــم تــوی یــک اتــاق میخوابنــد؛ روی تخــت دو
نفــره.
امســال همــه چیــز طــور دیگــری اســت .حمیــد صدایــش عــوض
شــده .وقتــی حــرف میزنــد ناگهــان تــوی پیــچ كالم جیــغ زیــری
میكشــد .انــگار نفــس كــم بیــاورد .تنــش هــم بــوی بــدی میدهــد.
زهــره پزشــکی قبــول شــده و حمیــد تمــام مــدت در انبــاری پــر از
مــوش و نمناکشــان دارد درس میخوانــد .خالــه شــهال عمــ ً
ا از
بــودن مــن در اینجــا راضــی نیســت .از میــان حرفهایــش بــا شــوهر
خالــه میفهمــم .شــوهر خال ـهام دندانهــای عاری ـهای دارد کــه وقــت
خندیــدن ردیــف درخشــانش نمایــان میشــود .زیــاد میخنــدد .همــه
چیــز برایــش خنــدهدار اســت و امســال چیــزی کــه زیــاد بــه خنــدهاش
مینــدازد شــایعهی پرتــاب موشــکهایی بــا کالهــک هســتهای بــه
طــرف تهــران اســت .آغــاز هــر روز ،بعــد از صبــح بــه خیــر ایــن خبــر
را بــه مــن میدهــد .هیــچ تاســفی در کالمــش نیســت .میخنــدد.
موهایــش را ســیاه پــر کالغــی رنــگ میکنــد و دندانهایــش مثــل
گــچ ســفید اســت .خالـهام چیــزی نمیگویــد .ســاکت اســت .ترجیــح
میدهــد اوضــاع جــوری شــود تــا مــن بــروم .حــاال اگــر موشــک
هســتهای هــم میخواهنــد بزننــد ،زودتــر بزننــد و کار را یکســره کننــد.
خالـهام شــاید نمیدانــد موشــک هســتهای ممكــن اســت باعــثشــود
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اجبــارا ً مــن را بــه فرزندخواندگــی بپذیرنــد.
اوقاتــم در انزلــی بیشتــر بــه خوانــدن کتــاب میگــذرد .بیشتــر
هــم شــعر .حافــظ و حمیــد مصــدق .دختــر خالــهزهــره یــک دفتــر
شــعر خیلــی قشــنگ دارد کــه از رویــش برایــم میخوانــد .امــروز
هــم رفتــم و کتــاب شــعری گرفتــم كــه برگهایــش صورتــی رنــگ
اســت و تویــش طرحهایــی ســیاه از درخــت و قــو و دریاچــه و چشــم
و ابــرو دارد .خوبیــش ایــن اســت کــه کلــی فضــای خالــی هســت میان
نوشــتهها و نقاشــیها کــه میشــود تویــش نوشــت .از دفتــر زهــره
شــعرها را انتخــاب میکنــم و مینویســم تــوی کتابــم .اینطــور شــب
را صبــح میكنــم.
بــا حمیــد رابطــهی خوبــی دارم .گنجینــهاش مجموعــهی کامــل
کتابهــای تنتــناش اســت .میگــذارد بــه گنجینــهاش دســت
بزنــم .چنــد تــا کتــاب معرکـهی ســینمایی هــم دارد؛ تاریــخ ســینمای
ایــران و یکــی هــم کــه خیلــی مفصــل اســت و عکــس و خالص ـهی
داســتان هــر فیلــم را دارد ،تاریــخ ســینمای جهــان اســت .حمیــد را
کــم میبینــم؛ یــا کالس اســت یــا دارد درس میخوانــد امــا وقــت
شــام و ناهــار کــه از درس دســت میکشــد و میشــود دیــدش ،کلــی
ســر بــه ســر هــم میگذاریــم .ازش میپرســم« :چــرا صدایــت شــبیه
خــروس شــده؟» ســرش را مینــدازد پاییــن و جوابــم را نمیدهــد .خالـه
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ی حمیــد کــه قــرار اســت آقــای
خوشــش نمیایــد .بــه نظــرش مــن بــرا 
دکتــر آینــده شــود ،مضــرم .حمیــد امــا زیــاد خیالیــش نیســت .یعنــی
میشــود گفــت بــه عنــوان یــک دختــر خالــه خیلــی هــم دوســتم دارد.
امشــب خان ـهی خالــه مهمــان میایــد؛ خانــوادهی صابــر .مــن تــا حــاال
فقــط اسمشــان را شــنیدهام .زیــاد شــنیدهام .آقــای صابــر از دوســتان
جوانــی شــوهر خالــهام اســت .اینطــور كــه میگوینــد خانــوادهی
فقیــری داشــته ،بــرای همیــن درس نخوانــده و از بچگــی پادویــی
مغازهدارهــای شــهر را میکــرد .کمکــم بــار خــودش را بســته و
دکــهی یــخ فروشــی لــب دریــا راه انداختــه .نمیدانــم چنــد ســال
طــول کشــید تــا دک ـهی یــخ تبدیــل بــه چندیــن پاســاژ و فروشــگاه
عریــض و طویــل در بــازار تهــران شــد .حــاال كــه جنــگ بــه تهــران
رســیده خانــوادهی صابــر هــم آمدهانــد مانــدگار شــمال بشــوند .آنهــا
ویــا دارنــد ،بــرای همیــن در مدتــی کــه مــن انزلــی هســتم ،اولیــن بــار
اســت كــه بــه دعــوت شــوهر خالــه میاینــد خان ـهی خال ـهام.
صابرهــا خانــوادهی باشــکوهی هســتند .شکوهشــان فــرو مــیرود
تــوی چشــم آدم .الهــام دختــر تــه تغــاری صابرهــا كــه از پاتــرول
ســیاه براقشــان پاییــن میپــرد ،میفهمــم زیبایــی یعنــی چــه .پیــش از
ایــن خیــال میکــردم بیتــا زیباتریــن دختــری اســت کــه خــدا آفریــده.
ی بیــش نیســت .الهــام یــک
بیتــا در برابــر الهــام کوتولــهی مردنــیا 
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ســال از مــن کوچکتــر اســت امــا قــد مــن بــه ســختی بــه شــانهاش
میرســد .شــانههای فــراخ دارد و وقــت راه رفتــن چنــان چانــهاش
را بــاال میگیــرد کــه حرکــت زالل خــون و حــرارت را زیــر غبغــب
جوانــش میتــوان دیــد .پوســتش آن قــدر صــاف و زنــده اســت کــه
انــگار نــه انــگار در ســن جــوش بلــوغ و موهــای زائــد بغــل گــوش
و ایــن حرفهاســت .نــگاه درخشــانی دارد کــه ســایهی مژههــای
پرپشــتاش گاه تیــرهاش میکنــد .وقتــی حــرف میزنــد انــگار
چهچــه میزنــد .در صدایــش خنــدهای ناتمــام خوابیــده .الهــام روی
همــه چیــز ســایه مینــدازد .روی طــا و جواهــرات مــادرش ،روی
ماشــین آخریــن مدلشــان ،اص ـ ً
ا بــا وجــود ایــن دختــر ،پــدر گــردن
کلفــت و پولــدارش هــم بــه چشــم نمیایــد.
تــا خانــوادهی صابــر در اتــاق پذیرایــی تنــگ و محقــر خان ـهی خالــه
جاگیــرشــوند همــه دســتپاچهاند .نجمــه بــا دهــان نیمــه بــاز در
چهارچــوب در ایســتاده .خالــه و شــوهر خالــه حواسشــان هســت كــه
هیــچ كــدام از صابرهــا روی آن یكــی مبــل كــه شكســته ننشــینند.
حمیــد هــم پیژامـهاش را درآورده و شــلوار لــی پوشــیده .زهــره هنــوز
جلــو نیامــده .زهــره بــا قبولــی در کنکــور پزشــکی بــرگ برنــدهی
شــوهر خالـهام اســت و بایــد وقتــی واردشــود کــه جمــع آرام گرفتــه
باشــد؛ وقتــی همــهی نگاههــا را متوجــه خــودش کنــد .کمکــم
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حرفهــا گل مینــدازد .میشــود گفــت صابرهــا حــرف میزننــد
و مــا بلــه بلــه میگوییــم .دوســت نــدارم نزدیــک الهــام بنشــینم .بــه
نظــرم تشعشــع ســنگینی دارد کــه گیجتــرم میکنــد .دختــرک چنــان
رفتــار راحتــی بــا حمیــد دارد کــه انــگار دوســتان خیلــی صمیمــی
هســتند .از میــان حرفهــا میفهمــم آخریــن بــاری کــه همدیگــر
را دیدهانــد ،دختربچ ـهای شــش ،هفــت ســاله بــوده اســت .حمیــد در
حالــی کــه خــم میشــود چشــمانش را گشــاد کــرده ،میگویــد کــه
«هیــچ فکــر نمیکــرد آن دختــر الغــروی رنگپریــده تبدیــل بــه
چنیــن افرودیتــی بشــود».
رک و پوست کنده گفت «افرودیت».
الهام میپرسد« :چی؟»
و حمیــد زیــر نــگاه ســنگین خالـهام بــاز تکــرار میكنــد« :افرودیــت،
افرودیــت؛ الهـهی زیبایــی».
الهام میخندد« :خودم میدونم».
در دلــم میگویــم واویــا ،چقــدر هــم آرایــش دارد! حرفهــا تــه
كشــیده و هــر از گاهــی یكــی بلنــد و كشــیده میگویــد« :بعلــه ...پــس
اینطــور ».حوصلـهام ســر رفتــه .چشــم مـیدوزم بــه بخــار آرام چــای
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کــه رقصــان از دهانــهی فنجــان بــاال میایــد .صــدای شــوهر خالــهام
را میشــنوم کــه میگویــد« :بهبــه! خانــم دکتــر مــا هــم تشــریف
آوردن».
زهــره بلــوز ســفید شــرمن پوشــیده کــه دور یقـهاش کراواتــی مشــکی
دارد و بــا دامــن پفــی بلنــدش جــور درمیایــد .ســر کــه تــکان میدهــد
بافههــای مــو بــر شــانههایش میجنبــد .چشــمهایش از پشــت
عینــک گــردش درش ـتتر بــه نظــر میرســد .لبهــای گوشــتیاش
هــم بــه خاطــر ماتیــك قرمــزش برجســتهتر شــده .در کل میشــود
گفــت خیلــی در وجــودش اغــراق كــرده و ریخــت و قیاف ـهاش مــرا
یــاد خانــم دكترهــای تــوی فیلمهــا مینــدازد ،منتهــا فیلمهــای قدیمــی.
تــا وارد میشــود یکراســت مینشــیند بیــن حمیــد و الهــام کــه ناجــور
چســبیده بــه هــم هســتند .حمیــد از جایــش نمیجنبــد و زهــره عم ـ ً
ا
كــون بزرگــش را مابیــن آنهــا میچپانــد .مامــان میگویــد كــون
زهــره بــه عمههایــش رفتــه .راســت میگویــد .میشــود گفــت حتــی
بــه پــدرش رفتــه .شــوهر خالــه هــم كونــی شــبیه تانــك دارد .راه كــه
ن تن ـهاش ازش عقــب میمانــد.
م ـیرود ،پایی ـ 
آقــای صابــر و خانمــش زهــره را كــه میبیننــد ،نیمخیــزی میشــوند
و بــاز بــه حرفهایشــان در مــورد قیمــت دالر و اوضــاع خــراب بــازار
ادامــه میدهنــد .آقــای صابــر ناگهــان صدایــش را بــاال میبــرد و
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میــان قــاه قــاه خنــده میگویــد« :اینــو شــنیدین؟ یــه روز دو تــا معتــاد...
غــش غــش میخنــدد ...داشــتن تلویزیــون نــگاه میکــردن ،موســوی
رو نشــون م ـیداد .اولــی میگــه :ایــن کیــه؟ دومــی میگــه :نخســت
وزیــره ،اولــی میگــه اِ ...مصــدق رفــت؟»
از خنــده تنــش بــه رعشــه میفتــد .زنــش ریــز میخنــدد و همیــن طــور
کــه بــه خالــه شــهال نــگاه میکنــد ســر تــکان میدهــد .انــگار مث ـ ً
ا
بگویــد امــان از دســت ایــن مــرد .شــوهر خالــه كــه انــگار بــه نظــرش
ورود زهــره آنطــور کــه میخواســت باشــکوه نیامــده ناگهــان رو
بــه نجمــه میگویــد« :یــه چایــی واســه خانــم دکتــر بیــار ».نجمــه هــم
آشــفته ،دســتی بــه موهــای وزوزیــش میکشــد و مــیدود ســمت
آشــپزخانه.

از روزی کــه صابرهــا رفتهانــد ،حمیــد جــور دیگــری شــده؛ کمتــر
تــوی زیرزمیــن میمانــد .هــی میایــد بــاال و بیمقدمــه شــروع میکنــد
از الهــام حــرف زدن .مــدام هــم بــدش را میگویــد .میگویــد دختــر
مثــل شیشـهی عطــری اســت کــه اگــر درش بــاز شــود ،بــوی خوشــش
میپــرد و الهــام همــان شیش ـهی عطــر ب ـیدر اســت .میگویــد زیــاد
آرایــش میکنــد و خیلــی هــم جلــف اســت.
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امــروز زهــره موهایــم را از بغــل گوشهــا جمــع کــرد ،حمیــد
میگویــد شــبیه آن دختــرک در فیلــم جنــگ ســتارگان شــدهام .بعــد
هــم بــرای اینکــه مــرا در هیــچ شــک و شــبههای نگــذارد میگویــد:
«البتــه فقــط موهایــت ،وگرنــه اون دختــره خیلــی خوشــگله ».احســاس
میكنــم حمیــد عصبانــی اســت كــه دختــر خال ـهای مثــل مــن دارد؛
دختــر خالــه د م دس ـتترین دختــر بــرای حمیــد بدبخــت اســت كــه
مــدام بــا موشهــای زیرزمینشــان محشــور اســت .شــاید خــوب بــود
عــوض مــن افرودیــت صابــر دختــر خال ـهاش میشــد.
دلــم بــرای تهــران تنــگ نشــده ،امــا بیــش از ایــن حوصلـهی خندههای
تبلیغاتــی شــوهر خالــه را نــدارم .میخواهــم بــه خانـه برگــردم ،تــوی
اتاقــم .زهــره مــدام مجبــورم میکنــد بــه ماجراهــای او و عشــاقش
گــوش کنــم .دامن ـهی گســتردهی عاش ـقهایش از بــرادر مــن صــادق
شــروع میشــود و تــا همکالســیهای دانشــگاه و اســتادهای زن و
بچـهدار و شــوفر اتوبــوس تهــران  -انزلــی ادامــه دارد .نجمــه امــا یــک
عاشــق بیشتــر نــدارد ،آنهــم فریــدون اســت کــه ســر کوچــهی
خالــه میوهفروشــی دارد .خریــد خانــه بــا نجمــه اســت و ایــن کار
رشــتهی عشــق و محبــت را بیــن ایــن دو مســتحکم کــرد .امــا فریــدون
چنــد روز پیــش عروســی كــرد .نمیدانــم بــا کــی امــا قطعـاً بــا نجمــه
نبــود .نجمــه همـهاش را زیــر ســر شــوهر خالــه میدانــد .دلــم برایــش
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میســوزد ،تــوی ایــن خانــه حتــی نمیتوانــد گریــه کنــد.
پنیــر را كــه میگــذارم الی نــان ،شــوهر خالــه میگویــد« :صــدام
گفتــه ده روز دیگــر تهــران را بــا كالهــك هســتهای میزننــد .صــدام
گفتــه».
بــه صــدای دلنــگ دلنــگ قاشــق كــه میخــورد بــه تــن اســتكان و
میچرخــد در خــودش ،گــوش میكنــم .شــوهر خالــه طــوری حــرف
میزنــد كــه انــگار صــدام حســین كافــر دیشــب آمــده بــه خوابــش.
میخنــدد ،بــا صــدا .چیــزی تــه حنجــرهاش میلــرزد .دوســت دارم
تــوی چشــمش نــگاه كنــم و بپرســم كجایــش خنــدهدار اســت؟ نــگاه
نمیكنــم .نمیپرســم .جایــش مــیروم خیابــان ،تنهایــی .میپیچــم
تــوی یــك كوچــهای كــه میرســد بــه دریــا .كوچــه بــوی نمــك
و ماهــی و آب میدهــد .آفتــاب خوبــی میتابــد .لــب دریــا پــر از
همشــهریهای مــن اســت .مــرد و زن تــوی ســاحل میدونــد .بــه هــم
میرســند ســام میكننــد .دســت تــكان میدهنــد و میخندنــد.
بعضیهایشــان ســگ هــم دارنــد .سگهایشــان جلوتــر میدونــد.

بــا صــدای داد و فریــاد از خــواب میپــرم .نیمهشــب اســت .در
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رختخوابــم نشســتهام .همــه جــا تاریــك اســت .صــدای جیــغ و نالــه
از دور میایــد .از خیلــی دور .ســایهای ســیاه از اتــاق خــواب خالــه و
شــوهر خالــه میپــرد بیــرون .ســایه میایــد كــه از مــن بگذرد ســكندری
میخــورد ،نزدیــك اســت بیفتــد رویــم .خالــه شــهال اســت كــه چــادر
پیچیــده دور خــودش .حمیــد بــا موهــای ژولیــده ،گیــج ایســتاده تــوی
درگاهــی اتاقــش .زهــره موهایــش را بــا نوارهــای كاغــذی پیچیــده،
چشــمهایش ریــز و پفآلــود اســت .لــب تختــش نشســته و بــه
صداهــای دور گــوش میكنــد .مــن روپــوش میپوشــم و بــا خالــه و
حمیــد و شــوهر خالــه میرویــم بیــرون .نجمــه جلوتــر از همــه چــادر
بــه ســر ایســتاده ســر كوچــه .خیابان بــا نــور قرمز چــراغ گردان ماشــین
آتشنشــانی روشــن و خامــوش میشــود .مــن و حمیــد ســر كوچــه
ایســتادهایم .بقیــه میرونــد دورتــر .میگوینــد پارچــه فروشــی ســر
خیابــان را آتــش زدهانــد .نمیگوینــد آتــش گرفتــه .از دور آدمهــا را
میبینــم كــه میدونــد و یــك لكـهی ســیاه كــه میــان خیابــان ایســتاده
و تــوی ســرش میزنــد .مــن و حمیــد كنــار هــم ایســتادهایم .حمیــد
دســت بــه ســینه نگاهــش بــه دور اســت و جنــب نمیخــورد .احســاس
میكنــم چیــزی روی ســینهام حركــت میكنــد .سوســكی مث ـ ً
ا دارد
از روی ســینهی چپــم بــاال مــیرود .نــگاه میكنــم؛ انگشــتهای
حمیــد از میــان بازویــش كشــیده و میخــزد روی ســینهام .یــك
قــدم عقــب م ـیروم .حمیــد ایســتاده ســر جایــش .برمیگــردم خانــه،
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میخــزم تــوی رختخوابــم .پتــو را میكشــم ســرم .مــن و نجمــه تــوی
هــال میخوابیــم .حــاال همــه میاینــد و یكــی یكــی از بــاالی ســر مــن
رد میشــوند .چیــزی میــان ســینهام داغ میشــود و گــر میگیــرد تــا
گلــوم .تــوی ایــن خانــه نمیشــود گریــه كــرد .فــردا صبــح بــا مامــان
تمــاس میگیــرم .پسفــردا تهــران هســتم.
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مدرســهها بــاز شــدهاند .جنــگ آرام گرفتــه .حداقــل در پایتخــت
اینطــور اســت .آقــای مفیــدی را صــادق از یــک موسس ـهی علمــی
پیــدا کــرده ،جایــی کــه دانشــجوها جمــع میشــوند و بــه عنــوان معلــم
خصوصــی بــه خانههــای مــردم میرونــد .معلمهــای قبــل از مفیــدی
همــه یــا زن بودنــد یــا پیرمردهــای زهــوار در رفتــه .آخریــش هــم مــرد
جاافتــاده کوســهای بــود کــه پنــج صبــح جمعــه میامــد بــرای درس
دادن .مــن عمــ ً
ا از ســاعت چهــار لبــاس پوشــیده تــوی هــال قــدم
مـیزدم تــا برســد .همـهی تمرینهــا را هــم از روی حلالمســائل حــل
میکــرد .آقــای مفیــدی امــا هیــچ کتابــی نــدارد جــز کتــاب درســی
مــن و کلــی ســؤواالت امتحانــی و تســت و جزوههــای تکمیلــی.
صادق میپرسد« :این پسره چطوره؟»
میگویم« :آقای مفیدی رو میگی؟»
صــادق چاقــو را در دســتش جابهجــا میكنــد و خــم میشــود و
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یــک پرتقــال از تــوی بشــقاب برمــیدارد:
 اِ؟ پس اسمش آقای مفیدیه؟یــک روز در میــان میایــد .کالســمان طبقــهی باالســت ،در اتــاق
پذیرایــی کــه ســاکت اســت و نورگیــر خوبــی هــم دارد .میرویــم
بــاال ،د ر دو لتــهای را کــه شیشــهخور مــات دارد میبندیــم و او بــا
صدایــی ســکرآور درس میدهــد و مــن چــرت میزنــم .گاهــی هــم
پشــتم را صــاف میکنــم و از بــاالی یقــهاش تــن عریانــش را دیــد
میزنــم .او خــم میشــود و مــن کــه صــاف نشســتهام بــر او مســلطم.
انگشـتهای بلنــدی دارد و موهــای دســتش از مــچ تــا حوالــی ســاعد
پــر پشــت و درهــم اســت.
وقتــی آقــای مفیــدی میایــد مامــان تلفــن را میکشــد و خــودش هــم
هیــچ کاری نمیکنــد ،بیحرکــت روی صندلــی مینشــیند تــا حتــی
از جنبــش بدنــش صدایــی درنیایــد .فکــر میکنــم بــد نبــود مامــان
مســؤول یــک کتابخانـهی عمومــی میشــد؛ مینشســت و یــك زبــان
دراز هــم داشــت تــا پشــه را روی هــوا بقاپــد بــه لحظ ـهای و بعــد بــا
چشـمهایی كــه چنــان در حدقــه میچرخنــد كــه پــس ســرش را هــم
میبیننــد ،همــه چیــز را میپاییــد.
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آقــای مفیــدی جبــر و هندســه مثلثــات و فیزیــک و شــیمی درس
میدهــد .باقیــش را بایــد خــودم بخوانــم .خــوب درس نمیدهــد.
ســر کالس آقــای مولــوی گاهــی پیــش میامــد چیزکــی بفهمــم،
اینکــه حــرف میزنــد خوابــم میگیــرد .کاری بــه کارم نــدارد.
ســرش را مینــدازد پاییــن و هــی شــکل میکشــد و خــط میکشــد و
عــدد مینویســد .بعــد هــم کــه دو ســاعت تمــام میشــود ،مـیرود تــا
جلســهی بعــد .تمرینهایــش را حــل نمیکنــم .چیــزی نمیگویــد.
در جــای خالــی تمرینهــا جوابهــا را مینویســد و بــاز درس
میدهــد و تمرینــات جدیــد.
حوالــی ســاعت ســه بعــد از ظهــر صــدای زنــگ در میایــد .بعــد ســام
و علیــک .مــادرم طــوری حــرف میزنــد انــگار کســی خوابیــده یــا
مثـ ً
ا در خانــه مریــض داریم .ســایهی لرزان و کشــیدهی آقــای مفیدی
را از پشــت شیشـهی مشــبک در اتــاق مهمانــی میبینــم .تقـهای بــه در
میزنــد .بلنــد میشــوم .مثــل هــر دانشآمــوزی کــه مقابــل معلمــش
میایســتد .خبــردار .کیفــش را میگــذارد روی زانوهــای الغــرش.
کیفــش رمــز دارد .بــزرگ اســت ،ســیاه اســت و دو تا دکمـهی نقر های
در دو طرفــش دارد .روی یکیــش  Aو روی دیگــری  Mحــک شــده
بــود .کتــاب و چنــد بــرگ کاغــذ از کیفــش بیــرون میــاورد.
امــروز كــه آمــده ســرماخورده اســت .از مــن میپرســد« :دستشــویی
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کجاســت؟» نشــانش میدهــم.
بــاز میگویــد فقــط جایــی کــه بشــود دســتم را بشــویم .میخواهــد
خیالــم را راحــت کنــد کــه نیــازی بــه توالــت نــدارد .بــاز همانجــا
را نشــانش میدهــم .بلنــد میشــوم و در اتــاق را بــاز میكنــم و در
روبهرویــی را بــه او نشــان میدهــم .وقتــی برمیگــردد میگویــد:
«معلــم ســرماخورده هــم بــد چیزیههــا ».و بعــد خــودش میخنــدد .مــن
هــم از روی ادب دهانــم را كــج میكنــم کــه یعنــی دارم میخنــدم.
صدایــش مثــل مخمــل اســت .امــروز اولیــن بــار اســت کــه ســرش را
بــاال میگیــرد و تــوی صورتــم میخنــدد .نــور از پنجــرهی پشــت
ســرمان میخــورد بــه شیش ـهی عینکــش و چش ـمهایش پیــدا نیســت.
آقــای مفیــدی کــه میایــد مــن تونیــک آبــی بلندی میپوشــم .روســری
ســر نمیکنــم .دســتم را خیــس میکنــم و حســابی میکشــم تــوی
موهایــم؛ آنطــور کــه رزا یــادم داده ،دســتم را چنــد بــار بــه ســرعت
میکشــم تــوی موهایــم و بعــد کــف دســتم را میچرخانــم وســط
ســرم .همانطــور بــا شــتاب .موهایــم زیــادی صــاف اســت .نــازک
اســت .آنطــور کــه دســت میچرخانــم تویــش انــگار گرههــای
ریــز میخــورد .اینطــوری موهــای جلــوی ســرم نمیخوابــد ،پــف
میکنــد و میایــد بــاال .از دستشــویی کــه میایــم بیــرون مامــان یــک
طــوری نگاهــم میکنــد؛ ایــن وقتهــا پیلههــای زیــر چشــمش
99

شهناز گلمحمدی

نسیان

بزرگتــر میشــود .انــگار آب تزریــق کــرده باشــند زیــر چشــمش.
خــودم را بــه آن راه میزنــم .تــوی اتــاق مهمانــی منتظــر میمانــم تــا
مفیــدی برســد.
امــروز عینکــی را کــه در حیــاط مدرســه پیــدا کــردهام بــه چشــمم
زدهام .چنــد تــا از نقاشــیهایم را هــم آوردهام بــاال.گذاشــتم الی
ورقهــای چرکنویــس تــا مامــان نفهمــد .میخواهــم مفیــدی ببینــد.
میخواهــم بــا عینکــم و تونیــک بلنــد آبـی و آن طرحهــا کــه بــا مــداد
کنتــه روی کاغــذ کاهــی ُپــرزدار میكشــم ،حالیــش كنــم مــن فــرق
دارم بــا دخترهــای دیگــر .زیــر طرحــی از پنجــرهی اتاقــم نوشــتهام:
«به سراغ من اگر میآیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من»
میگوید« :شما هم عینکی شدین؟»
میگویم« :بودم».
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و انگشــت میانــیام رامیکشــم روی بینــیام .همزمــان ابروهایــم را
هــم میدهــم بــاال .زود مـیرود ســر اصــل مطلــب .همیشــه همینطــور
اســت .صفحـهی ســی و یــک کتــاب را بــاز میكنــد؛ جــدول تناوبــی.
تنــاوب ،نوبــت ،بــه نوبــت ،نوبتــی .آقــای مفیــدی از روی کتــاب
میخوانــد .صدایــش محــو میشــود .مثــل صــدای آخــر ترانــهای
کــه محــو میشــود در ســکوت آغــاز تران ـهی بعــد از خــودش .مــن
گــوش میکنــم .کلمــات را میبینــم کــه در فضــا میچرخنــد.
گــوش میکنــم امــا ســر در نمیــاورم .کلمــات مثــل چیــزی انتزاعــی
جلــوی چشــمم نمایــان میشــوند .معنایشــان را نمیفهمــم .حــروف
جــدا از هــم و نامربوطنــد .شــکلی قابــل درک نمیســازند .تنهــا
آواهایــی هســتند کنــار هــم.
افزایش ،زایش ،یش ،یش ،ششش. . .
آقــای مفیــدی میگویــد «باریــم» و ســرش را بــاال میگیــرد .عینــک
روی بینـیام ســنگین اســت و میــان دو ابــروم چرخشــی مثــل چرخــش
الکتــرون بــه دور هســتهی اتــم حــس میکنــم.
آقــای مفیــدی میگویــد« :همـهی ترکیبهــای باریــم کــه در آب یــا
اســید حــل میشــوند ،ســمی هســتند».
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میگویم« :بارکاهلل باریم».
ناگهان میگوید« :عنصرهای واسطه را تعریف کن!»
میگویم« :نمیدونم».
عینکــش را برمــیدارد و لبانــش را جــوری بــر هــم فشــار میدهــد
کــه انــگار دارد مانــع خمیــازهای طوالنــی میشــود .چشــمانش پــر از
اشــک میشــود و ســوراخهای بین ـیاش لحظ ـهای مثــل ســوراخهای
دمــاغ اســب از هــم بــاز میشــود .میگویــد« :خبــر داری نمــرهی
امتحانــی کــه جلس ـهی پیــش ازت گرفتــم چنــد شــد؟»
ســرم را مینــدازم پاییــن و ســر انگشــتانم را میگــذارم روی پیشــانیم.
میگویــم« :هشــت ».میگویــد« :هشــت شــدی و عیــن خیالــت نیســت.
حواســت بــه درس نیســت و فقــط ســعی میکنــی مــزه بریــزی .بــاور
کــن مــن خجالــت میکشــم جلس ـهی آخــر از مــادرت پــول بگیــرم.
امــا حیرونــم کــه تــو چطــور ایــن همــه بیخیالــی .تــوی هیــچ کــدوم
از درســا پیشــرفتی نداشــتی .بــا ایــن اوضــاع فکــر نمیکنــم اومــدن
مــن اصـ ً
ا فایــدهای داشــته باشــه».
گریــهام نمیگیــرد ،خجالــت نمیكشــم ،فقــط خســتهام .دوســت
دارم زودتــر تمامــش كنــد .کاغــذ و کتابــش را بگــذارد تــوی کیــف
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ســیاهش و بلنــد شــود ،بــرود پــی کارش .حتــی دیگــر نمیخواهــم
طرحهایــم را نشــانش بدهــم .میگویــم« :عــادت همیشــگی شماســت
کســی رو کــه دوســتتون داره زیــر دســت و پــا لــه کنیــن؟»
آقــای مفیــدی ســاکتمیشــود .مــن هــم ســاکتم .اص ـ ً
ا انــگار مــن
نبــودهام کــه حــرفزدم .مــن نبــودم کــه آن جملــه را گفتـهام .انــگار
کســی بــرای اینکــه غائلــه را تمــام کنــد چیــزی گفــت .مفیــدی
میخنــدد .مثــل کســی کــه لطیفــهای شــنیده باشــد ،نمیخنــدد،
لبخنــد میزنــد .دهانــش كــش میایــد و نگاهــش بــاز پشــت انعــکاس
نــور در شیشـهی عینکــش گــم میشــود .ســبیلهایش تــا نزدیکــی لــب
پایینــش میرســد .فکــر میكنــم بایــد زبــر باشــد .دم خطــش کوتــاه
اســت و یکی دو تا موی ســفید اطراف گوشــش دارد .دســتش را دراز
میكنــد طــرف مــن ،دس ـتهای بــزرگ و انگش ـتهای کشــیده بــا
مفاصــل برجســته .میگویــد« :دســت بــده و قــول بــده روی درسهات
بیشــتر تمرکــز کنــی .حداقــل بــه خاطــر کســی کــه دوســتش داری».
مــن دســت نمیدهــم .مــن بــا هیچکــس عهــد نمیبنــدم فیزیــک
بخوانــم یــا هندســه حــل کنــم .مــن از میــدان مغناطیســی فــرار میکنم.
دســتم ،دســت راســتم در دســت مفیــدی اســت .شســت بلنــدش را
میکشــد پشــت دســتم ،مثــل دســتی کــه دســت دیگــر را نــوازش
میکنــد.
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خانــم بیانــی صــورت ظریفــی دارد بــا چروکهــای ریــز مثــل
صــورت چینیهــا .پوســتش ســفید اســت ،امــا بــه خاطــر کرکهــای
بلنــد صورتــش ،بــه زردی میزنــد .موهــای صورتــش را برنمـیدارد.
موهــای زرد مثــل هالـهای از نــور میدرخشــند .شــیوا و هایــده سرشــان
گــرم اســت .هایــده شــلوارش را تــا نزدیكــی زانــو بــاال داده و بــا بنــد
دور گردنــش تنــد تنــد بــاال و پاییــن میشــود .حالــت دهانــش كــه
دنبال ـهی بنــد را بــه دنــدان گرفتــه مثــل مرغــی اســت كــه دارد مــدام
بــه چیــزی نــوك میزنــد .شــیوا هــم پشــت ســر بچههــای میــز جلــو
پنــاه گرفتــه و بــا موچیــن و آینــه مشــغول اســت .هــر از گاهــی هــم
ســر میكشــد و خانــم بیانــی را میپایــد .بعــد سرانگشــت میانیــش را
میكشــد زیــر هــال ابرویــش و خــودش را كجكــی تــوی آینــه نــگاه
میكنــد و بــاز بــا موچیــن میفتــد بــه جــان خالهــای ابــرو .مــن ســر
میچرخانــم ســمت پنجــره .آســمان خیلــی آبــی اســت ،خیلــی آبــی
و ابرهــا تپــل و سرخوشــند .خانــم بیانــی میگویــد« :در کالس یــک
نفــر دیگــه هــم هســت کــه مثــل مــن حواســش پــی ایــن کوههــای
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آبیــه کــه از پنجــرهی اینجــا معلومــه».
دســتم زیــر گونــهام اســت و گوشــم بــه حرفهــای خانــم بیانــی و
نگاهــم بــه کوههــا .نشســتن کنــار پنجــره هــم عالمــی دارد .کالســمان
طبقــهی ســوم ســاختمانی بــزرگ و آجرنماســت .کوههــا کــه
دورتــر هســتند و نزدیکتــر ،پاییــن پنجــره ،آدمهــا و ماشــینها کــه
میگذرنــد و خــم کــه میشــوی میــل عجیــب پریــدن اســت.
خانــم بیانــی حواســش بــه مــن اســت .میدانــم .حــاال دیگــر حواســم
بــه کوههــا نیســت .حــاال دارم نمایــش میدهــم و گوش ـهی چشــمی
بــه خانــم بیانــی دارم.
 شکوهی!جــواب نمیدهــم.میگــذارم خیــال کنــد غــرق شــدهام در تصویــر
کوههــا .دوســت دارم در نــگاه خانــم بیانــی مــن تنهــا کســی باشــم
کــه ایــن چشـمانداز زیبــا را درک کــرده اســت .دوســت دارم او ایــن
نــگاه و ایــن حالــت نشســتنم و ایــن بیتوجهیــم را بــه کالس ،ربــط
دهــد بــه انشــاهای خوبــی کــه مینویســم و ربــط دهــد بــه حالــت
خواندنــم از روی درس .آنطــور کــه صدایــم را رهــا میکنــم تــوی
کالس و لحــن میدهــم بــه خواندنــم و نفــس بچههــا را در ســینه
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حبــس میکنــم.
 شکوهی!وقتــش اســت ناگهــان از جــا بپــرم کــه یعنــی حواســم نبــوده .طــوری
بــه خانــم بیانــی نــگاه میكنــم انــگار همیــن حــاال از عالمــی دیگــر
رســیدهام .بایــد بدانــد مــن کــه دمــاغ بزرگــی دارم و صورتــم
رنگپریــده اســت و هیــچ مثــل بغــل دســتیهایم خوشــگل نیســتم،
مثــل بیتــا خــوب اســپک نمیزنــم ،یــا شــبیه رزا شــوخیهای بــا
نمــک بلــد نیســتم تــا همــه را منتــر خــودم کنــم ،در عــوض خاصیتــی
دارم کــه مــال خــودم اســت و خیلــی و خیلــی ...و هیــچ وقــت ندانســتم
خیلــی چــی اســت .ولــی البــد چیــزی هســت كــه بشــود دلــم را بــه آن
خــوش كنــم.
شکوهی ،شعری رو که قرار بود از حفظ کنید بخون.
خانــم بیانــی نگاهــم میکنــد و در نگاهــش نــوازش و محبــت و درک
متقابل اســت.
«در آرزوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم ،در آرزوی تو باشم»
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حواســم هســت بــه موقــع مکــث کنــم و کلمــات را تــا آنجــا کــه الزم
اســت بکشــم و بچسبانمشــان بــه هــم تــا آهنــگ شــعر از دســت نــرود.
«بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم»
وقتــی میخوانــم «تــو» ،کســی را در ذهــن مجســم میکنــم .ایــن تــو
بایــد خطــاب بــه کســی باشــد .نمیدانــم کــی امــا یــک نفــر هســت
کــه نمیشــود همینطــور سرســری گذشــت از او .شــاید مثــا مــردی
باشــد؛ مــردی باریــک انــدام بــا ســبیل و عینــک پنســی .چشــمانش را
نمیبینــم ،نگاهــش پشــت انعــکاس نــور در شیش ـهی عینــک پنهــان
اســت امــا میخنــدد؛ از حالــت لــب و دهانــش پیداســت.
«بــه وقــت صبــح قیامــت کــه ســر زخــاک ب ـرآرم ،بــه گفتوگــوی
تــو خیــزم بــه جس ـتوجوی تــو باشــم».
بیتــا شــعر را زیــر گوشــم تکــرار میکنــد .ادای پیرمردهایــی را
درمیــاورد کــه پــای بســاط منقــل و وافور ،ذغالشــان کــه گل مینــدازد،
شــعر خواندنشــان میگیــرد .خنــدهام گرفتــه و خنــدهی فــرو خــوردهام
میپیچــد تــوی گلویــم و صدایــم میلــرزد:
«هــزار بادیــه ســهل اســت بــا وجــود تــو رفتــن ،وگــر خــاف کنــم
ســعدیا ،بــه ســوی تــو باشــم».
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هــر طــور اســت شــعر را تمــام میكنــم .خانــم بیانــی بیتهــا را
یکــی یکــی بــاز میخوانــد و معنــا میکنــد .میگویــد «تــو» یعنــی
خــدا .ناگهــان ســعدی در نگاهــم دور میشــود .میشــود آدمــی
کــه نمیتوانــد چیزهــای واقعــی دم دســتی را دوســت داشــته باشــد،
آدمــی کــه نــوک دماغــش را نمیبینــد امــا ســر کــوه را میبینــد.
بــه تصویــر ســعدی در کتــاب نــگاه میکنــم .ابروهــای باریــک بــاال
داده و نگاهــی مثــل روبــاه زیــرک؛ چان ـهاش تیــز اســت و لبخنــدی
كمرنــگ بــر لــب دارد .خانــم بیانــی کــه حــرف میزنــد ،مــن بــاز
بــه مــرد عینکــی خــودم فکــر میکنــم کــه حــاال دســتار دارد و ریــش
تنــک.
ســرم پاییــن اســت .نگاهــم مانــده بــه تصویــر ســعدی در کتاب فارســی
کــه بیتــا یواشــکی روی زانــوش بــاز کــرده .وقــت درس پرســیدن بایــد
کتابهــا را ببندیــم .خانــم بیانــی بــاز صدایــم میکنــد .در صدایــش
دلخــوری و خشــمی مالیــم اســت .میپرســد« :زیــر میــز کتــاب بــاز
کردی؟»
نگاهــم را از تصویــر ســعدی میگیــرم .شــعر را از حفــظ خوانــده
بــودم .خانــم بیانــی بلنــدم میکنــد .میکشــاندم گوش ـهی کالس تــا
بایســتم .مثــل بچههــای دبســتانی .تکی ـهام بــه شــوفاژ اســت و نگاهــم
بــه بیتــا کــه ســرش زیــر میــز معلــوم نیســت چــی را جســتوجو
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میکنــد .رزا کنــار دســتش نشســته و گوشــهی لبــش را میجــود.
زنــگ تفریــح نم ـیروم پاییــن .هایــده نشســته روی نیمكــت ســمت
پنجــره و ســیگار دود میكنــد .دار و دســتهاش ،شــیوا راســتی و
شــیرین و فریبــا ســریری ،دور و بــرش میپلكنــد .گاهــی میرونــد
بیــرون كالس ســرك میكشــند كــه گلچیــن تــوی راهــرو نباشــد،
بعــد میاینــد و پكــی بــه ســیگار هایــده میزننــد و دســتی بــه تــن هــم
میكشــند.
بیتــا بــدون اینكــه بــه روی خــودش بیــاورد رفتــه پاییــن .مــن زل
مانــدهام بــه هایــده كــه ســرش را داده عقــب ،شــیوا كــه شــانههایش
را میمالــد ،ســر در گوشــش چیــزی میگویــد و هایــده بلنــد قهقهــه
میزنــد و خــودش را تكانــی میدهــد و میگویــد« :كثافــت ولــم
كــن ،یــه طــوری شــدم ».كشــدار و شــل حــرف میزنــد .تصویــر
هایــده در چشــمم تــار میشــود ،مقنع ـهام را میکشــم تــوی صورتــم
و گونههایــم داغ میشــود .دلــم بــرای خــودم میســوزد .از بیتــا بــدم
میایــد؛ مدتــی اســت بــدم آمــده .از همــان روز کــه از خانـهی مــا رفت
و بعــدش در تمــام مدرســه پیچیــد بــرادرم شــبیه انســانهای نخســتین
اســت و بعدتــر کــه صــادق مــدام تــوی اتاقــش بــا تلفــن پچپــچ
میکــرد و شــام و ناهــارش را هــم تــوی اتاقــش میخــورد ،و بیتــا
مــدام از مــن دربــارهی او میپرســید.
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رزا دســت میکشــد پشــتم .دوســت نــدارم .امــا خجالــت میکشــم
محبتــش را پــس بزنــم .میگویــد« :چــه دل نــازک شــدی .تــا حــاال
گریهاتــو ندیــده بــودم».
اشــکم ســرازیر اســت .از خیلــی وقت پیــش فهمیدهام بیتــا آدم آب زیر
کاهــی اســت .هــر وقــت ســر و کل ـهی مدیــر و ناظــم پیــدا میشــود،
غیبــش میزنــد .بهــش حــق میدهــم دنبــال دردســر نگــردد .امــا از
اینکــه چــرا مــن و رزا را تشــویق میکنــد تــا هــر چــه کارهــای
عجیــب و غریــب بلدیــم در مدرســه انجــام دهیــم ،ســر درنمیــاورم.
همیشــه پیشــنهاد دهنــده بــوده ،امــا هیچوقــت خــودش را درگیــر
نمیکنــد.
یكــی از نوچههــای هایــده مــیدود تــوی كالس .بچههــا بهــش
میگوینــد «جنــده كوچولــو» .قــدش كوتــاه هســت و كــون گنــدهای
دارد كــه خیلیهــا مدیونــش هســتند ،داد میزنــد« :بچههــا گلچیــن»...
هایــده ســیگارش را از پنجــره پــرت میكنــد پاییــن .پشــت ســر جنــده
كوچولــو ،بیتــا بــدو میایــد و مینشــیند ســر جایــش .مــن مانــدهام بیــن
رزا و بیتــا .رزا بــه بیتــا میگویــد« :كجــا بــودی تــو؟»
بیتا لب میگزد و میگوید« :هیسس»...
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گلچیــن همــراه دو تــا زن درشــتهیكل چــادری وارد میشــود.
زنهــا كــه حركــت میكننــد دنبالــهی ســیاه چادرشــان مثــل شــنل
زُرو تــاب میخــورد .یكراســت میرونــد ســر وقــت هایــده؛ تــا
هایــده بــه خــودش بجنبــد زن جوانتــر كــه پوســت ســبزه و ابروهــای
بــه هــم پیوســته دارد هایــده را از یقــه بلنــد میكنــد و میچســباند بــه
دیــوار .هایــده بــا چشــمهای گشــاد شــده ،انــگار راه نفســش بســته
شــده باشــد بــه خرخــر افتــاده ،بچههــا همــه ســاكت ماندهانــد .اص ـ ً
ا
حتــی كســی حركــت نمیكنــد ،پلــك نمیزنــد ،نفــس نمیكشــد.
همــه میــخ ماندهایــم ،زن ابــرو پیوســته میگویــد« :كفشــاتو درآر!»
هایــده همینطــور چســبیده بــه دیــوار ،پاهایــش را تكانــی میدهــد و
كفشهــا را میكنــد .زن دیگــر خ ـم میشــود و كفــش را برم ـیدارد
و تــوش را نــگاه میكنــد .یــك لنگــه را مینــدازد و لنگ ـهی دیگــر را
وارســی میكنــد .كفــی كفــش را بیــرون میكشــد و از زیــرش انــگار
چیــز كوچكــی در میــاورد .نمیفهمــم چیســت .فقــط لحظـهای چیــزی
قهــوهای قــد یــك تیلــه در مشــت زن میبینــم.
زنهــا هایــده را همانطــور خركــش از كالس بیــرون میبرنــد .زنــگ
میخــورد .بچههــا حیــران ماجــرای هایــده ،دم نمیزننــد .فقــط
هــر وقــت خانــم ســروش بــا شــكم برآمــده ،یــك دســت بــه كمــر،
هــن و هــن كنــان از یــك طــرف تختــه م ـیرود ســمت دیگــرش و
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مینویســد كســینوس ایكــس ،چندتایــی از بچههــا ریــز میخندنــد.
بیتــا میگویــد« :ایــن نمیخــواد بــره بــزاد؟ حالــم بــه هــم خــورد
دیگــه».
مــن و رزا چیــزی نمیگوییــم .نگاهــم میفتــد بــه دفتــر رزا؛ ریــز و
بــا دقــت و رنــگ بــه رنــگ ،فرمولهــا را مینویســد .از رفتــارش
پیداســت میفهمــد ســروش چــه میگویــد .مــن امــا اصــ ً
ا متوجــه
حرفهایــش نمیشــوم .از رزا میپرســم« :ســاعت چنــده؟»
ســاعتش را از مــچ بــاز میكنــد و میگــذارد جلــوی مــن .یك ســاعت
مانــده تــا زنــگ بخــورد .تــوی دفتــرم شــصت دقیقــه را بــه دســتههای
پنــج تایــی تقســیم میكنــم .هــر پنــج دقیقــه كــه میگــذرد یكــی از
دســتهها را خــط میزنــم .خانــم ســروش لحــن یكنواختــی دارد .مثــل
الالیــی ،هیــچ نشــده صدایــش بــاال بــرود ،یــا شــوخی كنــد یــا حتــی
عصبانــی شــود .صدایــش شــبیه دودی خاكســتری ســنگین و پیچــان
میایــد و دســت میكشــد بــه ســر و شــانهام .دارم از خــواب دیوانــه
میشــوم .ســر تــكان میدهــم تــا خــواب از ســرم بپــرد .خــودم را
نیشــگون میگیــرم .لبــم را میگــزم .دقیقههــا مثــل مــار از روی ســر
و كل ـهام میخزنــد .خانــم ســروش یــك مســأله بــه بچههــا میدهــد.
كالس بیجنبــش و ســاكت در خــودش فــرو رفتــه .ســروش پشــت
میــزش نشســته و نگاهــش مــات مانده بــه نقطـهای روی زمیــن .دهانش
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كــج شــده و قیافــهاش مثــل مــردهای اســت كــه اختیــار عضــات
صورتــش را از دســت داده .نمیدانــم چـه مــدت همــه در ایــن حالــت
میمانیــم .همــه خشــكمان زده و دقیقهشــمار ســاعت مچــی رزا هــم
دیگــر حركتــی نــدارد .از دور صــدای پاشــنهی كفشــی تــوی راهــرو
پیچیــده ،صــدا نزدیــك میشــود .كســی بــه در كالسهــا میزنــد و
میگویــد« :زنگــه»...
صــدا هــی نزدیكتــر میشــود .مــا انــگار از پیلــه دربیاییــم بــه تنمــان
كــش و قــوس میدهیــم .صاحــب صــدا بــه در كالس مــا هــم میزنــد:
«خانومــا زنگــه »...صاحــب صــدا دور میشــود .بــرای كســی بلنــد
بلنــد توضیــح میدهــد «بــرق نیســت ...قطعــه».
بعــد ناگهــان انــگار ســكوت تنگــی باشــد كــه از بلنــدی پرت میشــود
و بــا ســر و صــدا میخــورد زمیــن و هــزار تكــه میشــود .بچههــا
جیــغ میكشــند ،ســوت میزننــد ،روی میزهــا میكوبنــد ،همدیگــر
را صــدا میكننــد .مــن نگاهــم بــه خانــم ســروش اســت كــه انــگار
كــر ،انــگار كــور دســت میبــرد كیفــش را مینــدازد روی دوشــش و
مثــل ســایهای خاكســتری از كالس بیــرون مـیرود.
مــن و رزا بــا هــم میرویــم .بیتــا عمــ ً
ا خــودش را میچســباند بــه
مــا .میدانــم میخواهــد یكطــوری از دلــم دربیــاورد .نزدیــك در
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خروجــی خانــم گلچیــن صــدا میكنــد« :خانــم خاقانــی ،دختــرم یــه
لحظــه بیــا اینجــا!»
مــا هــر ســه برمیگردیــم .مــن و رزا نگاهمــان از لبخنــد مهربــان
گلچیــن میگــردد بــر چهــرهی دســتپاچهی بیتــا .بیتــا مــیرود
ســمت دفتــر .مــا میرویــم ســمت خودمــان .دم در شــیوا بلنــد بلنــد
میگویــد« :بفهمیــم كــی هایــده رو فروختــه جــرش میدیــم ».معلــوم
نیســت بــرای كــی خــط و نشــان میكشــد .مــن و رزا تــا خانــه بــا هــم
داریــوش میخوانیــم.
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امتحــان جبــر داریــم .خــودم را انداختـهام روی ورقــه .دوســت نــدارم
خانــم گلچیــن کــه بــاالی ســرم ایســتاده ورقــهام را ببینــد .چیــزی
ننوشــتهام .الکــی ادای نوشــتن در میــاورم .ادای فکــر کــردن ،و بعــد
اینکــه ناگهــان چیــزی بــه خاطــرم میرســد .بیتــا ورقــهاش را بــا
پشــت س ـریش عــوض میکنــد و رزا پاچ ـهی شــلوارش را بــاال داده
تــا چیزهایــی را کــه روی مــچ پایــش نوشــته بــه کاغــذ منتقــل کنــد.
خانــم گلچیــن کــه دور میشــود فرصتــی اســت تــا کمــر راســت کنــم.
مفاصلــم خشــک شــده .تفضلــی ،دختــر ســیاه برزنگــی ،شــاگرد اول
کالس اســت ،قیاف ـهاش شــبیه ملــخ ،بهــش میگوییــم چهــار دســت؛
ســر جلســهی امتحــان انــگار هــر چهــار دســتش کار میکنــد .مثــل
فرفــره مشــغول ضــرب و تقســیم و حــل معــادالت و مسألههاســت.
مهرنــاز ســمندری هــم کــه طبــق معمــول اول بغــض میكنــد بعــد بــا
حالــت غــش و ضعــف در حالــی کــه دو نفــر زیــر بغلــش را گرفتهانــد
از جلســه خــارج میشــود .رزا میگویــد« :پیــس پیــس!»
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بــا فاصلـهی یــك صندلــی خالــی کنــار مــن نشســته .بــا چشــم و ابــرو
میپرســد پاســخ کــدام ســؤوال را میخواهــم؟ دبیــر جبــر چــپ
چــپ نگاهــی میكنــد و میگویــد« :هیسسســس!» و بــاز راه میفتــد
میــان صندلیهــا .میگویــم« :هیچکــدوم».
برایــم فرقــی نــدارد چــی پیــش بیایــد .ترجیــح میدهــم ورقهی ســفید،
پــاك و پاكیــزه بدهــم دســت دبیرمــان .اصـ ً
ا چیــزی كــه مهــم اســت
ایــن اســت كــه نفرتــم را از ایــن اعــداد و فرمولهــا حالیشــان كنــم.
وقــت امتحــان تمــام شــد .ایــنرا خانــم مدیــر از میکروفــن دفتــر
مدرســه اعــام میكنــد« :خواهــرای عزیــز ورقههــارو جمــع کنــن!»
خانــم گلچیــن بچههــای اول هــر ردیــف را مامــور میکنــد تــا
ورقههــا را بگیرنــد .بچههــا صلــوات میفرســتند و مــن میبینــم
کــه بیتــا تــوی شــلوغی از ســالن مــیرود بیــرون .وقتــی میرســیم
حیــاط ،بیتــا نیســت .البــد ایــن دفعــه بــا علــی اطریــش رفتــه .چــرا
بهــش میگوینــد اطریــش؟ بایــد اســمش را بگذارنــد علــی كامــرون؛
بچههــا میگفتنــد یــک کامــرون زرد خریــده ،كامــرون؟ كامِــرا؟
اســم ماشــینش را درســت نمیدانــم.
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اردیبهشــت اســت .هــوا یــك جــوری اســت یــا اینكــه مــن
یكجوریــم میشــود .نمیدانــم .احســاس میكنــم حیوانــی زیــر
پوســتم دســت و پــا میزنــد .میخواهــم انگشــت بزنــم تــه حلقــم و
حیــوان را بــاال بیــاورم و رهایــش كنــم .بگویــم بیــا بــرو پــی كارت و
ایــن همــه زیــر پوســت مــن وول نخــور .نمیشــود .حیــوان در مــن
بــزرگ میشــود و مــن برایــش كــم میایــم.
رزا میگویــد بیــا اُتــو بزنیــم .اتــو زدن بــرای مــن نــان و آبــی نــدارد.
بــرای رزا دارد؛ هــر بــار كلــی شــماره میگیــرد و بــا پســرهای جدیــد
آشــنا میشــود .خــودش یــك دوســت پســر فابریــك دارد .اســمش
پیمــان اســت .كاپشــن چــرم كوتــاه میپوشــد كــه اپلهــای بــزرگ
دارد .بعــد اپلهــا تــوی شــانههای الغــرش كــج و كولــه میشــوند.
شــلوار پاكــو هــم میپوشــد .بــه ایــن نمیایــد .بــه آقــای مفیــدی میایــد.
آقــای مفیــدی پاهــای خیلــی بلنــدی دارد .شــلوار پاكــوی شــكالتی
میپوشــد بــا پیراهــن چهارخانــه .موهایــش هــم شــبیه شــجریان اســت.
موهــای شــجریان نــرم بــه نظــر میرســد .تــوی عكسهایــش اینطــور
اســت .موهــای آقــای مفیــدی نــرم نیســت .از خیلــی نزدیــك كــه نگاه
میكنــم یــك جــور وزی تــوی خــودش دارد .امــا حالــت موهایــش
مــن را یــاد شــجریان مینــدازد .موهــای پیمــان صــاف اســت .بــا ژل،
چــرب و براقــش میكنــد و میدهــد بــاال ،بعــد چنــد تــار جلــوی
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پیشــانیش را بــه حالــت نیــم دایــره میــاورد تــا نزدیكــی ابروهــا .كفــش
ســیاه پاشــنه تخممرغــی میپوشــد .مــن دوســت نــدارم .كفشهــای
آقــای مفیــدی را دوســت دارم .كفشهــای ســیاه چرمــی میپوشــد.
خیلــی جــدی.
پیمــان فلــج اســت .بــا چــوب زیــر بغــل راه مـیرود و بیشــتر روزهــا بــا
موتــور گازیــش دم مدرســه ول اســت .پیمــان بــه رزا گفتــه پایــش را
عمــل میكنــد و اگــر آن طــور كــه دكترهــا گفتهانــد زیــر عمــل
نمیــرد ،میایــد و رزا را میگیــرد .یــك بــار رزا ســر كالس زیســت از
خانــم ســاوجی پرســید« :اینهــا كــه بــه خاطــر نخــوردن قطــره فلــج
اطفــال ،فلــج شــدهاند درمــان میشــوند؟»
خانــم ســاوجی هــم گفــت« :نــه ،هیــچ راهــی نیســت» و رزا تمــام آن
روز مقنعــهاش را تــوی صورتــش كشــید و گریــهكــرد .امــا فــردا
صبــح بــاز حالــش خــوب بــود و بــه خاطــر ماتیــك صورتــی صدفــی
كــه تــو كیفــش پیــدا كــرده بودنــد خف ـت شــده بــود بــه دیــوار.
مــن و رزا میایســتیم كنــار خیابــان .ماشــینها بــه مــا كــه میرســند،
میزننــد روی ترمــز .مــا ســوار هــر ماشــینی نمیشــویم .رزا اول تــوی
ماشــین را نــگاه میكنــد .راننــدهاش را ،یــا اگــر همــراه داشــته باشــد،
همراهــش را خــوب میپایــد .یــك پیــكان جوانــان ســفید جلــوی
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پایمــان نگــه مــیدارد كــه دو تــا پســر تویــش نشســتهاند .پســرها
میخندنــد و چیزهایــی میگوینــد كــه مــن نمیفهمــم .درســت
نمیشــنوم ،صــدای ضبطشــان بلنــد اســت .رزا دســتم را میگیــرد و
میكشــد كنــار .میگویــم« :خــب همینــو ســوار شــیم».
رزا میگوید« :ول كن بابا ،كیر كلفتن اینا!»
مــن دیگــر چیــزی نمیگویــم .پســرها میرونــد .كلم ـهی كیــر تــوی
ســر مــن برجســته میشــود .بچههــا راحــت دربــاره ایــن چیزهــا حــرف
میزننــد .شــوخی میكننــد یــا شــكلش را میكشــند .مــن حرفــش
را نمیزنــم .پــای حــرف بچههــا هــم نمینشــینم .فكــر میكنــم
زیــادی اغــراق میكننــد و یــك مشــت دروغ تحویــل هــم میدهنــد.
مث ـ ً
ا شــیوا راســتی ،هــر زنــگ تفریــح بچههــا را دور خــودش جمــع
میكنــد و معركــه میگیــرد .مینشــیند بــاالی نیمكــت و بچههــا
دورش بــا چشــم و دهــان لــه لــه میزننــد .شــیوا هــم از خــودش و
كیــوان میگویــد كــه چطــور بیطاقتنــد و تــوی ماشــین چیــز كیــوان
را میخــورد .خودشــان نمیگوینــد «چیــز» ،اســم میبرنــد .یــك
اصطالحــی هــم دارنــد میگوینــد ســاك زدن .یــا تعریــف میكنــد
كیــوان از خــارج یــك عینكــی آورده كــه باهــاش میشــود مــردم
را لخــت دیــد .قســم میخــورد خــودش زد بــه چشــمش و كیــوان
و دوســتش را لخــت مــادرزاد دیــد .یــا ماجراهــای شــب عروســی
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خواهــرش را بــا آب و تــاب تعریــف میكنــد .ایــن مــال وقتــی اســت
كــه دیگــر داســتانهای خــودش تــه میكشــد و بچههــا یــك چیــز
كاملتــر میخواهنــد.
مــن از ایــن جــور حرفهــا خوشــم نمیایــد .امــا تصویرهــا را دوســت
دارم .بعضیهایــش خنــدهدار اســت .بعضیهــا را هــم دوســت دارم
چــون از دیدنــش هیجــانزده میشــوم .چنــد روز پیــش شــیوا یــك
عكســی آورده بــود .عكــس نبــود ،یــك نقاشــی بــود بــا خطهــای
ســاده .یــك دختــر لخــت بــود كــه از چیــز مــردی میرفــت بــاال و
زیــر نقاشــی نوشــته بــود «از درخــت نــرو بــاال ».ســر زنــگ تاریــخ،
نقاشــی دســت بــه دســت شــد میــان بچههــا .خانــم شــهابی خمیــازه
میكشــید و مــدام میگفــت «اكســیژن كالســتون كمــه ».بچههــا
جــواب نمیدادنــد .حواسشــان بــه دختــره بــود كــه میرفــت بــاال .مــن
از نقاشــی خوشــم آمــد .از خطــوط تــن دختــر كــه ســینههای درشــت
داشــت و كپلهــای برجســته .از دیــدن تــن زنهــا بیشــتر خوشــم میاید.
تــن مردهــا را بــا لبــاس دوســت دارم و هیــچ نمیخواهــم بــه چیزشــان
فكــر كنــم .همانطــور كــه بــه چیــز خــودم فكــر نمیكنــم .نگاهــش
نمیكنــم .دســتش نمیزنــم .ترجیحــم ایــن اســت كــه خیــال كنــم
میــان پــای مردهــا و زنهــا چیــزی نیســت .صــاف اســت.
رزا ســقلمهای میزنــد بــه پهلویــم؛ یــك كادیــاك قهــوهای روشــن
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چنــد قــدم جلوتــر از مــا میایســتد .بعــد دنــده عقــب میایــد تــا
میرســد درســت مقابــل مــا .راننــدهاش مــرد تپــلِ خندانــی اســت كــه
كــت و شــلوار پوشــیده .تــوی ماشــینش یــك بــوی خنـ ِ
ـك ســبكی
میایــد .از ضبــط ماشــینش موســیقی خارجــی پخــش میشــود .پشــت
ماشــین زیــادی بــزرگ و راحــت اســت و صندلیهــا مثــل مبلهــای
ی نــرم و تمیزنــد .كنــار دســتم یــك تلفــن اســت
تــوی اتــاق پذیرای ـ 
كــه شــمارهگیرش از ایــن مدلهــای جدیــد دكمــهای اســت و
یــك چــراغ قرمــز ریــزی هــم بــاالی صفحــهای كــه شــمارهها را
نشــان میدهــد روشــن اســت .تلفــن بــه یــك جایــی وصــل اســت،
نمیدانیــم كجــا ،رد ســیم را تــا یــك جایــی میبینیــم و بعــد الی
پیــچ و تــاب صندلیهــا گــم میشــود .بــا اینكــه ماشــین راحــت
اســت و راننــده هــم مــردی خنــدهرو كــه فقــط بــا محبــت از تــوی
آینــه بــه مــا نــگاه میكنــد ،امــا مــن احســاس خوبــی نــدارم .بعــد مــرد
شــروع میكنــد بــه حــرف زدن .لهج ـهی عجیبــی دارد .تكــه تكــه و
غلــط غلــوط حــرف میزنــد .وســطش هــم انگلیســی مینــدازد .تــازه
میفهمیــم طــرف ژاپنــی اســت .موهــای صــاف فــرق كــج دارد و
پوســت قهــوهای كــه بــه زردی میزنــد .مــدام بــه تاییــد ســر تــكان
میدهــد و چشــمهای ریــزش كــه از تــوی قــاب آینــهی بــاالی
ســرش پیداســت ،بــه خنــده ریزتــر میشــود .ســعی میكنیــم بــا آن
چنــد جملــه انگلیســی كــه تــوی مدرســه یــاد گرفتهایــم ،بــا مــرد
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خارجــی حــرف بزنیــم .میفهمیــم مــرد چهــل ســاله اســت و اینجــا
تــوی یــك شــركت ،كاری مربــوط بــه تلفــن و ایــن چیزهــا دارد.
دســتش را میبینــم كــه فرمــان را در مشــت گرفتــه .انگشــتهای
تپــل و كوتــاه دارد .تــوی انگشــت دســت چپــش هــم حلقـهی باریــك
زردی اســت .بــا ســر بــه رزا اشــاره میكنــم .رزا هــم دیــده ،میگویــد:
«كسكــش زنــم داره ،مــارو ســوار كــرده».
مــن میترســم .مــرد ژاپنــی از تــوی آینــه بــه مــا نــگاه میكنــد و
میگویــد« :شــما آقــا دوســت داشــت؟»
مــن لبــم را میــان دندانهایــم گرفتـهام و دارم خیابــان را نــگاه میكنــم.
روی دیــوار درشــت نوشــته «آمریــكا هیــچ غلطــی نمیتوانــد بكنــد».
یكهــو بــا صــدای بلنــد میگویــم« :یــس یــس .آقــا ایتــس گــود .آقــا
اوكــی .اوكــی».
رزا بــا چشــمهای ورقلنبیــدهاش مــات مــن اســت .بهــش میگویــم
بــذار فكــر كنــه مــا طرفــدار آقاییــم ،ولمــون كنــه.
رزا انــگار تــازه یــاد چیــزی افتــاده باشــد شــروع میكنــد ســر و صــدا
كــردن و هــی گــود گــود گفتــن .مــرد ژاپنــی ابروهایــش را میدهــد
بــاال و میگویــد« :ولــی ایــن ایــران خیلــی ســخت .كامیتــه آدم
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میگیــرد».
مــن و رزا تــازه میفهمیــم منظــورش از آقــا چیســت .محكــم میكوبیم
بــه پیشــانیمان .رزا درهــا را كنتــرل میكنــد؛ قفلنــد .شیش ـهها تــا تــه
بــاال هســتند و هیــچ چیــزی نیســت كــه شیشــه را پاییــن بدهیــم .خفــه
میشــویم و كــز میكنیــم تــوی خودمــان .مــرد ژاپنــی هــم ســاكت
میشــود .كمــی كــه میرویــم ،صــدای ضبطــش را بلنــد میكنــد.
رزا میگویــد« :صداشــو بلنــد كــرد جیــغ و دادمــون نــره بیــرون».
مــن ناخنــم را كــف دســتم فــرو كــردهام .تــوی دلــم هــزار بــار
میگویــم غلــط كــردم .میگویــم اگــر ایــن بــار خــاص شــوم
دیگــر تــا آخــر عمــرم اتــو نمیزنــم .بــه رزا میگویــم« :بگیــم نگــه
داره .حداقــل اینجــا خیابــون شــلوغه ،اگــه نگــه نداشــت مــردم بــه
دادمــون میرســن».
رزا میگوید« :تنك یو ،همین بغال پیاده میشیم».
مــرد خارجــی توقــف میكنــد .بعــد دكمــهای را میزنــد و درهــا
تقــی صــدا میكننــد و ضامــن قفــل میپــرد بــاال .قبــل از اینكــه پیــاده
شــویم ،دو تــا كارت ویزیــت میدهــد دســتمان .میگویــد« :كال
مــی».
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ما هم میگوییم« :اوكی اوكی» و پیاده میشویم.

ماجــرای مــا و مــرد خارجــی مثــل بمــب تــوی مدرســه صــدا میكنــد.
كارت كوچــك طالیــی را نشــان بچههــا میدهیــم .رویــش بــا رنــگ
ســفید در زمینـهی آبــی آســمان آرام ،نوشــته:
Matsotu LTD
(056)3707367
بیتــا خیلــی كونــش ســوخته كــه بــا مــا نبــود .احســاس میكنــم مــن
و رزا یــك تیــم هســتیم كــه كارهــای هیجانانگیــز میكنیــم .بیتــا
را زیــاد تحویــل نمیگیریــم .بــا ایــن همــه هــر وقــت مــن و رزا بــا
هــم هســتیم ،میایــد و خــودش را میچســباند بــه مــا .دوســت دارم
مــدام از آقــای مفیــدی حــرف بزنــم؛ بچههــا همــه كســی را دارنــد تــا
دربــارهاش حــرف بزننــد .رزا از پیمــان میگویــد كــه چقــدر رویــش
غیــرت دارد و اگــر بفهمــد رزا پارتــی م ـیرود و اتــو میزنــد اول او
را میكشــد و بعــد هــم خــودش را .بیتــا هــم بــرای تولــدش از علــی
اطریــش یــك عینــك گربـهای گرفتــه .كارلــوس هــم بــا آن قیافـهی
تروریســتیاش مثــل ســایه همهجــا دنبالــش اســت .علــی گلــزار هــم
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بهــش گفتــه اگــر موهایــت را كوتــاه كنــی دیگــر نــه مــن ،نــه تــو .بیتــا
هــم موهایــش را تــا در كونــش بلنــد كــرده .مــن هــم آقــای مفیــدی را
دارم كه حرفش را بزنم .رزا میپرسد« :چی کاره است؟»
میگویم« :مهندس نفته».
بیتا میگوید« :پس چرا تدریس خصوصی میکنه؟»
 درسش تازه تموم شده. کجاییه؟ مازندرانیه. شانســو ببیــن تــو رو خــدا .حــاال اگــه مــا معلــم خصوصــی بگیریــمیــه پیرمــرد مافنگــی زهــوار دررفتــه بــه پســتمون میخــوره.
رزا ســقلمهای بــه پهلــوی بیتــا میزنــد« :فعـ ً
ا کــه بلیــت تــو هــم برنــده
شده».
و بــا ســر اشــاره میكنــد بــه ب ـیامو زیتونیرنــگ تــر و تمیــزی کــه
مــردی بــا موهــای بلنــد و عینــک آفتابــی تویــش نشســته .ماشــین در
امتــداد خیابــان در نزدیکــی مــا توقــف میكنــد .بیتــا دســت میكنــد
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ی فرفریــش را یــکوری میریــزد
تــوی كاكلــش و موهــای طالیــ 
تــوی صورتــش« :کارلوســه ...بچههــا مــن رفتــم ».و ســمت ماشــین
قــدم تنــد میكنــد.
مــن و رزا ســرازیری ســمت خانــه را بــا قدمهــای ســنگین میرویــم.
یــك جــوری راه میرویــم کــه بــا هــر قــدم زانویمــان تــا شــود.
مخصوص ـاً قــوز کردهایــم و کیفهایمــان روی دوشــمان کــجتــاب
میخــورد .رزا میگویــد« :شــهناز داداشــت ســر کار مــیره؟»
نگاهــم بــه نــوک کفشــم اســت و خطــوط کنــار کتانـیام کــه در هــر
قــدم گــم و پیــدا میشــود .میگویــم« :چطــور مگــه؟»
 هیچی همینجوری پرسیدم. همینجوری نپرس.هــر دو ســاکت میشــویم .رزا زیــر لــب چیــزی میخوانــد« :عشــق
بــه شــکل پــرواز یــه پرنــده اســت ...عشــق خــواب یــه آهــوی رمنــده
اســت… مــن»...
ســینهام ســنگین اســت .ســر دو راهــی بیخداحافظــی از هــم جــدا
میشــویم.
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زهره میگوید« :بالش خودتو بده به من ،بالش من سفته».
بالشــم را میدهــم بــه او .مثــل تختــم کــه شــب اول مــال او شــد .بعــد
گفــت کــه نمیخواهــدش .گفــت قــدش بلنــد اســت و تــوی تخــت
جمــع و جــور مــن جــا نمیشــود .مامــان هــر شــب تشــک را از طبقـهی
بــاال میگیــرد بغلــش و میــاورد جلــوی پــای زهــره پهــن میکنــد.
مــن میبینــم کــه مامــان چطــور نفــس نفــس میزنــد و مالفــه را روی
تشــک پهــن میکنــد ،دســت میکشــد کــه همــه جــای تشــک،
مالفــه صــاف و درســت خوابیــده باشــد ،بعــد مالفــه را میدهــد زیــر
تشــک .بعــد بالــش را میگــذارد ،حتــی بــا دســت آرام میکوبــد
دو طــرف بالــش تــا خــوب پــف کنــد و بــاال بیایــد .ایــن وقتهــا
دوســت دارم دو دســتی بکوبــم تــوی ســر زهــره .امــا نمیشــود .زهــره
دختــر خالــهام اســت ،از همــه مهمتــر اینکــه دانشــجوی پزشــکی
اســت و دارد درس خیلــی مهمــی میخوانــد و چــون درســش و تمــام
کارهــای زندگیــش خیلــی مهــم و حســاس اســت و امتحانــات ترمــش
هــم شــروع شــده و نمیتوانــد تــوی خوابــگاه بــا آن دخترهــای کــرد
و همدانــی و اراکــی یــک جــا بمانــد ،آمــده پیــش خالـهاش تــا خــوب
درس بخوانــد .زهــره عــوض مــن و صــادق هــم درس میخوانــد و
منــت درس خوانــدن او روی ســر و شــانههای مــا ســنگینی میکنــد.
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مامــان کــه مــیرود زهــره دراز میکشــد تــوی رختخوابــش کــه
خنــک اســت و بــوی خوشــی میدهــد .بــوی عطرهــا و کرمهایــی
کــه زهــره بــه خــودش میزنــد .بــه مــن میگویــد تــو هــم بیــا پهلــوی
مــن دراز بکــش .مــن دوســت نــدارم .وقتــی خیلــی نزدیکش میشــوم،
نمیتوانــم تــوی صورتــش نــگاه کنــم و وقتــی حــرف میزنــد تنهــا
نمایــی درشــت از لبهــای كلفــت جنبانــش میبینــم .بــا ایــن همــه
مــیروم ،دراز میکشــم و دســتهایم را میگــذارم روی ســینهام و
ســقف را نــگاه میکنــم.
زهــره میگویــد یکــی از اســتادهایش کــه زن و بچــه دارد عاشــقش
شــده .دســتش را ســتون ســرش كــرده و انبــوه موهــای فــر كــردهاش
ریختــه روی بالــش .میگویــد« :اون قــدر وضعــش خوبــه کــه اگــه
بخــوام میتونــه تمــام ماشــینای نمایشــگاه ماشــین ســر خیابونتونــو
یهجــا بــرام بخــره».
 تو از کجا میدونی عاشقته؟ یــه روز تــو بیمارســتان بــا هــم ســوار آسانســور شــدیم .بخــش قلــبطبق ـهی ســومه .مــن و دکتــر جاویــد تنهــا بودیــم .دکتــر هــی م ـیزد
طبقــات مختلــف و آسانســور یــه لحظــه هــم نایســتاد .مــن گفتــم« :ا ِ
دکتــر چــرا اینطــوری میکنیــن؟» اونــم نــه گذاشــت و نــه برداشــت
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گفــت« :امــان از دختــر رشــتی ».گفتــم« :مــن روســم دکتــر ».گفــت:
«همــون پــس ،خوشــگلی وحشــیت بــه خاطــر دو رگــه بودنتــه».
پرسیدم« :تو روسی؟»
زهــره جــواب نــداد .کمــرم خســته شــده بود ،برگشــتم بــه پهلــو و توی
تاریکــی خیــره شــدم بــه چشــمهای زهــره کــه بــدون عینــک ریــز
و پــف کــرده بــود .پــدر بــزرگ مادریمــان نزدیــک بنــدر آرایشــگاه
داشــت .ملوانهــای روس گاهــی میامدنــد پیشــش و ســر و صورتــی
صفــا میدادنــد .پــدر بــزرگ هــم چنــد کلمـهای روســی از آنهــا یــاد
گرفتــه بــود کــه ورد زبانــش شــده بــود .پوســت ســرخ و ســفید و
چشــمان زاغــی هــم داشــت .گاهــی ســر بــه ســر مــردم میگذاشــت و
میگفــت روس اســت .شــوخیش آن قــدر تاثیــر گــذار بــود کــه نســل
بعــد از خــودش کمکــم باورشــان شــد جدشــان روس بــوده .زهــره
میگویــد« :ببیــن شــهناز مــن خیلــی نگــران صادقــم».
 چرا؟ آخــه احســاس میکنــم داره از یــه چیــزی رنــج میبــره .میدونــییــه جــوری منــو نــگاه میکنــه کــه دلــم میســوزه .میتونــم بفهمــم
کــه عاشــقمه امــا اونــم بایــد بدونــه کــه دسترســی بــه مــن بــراش
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ناممکنــه .اگــه بابــام بفهمــه سرشــو میبــره.
دوســت دارم غلــت بزنــم روی زهــره و خفـهاش کنــم .امــا نمیشــود.
او دختــر خالـهام اســت .دانشــجوی پزشــکی اســت .بایــد زنــده بمانــد
و بــه بشــریت خدمــت كنــد .مــیروم روی تختــم .شــب بــه خیــر
میگویــم و میخوابــم.

پنــج تــا تجدیــد آوردهام .چهارتــاش درسهایــی اســت کــه آقــای
مفیــدی تــوی خانــه بــا مــن کار میکــرد .یکــی دیگــر زیســت اســت
كــه قب ـ ً
ا تــك مــاده زدهام و ایــن یعنــی امســال مــردود شــدهام.
آقــای مفیــدی تلفــن زده خانهمــان تــا نتیج ـهی امتحاناتــم را بدانــد.
مامــان گوشــی را برمـیدارد .حالــش خیلــی خراب اســت .مــردودیام
را بــه صــادق نگفتــه .از زهــره هــم قایــم کــرده .مــن هــم چیــزی
نمیگویــم .قــرار اســت مــردودی مــن مثــل رازی وحشــتناک ســر بــه
مهــر بمانــد تــا نمیدانــم کــی .مامــان صبــح تــا شــب راه م ـیرود و
گریــه میکنــد .اش ـکهایش را از صــادق و بابــا پنهــان میکنــد .بابــا
میدانــد امــا اصـ ً
ا بــه رویــم نمیــاورد .شــیوهاش ایــن اســت؛ شــیوهاش
ایــن اســت کــه نباشــد .کــه بــا مــن حــرف نزنــد .صبحهــا از اتــاق
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درنمیایــم کــه ببینمــش .ناهــار را هــم مغــازه میخــورد .ش ـبها کــه
میایــد ،شــام میخــورد و گــوش چســبانده بــه رادیــو ســبیلهای پــر
پشــتش را میجــود .از تــوی رادیــو زنــی بــا صدایــی مثــل آدم آهنــی،
میگویــد« :اینجــا رادیــو مســکو ».حــرف كــه میزنــد آدم ســردش
میشــود .بعــد صــدای خشخــش شــدید میایــد و صــدای موســیقی.
بابــا فقــط بــا مامــان حــرف میزنــد .یعنــی اگــر مخاطبــش مــن
هــم باشــم ،نگاهــش طــرف مامــان اســت .مامــان بــه آقــای مفیــدی
میگویــد کــه مــردود شــدهام .بعــد گوشــی را میدهــد بــه مــن.
آقــای مفیــدی میپرســد« :چــی کار کــردی؟»
میگویم« :مامانم که گفت».
میگوید« :حاال میخوای چی کار کنی؟»
میگویم« :همون که مامانم گفت :ترک تحصیل».
 یعنی چی؟ یعنــی دیگــه نم ـیرم مدرســه .میخــوام بشــینم تــو خونــه نقاشــیکنــم.
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 دیوونه شدی؟ اوهوم.آقــای مفیــدی صدایــش میلــرزد .مــن امــا آرام هســتم .تــه دلــم
راضیــم کــه مــردود شــدهام .مامــان گفتــه بــود اگــر مــردود شــوم دیگر
اجــازه نمیدهــد مدرســه بــروم .حــاال بایــد ســر قولــش بمانــد .امــا
حــاال تــا اســم تــرک تحصیــل میایــد ،صورتــش زرد میشــود .حتــی
مــن را وادار میكنــد برویــم خانــهی خانــم بیانــی.
خان ـهاش حوالــی دبیرســتانمان اســت .خان ـهای بــزرگ بــا پنجرههــای
لخــت .چنــد مــرد دارنــد در و دیــوار را رنــگ میکننــد و روی میــز و
صندلــی و کــف زمیــن روزنامــه پهــن اســت .مامــان که حــرف میزند
مــن چشــمم روی نوشــتههای روزنامــه اســت .صفحــات آگهــی کار
و خریــد امــاک و مســتغالت .تــوی ســرم هــی میگویــم مســتغالت،
مســتغالت ،مســتغالت و تــه گلویــم از ایــن تکــرار درد میگیــرد.
خانــم بیانــی میپرســد« :خجســته و خاقانــی چــی کار کــردن؟»
رزا و بیتــا قبــول شــده بودنــد .مــا چیــزی را بــا هــم شــروع كــرده بودیم
و حــاال آن چیــز در مــن از یــک جایــی بــه بعــد میشکســت و رهــا
میشــد .دیگــران از پــل عبــور کــرده بودنــد و مــن مانــده بــودم ایــن
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طــرف پــل و میانمــان درهای عمیــق فاصلــه مینداخــت.
 راســتی شــکوهی ،یــه چیــزی رو رک و راســت بــه مــن بگــو :روزامتحــان ریاضــی خاقانــی ســر جلســه بــود؟
ورقـهی امتحانــی بیتــا گــم شــده بــود .برایــش غیبــت نــزده بودنــد .ســر
جلســه همــه او را دیــده بودنــد .بچههــا گفتــه بودنــد آن روز از قضــا
خیلــی هــم پــر انــرژی بــوده .بــه زور هــم یکــی دو تــا مســأله بــرای
بچههــا حــل کــرده بــود .مســألهها زیــاد ســخت نبــوده امــا معلــوم
بــود ریاضــی را حســابی خوانــده .فقــط مــن دیــده بــودم بیتــا وقــت
رفتــن کاغــذی را در جیبــش چپانــده بــود.
آخــر ســر هــم قبــول کردنــد بیتــا تقصیــری نداشــته و ورق ـهاش گــم
شــده و یــک نمــرهای کــه میانگیــن نمرههــای کالســش بود گذاشــتند
تــوی کارنامـهی ثلــث ســومش .چیــزی نمیگویــم .مامــان میگویــد:
«هــر چــی کشــیدم از دســت ایــن دو تــا بچــه قرتــی بــود .تمــام ســال
عشــق و کیفشــونو کــردن ،آخرشــم چــی شــد؟ اونــا قبــول شــدن و
ایــن مونــد».

تــوی هــال نشســتهام .از وقتــی مــردود شــدهام حــق نــدارم بــروم بــه
133

شهناز گلمحمدی

نسیان

اتاقــم .ربطــش را نمیدانــم .شــاید میخواهنــد جلــوی چشمشــان
باشــم .میخواهنــد مــدام ســرم را كــه بــه تنـهام چســبیده خــوب ببیننــد
و حواسشــان باشــد چــی تــوی مغــزم میگــذرد .بابــا و مامــان بــا هــم
پچپــچ میكننــد .صدایشــان مثــل ش ـیء نــوك تیــز پــردهی گوشــم
را میخراشــد .بابــا میگویــد« :مگــه مــن چــی از اون شــوهر خواهــر
بیشــرفت کمتــر گذاشــتم کــه بچههــای اون بایــد دکتــر بشــن و
بچههــای مــن دیوونــه و دســت و پــا چلفتــی؟»
مامــان میگویــد« :تــو بچههــای اونــو داری بــا شــهناز و صــادق
مقایســه میکنــی؟ اونــا زرنگــن ،مثــه پدرشــونن».
میخواهــم اینجــا نباشــم .میخواهــم تــوی اتاقــم باشــم .دلــم بــرای
پنجــرهی كوچــك اتاقــم تنــگ شــده .بــرای آن تنــگ ماهــی كــه
تویــش پیچــك كاشــتهام .آبــش نــدادم ،نمــرده باشــد؟ بــه نظــرم خیلی
مســخره اســت كــه مــن تــوی ایــن خانــه باشــم و نتوانــم از اتاقــی بــه
اتــاق دیگــر بــروم .دوســت دارم بــروم پاییــن و مـیروم .چــون صــادق
خانــه اســت ،نمیتواننــد زیــاد ســر و صــدا كننــد.
مینشــینم لــب تختــم .بــه دیــوار اتاقــم دســت میكشــم كــه آبــی و
خنــك اســت .پیچكــم الغــر شــده .دلقــك از بــاالی ســقف نگاهــم
میكنــد .از ایــن پاییــن گربــهای كــه لــب حــوض لنگــش را بــاز
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كــرده و خــودش را میلیســد پیداســت .مجلههــای فیلمــام هنــوز
روی تخــت پخــش و پــا هســتند .دســت میكشــم بهشــان ،نازشــان
میكنــم .گنــاه دارنــد كــه اینطــوری بیكــس و كار اینجــا
ماندهانــد .صــدای پــای مامــان میایــد .صــدای پاهــای بیجورابــش
كــه میچســبد كــف دمپایــی رو فرشــیاش و ول میشــود .انــگار
ماهــی پاشــنهی لخــت آدم را مــك بزنــد .مامــان میایــد تــوی اتاقــم .بــا
همــان پیشبنــد همیشــه خیــس كــه بــه ســینه دارد .لبــش میلــرزد .مثل
روزی كــه نام ـهی صــادق را برایــش خوانــدم .مامــان بــا دس ـتهای
صورتیــش آمــده پاییــن و میخواهــد راضیــم كنــد تــرك تحصیــل
نكنــم .پوســت دس ـتهایش از آرنــج تــا پاییــن نــازک و خشــک و
صورتــی اســت؛ بــس کــه مــدام همــه چیــز را میشــوید و میســابد.
مــن نشســتهام میــان مجلههــای فیلــم .ورقشــان میزنــم .عکسهــا را
نــگاه میکنــم و گاه گاهــی چشــمم کــه میفتــد چیزکــی میخوانــم.
مامــان بــدون آنکــه در بزنــد وارد میشــود .همیشــه همیــن اســت.
همیشــه طــوری رفتــار میکنــد ،طــوری وارد میشــود ،طــوری نــگاه
میکنــد ،طــوری حــرف میزنــد کــه مچــم را بگیــرد یــا اینکــه
حالیــم کنــد میدانــد پــس کلـهی مــن چــی میگــذرد .انــگار نشســته
تــوی ســرم ،تــوی تنــم ،میــان پاهایــم .همیشــه بــا مــن اســت .چشـمها،
دســتها و صدایــش .انــگار افســاری نامرئــی دارد کــه مــرا بــا آن
میکشــد هــر جــا میخواهــد .تــوی توالــت هــم رهایــم نمیكنــد.
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بــرای همیــن هیــچ وقــت نشــده خــم شــوم ،پاهایــم را از هــم بــاز كنــم
و ببینــم الی پایــم چــه شــكلی اســت .رزا میگویــد« :بــا آینــه ببیــن».
مــن امــا انــگار كســی آن میــان نشســته اســت .مامــان مث ـ ً
ا ،نگاهــش
را از آن تــو دوختــه بــه مــن .بــا صــورت رنگپریــده و لبهــای
نازكــش ،بــا آن پیلههــای زیــر چشــمش ،خجالــت میكشــم.
میترســم مامانــم انگشــتش را بیــاورد بیــرون و بگویــد هــوی اینجــا
را چــی كار داری؟ ایــن اســت كــه دســتش نمیزنــم .فقــط رانهایــم
را فشــار میدهــم و هــی میسابمشــان بــه هــم و فکــر میکنــم بــه
درك كــه مامــان آن تــو خفــه شــود.
مامان میگوید« :خاک بر سرت!»
بیمقدمــه اســت و مــن میدانــم روش جدیــدش اســت .فهمیــده
خواهــش و تمنــا و وســاطت ایــن و آن نتیجــهای نــدارد ،حــاال
میخواهــد تیــر آخــر را بزنــد .میگویــد« :خــاک بــر ســرت! زهــره
دکتــر میشــه و بــا ماشــین مــدل بــاال از جلــوت رد میشــه ،بعــد تــو
همینجــور وا مونــدی تــو زندگــی خــودت».
عیــن ایــن تصویــر میایــد مقابــل چشــمم؛ زهــره در ماشــین کورســی
قرمــز رنگــی ســوار اســت ،عینــک آفتابــی دور ســفیدی زده کــه
چش ـمهای تنگــش را نشــان نمیدهــد .ماشــین بــا ســرعت از جلــوی
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مــن رد میشــود .بــا ســرعت و ســر و صــدا ،امــا ایــن همــه مانــع
نمیشــود تــا تمــام جزئیــات را ببینــم .خنــدهی زهــره را آن طــور کــه
ن فشــار میدهــد و حرکــت
دنــدان خرگوش ـیاش را روی لــب پایی ـ 
موهــای افشــانش در بــاد وقتــی بــا ســرعت از برابــرم میگــذرد .و
خــودم کــه وا مانــدهام تــوی زندگــی خــودم .زندگــی خــودم چــی
اســت؟ درســت نمیدانــم.
مامــان دیگــر بــا حــرف آرام نمیشــود .هجــوم میــاورد روی تختــم و
مجلههایــم را لگــد میكنــد .خــم میشــوم روی مجلههــا تــا زود از
زیــر دســت و پــا جمعشــان کنــم .چنــد تــا لگــد میخــورد تــوی ســر و
صورتــم .مجلههــا را بغــل میكنــم و میایســتم كنــج دیــوار .مامــان
از تخــت میپــرد پاییــن .مجلههــا را از بغلــم میکشــد .مجلههــا
را پــاره میكنــد .مجلههــای فیلــم عزیــزم .چهــرهی آرام جمشــید
مشــایخی تــوی مشــتهای مامــان مچالــه میشــود ،تفنــگ برنــوی
نصیریــان جــر میخــورد و تصاویــر تکــه تکــه میشــوند .میخواهــد
کمــدم را بــاز کنــد ،درش قفــل اســت .کشــوی میــزم را میکشــد.
کاغذهــای کاهــی و لولههــای رنــگ و مــداد طراحیــم را بیــرون
میریــزد .احســاس میکنــم زندگــی مــن همیــن اســت .چیــزی
کــه دوســت دارم تــوی آن بمانــم ،غــرق شــوم ،همیــن اســت .مامــان
فریــاد میکشــد .فحــش میدهــد .مــن گریــه میکنــم .بیصــدا
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نیســتم .مــن هــم داد میزنــم .بابــا و صــادق آمدهانــد پاییــن و تــوی
درگاهــی اتــاق خشكشــان زده .میگویــم نمیتوانــم ادامــه بدهــم.
میخواهــم ولــم کننــد بــه حــال خــودم .میپرســم چــی از جــان مــن
میخواهنــد؟ میگویــم اگــر راحتــم نگذارنــد خــودم را میکشــم.
تهدیدشــان میکنــم و نمیدانــم ایــن حــرف را از کجــای ســرم
در آوردهام .مامــان آرام میشــود .انــگار جــا خــورده یــا اینکــه
خســته شــده اســت .مینشــیند لــب تخــت و میزنــد زیــر گریــه .بابــا
شــانههایش را میمالــد .صــادق میپرســد« :ایــن دیوانــه بازیهــا بــه
خاطــر چیســت؟»
مامــان بــا گوشــهی پیشبنــدش اشــکهایش را پــاک میکنــد.
میگویــد« :مــن شــانس نــدارم .آخــه چــی بــرات کــم گذاشــتیم؟»
بعــد خــودش را میزنــد .چــك میزنــد تــوی صورتــش و گونههایش
مثــل ژل ـهای صورتــی تــوی خودشــان میلرزنــد .صــادق دســتش را
میگیــرد .میگویــد« :چــرا ایــن جــوری میكنیــن آخــه؟»
مامــان دس ـتهایش را روی زانوهایــش رهــا میكنــد و هــی دامنــش
را تــوی دســتش مشــت میكنــد و خــودش را عقــب و جلــو میبــرد.
تــه گلویــم میســوزد و گوشهایــم گرگــر میکنــد .ایســتادهام
وســط اتــاق ،بــا عضالت منقبــض و صورتــم را چســباندهام بــه خنکای
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دیــوار .مامــان کــه م ـیرود بــا چشــمان تــار از اشــک بــه مجلههــای
تکــه تکــه شــده نــگاه میکنــم.
ظهــر جمعــه اســت .هــوا گــرم اســت .مــن دراز کشــیدهام روی زمیــن.
واكمنــم را گذاشــتهام روی شــکمم .مــرد آوازهخــوان میخوانــد:
«آره خوشگله واال
بگو هزار ماشاال
خودش اینو میدونه
که تکه در همه دنیا»
زهــره میرقصــد .موهایــش تــا نزدیکــی کمــرش میرســد .وقتــی
میرقصــد ســر میچرخانــد و موهایــش یــکوری میریــزد روی
شــانهاش .شــلوار لــی پوشــیده بــا تیشــرت ســفید .روی تیشــرتش
تصویــر دختــری اســت مــو مشــکی کــه چشـمهای آبــی وحشــی دارد.
زیــرش هــم بــه انگلیســی نوشــته اســت «عایشــه» .فیلمــش را دیــدهام.
یــک شــب کــه صــادق ویدئــو کرایــه کــرده بــود .یــک فیلــم ترکــی
بــود کــه همیــن زن ،عاشــق مــردی ســبیل کلفــت بود .دوســت نداشــتم
فیلــم را تــوی جمــع ببینــم .وقتــی صــادق میخندیــد ،دوســت داشــتم
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بــروم تــوی اتاقــم .امــا بــاز نشســتم و فیلــم را تــا آخــر دیــدم .آخــرش
کــه رقــص هنــدی داشــت و تهــش کــه چنــد دقیقــه مدونــا آمــد و
بــا موهــای بــور کــرده و ابروهــای پهــن مشــکی کتــش را انداخــت
روی دوشــش و تــوی خیابــان مثــل گربههــای ولگــرد راهرفــت .راه
میرفــت ،آدامــس میجویــد و آواز میخوانــد .دوســت داشــتم آن
صحنــه را هــزار بــار ببینــم .دوســت داشــتم جــای مدونــا بــودم .مدونــا
کــه انــگار هیــچ کار و زندگــی نداشــت جــز راه رفتــن تــوی خیابــان و
خیابانهــا کــه تمــام نمیشــدند و کــش میامدنــد زیــر پاهــای دختــر
تنهــا .تنهایـیاش را خیلــی دوســت داشــتم.
«دو ابروش کمونه
خودش خوب میدونه
گرفته دل عاشقرو نشونه»
زهــره روی پنجههــا مینشــیند و ریــز و آرام شــانهها را عقــب و
جلــو میدهــد و بــاز بلنــد میشــود .عاشــق جدیــد پیــدا کــرده اســت:
فریبــرز ،دایــی شــوهر خواهــر الهــام صابــر .تــوی جشــن تولــد الهــام
وقتــی حلقــه زده بودنــد و میرقصیدنــد دســت زهــره را فشــار داده
بــود .بعــد هــم آخــر مهمانــی آواز خوانــده بــود.
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 چی خوند؟ یاد از آن روزی که زهره...زهــره از اول تــا آخــر آواز را برایــم میخوانــد .ســر هــر خــط هــم
تعریــف میکنــد کــه فریبــرز چطــور نگاهــش کــرده و چطــور مکــث
کــرده و کجــا ســرش را پاییــن انداختــه و کجــا ســر بــاال کــرده .فریبرز
دانشــجوی داروســازی اســت و تــوی بــازار هــم صاحــب یــک پارچــه
فروشــی بــزرگ.
 فکرشــو بکــن فریبــرز درســش تمــوم بشــه حتمــاً کارخونــهیداروســازی میزنــه .مــن هــم کــه تــا اون وقــت خــودم مطــب میزنــم.
فریبــرز اگــه ماهــی پنــج میلیــون درآمــدش باشــه ،منــم یــك میلیــون...
وای چــه شــود.
چشــمهای ریــزش بــرق میزنــد .زهــره دیگــر عینــک نمیزنــد.
دیگــر از فوایــد و تاثیــرات نگاههــای پشــت عینــک نمیگویــد.
حــاال مدتــی اســت لنــز میگــذارد و پشــت چشــمش را ســایههای
رنگــی میزنــد.
 مــن ســینی شــربت رو گرفتــم طــرف فریبــرز .خــب خــم شــده بودم،صورتــم نزدیــک صورتــش بــود .الهــام میگفــت اص ـ ً
ا فریبــرز یــه
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لحظــه مســت شــد از بــوی تنــت .حــاال مگــه برمیداشــت؟ بهــش
گفتــم «بفرماییــد دکتــر!» گفــت «ای وای حــاال مــا شــربت بخوریــم یــا
خجالــت دکتــر!»
بعد غشغش میزند زیر خنده:
 حاال هی اون به من میگه دکتر ،من به اون میگم دکتر.نــوار را عــوض میكنــم .نــواری را میگــذارم کــه آقــای مفیــدی
داده .شــجریان کــه میخوانــد صدایــش آدم را گــرم میکنــد .انــگار
حرکــت ســیب گلویــش را میبینــم کــه مثــل جســمی زالل کــه تــوی
آب غــل بخــورد ،شــناور میشــود تــوی صدایــش.
«صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن
گر برگ عیش میطلبی ترک خواب کن»
چیــزی نــدارد کــه مــن بــه خــودم بگیــرم .کــه مثـ ً
ا خیــال کنــم آقــای
مفیــدی بــا ایــن ترانــه خواســته حرفــی بــه مــن بزنــد .جــز اینکــه
تــرک خــواب کنــم .البــد یعنــی زیــاد نخوابــم و بیشــتر درس بخوانــم.
خــب بــه ایــن نکتــه پیــش از ایــن بایــد توجــه میکــردم .زهــره نشســته
لــب تخــت و دارد تــوی آین ـهی کوچــک زیــر ابروهــای بلن ـدش را
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تمیــز میکنــد .رســیده بــه اینكــه رضــا پســرخالهی الهــام ،دیپلمــه
اســت و دارد مــیرود ســربازی و قــرار اســت بــا دختــر عمــهاش
ازدواج کنــد .امــا او هــم بیچــارهی بدبخــت عاشــق زهــره شــده.
زهــره از دســت عشــاقش کالفــه اســت .مــن هــم همینطــور .خالــه
شــهال و شــوهرش هــم خیلــی ناراحــت میشــوند وقتــی كســی بهشــان
میگویــد انشــاءاهلل عروســی خانــم دکتــر .ایــن وقتهــا آنهــا لــب
میگزنــد کــه جلــوی زهــره از ایــن حرفهــا نزنیــد .آنهــا معتقدنــد
زهــره شــبیه مادامکــوری اســت و فقــط دنبــال کســب علــم و دانــش
اســت.
بــه زهــره میگویــم آقــای مفیــدی عاشــقم شــده .نمیدانــم چــرا ،امــا
جدیــدا ً اختیــارم را روی كلماتــی كــه از دهانــم خــارج میشــود از
دســت دادهام ،ایــن بــار هــم حــرف بــه ســختی خــودش را میرســاند
تــا دهانــم امــا ناگهــان ،ناگهــان بیــرون میجهــد تــا زهــره هــم از جــا
بجهــد.

آقــای مفیــدی لباســی پوشــیده کــه مــن دوســت دارم .شــلوار مشــکی
بــا پیراهــن چهارخان ـهی خاکســتری و آبــی کبــود .پیراهنــی کــه مــن
دوســت دارم بشــویمش و پهنــش کنــم روی بنــد زیــر آفتاب و بنشــینم
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ت یغــورش
لــب حــوض و نقاشــیاش را بكشــم .بنــد فلــزی ســاع 
شکســته اســت .ســاعت دور مــچ اســتخوانیش میرقصــد .میگویــم:
«از دســتتون نیفتــه!»
میگوید« :دیشب بچهها شکستن».
 بچهها؟ کشتی میگرفتیم .شوخی مردونه.آقــای مفیــدی هنــوز در خوابــگاه زندگــی میکنــد .البــد تخــت دو
طبقــه دارنــد .اتــاق بــه هــم ریختــه .راهروهــای شــلوغ دلگیــر .صــدای
لخلــخ دمپایــی و کســی شــاید از پاییــن نامــی را صــدا میکنــد« :تلفــن
داری».
اینطوریهــا بــود .یــک شــب بــا زهــره رفتــه بــودم بــه خوابگاهشــان.
هماتاقیــش یــک دختــر گــرد همدانــی بــود و یــک دختــر اهــل
ســاری كــه قــدش کوتــاه بــود امــا خیلــی خــوش چشــم و ابــرو .دختــر
همدانــی تــا مــن را دیــد بــه زهــره گفــت« :دختــر خالــهات چقــدر
شــبیه خودتــه».
زهــره خیلــی رک و پوســت کنــده ناراحــت شــد .مــن هــم خیلــی
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رک و پوســت کنــده ذوق کــردم .چیــزی از نشــانههای زیبایــی در
زهــره نمیدیــدم .اصـ ً
ا کمتــر میفهمــم كــدام دخترهــا زیبــا هســتند.
میــزان زیباییشــان را از نظــرات دیگــران درک میکنــم و از تعــداد
عشاقشــان؛ خــب زهــره خیلــی عاشــق دارد.
آقــای مفیــدی بــه ســفارش مــادرم آمــده .میخواهــد راضیــم کنــد
بــه كاری كــه از آن وحشــت دارم ،بــه دوبــاره خوانــدن و بــاز پشــت
آن میزهــا نشســتن و خمیــازه كشــیدن ســر كالس هندســه و مثلثــات.
ی تنــم نیســت .یــک دامــن ســبز فســفری پوشــیدهام کــه
تونیــک آب ـ 
کمــر کشــی پهــن مشــکی دارد .تیشــرت ســفیدم را کــه رویــش
عکــس الن ـهی ســگ اســت ،گذاشــتهام تــوی دامنــم و کمــر الغــرم
بیشــتر خــودش را نشــان میدهــد .آقــای مفیــدی صدایــش دو رگــه
شــده و بــه ســختی حــرف میزنــد .مامــان مــا را بــاال تنهــا گذاشــته.
البــد خیــال میكنــد ایــن مــرد جــوان میتوانــد تاثیــری روی مــن
داشــته باشــد .بــرای اینكــه خالصــش کنــم میگویــم در هیــچ
شــرایطی ادامــه تحصیــل نمیدهــم .آقــای مفیــدی دسـتهایش را بین
پاهایــش قــاب کــرده .دسـتهای بلنــدی دارد .دوســت دارم موهــای
دســتش را نــوازش كنــم .دوســت دارم بــه تنــش دســت بزنــم .ســرش
را پاییــن انداختــه .چانـهاش نزدیــک گــودی گلــو ،بیــن ترقوههاســت.
میگویــد« :مــن دیشــب تــا صبــح فکــر کــردم .تصمیمــم رو گرفتــم.
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میدونــم ســخته امــا غیــر ممکــن نیســت .میخــوام باهــات ازدواج
کنــم».
حــاال مــن یــک خواســتگار دارم .مــردی کــه تــا صبــح بــه مــن فکــر
کــرده ،بــه چــه چیــز مــن؟ نمیدانــم و برایــم مهــم نیســت .مــن
میخواهــم نقــاش بشــوم ،یــا اینکــه گوشــهای بنشــینم و کتــاب
بخوانــم .شــاید راهــش ازدواج بــا آقــای مفیــدی باشــد .آقــای مفیــدی
عینکــی اســت .ســبیلهای ســیخکی ســیاه دارد .موســیقی ســنتی
گــوش میکنــد .شــعر شــاملو میخوانــد .یــک کتــاب هــم برایــم
آورده از ســهراب و بــرگ اولــش نوشــته:
«بهترین چیز رسیدن به نگاهی است
که از حادثهی عشق تر است».
زیرش هم تاریخ زده .امضا کرده و نوشته فالن صفحه.
مــن حرفــی نمیزنــم .فقــط بلنــد میشــوم میایســتم .او هــم بلنــد
میشــود و مـیرود ســمت در .بعــد دســت میگــذارد روی دســتگیره.
دســت دیگــرش كیفــش را نگــه داشــته .قــدش بلنــد اســت و مــن بــه
ســختی تــا زیــر شــانهاش میرســم .ســرش را كــج كــرده و بــه مــن
نــگاه میكنــد .طاقــت نمیــاورم و ســرم را مینــدازم پاییــن .نگاهــم بــه
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جورابهــای ســفیدش اســت كــه رنــگ تیــرهی كفشــش را گرفتــه.
از زیــر جــوراب پیداســت كــه انگشــتهای پایــش بلنــد و كــج و
كولهانــد .مثــل انگشــتهای پــای بابــا و انگشــتهای پــای صــادق.
ناامیــد میشــوم .نمیدانــم از چــی ،امــا دوســت نــدارم آن پاهــا را
بــدون جــوراب ببینــم .كیفــش را میگــذارد پاییــن پیــش پایــش.
صدایــش یــك طــوری شــده؛ انــگار كســی نشســته باشــد روی تخــت
ســینهاش .ســخت نفــس میكشــد .میگویــد« :میخــوام ببوســمت».
و دستش را میگذارد روی شانهام .میگوید «اجازه میدی؟»
احســاس میكنــم دارم تــوی زمیــن فــرو م ـیروم .یــك قــدم عقــب
م ـیروم .میگویــد« :ســكوت سرشــار از ناگفتههاس ـتها» و نزدیــك
میشــود و خــم میشــود و دهانــش را بــه دهانــم نزدیــك میكنــد.
مــن ســر عقــب میبــرم و روی برمیگردانــم .گوشــهی لبــم زبــری
ســبیلش را حــس میكنــد.
تــوی راهپلههــا مكــث میكنــد .دســتش را میبــرد تــوی جیــب
چپــش و چیــزی را كــه برجســته شــده ،جابهجــا میكنــد ،دســته
كلیــدش را شــاید و بــاز ســرازیر میشــود.
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مامــان دارد ظــرف میشــوید .مــن نشســتهام پشــت میــز .مامــان
میپرســد« :گفتــی شــکار میکنــه؟»
 شکار دوست داره. شکار چی؟ آهو؟مامــان رفتــه در قالــب مــادری کــه دختــرش خیلــی طرفــدار دارد.
پــدر رزا آن قــدر شــیرینی و میــوه میخــرد بــرای پذیرایــی از
خواســتگاران دختــرش کــه دیگــر ذلــه شــده .خواســتگارهای بیتــا هــم
کــه تــوی کوچــه و خیابــان ولــو هســتند .مــن امــا اولیــن خواســتگارم
اســت .مامــان خوشــحال اســت .موضــوع تــرك تحصیلــم فرامــوش
شــده .مهنــدس بــودن همســر احتمالیــم ،بیســوادی خــودم را پوشــش
میدهــد .ظاهــرا ً قــرار هــم نیســت کســی بدانــد .مشــکل فقــط زهــره
اســت .تابســتان تمــام میشــود و مــن بایــد مثــل هــر دختــر مدرسـهای
صبحهــا بــروم مدرســه .خوبیــش ایــن اســت کــه بــا بــاز شــدن
دانشــگاهها زهــره کمتــر میایــد پیــش مــا .بعــد مــن مدتــی نقــش
محصــل را بــازی میکنــم تــا وقتــی کــه دیپلــم دروغینــم را بگیــرم.
آقــای مفیــدی هنــوز بــا مامــان حــرف نــزده .تلفنــی چیزکــی گفتــه
و قــرار شــده وقتــی مامــان بــا بابــا در میــان گذاشــت ،زمــان دیــدار
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توگــو را معلــوم كننــد .بابــا خیلــی بــد خلــق شــده .اص ـ ً
ا بــه
و گف 
صورتــم نــگاه نمیکنــد .ســر میــز صبحانــه و شــام کــه میبینمــش
یکســره بــه امپریالیســم و نظــام ســرمایهداری فحــش میدهــد .بعــد
یکجــوری فحــش میدهــد انــگار نظــام ســرمایهداری نــام دختــری
شــانزده ســاله باشــد .صــادق هــم بــاز الل شــده .صبحهــا وقــت صبحانه
میایــد پاییــن .بــه هیــچ جایــی نــگاه نمیکنــد .ســرش را مینــدازد پاییــن
و بــه نقطــهای مقابلــش خیــره میشــود .لبهایــش را جــوری روی
هــم جفــت میکنــد ،انــگار میترســد کالمــی از دهانــش بیــرون
بپــرد .بعــد چایــش را هــم میزنــد ،هــم میزنــد ،هــم میزنــد .هیــچ
کــس حــرف نمیزنــد .در ســکوت صــدای برخــورد قاشــق بــا لیــوان
جــوری اســت کــه انــگار مغــز مــن مایعــی گــرم اســت و کســی نشســته
تــوی ســرم و مغــزم را هــم میزنــد .بعــد بابــا فحشــش میدهــد« :پــدر
ســگ تمومــش کــن!»
صــادق تمــام نمیکنــد .دو ســه بــار دیگــر هــم ادامــه میدهــد.
بعــد دنــگ آخــر را میزنــد بــه لب ـهی لیــوان و قاشــق را میگــذارد
کنــار .بدنــش را تــکان نمیدهــد ،یــا ســر و گردنــش را ،فقــط
دســتهای درازش حرکــت میکننــد؛ آرام .انــگار ارادهای بیــرون
از خــودش هدایتــش میکنــد .بــرای برداشــتن یــك تكــه نــان تــا
كمــر خــم میشــود روی میــز .بعــد لقمــه را در دهــان میگــذارد و
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هــی میجــود ،میجــود ،میجــود و اســتخوان فکــش بــاال و پاییــن
میشــود و دســتها را دو طرفــش رهــا میكنــد و بــه همــان نقطــه
نامعلــوم زل میمانــد .بعــد بلنــد میشــود .آدمآهنــیوار مــیرود
تــوی اتاقــش تــا ناهــار و بــاز مـیرود تــا شــام .هیــچ حــرف نمیزنــد.
روزهی ســکوت گرفتــه.

بــا آقــای مفیــدی تــوی پــارك اللــه قــرار میگذاریــم .وقتــی
میرســیم ایســتاده دم در ورودی پــارك .از دور مثــل خــط باریــك
بلنــدی اســت شــبیه نردههــای پــارك .وقتــی راه میرویــم مامــان
بیــنمــا اســت .بــرای اینكــه همدیگــر را ببینیــم بایــد خــم شــویم و
بــه هــم نــگاه كنیــم .از ردیــف شمشــادها كــه میگذریــم روی هــر
نیمكــت دختــر و پســرها زوج زوج نشســتهاند و در هــم فــرو رفتهانــد.
از كنــار یكیشــان كــه میگــذرم پســر دارد بــه دختــر میگویــد:
«مــن اینجوریــم .ایــن طــور آدمــی هســتم .دختــر پــا روی پــا انداختــه
و بــا مچــش در هــوا نیمدایــره میكشــد».
آقــای مفیــدی زیــاد حــرف نمیزنــد .مامــان میپرســد و او جــواب
میدهــد .مــن گــوش نمیكنــم .چــه فرقــی دارد چنــد تــا خواهــر و
برادرنــد .همینقــدر كــه میفهمــم بعــد از ازدواج تهــران میمانــم
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برایــم كافیســت .باقــی بــه مــن ربطــی نــدارد .میخواهــم بــروم لــب
قرنیزهــا ،امتــداد چمنهــا راه بــروم .نمـیروم .بــروم مامــان چپچــپ
نگاهــم میكنــد .دنبــال كالغهــا هــم نمیشــود بــدوم .مامــان و
آقــای مفیــدی مشــغولند .مــن نمیخواهــم بــروم .پاهایــم خودشــان
میرونــد ســمت كاجهــا كــه زیرشــان چنــد تایــی میــوهی خشــكیدهی
كاج افتــاده .جــان میدهــد رنگشــان كنــم یــا چندتایشــان را بــرای
قشــنگی بینــدازم تــوی تنــگ پیچكــم یــا از ســقف آویزانشــان كنــم.
كیفــم را پــر از میــوهی كاج میكنــم .دقــت میكنــم آنهــا را كــه
ســالمتر هســتند بــردارم .بعضیشــان بــراق و خوشبوانــد .مامــان
صدایــم میكنــد .دور شــدهاند .انــگار مشــغول هــم بودنــد و یكهــو
دیدهانــد مــن نیســتم .دارنــد راه رفتــه را برمیگردنــد .مــن راه میفتــم
سمتشــان .كاجهــا را نشانشــان میدهــم .آقــای مفیــدی میخنــدد.
زاغ گنــدهای كــه دم باریــك ســفید ســیاه دارد پیــش پــای مــا راه
م ـیرود .میایســتد مــورب نــگاه میكنــد و بــاز راه م ـیرود .دمــش
میجنبــد .خنــدهام میگیــرد .آقــای مفیــدی میگویــد« :گوشــت
اینهــا حــال اســت».
مامان میگوید« :وا شما اینارم میخورین؟»
مــن كاج بــو میكنــم .یــك مجســمهای هســت روی ســكویی؛
مــردی ســنگی دســت روی دســت گذاشــته مــن را نــگاه میكنــد.
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مــن بــه ریـشاش نــگاه میكنــم كــه تــا زیــر گردنــش تــاب خــورده،
میایســتیم نزدیــك مجســمه .مامــان میپرســد« :پدرتــون چــی
كارهاس؟»
آقای مفیدی میگوید« :حكیم عمر خیامه».
و بــا ســر بــه مجســمه اشــاره میكنــد .نگاهــش بــه مــن اســت .مــن
بــه كــوزهای كــه از زیــر دامــن حكیــم افتــاده بیــرون نــگاه میكنــم.
آقــای مفیــدی بــه مامــان میگویــد« :بلــه؟ شــما چــی گفتیــن؟»

مامــان نشســته اســت بیــن مــن و آقــای مفیــدی .من یــك روپــوش بلند
طوســی پوشــیدهام .بلندیــش تــا نزدیــك مچــم میرســد .پارچــه از
خــودش راههــای عمــودی دارد و چهــار تــا دكمـهی بــزرگ طالیــی
جلویــش اســت .راه كــه میرفتــم از چــاك جلویــش شــلوار ســیاهم
تــا بــاالی زانــو پیــدا بــود .مامــان از تــوی خانــه یــك ســنجاق قفلــی
داد تــا بزنــم پاییــن دكمههــا .حــاال جــای ســنجاق روی روپوشــم
كیــس شــده ،موهایــم را بــاالی ســرم جمــع كــردهام و بــا كلیپــس نگـه
داشــتهام .چنــد تــار هــم ریختـهام تــوی صورتــم .روســری چهارخانهی
رنگــی ســرم هســت كــه تــازه خریــدهام .بافــت درشــت دارد كــه هــی
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گیــر میكنــد بــه گیــرهی ســرم و گــره بــزرگ زیــر گردنــم آزارم
میدهــد.
حوصلــهام ســر رفتــه ،روبــهرو را نــگاه میکنــم .دو نفــر چنــد
قدمیمــان بدمینتــون بــازی میکننــد .از دور صــدای هیاهــوی بچههــا
میایــد و تصویــر محــوی از سرســره و پیچپیــچ فلــزی فنــر ماننــدی
نمایــان اســت .آقــای مفیــدی دارد حــرف میزنــد .نمیدانــم قبلــش
چــه گفتــه .حواســم نبــود .هــرم گرمــای تیــر مــاه از الی برگهــای
چنارهــا میپیچــد و صداهــا را بــا خــودش میبــرد .اینجــای حرفــش
رســیدم کــه میگویــد« :بایــد دو ســال صبــر کنیــم تــا ســربازیم تمــوم
بشــه .تــا اون موقــع میتونیــم نامــزد کنیــم .یعنــی بایــد یکطــوری
محــرم بشــیم .خانــوادهی مــن مذهب ـیان ،ایــن چیــزا براشــون مهمــه».
وقــت برگشــتن در راه مامــان دو تــا پیراشــكی میخــرد و میدهــد
دســتمان .نمیخوریــم .پیراشــكی مفیــدی هــم تــوی دســتم مانــده.
ســر خیابــان مــا كــه میرســیم خداحافظــی میكنیــم و مــا میپیچیــم
از پیــچ خیابــان .مامــان میگویــد« :پیراشــكی پســرهرو چــرا آوردی؟»
مــن برمیگــردم .میبینمــش كنــار خیابــان ایســتاده منتظــر تاكســی.
صدایــش میزنــم .بــه نــام فامیــل صدایــش میزنــم .زبانــم نمیچرخــد
بگویــم علــی .كیس ـهی پیراشــكیها را میگیــرم طرفــش .هــر دو را.
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میگویــم« :یادتــون رفــت».
پیراشــكی را بــا دســتهایم میگیــرد تــوی دســتش .میخنــدد و
تعــارف میكنــد كــه نمیخواهــد امــا ول نمیكنــد؛ نــه پیراشــكی
و نــه دســتم را .كــف دســتش گــرم و مرطــوب اســت .میگویــم:
«مامــان گفــت بیــارم براتــون».
كیســه را میگیــرد و بــا گــردن كــج میایســتد و مــن را نــگاه میكنــد.
مـیروم و خیــال میكنــم هنــوز نگاهــش بــه من باشــد.

امــروز میاینــد مــن را ببیننــد .از اینكــه آدمهــای غریبــه میخواهنــد
بیاینــد و مــن را نــگاه كننــد ،احساســی نــدارم؛ نــه خوشــحالم و نــه
ترســیدهام .پیراهــن شــیری رنــگ پوشــیدهام کــه راههــای صورتــی
مالیمــی دارد .دامــن کلــوش مشــکیام تــا زیــر زانوهــا تابــی نــرم
میخــورد .پوســتم بــه ســفیدی میزنــد و موهایــم روی سرشــانهها
پیــچ میخــورد .زیبــا شــدهام .بیآنکــه بخواهــم .آقــای مفیــدی گفتــه
بــرادر بزرگــش همــراه پــدر و مــادرش از شهرســتان میاینــد .آنهــا در
شــهر شــمالی کوچکــی زندگــی میکننــد .یــك جمعـهی پــر ســایهی
تابســتانی اســت .بــه صــدای هــور هــور كولــر گــوش میكنــم و زیــر
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لــب میخوانــم« :ســایهها میداننــد كــه چــه تابســتانی اســت».
زنــگ كــه میزننــد مــن اتــاق مهمانــی هســتم .مـیدوم کنــار پنجــرهی
اتــاق روبهرویــی کــه مشــرف اســت بــه کوچــه .یــک مینیبــوس
قرمــز جلــوی در خانهمــان نگــه مــیدارد .میخواهــم بــروم پاییــن.
صداهــای غریبــه تــوی پاگــرد اول نگهــم مـیدارد .از نردههــای چوبی
راهپلــه خــم میشــوم و پاییــن را نــگاه میكنــم .پــدرش را شــناختم؛
آنکــه از همــه پیرتــر اســت .مــادرش چــادر ســیاه کــرپ ســرش
گذاشــته .بعــد چهــار زن جــوا ن و پنــج مــرد و چنــد تــا بچ ـهی قــد و
نیــم قــد میاینــد تــو .پلههــا را دوبــاره مـیدوم بــاال .دم در اتــاق نــوک
دمپای ـیام میگیــرد بــه قالــی و بــا صــورت میخــورم زمیــن .صداهــا
نزدیکتــر میشــوند .م ـیدوم تــوی اتــاق و در را میبنــدم .گوش ـهی
پیراهنــم از دامنــم زده بیــرون .جــوراب نایلونــی ســیاه جریــان خــون
را در پاهایــم متوقــف کــرده .قلبــم تنــد میکوبــد .دســت میكشــم
میــان موهایــم کــه آشــفته اســت .گیــرهی ســرم را ســفت میکنــم.
کمــر دامنــم را میچرخانــم و ســر جایــش میــزان میکنــم و زبانــم
را میکشــم دور لبهــای خشــکم .مــن بایــد در اتــاق بمانــم ،تــا
وقتــی مامــان صــدام کنــد .اولــش گــوش میچســبانم بــه در؛ از میــان
همهمــهی تعــارف و احوالپرســیها چیــزی دســتگیرم نمیشــود.
بعــد صداهــا آرام میگیــرد .فاصلــهی اتاقهــا زیــاد اســت و هیــچ
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چیــز نمیشــنوم .خوابــم گرفتــه و جــوراب نایلونــی و پیراهــن یقــه
چی ـندار كالف ـهام كــرده .م ـیروم مینشــینم لــب پنجــره و بــه رفــت
و آمــد آدمهــا نــگاه میکنــم .کالغــی لــب بــام خان ـهی روبهرویــی
قارقــار میکنــد .کالغهــا را دوســت دارم .چیــزی طنزآمیــز در نــگاه
و حرکاتشــان اســت .انــگار میخواهنــد خودشــان را چیــزی کــه
نیســتند جــا بزننــد .موجوداتــی اصیــل از طبق ـهی اشــراف.
مامــان کــه در را بــاز میکنــد دلــم هــری میریــزد .بــا ســر اشــاره
میکنــد کــه بیــا .از لــب پنجــره میپــرم .مامــان متوجــهی جورابــم
میشــود کــه کشــیده بودمــش پاییــن.
 جورابتو درست کن!ســاق پایــم بــه خــارش افتــاده .حلقــهی کبــود نزدیــک زانویــم را
نشــانش میدهــم« :کشــش تنگــه».
 بکشش باال با این وضع که نمیتونی بیای.مـیروم داخــل اتــاق مهمانــی ،میبینــم همـه برایــم غریبهانــد .همـهی
آدمهــا ،اشــیا و حتــی در و دیــوار خان ـهام .چیــزی نمیبینــم .آدمهــا
ســایهای از خودشــان هســتند و اشــیا بــه شــکلی عجیــب بــزرگ و
برجســته شــدهاند .ســینی چــای و فنجانهــا کــه میچرخنــد و خــودم
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کــه مثــل اتوبــوس مقابــل هــر ایســتگاه ،هــر آدم توقــف میکنــم و بــاز
میچرخــم تــا همــه خــوب برانــدازم کننــد .حتــی بچههــا کــه کوچک
هســتند و دامنهــای چیــن چیــن پوشــیدهاند یــا شــلوارکهای
رنگــی .همــه نگاهــم میکننــد .حتــی پــدرم غریبــه اســت .و صــادق؟
صــادق نیســت .صــادق زهــرش را ریختــه .آن همــه ســکوت معنایــش
را نشــان داد .حضــورش در همیــن نبودنــش ســنگین اســت .پیــش
مامــان مینشــینم ،ســعی میکنــم بیآنکــه توجــه کســی جلــب
شــود ،میــان آدمهــا پــی آقــای مفیــدی بگــردم .کنــار بــرادر بزرگــش
نشســته اســت .کــت و شــلوار ســرمهای پوشــیده و موهایــش را بــاال
داده ،آشــفتگی همیشـهاش را نــدارد .کــت و شــلوارش را هــم دوســت
نــدارم .دلــم پیراهــن چهارخانـهاش را میخواهــد بــا آن شــلوار پاكــو.
میبینــم کــه نمیشناســمش .میبینــم کــه دوســتش نــدارم.
دختــرک ســه ،چهــار ســالهای هســت کــه خزیــده بغــل آقــای مفیــدی.
موهــای ســیاه لخــت دارد و لبهایــش آن قــدر ســرخ اســت كــه
انــگار ماتیــک زده .میــان زنهــا یکــی هســت کــه صدایــش میزننــد
«زن داداش» ،جــای همــه حــرف میزنــد ،جــواب هم ـهی پرس ـشها
را میدانــد و خــودش هــم مــدام میپرســد .اول از همــه ســراغ صــادق
را او میگیــرد« :همیــن یــه دختــرو داریــن؟»
جــوری حــرف میزنــد مثــل اینکــه داشــتن یــک دختــر ایــرادی
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دارد یــا انــگار مامــور سرشــماری اســت .آن جــور حــق بــه جانــ 
ب
اســت .بابــا درمانــده بــه مامــان نــگاه میکنــد .مامــان میگویــد:
«شــهنازمون یــه بــرادر بزرگتــرم داره .البتــه االن مســافرته؛ رفتــه
کردســتان عروســی یکــی از دوســتای دورهی ســربازیش».
همیشــه همیــن اســت .مامــان بــرای اینکــه ســر و تــه چیــزی را هــم
بیــاورد دروغ میگویــد .دروغهــای کوچــک نــه؛ مثــ ً
ا نمیشــود
بگویــد صــادق رفتــه خانـهی دوســتش .صــادق را بایــد بفرســتد یــک
جــای دورتــر .یــک جــای شــلوغ تــا تــوی آن فاصلــه و ازدحــام
گــم شــود .ایــن اســت کــه بــه دروغهــا شــاخ و بــرگ میدهــد.
بعــد دروغهــا تاریخچــه پیــدا میکننــد .شناســنامهدار میشــوند
و بعــد کمکــم خودمــان هــم بــاور میکنیــم و چنــد ســال بعــد بــه
هــم میگوییــم تــوی مراســم خواســتگاری شــهناز ،صــادق عروســی
دوســتش رفتــه بــود.
خانمــی کــه زن داداش نــام دارد میپرســد« :دختــر خانمتــون کالس
چندمــن؟»
باز مامان جواب میدهد« :دخترم امسال دیپلم میگیره».
آقــای مفیــدی دختربچـهای را کــه روی زانویــش بود پاییــن میگذارد
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و روی صندلــی جابهجــا میشــود .زنــی جــوان کــه صــورت ســرخ
و ســفیدی دارد ،ســاعد دختــرک را میگیــرد و میکشــد ســمت
خــودش« :بیــا ،عمــو رو اذیــت نکــن».
 بــه ســامتی ایشــاال ...ببینیــن ایــن آقــای مهنــدس مــا فعـ ًا خودشــه
و همیــن کیــف دســتیش ،یعنــی میخــوام بگــم چیــزی نــداره .شــما
میتونیــن صبــر کنیــن تــا ســربازی بــره و یــه جایــی مشــغول بشــه؟
مامــان دهــان بــاز نکــرده کــه بابــا بــراق شــده میگویــد« :یعنــی چــی
خودشــونن و کیفشــون؟ باالخــره البــد یــه توانایــی تــو خودشــون
دیــدن کــه پــا پیــش گذاشــتن».
آقــای مفیــدی میخواهــد دهــان بــاز کنــد کــه مــردی کــه بغــل
دســتش نشســته میگویــد« :نــه ،ببینیــد شــما متوجــه نشــدین؛ بــرادرم
مهندســه .ســربازیش کــه تمــوم بشــه کار بــراش فراوونــه .منظــور خانم
ایــن بــود کــه فعـ ً
ا چیــزی نــداره .خــب بــه هــر حــال دانشــجو بــوده.
البتــه یــه مختصــر پسانــدازی داره».
اینطــور كــه پیداســت بــرادر بــزرگ اســت ،امــا از آقــای مفیــدی
خیلــی ریــزه میزهتــر اســت .ســبیلهای پهــن ســیاه دارد و بیــش از
همــهی مردهــای جمــع شــبیه پــدر آقــای مفیــدی اســت .بابــا بــاز
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میگویــد« :ببینیــن مــن دخترمــو از ســر راه پیــدا نکــردم .دختــر مــن
یکــی یکدونــه اســت .مــن آدم پــولداری نیســتم امــا بــا کارگــری
بــه اینجــا رســیدم .نذاشــتم بــه زن و بچــهام ســخت بگــذره .البتــه
دختــرم هــم نــازک نارنجــی نیســت .دختــر کارگــره ،امــا مــن بایــد
اطمینــان داشــته باشــم آقــازادهی شــما فــردا از پــس زن و زندگــی بــر
میــاد».
زن داداش ســرش را حــول گردنــش میچرخانــد و چــادرش را
بــاز و بســته میکنــد و میگویــد« :واال مــا هــم پســرمونو از دم راه
نیاوردیــم».
بابا با اخم میگوید« :شما خانم والدهشون هستین؟»
 نه خیر من زن داداششم. خب پس اجازه بدین پدر و مادر آقا داماد صحبت کنن.ی یکدســت ســفید دارد و بــا ســبیلهای
پــدر آقــای مفیــدی موهــا 
چخماقـیاش شــبیه رضــا شــاه اســت .یــک کــت طوســی پوشــیده کــه
هــر وقــت میخواهــد حــرف بزنــد اول دو طــرف کتــش را میگیــرد
و میچســباند بــه هــم .انــگار مثـ ً
ا از یــک جایــی ســوز بیایــد .نگاهــی
بــه عــروس بزرگــش مینــدازد کــه یعنــی ســاکت شــو .بعــد میگویــد:
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«نــه ببینیــن ،تــو ماهــا فــرق داره .مــا بــا هــم صمیمــی هســتیم .یعنــی مث ً
ال
دختــر و عــروس و دامــاد و پســر بــرای مــن فرقــی نــداره .مث ـ ً
ا ایــن
عروســمو مــن از دختــرام بیشــتر دوســت دارم .اینــو حقیقــت میگــم».
بعــد دســت میکشــد پشــت زن ســرخ و ســفیدی کــه بغــل دســتش
نشســته .زن حرکتــی نــرم بــه کمــرش میدهــد و ســری بــه تاییــد
تــکان میدهــد.
 ایــن خانــوم هــم کــه عروســه بزرگمــه .یعنــی مــن بــدون اجــازه ایــنآب نمیخــورم .چــرا؟ چــون بزرگــه خانــوادهاس ،بــا ســلیقهاس ،بــا
ســواده .یعنــی تــو خانــوادهی مــا همــه احتــرام همــو نگــه م ـیدارن.
االن مــن کــه وارد خونــه میشــم اگــه ایــن نــوهام باشــه ،اول مــن
بهــش ســام میکنــم .بعلــه آقــا مــا اینجــوری هســتیم.
بعــد دســت میکشــد ســر پســر ده ،دوازده ســالهای کــه ســیاه و الغــر
اســت و چشـمهای وغزده دارد .بابــا صدایــش میلــرزد .بغــض کــرده
و میدانــم از آن وقتهاســت کــه ممکــن اســت بزنــد زیــر گریــه.
 یعنــی شــما میفرماییــن مــا بــزرگ و کوچیــک حالیمــون نیســت؟مــا احتــرام نمیدونیــم چیــه؟
مــرد دیگــری کــه بغــل دســت زن ســرخ و ســفید نشســته ،در حالــی
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کــه بــه جلــو خــم شــده تــا پــدر آقــای مفیــدی را ببینــد میگویــد:
«نــه آقــا ،خــب راســت میگــن .ایشــون بایــد بدونــن بــا کــی طــرف
صحبــت هســتن .مــا ایــن همــه آدم اومدیــم اینجــا نمیشــه کــه هــر
کــدوم یــه حرفــی بزنیــم .بــه هرحــال هــر جمعــی یــه ســخنگو داره».
بعــد رو میكنــد بــه بابــا« :شــما درســت میگیــن .بــه هــر حــال ظاهــر
و باطــن ماجــرا همینــه کــه هســت .ایــن بــرادر مــا هــم ســرش تــا حــاال
تــو درس بــوده .بچـهی روبهراهیــه .پــدر مــا هــم مثــل شــما کارگــره.
هنــوزم کار میکنــه .مــا چهارتــا پسرشــم آدمــای بیعــاری نیســتیم.
خالصــه اینکــه از ایــن جهــت خیالتــون راحــت باشــه .مــن فکــر
میکنــم از ایــن چیــزا بگذریــم ،بریــم ســر باقــی ماجــرا و مهریــه رو
مشــخص کنیــم.
بابــا میگویــد« :اصــ ً
ا حــرف مهریــه نزنیــن! مگــه مــن میخــوام
دخترمــو بفروشــم».
مامــان کــه ســرش پاییــن اســت و بــا ســر انگشــتش با گوشـهی لباســش
ور مـیرود ،یکهــو ســر بــاال میكنــد رو بــه بابــا کــه:
 وا مگه میشه؟همــون آقایــی کــه خــوب حــرف میزنــد میگویــد« :مــا هم جســارت
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نکردیــم .منتهــا ایــن رســمه .بایــد باشــه .بــه هــر حــال عروســای دیگــه
داشــتن ،نمیشــه ایشــون نداشــته باشــن .شــما یــه مقــداری مشــخص
کنیــن ،بعــد بــا توجــه بــه مهریـهی عروســای دیگــه یــه چیــزی در نظــر
میگیریــم».
بابــا گیــج شــده اســت .آدم ایــن کارهــا نیســت .آدم ایــن حرفهــا.
مهریــه و شــیربها و  ...بابــا فقــط بلــد اســت دربــارهی حــق بیمــه و
بازنشســتگی حــرف بزنــد .یکطــوری هــم حــرف بزنــد کــه شــنونده
خیــال کنــد بابــا بیمــه را بــه ایــران آورده ،با مبــارزات طوالنــی و حبس
و بگیــر و ببنــد .بعــد هــم یــک شــعری هســت کــه همیشــه میخوانــد:
«دهقــان خــوراک و فعلــه جهــان را بــه پــا کنــد »...بقی ـهاش را یــادم
نیســت .یــادم نمیمانــد .وقتــی شــروع میکنــد مــن گوشهایــم را
خامــوش میکنــم .فقــط آن طنیــن «دهقــان» گفتنــش یــادم مانــده.
همیشــه همانطــور میگویــد .دهقــان را مثــل ســیلی میکوبــد
ت شــنونده .بعــد دس ـتهایش را نشــان آدمهــا میدهــد.
تــوی صــور 
منتظــرم تــوی مجلــس خواســتگاری هــم ایــن کار را بکنــد .دو تــا
شسـتاش را بچســباند بــه هــم و بگویــد« :ببینیــن یکیــش کوتاهتــره».
کوتاهتــر بــود انــگار .میگویــد بــس کــه کفــش دوختــه و پینــه زده،
ســر انگشــتش رفتــه.
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مامــان از درماندگــی بابــا اســتفاده میكنــد و میگویــد« :پــس اجــازه
بدیــن مــن بــا دختــرم مشــورت کنــم .ببینــم نظــر خــودش چیــه».
مــن و مامــان میرویــم بیــرون .بابــا نمیایــد؛ مثــ ً
ا میخواهــد
بگویــد ایــن کارهــا زنانــه اســت .میرویــم اتــاق روبهرویــی .مامــان
میپرســد چنــد ســکه مهــرت کننــد؟ مــن نمیدانــم .هیــچ ذهنیتــی
از مهریــه نــدارم .تصویــری کارتونــی از ســکههای درخشــان طــا
میایــد جلــوی چشــمم و یــاد ماجراهــای ســندباد میفتــم .میگویــم:
«هیچــی».
مامــان در جــا میزنــد تــوی گوشــم .موهایم از پشــت گوشــم میریزد
روی گونههایــم .خشــکم زده اســت .قبــا ً هــم از ایــن کارهــا کــرده
بــود .جلــوی همــه .خشــمش را اینطــور خالــی میکنــد .امــا مــن
خیــال میکــردم بــا ازدواجــم ایــن ماجراهــا تمــام میشــود .صــدای
صــادق را میشــنوم .آمــده اســت بــاال .پشــت ســر مامــان ایســتاده.
میگویــد« :چــرا میزنیــش؟»
مامان میگوید« :چون بچهاس ،هیچی حالیش نیست».
صادق میگوید« :اگه بچهاس چرا دارین شوهرش میدین؟»
مامــان چیــزی نمیگویــد .خــودش هــم نمیدانــد چــه میكنــد .مــن
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هــم نمیدانــم .حتــی مفیــدی هــم ،از آن كــت و شــلوار ســرمهای
كــه پوشــیده ،پیداســت .فهمیــدم مامــان همیشــه در دور باطلــی از
خواســتنها و نتوانســتنها میچرخــد.

بــرادر دومیــش اســت .همــان کــه زن ســرخ و ســفید دارد .زنــش
انــگار عــادت دارد چــادرش را بکشــد تــوی صورتــش و قــوزکنــد
تــوی خــودش .انــگار آدمــی زیــر چــادر پنهــان كــرده کــه مــدام بــا او
حــرف میزنــد .بــرادر دومــی اســمش نــادر اســت .قــدش از آقــای
مفیــدی کوتاهتــر اســت .چاقتــر و خــوش قیافهتــر هــم هســت.
میگوید« :یه کمی صمیمیتر»...
و کــف دســتهایش را بــه هــم نزدیــک میكنــد .نشســتهایم
لــب تخــت اتــاق صــادق و عکــس میگیریــم .شــانهام چســبیده بــه
شــانهی آقــای مفیــدی و چیــزی را حــس نمیکنــم جــز خنــکای نــرم
پیراهــن خــودم .از اتــاق پذیرایــی صــدای موســیقی میایــد .خودشــان
ضبــط آوردهانــد و نــوار .آواز زنــی اســت کــه تنــد تنــد میخوانــد.
انــگار پــیاش گذاشــته باشــند .آنهــا هــم تنــد میرقصنــد .همــه و
البتــه نــه بــا آن ترانــه کــه بــا موســیقیای کــه انــگار خودشــان در ســر
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دارنــد .خواهرهــای آقــای مفیــدی هــر دوتایشــان میرقصنــد بــا چنــد
دختربچـهای کــه باهاشــان هســت .همــه دامنهــای چیـندار و از میــان
مردهــا فقــط یکــی میرقصــد کــه بــرادر کوچــک آقــای مفیــدی
اســت .چــاق اســت بــا موهــای فرفــری و ابروهــای پرپشــت بــه هــم
پیوســته .اســمش محمــد اســت .عــروس بزرگشــان هــم میرقصــد.
پــا مینــدازد و ســرش پاییــن اســت وقــت رقصیــدن .مثـ ً
ا دارد لزگــی
میرقصــد .روســریش کــه م ـیرود عقــب میبینــم پیشــانی کوتاهــی
دارد و موهایــش تــا نزدیکــی ابروهــا مثــل عــدد هفــت روییــده .انــگار
ســرش از وســط قــاچ خــورده باشــد .رقصشــان بــه خاطــر ایــن اســت
کــه دامــاد بزرگشــان زیــر لــب چیــزی خوانــد و بعــد بــا چکشــی کــه
دورش روبــان پیچیــده بــود کلــه قنــدی را شکســت .كلــه قنــد بــا
زرورقــی زرد كــه قلبهــای ســفید داشــت ،كادو پیــچ شــده بــود.
دامادشــان كــه كلــه قنــد را شكســت ،زرورق پــاره شــد و قنــد شكســته
از میــان قلبهــا زد بیــرون .همــه صلــوات فرســتادند .مــن لبهایــم
را محكــم روی هــم فشــار دادم .بابــا لبــش جنبیــد و مامــان بــه صــدای
بلنــد صلــوات فرســتاد .حــاال مــن و آقــای مفیــدی محــرم شــدهایم.
یــك روزه آمدنــد و دیدنــد و پســندیدند و كلــه قنــد شكســتند .انــگار
مــن نشســته باشــم فیلــم زندگــی آدمــی را روی دور تنــد ببینــم.
وقتــی مهمانهــا رفتنــد ،بابــا میگویــد« :شــهناز هــم پــر »...و بغضــش
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میترکــد .نمیگــذارد مــن ببینــم .صورتــش را تــوی دســتمال
چهارخانـهای کــه همیشــه در جیــب دارد پنهــان میكنــد .مامــان دارد
چاقوهــا و پیشدســتیها را جمــع میکنــد .مــن مــیروم پاییــن تــا
لبــاس عــوض کنــم .صــادق دســت بــه ســینه ایســتاده وســط اتــاق و
بــه نقط ـهای روی دیــوار مقابــل زل زده اســت .از کنــارش میگــذرم
چنانکــه آدم از کنــار مجســمهای وســط میدانــی میگــذرد .احساســی
نــدارم .فقــط خانــه ناگهــان ســاکت شــده و مــن حــس خالــی بــودن
دارم.
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آقــای مفیــدی دیگــر بیشــتر میایــد خان ـهی مــا .حــاال مــن و او نامــزد
هســتیم و مــن بایــد کمکــم یــاد بگیــرم او را بــه نــام کوچــک
بخوانــم .امــروز آمــده خانــهی مــا بــرای خداحافظــی .میخواهــد
بــرود ســربازی .موهایــش را تراشــیده .یــك كاله لب ـهدار ســیاه روی
ســرش گذاشــته .كاله را بــر نمـیدارد از ســرش .میگویــد« :خجالــت
میكشــم ».بــه نظــرم دماغــش بــزرگ شــده.
صــادق خانــه نیســت .بابــا هــم مغــازه اســت .مامــان دارد بــا صــدای
خیلــی بلنــد تلویزیــون میبینــد .بــا هــم حــرف نمیزنیــم .آقــای
مفیــدی زل زده جایــی .دقــت میكنــم میبینــم دارد لــب و دهنــش
را كــج و كولــه میكنــد .لبــهی تاریــك كاله و نــور كــه خــورده
تــوی عینكــش نمیگــذارد رد نگاهــش را بگیــرم .آخــرش بــا دســت
اشــاره میكنــد بــاال .میخواهــد برویــم اتــاق بــاال .خــودم را بــه
نفهمــی میزنــم و رو میگردانــم بــه تلویزیــون .زنــی بــا چش ـمهای
كشــیده دارد تــوی تلویزیــون گریــه میكنــد .یــك زن دیگــری هــم
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ابروهایــش را بــاال داده و از الی در بــه زن چشــم كشــیده كــه باریــك
اســت و كیمونــوی تیــره پوشــیده نــگاه میكنــد .بعــد نمــای درشــتی
از صــورت ایــن یكــی كــه دارد میخنــدد و شــانههایش میلــرزد،
نشــان میدهنــد .زن از الی در صــدا میكنــد« :اوشــین ،اوشــین!»
زن چشــم كشــیده ســر بلنــد میكنــد و تنــد تنــد اشــكهایش را پــاك
میكنــد و چنــد تــا نفــس عمیــق میكشــد و بــا مشــت میكوبــد بــه
قفســه ســینهاش .آقــای مفیــدی از تــوی هــال صــدا میكنــد« :شــهناز
یــه لحظــه ممكنــه بیــای؟»
مــن بلنــد میشــوم ،از كنــار مامــان كــه میخواهــم بگــذرم ،مامــان
پایــم را میچســبد .نزدیــك اســت بخــورم زمیــن .مامــان چشــمانش
را درشــت كــرده و زل مانــده تــوی صورتــم ،میگویــد« :رفتیــن بــاال
در و نمیبندیــن!»
لبهــای نازكــش میلــرزد .هــر بــار آقــای مفیــدی میایــد رنگــش
مثــل گــچ میشــود و دســتهای صورتــیاش یــخ میكنــد.
مــا میرویــم اتــاق مهمانــی .در را نمیبندیــم .مینشــینیم روی
کاناپـهای کــه گوشـهی اتــاق مهمانــی اســت .بــه انــدازهی یــک بچهی
کوچــک بینمــان فاصلــه اســت .حرفــی نمیزنیــم .مــن نگاهــم بــه
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زانوهایــم اســت كــه محكــم بــه هــم جفتشــان كــردهام .یــك مگــس
پشــمالو دور و بــر آقــای مفیــدی پرســه میزنــد .آقــای مفیــدی دســت
تــكان میدهــد و مگــس دور میشــود .تــوی هــوا میبینمــش .بــا
پــروازش هشــت انگلیســی درســت میكنــد .چشــمهای درشــت
ســبز دارد كــه آدم را بــا تعجــب نــگاه میكنــد .بــه آقــای مفیــدی
میگویــم« :دهنشــو ببیــن چــه جــوری كــج كــرده!»
جوابــم را نمیدهــد .مگــس را هــم نــگاه نمیكنــد .بازویــم را
میگیــرد و مــن را میكشــد طــرف خــودش .مــن عقــب م ـیروم و
میگویــم« :ولــم كنیــن آقــای مفیــدی».
میگوید« :هیشش»...
آرام حــرف میزنــد و صدایــش یــك جــور دلنشــینی میلــرزد.
دهانــش را آورده نزدیــك گوشــم .میگویــد« :دیگــه نگــو آقــای
مفیــدی .مــن كــه دیگــه معلمــت نیســتم .اســممو بگــو».
دســت میگــذارد زیــر چانــهام و صورتــم را میدهــد بــاال .مــن
نگاهــم بــه مگــس اســت كــه حوالــی صــورت مــا وزوز میكنــد.
میگویــد« :بگــو علــی».
و حــروف را یــك جــوری بــا نــاز میكشــد ،مــن دهانــم باز نمیشــود.
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چانـهام را بــه نرمــی فشــار میدهــد« :بگو!»
میگویم« :علی».
برایــم ســخت اســت .انــگار اســمی باشــد بــه یــك زبــان دیگــر كــه
تلفــظ درســتش را ندانــم .علــی خــودش را مینــدازد روی مــن و
ســینهاش را ،ســینهی ســفت اســتخوانیش را میچســباند بــه ســینهی
مــن .ســنگین اســت و مــن چان ـهام را بــاال گرفت ـهام تــا بتوانــم نفــس
بكشــم .دهانــش را چســبانده بــه گلویــم و میگویــد« :لباتــو بیــار!»
مگــس گیــر افتــاده پشــت پنجــره هــی خــودش را میكوبانــد بــه
شیشــه و ویــززز میكشــد.
علــی بــا دهانش انــگار پــی دهانــم میگــردد .صورتــم را برمیگردانم.
دهانــش بــوی آدامــس نعنایــی میدهــد .یــك خنكــی تــرسآوری از
دهانــش بیــرون میزنــد .پاهایــم را میگــذارم روی دســتهی مبــل
و خــودم را بــاال میكشــم .كاله علــی از ســرش میفتــد .زبــری ســر
تراشــیدهاش را روی پوســت شــكمم حــس میكنــم .علــی میلــرزد.
تنــش گــرم اســت .روی گردنــش عــرق نشســته و بــاز میلــرزد .از
میــان نفسنفسهــای علــی و حرفهــای نامفهومــی كــه میزنــد،
مــن گوشــم تیــز شــده و بــه صداهــای پاییــن گــوش میكنــم .صــدای
171

شهناز گلمحمدی

نسیان

تلویزیــون را میشــنوم؛ مــردی میگویــد تشویقشــون کنیــد.
و صــدای کــف زدن میایــد .صداهــا در هــممیپیچنــد .انــگار کلــی
کفتــر بــا هــم از روی زمیــن بلنــد شــوند .صــدای بــال بــال زدنشــان
میایــد .بعــد انــگار همــه آمدهانــد نشســتهاند روی ســینهی مــن و بقبقــو
میکننــد .صــدای بمشــان را کــه میندازنــد تــوی گلویشــان چیــزی
تــوی ســینهام میلــرزد .خیــال میكنــم صــدای لخلــخ دمپاییهــای
مامــان را میشــنوم .میخواهــم خــودم را از زیــر علــی بكشــم بیــرون.
دس ـتهای علــی امــا مثــل ریســمان دورم گــره خــورده .حــا ل نــدارم
خــودم را تــکان دهــم .مگــس نشســته روی شــانهی علــی و بــه مــن
نــگاه میكنــد و دسـتهایش را بــه هــم میمالــد .تنــم سســتی خوبــی
دارد .دلــم میخواهــد میــان پاهایــم را فشــار بدهــم بــه پاهــای علــی.
ران الغــرش را میــان پاهایــم میگیــرم و ســعی میكنــم زیــر تــن
ســنگین علــی در خــودم بلولــم .علــی مــچ دو دســتم را بــاالی ســرم
نگــه داشــته و روی تنــم بــاال و پاییــن میشــود .مــن خــودم را محكــم
بــه علــی فشــار میدهــم و بعــد خــاص میشــوم .انــگار چیــزی از
مــن كنــده میشــود كــه ســبكم میكنــد .دوســت دارم بخوابــم .انــگار
خوابیــدهام .مثــل بیهوشــی اســت .حــاال انــگار کفترهــا پرکشــیدند.
انــگار میگوینــد کشکشکشکــش ...و تــه صدایشــان جیغــی از
دور میشــنوم.
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علــی کــه بلنــد میشــود .پشــت میكنــد بــه مــن .دارد لباسهایــش
را مرتــب میکنــد .ســر بــدون مویــش گــرد اســت و بــه ســفیدی
میزنــد .دســتش را تــوی هــوا میچرخانــد و مشــت میكنــد.
میگویــد« :گرفتمــش».

علــی هــر جمعــه میایــد خانهمــان .ناهــار را بــا مــا میخــورد و غــروب
بــاز مـیرود پــادگان .صــادق بــا علــی حــرف نمیزنــد .علــی بــه مــن
میگویــد از صــادق بــدش میایــد .میگویــد یــک لبخنــد مزخرفــی
همیشــه گوشـهی لبــش اســت كــه انــگار دارد آدم را مســخره میکند.
واقعیــت ایــن اســت کــه صــادق نامــزدم را مســخره میکنــد .ایــن را
تــوی نام ـهاش هــم برایــم نوشــته .تــوی یــک خانــه هســتیم و حــرف
نمیزنــد و برایــم نامــه مینویســد .تــوی نامــهاش نوشــته بــا علــی
ازدواج نکنــم چــون او یــک دختربــاز اســت .اولینبــار اســت کــه
ایــن ترکیــب بــه گوشــم میخــورد .واژه آن قــدر بــه نظــرم جدیــد و
متفــاوت اســت کــه قســمتهای دیگــر نامــه بــر مــن تاثیــری نــدارد.
نامــه را تــا میکنــم و میگــذارم تــوی قلــک رمــزدارم.
صــادق از علــی میپرســد« :پــدرت چــی کاره اســت؟» علــی
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میگویــد« :بــرقکاره».
صادق میگوید« :یعنی سیمکشه؟»
و لبهایــش خــط صورتــی كمرنگــی اســت كــه تــوی صــورت
زردش كــش میایــد.

صــادق بــرای اتــاق خــودش یــك گوشــی تلفــن خریــده .ســر شــب
كــه تلفــن زنــگ میزنــد ،صــادق مـیرود تــوی اتاقــش ،تــا نیمههــای
شــب كــه بــا ســر و صــدا م ـیرود دستشــویی و انــگار بعــدش دیگــر
میخوابــد .مــن از ایــن پاییــن تمــام صداهــا را میشــنوم .صــدای
گربههــا كــه جیغهــای ریــز میكشــند و صــدای بــوق ماشــینی كــه
میگــذرد و صــدای مــردی كــه تــوی تاریكــی ترانــهای از ابــی را
میخوانــد ،همــه را گــوش میكنــم .صــدای پاهــای صــادق را هــم
میشــنوم .گــوش میمانــم تــا بفهمــم كــی میخوابــد.
تــوی تختــم جابهجــا میشــوم .رادیــو را چســباندهام بــه گوشــم.
مــردی میخوانــد «شــب اســت و صــدای ســكوت و تنهایــی»...
صــدای مــرد انــگار از تــوی تاریكــی درمیایــد .انــگار ت ـ ٍِه ت ـ ِه جایــی
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تاریــك ،كلمههــا مثــل ســلول از هــم جــدا میشــوند و بــه شــكل
نورهــای ســبز و قرمــز در فضــا تكثیــر میشــوند .رادیــو حوصل ـهام را
ســر میبــرد .بلنــد میشــوم و میایســتم مقابــل پنجــره .چــراغ كوچــه
نــور انداختــه كــف حیــاط .موزاییكهــا زرد و تاریــك هســتند .زل
میزنــم بــه ت ُنــگ لــب پنجــره .پیچكــم خــواب اســت .شــاید تشــنه
باشــم .شــاید بایــد بــروم بــاال و آب بخــورم .شــاید بایــد بیســر و
صــدا پلههــا را بــروم بــاال و قبــل از اینكــه بــروم آشــپزخانه ،كــج
شــوم ســمت ســكویی كــه تلفــن آنجاســت ،خــم شــوم و گوشــی
تلفــن را بــردارم .ناگهــان بــردارم.
گوشــی را برم ـیدارم .صــدای خنــده و نفسنفــس در هــم پیچیــده.
صــدای بیتاســت .کــم مانــده ســام و احوالپرســی کنــم ،امــا نفســم را
حبــس میكنــم .فقــط گــوش میكنــم .مفهــوم کلمــات را نمیفهمــم.
بیتــا میگویــد« :آره؟»
همیــن یــک کلمــه برایم آشناســت و معنـیدار .آنطــور «آره» گفتنش
کــه تاییــد نیســت .کــه خــودش ســؤوالی در خــودش دارد .انــگار مثـ ً
ا
بخواهــد بگویــد «آره ،راســت میگــی؟» اینطــور فقــط بــا دوســتان
صمیمـیاش حــرف میزنــد و خــب بیتــا دوســت صمیمــی زیــاد دارد.
برمیگــردم اتاقــم .خــودم را پــرت میكنــم روی تخــت و صورتــم
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را فشــار میدهــم تــوی بالشــم .فكــر میكنــم وقتــش رســیده مــن
هــم نامـهای بــرای صــادق بنویســم .بنویســم از تــو متنفــرم و از بیتــای
لعنتــی.
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ماجــرای نامــزدی مــن مثــل بمــب تــوی فامیــل صــدا کــرده .کســی
انتظــارش را نداشــت میــان دخترهــای مجــرد فامیــل کــه همــه از مــن
بزرگتــر بودنــد ،یكهــو مــن نامــزد کنــم ،آن هــم بــا یــک آقــای
مهنــدس .مامــان وقتــی صــادق دور و بــرش نیســت ،اعتمــاد بــه نفســش
زیــاد میشــود .یــادش مــیرود ایــن نامــزدی بــه قیمــت تــرک
تحصیــل مــن ،ســکوت دائمــی صــادق و پنــاه بــردن بیشــتر بابــا بــه
صــدای زنانــهای کــه از میــان پارازیتهــا میگویــد اینجــا «رادیــو
مســکو »...تمــام شــد.
زهــره ماجــرا را از قبــل میدانســت .امــا امــروز وقتــی مامــان بــه او
گفــت تــا میتوانســت تعجــب کــرد .جیــغ کشــید .خندیــد .مــن
را بغــل کــرد .مامــان را بوســید و خالصــه ســنگ تمــام گذاشــت تــا
مامــان نفهمــد مــن قبـ ً
ا همــه چیــز را برایــش گفتـهام .مامــان در قنــدان
را برم ـیدارد و آن را ُهــل میدهــد ســمت زهــره .میگویــد« :حــاال
فــردا مامانــت از مــن گالیــه نكنــه چــرا خبرشــون نكــردم .واال اونقدر
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یهویــی شــد خودمونــم نفهمیدیــم چــی شــد .مــن نمیدونــم چــرا ایــن
همــه هــول بــودن».
زهــره گفــت« :خــب حــق داشــتن خالــه جــون ،دختــر بــه ایــن خوبــی،
ترســیدن از دستشــون بــره».
بعــد محكــم بغلــم میكنــد و لپــش را میچســباند بــه صورتــم و
میگویــد« :دختــر خالــه خودمــه».
صورتــم زیــر فشــار صورتــش كــج و كولــه شــده و چیــزی جــز
تصویــری درشــت از نــوك بینــی ســرباالش نمیبینــم.

امشــب قــرار اســت بــا زهــره بــروم خانـهی الهــام صابــر .مامــان حتــی
اجــازه داده شــب هــم بمانــم .دوســت دارم بــروم و دیگــر از قــد بلنــد
و پوســت روشـناش نمیترســم .حــاال مــن یــک نامــزد مهنــدس دارم
و یــک هیــچ از الهــام جلــو هســتم .قــرار اســت الهــام خــودش بیایــد
دنبــال مــا .مــن یــک تونیــک بلنــد پوشــیدهام .از آنهایــی کــه بغلــش
چــاک دارد و جلویــش کوتاهتــر از پشــتش اســت .ایــن روزهــا مــد
تغییــر كــرده و دیگــر همــه چیــز قرینه و دو به دو نیســت .حتــی دخترها
موهایشــان را طــوری کوتــاه میکننــد کــه یــک طــرف کوتاهتــر
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از طــرف دیگــر باشــد .بعــد آن طــرف بلندتــر را میریزنــد تــوی
صورتشــان و صــورت کــه نیمـیاش پشــت موهــا گــم اســت از حالــت
تقــارن درمیایــد .یــک صلیــب چرمــی هــم دارم ،مینــدازم گردنــم و
بــاز برم ـیدارم .زهــره میگویــد« :چــرا درش آوردی ،بــذار باشــه».
جــوری نگاهــم میکنــد انــگار چیــزی کــم دارم .امیــدوارم صلیــب
چرمــی بتوانــد بــه ســر و شــکلم حالتــی خــاص بدهــد .یــك حــال و
هوایــی كــه مــال خــودم باشــد .روپوشــمان را میپوشــیم و منتظــر الهام
میمانیــم .الهــام کــه میرســد بابــا و مامــان و صــادق ایســتادهاند تــوی
هــال کوچــک ورودی خانــه .دهانشــان بــاز اســت و هــی بیخــودی
میخندنــد .الهــام خیلــی راحــت اســت .ســر تــا پــا ســفید پوشــیده
و ایــن زندگــی را تــوی چهــرهاش بیشــتر کــرده .میگویــد ماشــین
بیــرون منتظــر اســت .داریــم از خانــه خــارج میشــویم کــه زهــره
یــادش میفتــد پوشــهی جزوههایــش را در اتــاق مــن جــا گذاشــته.
الهــام بــه مــن میگویــد« :تــو بــرو بشــین تــو ماشــین تــا زهــره بیــاد».
و خــودش مثــل آشــنایی قدیمــی دم در میایســتد بــه حــرف زدن بــا
مامــان .چراغهــای بنــزی ســفید تــوی تاریکــی کوچــه میدرخشــد.
پــدر الهــام تــوی ماشــین نشســته .در ماشــین را کــه بــاز میكنــم،
ل روشــن میشــود .تودوزیهــای مخمــل شــیریرنگ
چــراغ داخــ 
و نــوری کــه تابیــده شــده پــس ســر پــدر الهــام ،حســی از خوشــبختی
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و گرمــی را بــا خــود دارد .موهــای آقــای صابــر معــاش از آن دفعــه كه
دیدمــش خیلــی پــر پشـتتر شــده .اینهــا پــول دارنــد و بــرای ســر و
وضعشــان خــرج میكننــد ،ســر پیــری رفتــه مــو كاشــته .چقــدر هــم
خــودش را میگیــرد ،برنمیگــردد نگاهــم کنــد .همانطــور خیــره
مانــده بــه روبهرویــش .میگویــم« :ســام».
جواب میدهد« :سالم».
میگویم« :حال شما خوبه؟»
بیآنکه جنب بخورد ،میگوید« :ممنون».
میپرسم« :خانم خوب هستن؟»
جواب میدهد« :ممنون».
میگویــم« :چــرا شــما زحمــت كشــیدین ،مــن و زهــره خودمــون
میومدیــم».
الهــام و زهــره میرســند .کنــار م ـیروم تــا زهــره هــم بنشــیند .یــك
جــور راضــی و خوشــبخت هســتم .عجیــب اســت کــه الهــام هــم عقب
مینشــیند .بــوی عطــر خنكــش میزنــد زیــر بین ـیام .نمیدانــم چــرا
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تــا خانــه یــک کلمــه هــم بــا پــدرش حــرف نمیزنــد .البــد بــا هــم
قهرنــد .زهــره برایــم گفتــه الهــام دختــر شــری اســت و پــدرش تــاب
شــیطنتهایش را نــدارد .البــد حــاال پــدرش حســرت داشــتن دختــری
مثــل مــن را میخــورد و بــرای همیــن گاهــی از تــوی آینــه نگاهــی
بــه مــن مینــدازد .البــد تــوی دلــش تحســینم میكنــد.
مقابــل خانــهای كــه حیــاط بزرگــش از پشــت میلههــای ســر نیــزه
ماننــد ســفید پیداســت ،ماشــین نگــه م ـیدارد .الهــام دســت میکنــد
تــوی کیفــش و اسکناســی بــه راننــده میدهــد .وقتــی از میــان ردیــف
شمشــادها و بوتههــای گل ســرخ و آبنمــا كــه زیــر نورهــای ســبز و
قرمــز رنــگ بــه رنــگ میشــود میگذریــم ،میفهمــم پــدر الهــام
مــردی اســت کــه بــا پیژامــه لــم داده روی مبــل کیســه ماننــد جلــوی
تلویزیــون .چهرههــا یــادم نمیمانــد و ایــن نقطــه ضعفــی بــزرگ
بــه حســاب میایــد .دیــدن دوبــارهی الهــام زیــر نــور چلچراغهــای
سرســرای بزرگشــان و فکــر کــردن بــه اینکــه راننــدهی آژانــس مــرا
خــل فــرض کــرده ،تمــام اعتمــاد بــه نفســم را میگیــرد .مــن موجــود
زرد کوچکــی هســتم كــه ســر ســفرهی صابرهــا دارد ســعی میکنــد
تکههــای جوجــه کبــاب را مودبانــه بجــود.
اتــاق الهــام بــزرگ و درهــم ریخته اســت .تــوی اتاقش تلویزیــون دارد
و یواشــکی یــک گوشــی تلفــن بیســیم هــم خریــده .کتابهایــش
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دور و بــر تختــش پخــش و پــا هســتند و الی کتابهــا پــر از نامــه و
گوشــوارهای بــدل و عکسهــای هنرپیشـههای خارجــی اســت .زهــره
روی صندلــی کنــار تخــت تــاب میخــورد و دارد بــه حرفهــای
الهــام گــوش میكنــد.
 قهرمــان دو میدانیــه .اسمشــو نشــنیدی؟ میگــه عروســی کنیــم بریــمخــارج .مامانــم راضــی نمیشــه .بهــش گفتــم بابــام بفهمــه ســرتو
میبــره.
 این همون بهروزه؟ این چیه؟زهــره خــودكاری را دســتش گرفتــه و میچرخانــد .الهــام خــودكار را
میگیــرد و غشغــش میخنــدد و مینــدازدش روی میــز .خــودكار
را برمــیدارم .تویــش زنــی بــا مایــوی ســرهمی ،شــناور اســت،
خــودكار را كــه ســر و تــه میكنــم ،زن شــناور لباســش درمیایــد و
لخــت میشــود .دوســت دارم ایــن كار را چنــد بــار تكــرار كنــم ،امــا
خجالــت میكشــم.
 نــه بابــا مردهشــور اونــو ببــره .االغ شــمارهمو همــه جــا پخــشکــرده .از طــرف رســول پیغــام داده اگــه الهــام باهــام رفیــق نشــه تــو
محــل بــراش آبــرو نم ـیذارم .منــم بــه رســول گفتــم بــرو از طــرف
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مــن بهــش بگــو بیــاخ.
و انگشت شستاش را نشان میدهد.
زهره تابی محکم به صندلی میدهد و میپرسد« :رسول کیه؟»
 پسر خالهی لیال .تو مهمونی فریبرز دیدیش که.اسم فریبرز که آمد زهره روی صندلی ثابت شد.
 ازش خبر نداری؟ رفتــه بــود ترکیــه پارچــه بیــاره .دیشــب خون ـهی رعنــا اینــا بــودن.مــا هــم بودیــم .همچیــن چیــک تــو چیــک شــوهر رعنــا بــود .اونــم
هــی بهــش میگفــت خــب برداشــتت از ایــن ســفر چــی بــود؟ بعــد
دو تایــی پخــی م ـیزدن زیــر خنــده.
 اَه ،از شوهر رعنا حالم به هم میخوره .از اون عوضیاس.تــو حرفهایشــان پــر از اســم اســت .آدمهــای بیچهــرهای كــه مــن
نمیشناس ـم .حوصل ـهام ســر رفتــه و نمیدانــم آنجــا در اتــاق الهــام
گ و آن خیابــان پهــن کــه پــر از نــور بوتیکهــا
در آن خان ـهی بــزر 
و ســوپر مارکتهاســت چــه میکنــم .نمادهــای ســرمایهداری ...یــاد
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پــدرم میفتــم کــه چنــد ســاعت پیــش جلــوی دختــر یــک ســرمایهدار
رذل دسـتها گــره کــرده بــه پشــت ایســتاده و پدرانــه لبخنــد مـیزد.
رمــان ژان كریســتف روی پاهایــم بــاز اســت .چهــار جلــدش را
ســال قبــل ســر کالسهــای فیزیــک و جبــر و هندســه خوانــده بــودم.
قــوز میکــردم تــه کالس و مثــل دیوانههــا بــرای سرنوشــت مــرد
آهنگســاز اشــك میریختــم .از الی كتــاب عکســی رنگــی از
چهــرهی مــردی میفتــد بیــرون؛ مــرد موهــای مــش کــردهاش را بــاال
داده و تهریــش و حلقــهای در گــوش دارد .الهــام نگاهــش بــه مــن
میفتــد.
 ا ِ ...عکســه اینجاســت .چقــدر دنبالــش بــودم .میبینــی چــهجیگریــه؟ جــورج مایکله...عشــق منــه.
و لبهای مرد توی عکس را میبوسد.
 بهــش گفتــن نظــرت دربــارهی دختــرای ایرانــی چیــه؟ گفته ازشــونمتنفرم.
ایــن را طــوری میگویــد کــه خــودش كیــف میكنــد .نمیدانــم
شــاید الهــام خــودش را ایرانــی نمیدانــد یــا شــاید خــودآزاری دارد.
شــب زهــره و الهــام روی تخــت الهــام میخوابنــد ،مــن پاییــن تخــت
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روی تشــكی كــه برایــم انداختهانــد .دل دردم شــروع شــده .حوالــی
كمــرم را انــگار دارنــد بــا متــه ســوراخ میكننــد و زیــر شــكمم چیــزی
مثــل ســنگ ،ســخت و ســنگین شــده .ســرم گیــج مــیرود ،حتــی
وقتــی چشــم میبنــدم ســرم تــوی تاریكــی پشــت پلكهایــم گیــج
م ـیرود .حــال تهــوع دارم .بلنــد میشــوم و در رختخوابــم مینشــینم
و پیشــانیم را كــه خیــس عــرق شــده میچســبانم بــه زانویــم .درد از
انتهــای كمــرم رســیده بــه پهلوها .دوســت دارم گریــه كنم .نــه از درد،
نمیدانــم از چــی .همــه چیــز بــه نظــرم غمانگیــز و ناراحــت كننــده
اســت .الهــام و زهــره كنــار هــم پچپــچ میكننــد و ریــز میخندنــد.
مــن از درد تــاب میخــورم در خــودم .ســردم اســت امــا عرق كــردهام.
دلپیچــه دارم .زهــره و الهــام ســاكت شــدهاند .شــاید خوابشــان بــرده.
كورمــال تــوی تاریكــی از اتــاق میایــم بیــرون .تــوی راهــرو كــه بــه
هــال میرســد چــراغ روشــن اســت .یــادم هســت دستشــویی تــوی
همیــن راهــرو بــود .دو در كنــار هــم ،شــبیه هــم .اولــی را كــه بــاز
میكنــم ،اتــاق انبــاری طــور اســت .در كنــاری بــاز میشــود بــه
محیطــی كوچــك كــه دو تــا در برابــر هــم دارد .در ســمت چــپ
را بــاز میكنــم ،روشــویی اســت و كنــارش كاســهی توالــت .كــه
ســفید اســت بــا حاشــیهی طالیــی و گلهــای صورتــی .مــال خان ـهی
مــا ســفید خالــی اســت ،مــال اینهــا گلدار اســت .نجمــه گفتــه بــود
شــیر دستشــویی و كاســهی مستراحشــان طالســت .نیســت كــه،
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حتــی توالتشــان فرنگــی نیســت .بهتــر ،مــن بــه فرنگــی عــادت نــدارم.
بــا ایــن دل درد ،دوســت دارم دو زانــو بنشــینم و زور بزنــم .از میــان
پاهایــم ســطح ســفید كاســه را نــگاه میكنــم .درد مثــل بــاد میپیچــد
تــوی تنــم .میــان مفاصلــم .انــگار مای ـهی لغــزان بیــن اســتخوانهایم
خشــكیده .حركــت تنــم خشــك و دردنــاك شــده .درد كــه اوج
میگیــرد دندانهایــم روی هــم قفــل میشــود .ســرم میــان پاهایــم
اســت .یــك قطــرهی قرمــز تیــرهِ ،كشــناك از میــان پاهایــم آویــزان
میشــود .خــودم را تــكان میدهــم .خــون تــاب میخــورد و از مــن
كنــده میشــود .لختهی ســرخ روی ســفیدی كاســه میســرد و از دیدم
خــارج میشــود .پشــت ســرش لختههــای درشــت چندتایــی میفتنــد
و پخــش میشــوند مثــل گلهــای ســرخ و ســیاه .نــوار بهداشــتی را
كــه زیــر لباســم پنهــان كــردهام درمیــاورم و میچســبانم بــه شــورتم.
از درد نمیتوانــم راســت شــوم .خمیــده در را بــاز میكنــم و میایــم
بیــرون و بــاز در مقابلــم را بــاز میكنــم تــا برگــردم تــوی اتــاق ،امــا
وارد جــای دیگــری میشــوم؛ در حمــام هســتم .هــول میكنــم.
انــگار وارد زمــان و مــكان دیگــری شــدهام .دســتم را زیــر شــكمم
فشــار میدهــم و تــودهی ســفت خــون را كــه گــره خــورده حوالــی
تخمدانهایــم حــس میكنــم .برمیگــردم .از حمــام میایــم بیــرون.
از در دیگــر خــارج میشــوم .برمیگــردم تــوی رختخوابــم .زهــره و
الهــام زیــر یــك مالفــه خوابیدهانــد .مالفـهی ســفید بــزرگ لحظـهای
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تــوی تاریكــی تــاب میخــورد و آرام میگیــرد.

صبــح وقــت رفتــن كــم مانــده از مــادر الهــام بــه خاطــر ایــن كــه
سطلشــان را پــر از بقایــای نــوار بهداشــتی كــردم ،عذرخواهــی كنــم.
چیــزی نمیگویــم و حواســم میمانــد پیــش آشــغالهایی كــه از
خــودم جــا گذاشــتهام.
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هــوا خیلــی گــرم شــده .علــی میگویــد هــوا انجیــر پــزون اســت.
میگویــد انجیرهــای حیــاط خانهشــان حــاال حتمـاً رســیده .انجیرهــای
شــیرین كشمشــی .میگویــد آن قــدر زیــر آفتــاب میمانــد كــه مثــل
كشــمش خشــك و شــیرین میشــود.
آمدهایــم ســینما .موشــكهای صــدام ولمــان كردهانــد و ســینماها
مدتــی اســت دوبــاره بــاز شــده ،مــن و علــی زیــاد ســینما میاییــم .او
میگویــد ایــن ســینما دانشــجویی اســت .هــر چیــزی كــه بــه نظــرش
خــوب باشــد میگویــد دانشــجویی اســت .مثــ ً
ا بــازی والیبــال را
میگویــد دانشــجویی اســت .یــا بــه دخترهایــی كــه شــلوار جیــن بــا
روپــوش مشــكی میپوشــند میگویــد تیــپ دانشــجویی دارنــد.
مــن ایــن ســینما را دوســت دارم ،چــون تنهــا ســینمایی اســت كــه
دو تــا ســالن دارد .همیشــه هــم فیلمهــای خــوب نمایــش میدهــد.
تــوی صــف هــم پــر از آدمهــای هنرمنــد اســت .خیلــی وقتهــا شــده
هنرپیشــهها را هــم دیــدهام .هنرپیشــه كــه میبینــم بــه روی خــودم
188

شهناز گلمحمدی

نسیان

نمیــاورم .یعنــی زل نمیزنــم نــگاه كنــم .ســرم را مینــدازم پاییــن
یــا اینكــه بــه نقطــهای دور نــگاه میكنــم ،كــه مثــ ً
ا تــوی فكــرم.
خیلــی دوســت دارم بهشــان بفهمانــم آدم متفاوتــی هســتم .روبـهروی
منزلمــان یــك هنرپیشــه زندگــی میكنــد .زن دارد و دو تــا پســر،
هنرپیشــه ریزنقــش اســت و ریــش پروفســوری دارد .تــوی تلویزیــون
شــلوار پیشبنــدی زرد میپوشــد و كاله لبــهدار قرمــز ســرش
میگــذارد و نقــش مبصــر چنــد ســالهی كالس را بــازی میكنــد.
تــوی خیابــان امــا قیافـهاش جــدی اســت و كیــف چرمــی از شــانهاش
آویــزان میكنــد كــه البــد پــر از كتــاب و مجلــه اســت .یــك بــار هــم
او را تــوی خواربــار فروشــی ســر كوچـه بــا زنــش دیــدم .انــگار بــا هم
بحثشــان شــده بــود ،چــون خانمــش چیــزی را كــه خریــده بودنــد
برنداشــت و بــدون حرفــی از مغــازه رفــت بیــرون .آقــای هنرپیشــه هــم
ســر تــكان داد و رفــت.
تــوی صــف پــر از پســرهایی اســت كــه شــلوار جیــن بــا تیشــرت
پوشــیدهاند .دخترهــا هــم شــالهای بــزرگ بــا چهارخانههــای
رنگــی ســر گذاشــتهاند .بیشترشــان چشمهایشــان را پشــت عینــك
آفتابیهــای تیــره قایــم كردهانــد .بعضــی از دخترهــا عینــك جیــوهای
زدهانــد .مــن عینــك جیــوهای دوســت دارم؛ آنطــور كــه انعــكاس
تصاویــر بیــرون را در خــودش دارد ،خیلــی جالــب اســت .بــه آدمهــا
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حالتــی جــدی و مرمــوز میدهــد .دخترهــا و پســرها بــا عینكهــای
آفتابــی و كولههایــی كــه پشتشــان اســت ،آدامــس میجونــد و
میخندنــد و اینجــوری دندانهایشــان را بــه هــم نشــان میدهنــد.
آنهــا موجــودات خوشــحالی هســتند كــه آمدهانــد فیلــم ابلــه را
ببیننــد.
دم ورودی ســینما مــردی ایســتاده ،از اینهــا كــه میگوینــد روســری
را جلــو بكــش و دكمــهی یقــه را ببنــد .علــی تــای آســتین را بــاز
میكنــد و دكمــهی مچــش را میبنــدد .مــن كاری نمیكنــم .یــك
روســری چهارخانـهی رنگــی ســرم اســت .مــرد چنــد تــا پســر را كــه
تیشــرت آســتین كوتــاه پوشــیدهاند راه نمیدهــد داخــل ســینما.
یــك نفــره همــه را حریــف اســت .پســرها دم گیشــه جمــع شــدهاند
كــه بلیتشــان را پــس بدهنــد ،مــرد از دم در داد میزنــد« :بلیتــارو پــس
نگیــر خانــوم .بــذار حواسشــون باشــه دفعــه بعــد اینطــوری ســینما
نیــان».
دخترهــای تــوی صــف دســت میكشــند بــه لبهــا و پشــت چشـمها.
مــا بلیــت را نشــان میدهیــم و از مــرد میگذریــم .داریــم داخــل
میشــویم كــه كســی میزنــد روی شــانهی علــی؛ مــر ِد دم در اســت.
یــك ســوزن تــه گــرد گرفتــه ســمت علــی ،میگویــد« :اینــو بگیــر!»
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علــی نگاهــش مانــده بــه نــوك تیــز ســنجاق قفلــی و چشــمانش چــپ
شــده .ســر تــكان میدهــد كــه ایــن چیــه؟
 سوزن تهگرد. چی كارش كنم؟ بزن باالی یقهات .سینهات پیداست.چشــمهای علــی درشــت میشــود .مــن بــه لبــاس كــرم و شــلوار
ســبز مــرد نــگاه میكنــم .از آنجــا كــه گردنــش پیداســت تــا زیــر
چشــمها ریشــی كــه بــه ســرخی میزنــد،صورتــش را پوشــانده.
علــی میگویــد« :دكمههامــو کــه تــا بــاال بســتهام».
و چانـهاش را بــاال میگیــرد تــا گــردن كشــیدهاش را مــرد ببیند .ســیب
گلویــش برآمــده و یــك جایــی نزدیــك چان ـهاش را بــا تیــغ بریــده.
دوســت دارم دســت بكشــم بــه گلویــش .مــرد ســنجاق را میدهــد
دســت علــی« :اولیــن دكم ـهات خیلــی پایینــه اینــو بگیــر بــزن ،بعــد
رفتــی خونــه بــده خانــوم یــه دكمــه باالتــر بــرات بــدوزه».
و بــه مــن نــگاه میكنــد و میخنــدد .دختــری از بیــن مــا راه بــاز
میكنــد كــه بــرود .مــرد حواســش جمــع دختــر میشــود و میگویــد:
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«خانــم ،خانــم كجــا؟ بیــا ببینمــت!»

ســالن پــر اســت .جــا بــرای نشســتن نیســت .میایســتیم گوشـهای .مــن
نگاهــم بــه پوســتر فیلمهاســت كــه بــه دیوارهــا زدهانــد .یــك جایــی
هــم نوشــته برنام ـهی آینــده .زیــرش پوســتر مــردی ســوار دوچرخــه
اســت و كســی دارد ســطل آب میریــزد بــر سرش .ســالن شــماره
دو دارد فیلــم زرد قنــاری را میدهــد .مــن و علــی امــا بــرای بــار
ســوم میخواهیــم ابلــه راببینیــم .یــك زنــی تــوی ایــن فیلــم بــازی
میكنــد كــه هــی علــی را میكشــد ســینما .چــراغ ورود ســالن شــماره
یــك روشــن میشــود .علــی میگویــد« :اِ ...پویــا ».و چشــمش را
ریــز میكنــد و م ـیرود ســمتی كــه نگاهــش آن طــرف اســت .مــن
تنهــا میمانــم .مــردم كمكــم بــه ســمت در ورودی ســالن حركــت
میكننــد .علــی دارد بــا پســری دســت میدهــد .مــرد ریــش قرمــز از
پشــت شیشــه پیداســت .ســرش پاییــن اســت و زنــی چــادری نزدیكــش
ایســتاده ،انــگار دارنــد بــا هــم حــرف میزننــد .علــی دســتش هنــوز
تــوی دســت پســر اســت و میخنــدد .مــرد ریشــو ســرش را بــه تاییــد
تــكان میدهــد و هــی دامــن پیراهنــش را پاییــن میكشــد .انــگار
بخواهــد روی چیــزی را بپوشــاند .علــی از دور بــه مــن اشــاره میكنــد.
نمیگویــد بیــا ،مــن را نشــان آن پســر میدهــد .مــن پشــت میكنــم.
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روی پوســتری نوشــته " "maybe some other timeو تصویــر
زنــی اســت در باجــه تلفــن عمومــی.

علی میگوید« :یه غرور و اندوهی تو چهرهی این زن هست».
و دســت مــن را میگیــرد و میــان پایــش میگــذارد .كمكــم
حواســمان از غــرور و انــدوه پــرت میشود .بیشــتر نگاهمــان بــه
خودمــان اســت .بــه تعقیــب خطــوط بدنمــان در تاریکروشــنای
داخــل ســالن .دســت علــی روی پــای مــن اســت و لبهــای مــن
روی ا ِ ِل فکــش کــه بــوی ادکلــن میدهــد .بعــد ناگهــان صحنــه
روشــن میشــود .تصویــری از روز اســت .آفتابــی ،دشــتی وســیع کــه
شــاخههای طالیــی گنــدم زیــر نــور خورشــید میدرخشــند .مــن و
علــی روی صندلیهایمــان جابهجــا میشــویم و علــی بــاز متوجــه
غــرور اندوهنــاک زن میشــود.
از ســینما كــه بیــرون میاییــم ،هــوا تاریــك اســت .همیشــه وقتــی در
روشــنایی روز وارد ســالن میشــویم ،بــا خــودم شــرط میبنــدم كــه
بیــرون هــوا هنــوز روشــن اســت .معمــوالً شــرط را میبــازم.
شــام میرویــم ســاندویچی ،مــن ســوپ جــو ســفارش میدهــم و علــی
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هــاتداگ بــا نــان اضافــه .گازهــای بزرگــی بــه ســاندویچش میزنــد
و در ســکوت میجــود .دوســت نــدارم وقتــی غــذا میخــورد نگاهــش
كنــم .غــذا خــوردن بخشــی از وجــود آدمهاســت كــه مــن نمیخواهم
بــه آن فكــر كنــم .بخشــی كــه آدمهــا را مثــل هــم میكنــد .هنــوز
دوســت دارم خیــال كنــم علــی بــا آدمهــای دیگــر فــرق دارد .خــودم
هــم بــرای همیــن ســوپ میخــورم؛ مجبــور نیســتم مثــل علــی دهانــم
را آن همــه بــاز كنــم و تكههــای نــان را بــا دنــدان بكنــم.
مــردی در تلویزیــون بــاالی ســرم حــرف میزنــد .تصویــر علــی
ناگهــان ثابــت میشــود .نگاهــش مانــده روی صفحــهی تلویزیــون.
مــن برمیگــردم ببینــم چــی دارد نشــان میدهــد .مــردی بــا صــورت
كشــیده ســرش را خــم كــرده و انــگار دارد از روی متنــی میخوانــد:
«مســلماً خــون شــهیدان ،انقــاب و اســام را بیمــه کــردهاســت .خــون
شــهیدان بــرای ابــد درس مقاومــت بــه جهانیــان دادهاســت .و خــدا
میدانــدکــه راه و رســم شــهادت کــور شــدنی نیســت»...
مــرد ســرش را بــاال میگیــرد ،از قــاب تلویزیــون مــردم را نــگاه
میكنــد .مــن نگاهــم میفتــد بــه تكــه نانــی كــه میــان انگشــتهایم
مانــده و انگشــتهایم كــه در هــوا مانــده ،مــرد صــورت كشــیده
میخوانــد:
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«خوشــا بــه حــال جانبــازان و اســرا و مفقودیــن و خانوادههــای معظــم
شــهدا! و بــدا بــه حــال مــنکــه هنــوز مانــدهام و جــام زهرآلــود قبــول
قطعنامــه را ســر کشــیدهام»...
مــرد دیگــر ســرش را بــاال نمیگیــرد .ســرش بیشتــر خــم میشــود
تــوی كاغذهایــی كــه میــان دسـتهایش میلرزنــد .در صدایــش یك
جــور تردیــدی دارد .انــگار شــك كنــد بــه چیــزی كــه میخوانــد.
جنــگ تمــام شــد .همینطــوری ،همینجــور كــه مــرد صورتكشــیده
از روی متنــی میخوانــد ،بــا صدایــی پــر قــدرت كــه كمكــم دچــار
لرزشــی خفیــف میشــود .مــن برمیگــردم و قاشــقم را میزنــم تــوی
كاس ـهی ســوپم .یــاد فــرح اكبربوشــهری میفتــم ،كــه پوســت ســفید
و چشــمهای ســیاه بــراق داشــت .شــبیه جنگزدههایــی كــه تــوی
تلویزیــون نشــان میدهنــد ،نبــود .خــوب لبــاس میپوشــید ،درســش
هــم خــوب بــود .گاهــی صبحهــا میامــد ،میایســتاد روی ســكوی
بلنــ ِد مقابــل صــف بچههــا و بــه لهجــهی عربــی تعریــف میكــرد
چطور آنجــا كــه بــود ،پدرهــا بــا دســت خودشــان دخترانشــان را
میکشــتند تــا گیــر عراقیهــا نیفتنــد و مــن از خــودم میپرســیدم بیــن
مــرگ و مــادر کودکــی عراقــی شــدن کــدام را انتخــاب میکــردم.
حــاال مــرد تــوی تلویزیــون میگویــد کــه تمــام شــد .البــد فــرح
اكبربوشــهری ،برمیگــردد خانــهاش .مــرد میگویــد قــراری را
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پذیرفتیــم و قــراری گذاشــتیم تــا مقصــر جنــگ ،عــراق شــناخته شــود.
آدمهــا تــوی ســاندویچی دســت میزننــد و ســوت میکشــند .علــی
از تلویزیــون چشــم برداشــته .ســاندویچ نیمخــورده در دســتش مانــده
و بــا دهــان بــاز از خنــده ،مــردم را نــگاه میکنــد.
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موهایــم را كــه دیشــب بــا آب قنــد و نوارهــای كاغــذی پیچیــدم حــاال
خشــك و شــكننده شــده .دســت میكشــم میــان موهــا ،انگشـتهایم
چســبناك ،گیــر میكنــد میــان گرههــای بــه هــم چســبیده .بــا ایــن
همــه میشــود بــا كلیپــس زرد بــزرگ از بغــل جمعشــان كنــم و
جلویــش را اوشــینی پــف بدهــم .پیراهــن كتــان قرمــزم را میپوشــم.
دور كمــرش تــا زیــر باســن ،نــواری پهــن چیــن میخــورد .اینطــوری
باســن باریــك اســتخوانیم كمــی بــه چشــم میایــد .آســتین كوتاهــش
روی بازوهــا پــف دارد و اپلــش شــانههایم را بزرگتــر نشــان
میدهــد .پــای دامنــش تنــگ اســت و ســخت میشــود قــدم از قــدم
بــردارم.
فكــر میكنــم پیراهــن هنــوز بــوی تلــخ كافــور را در خــود دارد .وقتــی
مامــان از پلههــای فروشــگاه بــاال میرفــت دلــم برایــش میســوخت.
خــودم هــم حــس میكــردم یــك چیــزی مثــل قــوز پشــتم درآمــده.
یــك قــوزی كــه بشــود بــروم پشــتش پنهــان شــوم .تــوی فروشــگاه
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لباسهــا روی هــم انباشــته شــده بــود .هــوای مغــازه ســنگین بــود.
انــگار بخــاری گــرم از روی لباسهــا بلنــد میشــد كــه همــه جــا
را پــر میكــرد .دو تــا مــرد پشــت میــزی نشســته بودنــد و بلنــد بلنــد
تركــی حــرف میزدنــد .مامــان هــم باهاشــان حــرف زد .مامــان كــه
بــا خالــه شــهال تركــی حــرف میزنــد اینطــور نیســت .بــا غریبههــا
یــك طــوری حــرف میزنــد كــه مــن نمیفهمــم .دهانــش را زیــادی
بــاز میكنــد و مــدام بیــن حرفهــا میگویــد «اوی ...بــای»...
مــردم روی كپههــای لبــاس خــم شــده بودنــد و بــه هــم نــگاه
نمیكردنــد .بعــد مــن خیــال كــردم از قوزهــای مــن ،همــه یكــی
روی كولشــان دارنــد .گاهــی میشــد لباســی را دو نفــر انتخــاب
میكردنــد .مثــ ً
ا یكــی از یقــه و یكــی از آســتین لبــاس را از میــان
تپــهی لباسهــا میكشــید بیــرون و بعــد میدیــدم دو ســرش دســت
دو نفــر اســت .ایــن وقتهــا یكــی كنــار میكشــید .بــه قــدر كافــی
بــرای همــه بــود .لباسهــای خارجــی رنــگ و وارنــگ .جاهــای دیگــر
ایــن همــه لباسهایــش رنــگ نداشــت .مامــان كاپشــن زرد را هــم از
همینجــا بــرای مــن خریــده بــود .هــر چــی را برمیداشــت خــوب
دقــت میكــرد .لبــاس را میگرفــت بــاال ،مقابــل نــور و حواســش
بــود جایــی زدگــی یــا پارگــی نداشــته باشــد .زیــاد پیــش میامــد كــه
داشــت یــا مث ـ ً
ا یقــه یــا سرآســتیناش شــل و فرســوده بــود .مامــان
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آنهــا را مینداخــت كنــار .تــا اینكــه لبــاس قرمــز كتــان را از میــان
آنهــا انتخــاب كــرد .تــوی خیابــان بــه مــن گفــت« :بــه علــی نگــی از
تاناكــورا خریدیــم».
مامــان یكجــوری میگویــد تاناكــورا كــه آدم بــاورش میشــود.
یعنــی انــگار واقعــاً ایــن مغازههــا مــال ریــوزو تاناكــورای ســریال
اوشــین باشــد .نمیدانــم چــرا مــردم ایــن اســم را روی لبــاس دســت
دوم فروشــیها گذاشــتهاند .شــاید چــون لباسهایــش ارزان اســت
یــا شــاید چــون خارجــی اســت.

دســت میكشــم روی كمــرم و چینهــای دامنــم را مرتــب میكنــم.
جــوراب ســیاه كلفــت میپوشــم .ایــن جــوری موهــای پایــم معلــوم
نمیشــود .زهــره میگویــد بایــد موهــای پایــم را بزنــم .میگویــد
«موهــای زیــر بغلــت را هــم بــزن ».مامــان نمیگــذارد ،بــه نظــر مامــان
موهــا هــر جــا كــه باشــد بایــد بعــد از عروســی كوتــاه شــوند .زهــره
میگویــد «تــو عــرق میكنــی و بــوی عرقــت تنــد اســت ،موهــای
زیــر بغلــت را كوتــاه كــن .بعــد مكــث میكنــد و میگویــد اگرچــه
حــاال بــوی عرقــت هــم بــرای آقــای مفیــدی تحریــك كنندهاســت».
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مــن جلــوی علــی لخــت نمیشــوم .بــه خاطــر موهــای تنــم .خــودم
را جمــع میكنــم .پاهایــم را میچســبانم بــه هــم .بازوهایــم را فشــار
میدهــم بــه پهلوهایــم .علــی هــی میگویــد« :خــودت را شــل كــن».
مــن میگویــم« :نــه اینهــا باشــد بــرای بعــد از عروســی ».میخواهــم
بعــد از عروســی خــودم را شــل كنــم.
زهــره یــك رژ لــب قرمــز برایــم خریــده و یــادم داده چطــور از یــك
رژ لــب هــم بــه جــای ســایهی پشــت چشــم اســتفاده كنــم و هــم لبها
و گونههایــم را رنگــی كنــم .فقــط كافــی اســت فشــار دســتم را كــم
و زیــاد كنــم .پشــت چشـمها را كــه میكشــم خوشــم نمیایــد؛ پشــت
چشــمهایم كوتــاه اســت و پفآلــود .خواهــر بــزرگ علــی مــن را
كــه دیــد ،گفــت شــبیه اوشــینه .بــه خاطــر چش ـمهایم ایــن را گفــت.
دســت میكشــم پشــت چشــمم تــا ســرخی رژ را پــاك كنــم .قرمــزی
میمانــد پشــت پلكهایــم .بــا دســتمال محكــم پاكــش میكنــم.
دور و بــر چشــمم صورتــی شــده .كالفــه میشــوم و ولــش میكنــم.
ســر رژ را میمالــم بــه گونههایــم .زهــره یــادم داده گونههایــم را از
داخــل بمكــم تــا آنهــا برجســتهتر شــود .شــبیه ماهــی میشــوم .بــاالی
لپــم را دو خــط قرمــز میكشــم و بــا ســر انگشـتهایم رنــگ را پخش
میكنــم .چیــزی معلــوم نیســت .صورتــم همانطــور زار و بیرنــگ
اســت .ایــن بــار رژ را بیشــتر فشــار میدهــم .انگشـتهایم را دایــرهای
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میكشــم روی گونههایــم .بعــد هــم لبــم را ســرخ میكنــم .لبهایــم
باریــك اســت و ســرخی رویــش چیــزی مصنوعــی و بیربــط بــه نظــر
میرســد .لبــم را میجــوم و روی زبانــم چــرب و ســنگین میشــود.
تــوی آینــه نــگاه میكنــم .صورتــم ســرخ و برافروختــه اســت.
میترســم بــاال بــروم .بعیــد نیســت مامــان كــه بــه هــزار زحمــت
راضــی شــده ،لحظـهی آخــر همـهی كاســه كوزههــا را بــه هــم بزنــد.
دوســت نــدارم بابــا مــن را ببینــد .اگرنــه یــك جــوری نگاهــم میكنــد
كــه خجالــت بكشــم .مــن هیــچ وقــت كامســامولی جــوان نبــودم .از
موهــای بلنــد و دامنهــای رنگــی خوشــم میایــد .خــودم امــا بیشــتر
شــلوار میپوشــم .حــاال بــا ایــن پیراهــن قرمــز و دامــن چیــندارش
انــگار لخــت باشــم .روپــوش بلنــد طوسـیام را میپوشــم روی پیراهن
و شــال چهارخان ـهی رنگــی را ســرم مینــدازم .مامــان قبــل از اینكــه
بــه آژانــس زنــگ بزنــد مــن را میكشــد تــوی اتــاق و میگویــد
«دكمههــای روپوشــت را بــاز كــن!» لبــاس را تــوی تنــم میبینــد.
بعــد زل میمانــد بــه صورتــم .لبــم را میگــزم .چیــزی نمیگویــد.
صــادق دم در منتظــر اســت تــا ماشــین برســد .خانـهی میرانــدا كوچهی
روبـهروی مدرسـهی ســابقم اســت .برایــش یــك مجســم ه خریــدهام؛
دختــر و پســری كــه روی تــاب نشســتهاند .مجســمه گچــی و ســفید
اســت .كاش رنگــی بــود .زیــر مجســمه بــا ماژیــك طالیــی نوشــتهام
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تولــدت مبــارك تابســتان .۱۳۶۷
صــادق جلــو مینشــیند .مــن پشــت ســرش .ماشــین گــرم اســت و
تویــش بــوی روكــش پالســتیكی صندلیهایــش را میدهــد .ســرم
ســنگین اســت و حالــت تهــوع دارم .راننــده میگویــد« :هــوا چــه
گــرم شــده».
صــادق حــرف نمیزنــد .حتــی ســر هــم تــكان نمیدهــد .صــاف
نشســته و البــد دارد روبــهروش را نــگاه میكنــد .قبــل از آمــدن از
مــن پرســید «همــه دختــر هســتند؟» مــن جوابــش را نــدادم .خــوب
میدانــد مامــان نمیگــذارد مــن مهمانــی قاطــی بــروم .بــا ایــن همــه
نگــران بیتاســت .بــرادرم بــه نظــر آدم ســادهلوحی اســت كــه موهــای
بــور كــردهی بیتــا خیلــی رویــش تاثیــر گذاشــته.
دم در خانــهی میرانــدا پیــاده میشــویم .صــادق دم در پــا بــه پــا
میشــود .میدانــم منتظــر اســت بیتــا بیایــد و یــك خــودی نشــان
بدهــد .امــا كســی دم در نمیایــد .خان ـهی میرانــدا طبق ـهی دوم یــك
آپارتمــان ســه طبقــه اســت .در پاییــن تقــهای صــدا میكنــد و بــاز
میشــود و مــن مــیروم تــو ،قــرار اســت ســاعت نــه صــادق بیایــد
دنبالــم.
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در راهــرو صــدای موســیقی میایــد و صــدای دخترهــا كــه بلنــد بلنــد
میخندنــد و همدیگــر را بــه نــام صــدا میزننــد .در خان ـهی میرانــدا
نیمــه بــاز اســت .زنــگ میزنــم و در را آرام هــل میدهــم .میرانــدا
خــودش میایــد جلــو .موهــای كوتــاه ســیاه دارد و چشـمهای غریــب.
خــودش تعریــف میكــرد كــه پســر همسایهشــان گفتــه بــوده اســمش
برازنــده چش ـمهایش اســت .میرانــدا انــگار از مصــدر میرانــدن اســت
و یعنــی قاتــل .میگویــد نمیدانــم چــرا پــدر و مــادرم چنیــن اســمی
روی مــن گذاشــتهاند .میخواهــد دانشــگاه آزاد زبــان روســی
بخوانــد .میپرســم« :چــرا زبــان روســی؟»
میگویــد« :چــون شــركت كنندههایــش كــم هســتند» و میخنــدد.
همیشــه میخنــدد .یــك جــوری مهربــان اســت كــه آدم خجالــت
میكشــد .توقــع نــدارم دختــری ایــن همــه زیبــا و ایــن همــه پولــدار
اینطــور مهربــان باشــد بــا مــن .تــوی خانهشــان پیانــو دارنــد .بــا یــك
شــومینهی بــزرگ .پــدرش مهنــدس اســت .مــن را میبــرد تــوی
اتاقــش تــا روپوشــم را در بیــاورم .تــوی اتــاق پــر از كیــف و لباسهای
ش و روســریم
دخترهاســت .یــك جایــی را پیــدا میكنــم و روپــو 
را میگــذارم .میخواهــم بیایــم بیــرون كــه رزا و بیتــا میاینــد تــوی
اتــاق .رزا یــك جلیقـهی جیــن ســفید پوشــیده كــه آســتین نــدارد .بــا
یــك دامــن كوتــاه جیــن همرنــگ جلیقـهاش .یــك جورابشــلواری
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نــازك آبــی هــم پوشــیده .روی جورابشــلواری چنــد تــا جــوراب
رنگــی نــازك روی هــم پوشــیده؛ چهــار تــا شــاید .جورابهــا را
جمــع كــرده و هــر كــدام را آورده تــا لبـهی دیگــری .لبههــای رنگــی
جورابهــا پیداســت .كفــش كتانــی ســفید پایــش هســت.
بیتــا تــاپ ســیاه پوشــیده بــا دامــن نیــم وجبــی ســیاه چســبان ،جــوراب
شــلواری گیپــور مشــكی پوشــیده بــا كفشهــای پاشــنهدار بــراق .فكــر
میكنــم آیــا تضــاد رنــگ ســیاه بــا پوســت ســفیدش اتفاقــی اســت؟
رزا مــن را میبــرد جلــوی آینــه تــا موهایــم را برایــم مرتــب كنــد.
تنــش بــوی مالیــم شــیرینی میدهــد .از تــوی آینــه دس ـتهایش را
كــه تــكان میدهــد ،زیــر بغلــش را میبینــم.
بیتــا یــك فرچــهی بــزرگ درمیــاورد و میمالــد روی گونههایــم.
میگویــد« :دهنتــو بــاز كــن؛ ایــن جــوری» و بعــد دهــان خــودش را
نیمهبــاز نگــه مــیدارد.
لبهایــش جگــری تنــد و داغ اســت .ســر رژ را میمالــد روی
لبهایــم .چنــد بــار و بعــد میگویــد« :لباتــو بمــال رو هــم ».میمالــم.
میگوید« :خوبه بسه».
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بعــد ســر انگشــتش را میمالــد بــه دور و بــر لبهایــم .ناخنهــای
رنگــی بلنــدش بــوی الــكل میدهــد .رزا میگویــد« :بــاال رو نــگاه
كــن! پلــك نــزن!»
چش ـمهایم تــوی حدقــه میچرخــد و اشــك گوش ـهی پلكــم را تــر
كــرده .رزا دور چشــمم خــط باریــك ســیاهی كشــیده .خــودم را تــوی
آینــه نمیشناســم .رزا دســتم را میگیــرد و از اتــاق میكشــد بیــرون.
میرانــدا ســینی شــربت بــه دســت نزدیــك میشــود« :وای عــروس
خانومــو!»
بعــد رو میكنــد بــه دختــری بــا موهــای بلنــد صــاف و میگویــد:
«ایــن نامــزد دارههــا».
دختر میخندد« :آخی»...
انــگار بگویــد آخــی ،از ایــن بیچــاره بعیــد اســت .شــیرین تنــد تنــد
از دختــر مــو صــاف عكــس میگیــرد .بیتــا پــا روی پــا انداختــه بــا
مچــش تــوی هــوا دایــره میكشــد .میگویــد« :یــك آدم عوضیایــه
ایــن دختــره .دوســت پســرش یــه كبوتــرو بــا ماشــین زیــر كــرد اگــه
بدونــی ایــن وســط خیابــون چــه كولــی بــازی راه انداختــه بــود .ســر
همیــن بــا پســره بــه هــم زد».
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مــن خیــال میكنــم اگــر بخواهنــد از روی رمــان جــان شــیفته فیلــم
بســازند ایــن دختــر بــا پوســت روشــن و موهــای صــاف بلنــدش جــان
میدهــد بــرای نقــش «آنــت» .فریبــا كــت و شــلوار ســیاه پوشــیده
بــا كــراوات .میــان بچههــا دارد میرقصــد .بچههــا كمكــم میــدان
را خالــی میكننــد و فریبــا میمانــد بــا شــیوا راســتی .فریبــا كتــش
را درمیــاورد و مینــدازد روی شــانه .شــیوا راســتی قــر ریــز میدهــد
و فریبــا خــم شــده و بشــكن زنــان میچرخــد دورش .خواننــده
میخوانــد:
«از اینجا تا شمرون
قرش میدم همچین
قرش میدم همچون»
شــیوا ادای خواننــده را درمیــاورد و حــرف شــین را میكشــد .فریبــا
كتــش را مینــدازد روی ســر خــودش و شــیوا .ســرها معلــوم نیســت امــا
تنهــا بــه هــم چســبیدهاند .نمیدانــم كــی یكهــو آهنــگ را عــوض
میكنــد:
«لپ گلیت اناره
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دهنمو آب میاره»
بچههــا جیــغ میكشــند و میریزنــد وســط .مــن رقــص بلــد نیســتم.
میــان بچههــا ایســتادهام و دســت میزنــم .گاهــی هــم همــه بــا هــم
میخوانیــم و جیــغ میكشــیم .یــك جاهایــی هــم میپــرم بــاال و
پاییــن .موهــای چســبناكم چســبیدهاند پــس گردنــم .بــوی عــرق تــن
و عطرهــای تلــخ و شــیرین در هــم شــدهاند .صورتــم خیــس عــرق
اســت .نفــس كــم آوردهام .میــان قفســه ســینهام میســوزد .بیتــا دور
خــودش چرخــی میزنــد و دســتها را میبــرد بــاال ،یــك دســت
را بــاال نگــه م ـیدارد و دســت دیگــر را میتابانــد پاییــن .بعــد جــای
دســتها عــوض میشــود .خواننــده میخوانــد:
«هم آفت جونه
هم با دیگرونه
هم نامهربونه
هم قدرم ندونه
ندونه ندونه».
207

شهناز گلمحمدی

نسیان

ما جیغ می كشیم:
«از این كاراش خبر دارم
اما چه كنم دوسش دارم».
بعــد غشغــش میخندیــم .همــه بــرای یــك «اویــی» ،دارنــد
میخواننــد .مــن امــا بــرای علــی نمیخوانــم .نمیدانــم چــرا؛ شــاید
علــی بــرای ایــن چیزهــا زیــادی جــدی باشــد.

به رزا میگویم« :بیتا با صادق دوست شده».
رزا یــك قاشــق ســاالد الویــه برمــیدارد .دهانــش را طــوری بــاز
میكنــد كــه قاشــق بــا گوش ـههای لبــش تمــاس پیــدا نكنــد .نگاهــم
میفتــد بــه ژلــهی ســرخ كــه تــوی بشــقابش میلــرزد.
 كدوم صادق؟ صادق ما. میخوای بهش بگی؟208
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 به من چه!روبهرویــم بیتــا ایســتاده .تكیــه داده بــه پیانــو و بــا دختــر مــو صــاف
گــرم گرفتــه .فریبــا از كنــارش رد میشــود و میزنــد در كونــش.
بیتــا جیــغ میكشــد و بلنــد میخنــدد.

تــوی اتــاق میرانــدا روپــوش و روســریم را پیــدا میكنــم .چیــزی
از رنــگ و لعــاب آرایــش روی صورتــم نمانــده ،جــز تیرگــی محــو
دور چشــمهایم .وقــت خداحافظــی بــه میرانــدا میگویــم« :مامانتــو
ندیــدم كــه تشــكر كنــم».
میرانــدا میخنــدد .غــش غــش میخنــدد و میگویــد« :مامانــم شــب
جمعههــا م ـیره ســفره ابوالفضــل .منتهــا سفرهاشــون رو میــز پهنــه .و
بــاز میخنــدد .خــودش را میدهــد عقــب و بلنــد میخنــدد».
دم در صــادق بیــرون ماشــین منتظــر ایســتاده .بیتــا همــراه مــن میایــد
پاییــن .دكمههــای روپوشــش تــا پاییــن بــاز اســت و روســریش را
روی شــانهها انداختــه .ســر و تــه كوچــه را نــگاه میكنــد كــه ببینــد
آمدهانــد دنبالــش یــا نــه .مــن رد چشــمهای ســبز صــادق را تــوی
تاریكــی میبینــم.
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صبــح صــادق ســر میــز صبحانــه بــه مامــان و بابــا میگویــد كــه
میخواهــد زن بگیــرد.
آقــای ســپهر شــبیه كیانــوری اســت .ایــن را همــه میگوینــد .بعــد
همــه كــه میگوینــد ،آقــای ســپهر یــك طــور متواضعــی ســرش را
مینــدازد پاییــن و میخنــدد .انــگار بگویــد ای بابــا لطــف داریــد شــما،
حــاال اینطورهــا هــم نیســت.
بــا عمــو باقــر و خانــوادهاش میرویــم بــاغ آقــای ســپهر اطــراف كــرج.
مــن و ســتاره و ســعید و زنعمــو پــوران نشســتهایم تــوی ماشــین عمــو
باقــر؛ آریــای آبــیِ رنــگ پریــده .عمــو بــا ســبیل مگســی و صــورت
ســرخش ،ســیخ نشســته پشــت فرمــان و آن قــدر صندلیــش را كشــیده
جلــو كــه فرمــان تــوی ســینهاش اســت .ســعید بــر میگــردد عقــب
و كیســهی چسفیــل را بــه مــا تعــارف میكنــد .مــن یــك مشــت
برم ـیدارم .ســعید میگویــد« :شــهناز شــهناز تــو منــو بیشــتر دوســت
داری یــا فیــل رو؟»
لبهایــم را روی هــم فشــار میدهــم كــه خنــدهام پیــدا نباشــد،
میگویــم« :خــب تــو رو».
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ســعید میگویــد« :پــس چــرا چــس فیلــو میخــوری امــا چــس منــو
نمیخــوری؟»
با مشت میكوبم به شانهاش و میگویم «بیتربیت!»
ســعید قــاه قــاه میخنــدد .وقتــی میخنــدد ســرش را میدهــد
عقــب و شــانههایش میلــرزد .وقتــی میخنــدد لكهــای قهــوهای
پوســتش پــر رنگتــر میشــود ،موهایــش نارنجیتــر .ســعید همیشــه
یكطــوری اســت كــه یــادم مــیرود ده ســال از مــن بزرگتــر
اســت .ســتاره كــه بغــل دســتم نشســته میگویــد« :خــاك تــو ســرت»
و دســتش را محكــم میكوبــد تــوی ســر ســعید .ســتاره را بیشــتر از
زهــره دوســت دارم .شــاید چــون باهــاش كارهــای زیرزیرکــی دارم.
چنــد بــار تهســیگارهای عمــو را جمــعکردیــم و تــوی پش ـتبام بــه
قــول ســتاره چ ـسدودکردیــم .بــوی پنب ـهی ســوخته م ـیداد .ســتاره
میگفــت مــزهی گــه میدهــد .و گــه را یكطــوری میگفــت
بــا تشــدید روی «گ» .ســتاره داریــوش گــوش میکنــد .مجســمه
میســازد .هنرســتان نقاشــی مـیرود و هــر ســال هــم مــردود میشــود.
بــه قــول خــودش همــه تــوی مدرســه دو ســال یكــی میكننــد و او
یــك ســال دو تــا.
زنعمو میخندد و میگوید« :دستت بشكنه!»
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و دم روســریش را میگیــرد جلــوی دهانــش .ایــن عــادت از وقتــی بــه
ســرش مانــده کــه دنــدان نیشــش شکســت و جایــش ســالها خالــی
مانــد .حــاال روکــش طــا گذاشــته بــرای دندانــش .همیشــه دوســت
دارم دســتش را از جلــوی دهانــش بیــاورم پاییــن تــا بتوانــم بــرق
دنــدان طالیــش را ببینــم .زنعمــو کــه میخنــدد برآمدگــی گواتــر
زیــر گردنــش بیشــتر معلــوم میشــود .او شــبیه یــک بوقلمــون چــاق
همیشــه خنــدان اســت.
مامــان و بابــا تــوی ماشــین ســیمین و محســن نشســتهاند؛ فیــات
نارنجــی جلوتــر از مــا راهنمــا میزنــد و نزدیــك یــك جایــی كــه بــا
پرچیــن از لــب جــاده جــدا شــده متوقــف میشــود .عمــو هــم پــارك
میكنــد .پیــاده كــه میشــویم ســتاره جلــوی موهــای كوتاهــش را
میدهــد زیــر روســری و گــره روســریش را ســفت میكنــد .ســعید
میگویــد« :صورتــت قلپــی زده بیــرون ،شــبیه كلفتــا شــدی ».ســتاره
چش ـمهایش را ریــز میكنــد و حرفــی نمیزنــد .همیشــه موهایــش را
كوتــاه ِ كوتــاه میكنــد ،عیــن پســرها .لباسهــای گشــاد میپوشــد تــا
ســینههایش پیــدا نباشــد .همیشــه هــم تــوی خانــه شــلوار كــردی پایش
هســت .هیــچ وقــت یــادم نیســت بــا دامــن دیــده باشــمش .حتــی تــوی
عكسهــای بچگــیاش هــم همیــن اســت .از همــان وقتهــا هــم
تــوی خانــه ســتار صدایــش میكردنــد؛ ســر بــه ســرش میگذاشــتند
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البــد.
مامــان از ســتاره بــدش میایــد .مامــان بــه ســعید هــم میگویــد روانــی.
حــاال كــه نــگاه میكنــم میبینــم ســعید بــا ایــن موهــای نارنجــی و
صــورت ككمكـی و ایــن جــور كــه چشــمش بیتــاب تــوی حدقــه
میچرخــد ،واقعــاً شــبیه روانیهاســت .اصــ ً
ا اتــاق ســتاره و ســعید
هــم شــبیه دیوانهخانــه اســت .تــوی اتاقشــان یــک کاناپـهی زهــوار در
رفتــه دارنــد و کلــی کتــاب و مجلــه .ســعید حتــی کتــاب دسـتنویس
هــم دارد .پلیبــوی هــم هســت .مــن بــه دخترهــای لخــت تــوی مجلــه
حســودیم میشــود .فکــر میکنــم بــه راحتــی هــر مــردی را عاشــق
خودشــان میکننــد.
از دور صــدای خنــدهی ســیمین را بــاد میــاورد تــا حوالــی مــا .مــن
دســت و دهانــم را از چربــی چسفیــل پــاك میكنــم و خــودم را
میتكانــم .مامــان دســتش را ســایبان چشــمهایش كــرده و زنعمــو
را صــدا میزنــد .میرویــم سمتشــان .ســیمین زیــر شــكم بزرگــش
را گرفتــه و آرام در حاشــیهی خاكــی قــدم برمــیدارد .محســن
كــه ماشــین را پــارك میكنــد بــدو میایــد و زیــر بغــل ســیمین را
میگیــرد .ســیمین چنــد ســال اســت شــوهر کــرده .میگوینــد مــن
شــبیه ســیمین هســتم .امــا بــه نظــرم او خوشــگل اســت .هــم خــودش
کــه مــدام میخنــدد و هــم محســن شــوهرش کــه خیلــی آرام اســت
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و بــا محبــت بــه دیوانــه بازیهــای ســیمین نــگاه میکنــد .ســیمین
عــادت دارد شــوخیهای ترســناك بكنــد .یــك بــار ناگهــان صندلــی
را از زیــر زنعمــو کــه در حــال نشســتن بــود ،كشــید و نزدیــک بــود
کمــر زنعمــوی گــرد و قلنبــه بشــکند .ســیمین لبهایــش كلفــت
شــده و پاهایــش ورم دارد .مامــان میگویــد پســر میزایــد.
خانــهی آقــای ســپهر حیــاط نــدارد ،جــای پــر درختــی دارد ،شــبیه
بــاغ كــه ت ـ ه آن خان ـهای اســت .بــا اینكــه تابســتان اســت هــوا یــك
جــور ســبكی بــه خنكــی میزنــد .مــن دامــن بلنــد ســیاه پوشــیدهام
بــا پیراهــن مكلــون ســفید كــه ابلــق ســیاه دارد ،شــبیه پوســت گاو.
گونههایــم را ســرخ كــردهام .هــی تنــد تنــد م ـیروم دستشــویی و
تــوی آینـهی آنجــا خــودم را نــگاه میكنــم .حواســم هســت ســرخی
گونههــا رنــگ نبــازد.
دخــی جــون چشــم پزشــك اســت .شــوهرش هــم ،قــد بلنــد اســت
و مــدام تــوی راهــرو ایســتاده بــه ســیگار كشــیدن .خانــم چاكوتایــی
پــا كــه روی پــا انداختــه رانهــای چاقــش از زیــر دامــن كوتاهــش
پیداســت .میپرســد« :دخــی جــون راس میگــن معیــن كــور شــده؟»
دخــی میگویــد« :نــه بابــا چشماشــو عمــل كــرده بــه نــور حســاس
شــده ،واســه همیــن مــدام عینــك دودی میزنــه».
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ش دارد .مامــان و زنعمــو و خانــم ســپهر توی آشــپزخانه
صدایــش خـ 
هســتند .مامــان بــه كاغــذی اشــاره میكنــد و میگویــد« :پــوران
خانــم ببیــن چــه خــوب!»
یــك تكــه كاغــذ چســباندهاند بــه در آشــپزخانه ،رویــش نوشــته« :در
ایــن خانــه همــه میپزنــد و همــه میخورنــد».
بــه نظــرم ایــن را یــك آدم عصبانــی نوشــته .یــك نفــر كــه زیــر دســت
و پــای خورنــدگان لــه شــده ،یــك روز برداشــته بــا ماژیــك قرمــز
و بــه خــط لــرزان ایــن را نوشــته و اینطــور اعــام نفــرت كــرده از
همــه .مامــان و زنعمــو امــا خوششــان میایــد .شــاید چــون آنهــا هــم
همیشــه پختهانــد و نادیــده گرفتــه شــدهاند .خانــم ســپهر میخنــدد
و میگویــد« :دیگــه چــارهای نداشــتم .خــب همــه جمــع میشــن
اینجــا ،منــم كــه تنهایــی از پــس ایــن همــه آدم برنمیــام ،ســپهر
گفــت اینــو بچســبونیم جلــوی چشــم ،مــردم تكلیفشــونو بدونــن».
خانــم ســپهر گیالسهــا را از آبكــش میریــزد تــوی دیــس كنــار
زردآلوهــا .مــن تكیــه دادهام بــه درگاهــی آشــپزخانه .یــك آقایــی
هســت صدایــش میزننــد محمــد .همینطــوری ،نمیگوینــد ممــد.
محمــد موهــای نــرم خرمایــی دارد تــا نزدیكــی شــانه و پوســت
صورتــش صــاف و بــراق اســت .عینــك دور فلــزی طالیــی بــه چشــم
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دارد و گوشــهای نشســته و بــرای خــودش كمانچــه میزنــد .آقــای
راســتی میگویــد محمــد «مــرا ببــوس» رو بــزن.
و ضامــن قوطــی فلــزی را كــه میكشــد پقــی صــدا میكنــد .محمــد
ســر تــكان میدهــد كــه چــی؟ آقــای راســتی بلندتــر میگویــد:
«مــرا ببــوس».
محمــد كــه شــروع میكنــد .راســتی قوطــی را میبــرد بــاال كــه
مثـ ً
ا بــه ســامتی .محمــد یــك طــور نرمــی خــودش را بــا كمــان كــه
میكشــد تــكان میدهــد .بعــد میخوانــد و كمكــم صداهــا اوج
میگیــرد .مـیروم مینشــینم روی مبــل مقابلــش .نســرین خانــم میایــد
باســن تپلــش را میگــذارد روی دســتهی مبــل كنــار مــن .كونــش
جایــی حوالــی دهــان مــن اســت .بابــا صدایــش از شــوق میلــرزد.
مــن صــدای بابــا را تــوی صــدای همــه تشــخیص میدهــم .محمــد
هــم مینــوازد و هــم میخوانــد:
«گذشته از جان باید بگذشت از توفانها».
همــه بــه هیجــان آمدهانــد .آقــای راســتی بلنــد میشــود میایــد دســتش
را حلقــه میكنــد دور گــردن نســرین .نســرین یــك لحظــه كــج
میشــود و بــاز خــودش را صــاف نگــه م ـیدارد .میشــنوم كــه آرام
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میگویــد «حســین »...و دســتش مــیرود بــاال ،شــاید میگــذاردش
روی دســتهای آقــای راســتی .عمــو باقــر لــم داده و فــرت فــرت
ســیگار دود میكنــد و كــج میخنــدد .بــا جمــع نمیخوانــد.
چشــمش تــوی پــر و پاچـهی دخــی اینهاســت .یــك بــار شــنیدم بــه
بابــا گفــت زن خــوب اســت دیوانــه باشــد .ایــن را یــک جــوری گفت
کــه کیفــی پنهــان در کالمــش داشــت .یعنــی تــا گفــت زن دیوانـهاش
خــوب اســت ،چشـمهای عســلیاش بــرق زد .بعــد مــن درجــا تصویــر
زنــی بــا ســینههای درشــت و موهــای افشــان آمــد جلــوی چشــمم کــه
تــوی خیابــان بــا پاهــای برهنــه تلوتلــو میخــورد و میخنــدد .بابــا
امــا از ایــن حرفهــا نمیزنــد .بابــا فقــط از تودههــای زحمتکــش
میگویــد و پرولتاریــا و زن هــم برایــش یــا کارگــر کارخانــه
اســت یــا مانکــن و عروســک غــرب .هــر دو هــم بدبخــت جامع ـهی
ســرمایهداری .بابــا آدم را مــدام یاد قحطــی دوران جنگ ،دردســرهای
بعــد از جنــگ ،اوضــاع اروپــای شــرقی ،ذلــت جهــان ســرمایهداری و
هــر چیــز ترســناکی کــه تــوی دنیــا هســت مینــدازد؛ كنــار بابــا آدم
احســاس امنیــت نــدارد .مامــان هــم شــبیه زنعمــو نیســت .مامــان مــدام
همــه چیــز را میشــوید .دس ـتهای ســرخش همیشــه خیــس و ســرد
اســت .خانـهی مــا بــوی پــودر و مایــع ظرفشــویی میدهــد .زنعمــو
امــا تمیــز نیســت .اتــاق ناهارخوریشــان بــوی ماندگــی میدهــد.
گربههــای حاملــه بــاالی تپــهی رختخوابهــا چــرت میزننــد و
217

شهناز گلمحمدی

نسیان

لیوانهایشــان بــوی آروغ میدهــد.
روزبــه بــدو واكم ـناش را میگــذارد جلــوی محمــد .دارد صدایــش
را ضبــط میكنــد .مریــم بــه آقــای راســتی میگویــد« :پــدر روزبهــو».
نسرین خانم آرام میگوید« :چی كار داری داداشتو؟»
چــرا مثــل بچــهی آدم نمیگوینــد بابــا ،چطــور دهانشــان میگــردد
بگوینــد مــادر ،پــدر؟ محمــد را نــگاه میكنــم .ســر بــاال میكنــد ،زل
میزنــد بــه مــن و میخوانــد:
«دختر زیبا امشب بر تو مهمانم
در پیش تو میمانم».
خیــال میكنــم كمــان محمــد كشــیده میشــود روی قلــب مــن .نفســم
تــوی حلقــم گیــر افتــاده .ســرم را مینــدازم پاییــن .محمــد ســاكت
میشــود و همــه دســت میزننــد .بعــد بــاز شــروع میكنــد:
 اینــو تقدیــم میكنــم بــه رفیــق ســپهر كــه امــروز اینجــا مــاروپذیــرا بــودن .بــه ایــن امیــد كــه باغشــون همیشــه همینطــور ســبز و
ـرم باشــه....
خـ ّ
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دخــی از تــه اتــاق داد میزنــد« :درختاشــونم همینطــور پــر گیــاس»
و غشغــش میخنــدد و میكوبــد روی زانــوی شــوهرش .بعــد
دوبــاره جــدی میشــود و پكــی بــه ســیگارش میزنــد .محمــد
میخوانــد:
«بر مویت ای جان ،كمتر زن شانه»...
ســرش ســنگینتر روی تنــش تــاب میخــورد و ســر كــه مینــدازد
پاییــن موهــای لخــت روشــنش میریــزد تــوی صورتــش .بعــد بــه
حركــت تنـ ِد گــردن ســر بــاال میــاورد و موهــا میرونــد كنــاری؛ مثــل
پــردهای كــه بــر روشــنی پنجــره كشــیده باشــند .جمــع گــرم شــده و
همراهــی میكنــد .ســیمین دســت انداختــه دور گــردن محســن و تنــد
تنــد گونــهاش را میبوســد .محســن كــه میخنــدد گونــهاش چــال
میفتــد.
محمــد دیگــر چشــم برنمـیدارد .بــدون توقــف مـیرود ســر ترانـهی
بعــدی كــه رنگــی اســت و پــر نــاز .كمانچــه جیــغ میكشــد .خانــم
چاكوتایــی دســت شــوهرش را میگیــرد و میایــد وســط .حســین
راســتی داد میكشــد« :حــاال دیگــه  ...دیگــه و دیگــه و دیگــه و
دیگــه»...
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و كلمــات را تــوی دهانــش كــش میدهــد و حــروف بــا قــر و قمیــش،
رقصكنــان تــوی هــوا معلقنــد .مــن نگاهــم بــه محمــد اســت .از الی
تنهــا و دس ـتها و پاهــا كــه بینمــان در حركــت اســت همدیگــر را
نــگاه میكنیــم .چیــزی نــرم تــوی چشـمهایش هســت؛ انــگار بخــاری
گــرم از حدقــهی چشــمهایش بیــرون میایــد و تــوی فضــا حركــت
میكنــد و میرســد بــه مــن .مینشــیند روی تــن مــن .گریــهام
گرفتــه .زنهــا و مردهــا داد میزننــد« :بابــا كــرم »...و مــن گریــهام
گرفتــه .جمــع آرام كــه میگیــرد ،آقــای ســپهر میگویــد« :امــا
محمــد شــیطنت كردیهــا ،مــن بــا ایــن ســر كچــل كجــارو كمتــر
شــانه كنــم؟»
محمــد ســرش پاییــن ،میخنــدد .ســر بــاال میكنــد بــاز تــوی صــورت
مــن .بابــا میگویــد« :ســرود انترناســیونال را بــزن».
محمد میگوید« :با كمانچه آخه؟»
بابا میپرسد« :نمیشه؟»
بعــد حســین راســتی یكهــو بلنــد میشــود و دســتش را روی قلبــش
میگــذارد و میخوانــد:
«برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی»...
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پشــت ســرش بابــا و آقــای چاكوتایــی و ســپهر و عمــو باقــر و دخــی
و شــوهرش و زنهــای دیگــر همــه بلنــد میشــوند و دســت بــر ســینه
ی آنهــا
میگذارنــد و نگاهشــان را میدوزنــد بــه جایــی دور .جلــو 
البتــه دیــوار اســت و نگاهشــان خیلــی دور نمیتوانــد بــرود .محمــد
هــم قاطیشــان اســت ،ســرش را انداختــه پاییــن و دســتهایش دو
طرفــش بــیكار ماندهانــد .محســن صــاف ایســتاده ،گردنــش كشــیده
اســت و رگهایــش برجســته شــده ،ســیمین هــم كنــارش شــكمش را
دو دســتی چســبیده ،ابروهــا در هــم رفتــه و میخوانــد .ســعید بلنــد
شــده ایســتاده و تخمــه میشــكند و بــه مــن چشــمك میزنــد .ســتاره
مــیرود دستشــویی .زنعمــو و مامــان تــوی درگاهــی آشــپزخانه
ایســتادهاند و ریــز میخندنــد .مــن و روزبــه و مریــم میرویــم بیــرون
تــوی بــاغ قــدم بزنیــم .صداهــا دور میشــوند:
«با دست خود گیریم آزادی در پیكارهای بیامان».
بیــرون كــه میاییــم ،روزبــه واكمــناش را میدهــد دســت مریــم و
م ـیدود ســمت درختهــا .مریــم بــا واكمــن معطــل مانــده و پــا بــه
پــا میكنــد .واكمــن را از دســتش میگیــرم و او هــم مــیدود پــی
روزبــه .بــا پاهــای باریــك كــج و كول ـهاش تــوی سراشــیبی ناهمــوار
بــاغ ســكندری میخــورد و ولــو میشــود روی خــاك و خلهــا و
جیــغ میكشــد« :روزبــه!»
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روزبــه راه رفتــه را برمیگــردد .مــن مینشــینم پــای یكــی از درختهــا
و نــوار را از اول گــوش میكنــم .صــدای محمــد و ســازش ضعیــف
اســت .واكمــن را میچســبانم بــه گوشــم .محمــد انــگار زیــر گوشــم
بخوانــد .ســرم را تكیــه میدهــم بــه درخــت ،خنــكای تــن درخــت
را حــس میكنــم .چشــم میبنــدم ،چشــم بــاز میكنــم ،دانههــای
ســرخ شــفاف گیــاس الی برگهــای ســبز .چشــم میبنــدم ،چشــم
بــاز میكنــم ،محمــد مقابلــم ایســتاده .تصویــرش ضــد نــور اســت.
چهــرهاش پیــدا نیســت .دســت را ســایبان چشـمهایم میكنــم .واكمــن
هنــوز بــه گوشــم چســبیده .میپرســد« :دوســت داشــتی؟»
میگویم« :خیلی خوب میخونین ،خوبم ساز میزنین».
بلنــد میشــوم و پشــتم را از خــاك و خــل میتكانــم .میگویــد:
«اگــه بخــوای بــه تــو هــم یــاد م ـیدم».
روزبه داد میزند« :محمد ،محمد ببین!»
و از عقــب چنــد تــا پشــتك میزنــد .مریــم دســت میزنــد و میپــرد
بــاال و پاییــن .میپرســم« :شــما ســاز یــاد میدیــن؟»
میگوید« :مرغای آقای سپهر رو دیدین؟»
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میگویم« :رفیق سپهر!»
میخندد.
 بیا بریم اونجا هستن.قــدم تنــد میكنیــم بــه ســمت پشــت خانــه .جایــی كــه ردیــف
درختهــا تمــام میشــود .روزبــه و مریــم پــی هــم میدونــد .از
راهرویــی باریــك میگذریــم .محمــد دســت مینــدازد دور كمــرم
و مــرا میچســباند بــه خــودش .آرام از دســتش میســرم بیــرون.
میگویــد« :روی دیــوارا پــر از مارمولكــه».
راهــرو میرســد بــه حیــاط پشــت خانــه .بــوی گــه مــرغ میزنــد
زیــر دماغــم .آقــای ســپهر كنــج دیــوار را فنــس كشــیده و چنــد تــا
مــرغ و خــروس و یــك خرگــوش را ول كــرده تویــش .مــرغ و
خروسهــا مــا را كــه میبیننــد میدونــد طرفمــان .بعــد میایســتند
و مــورب نگاهمــان میكننــد؛ بــا چش ـمهای ســرخ ریــز .مــن نگاهــم
بــه خــروس دمبلنــد رنگارنگــی اســت كــه مثــل دیوانههــا عــرض
قفســش را قــدمرو مــیرود و هــی ســرش را بــاال و پاییــن میبــرد.
انــگار دنبــال روزن ـی اســت تــا بزنــد بیــرون .مرغهــا كمــی پی ـش مــا
پــا بــه پــا میشــوند و بعــد ناامیــد میرونــد تــوی الك خودشــان و
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پرهایشــان را كــز میدهنــد و پلكهــای صورتیشــان میفتــد روی
هــم .خرگــوش بــرای خــودش میجهــد ،بعــد او هــم ماتــش میبــرد
و فقــط دهانــش میجنبــد .میگویــم« :مــن میخــوام بــرم .مرغــا
بــرام جالــب نیســتن».
محمــد برمیگــردد و پشــتش را نــگاه میكنــد .از روزبــه و مریــم
خبــری نیســت .میپرســد« :چــرا؟»
میگویــم« :یــك جــوری خنــگ هســتند .خرگوشــه هــم ســرد و
بیصداســت .گوشــای صورتیــش منــو میترســونه».
محمــد میگویــد« :بــا دختــرای دیگــه فــرق داری .از نرمــی خرگــوش
خوشــت نمیــاد؟ دوس نــداری بغلــش كنــی؟ نوازشــش كنی؟»
جوابــش را نمیدهــم .برمیگــردم بــه راهــروی باریــك كــه
میرســد بــه بــاغ .پشــت ســرم راه مــیرود .حــرف نمیزنــد .فقــط
صــدای پایــش را میشــنوم .میپرســد« :چنــد ســالته؟»
میگویم« :هفده».
برنمیگــردم پشــت ســرم را نــگاه كنــم .میخواهــم بگویــم یــك
هفــده ســالهی خســتهام .نمیگویــم .راه مــیروم .میرســیم بــه
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درختهــا .روزبــه و مریــم دارنــد گیــاس میچیننــد .مــن دســت
بــه ســینه میایســتم نگاهشــان میكنــم .محمــد میپرســد« :رشــتهات
چیــه؟»
میگویم« :رشته ندارم».
روزبــه برمیگــردد مــن را نــگاه میكنــد .محمــد میپرســد« :یعنــی
چــی؟»
میگویــم« :یعنــی یــك وقتــی رشــتهام تجربــی بــود ،بعــد همــهی
رشــتهها را پنبــه كــردم».
از جــواب خــودم خیلــی كیــف میكنــم ،امــا بیشــتر از حیــرت محمــد
لــذت میبــرم .چشـمهای قهــوهای روشــنش را تنــگ میكنــد و كلــه
تــكان میدهــد كــه یعنــی چــی؟ ســرم را كــج میكنــم و یــكوری
میخنــدم .شــانه هــم بــاال مینــدازم .حواســم هســت خیلــی بیخیــال
باشــم .میگویــم« :درس را ول كــردهام .بیرشــتهام».
میخواهــم آخــر حرفــم بگویــم «خــاص»؛ نمیگویــم .روزبــه
گیالسهــا را ول كــرده و نگاهــش بــه مــن اســت .بــه مــن و بعــد بــه
محمــد نــگاه میكنــد .محمــدطــوری بــه مــن نــگاه میكنــد شــاید
دارد بــه چیــزی فكــر میكنــد .انــگار مــن او را یــاد چیــزی مینــدازم
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كــه نمیدانــد چیســت .انــگار مــن نــوك زبانــش باشــم .بــا همــان
حالــش میپرســد« :خــب چــرا ول كــردی؟»
میگویم« :رشتهامو دوست نداشتم ،میخواستم برم هنر».
 مثل ستاره ،ها؟ دخترعموته؟ خیلی تحت تاثیر اونی؟میگویم« :مثل خودم میخواستم باشم».
روزبه میگوید« :نقاشیش خیلی خوبهها».
محمد بلند میپرسد« :چی؟»
مریــم دســتهای ســرخش را بــا دامنــش پــاك میكنــد .بــاز روی
دو پــا میایســتد و تــا شــاخهی بــاالی ســرش كــش میایــد .دو تــا
بافتــهی مویــش میتابــد .محمــد ســیگاری میگــذارد گوشــهی
لبــش .دســت میكشــد روی جیــب پیراهنــش ،روی ســینهاش ،روی
جیــب شــلوارش ،پــی چیــزی .فندكــش را درمیاورد ســیگار را روشــن
میكنــد .میگویــد« :فــرق داری».
انــگار دارد بــا خــودش حــرف میزنــد و ســیگار بیــن لبهایــش
تــاب میخــورد.
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آقــای راســتی میگویــد« :بایــد بــه مفهــوم دیالكتیــك در اندیشــه
ماركــس توجــه كنیــد».
بابــا ســر تــكان میدهــد و میگویــد« :رفیــق راســتی حتمــاً توجــه
دارن دیالكتیــك بــه معنــای تقابــل عیــن و ذهــن».
بعــد ســاكت میشــود و ســر تــكان میدهــد .بابــا مــرد غریبـهای اســت
بــا عینــك دور مشــكی كائوچویــی .آقــای راســتی هــم ،رفیــق راســتی
اســت .حســین نیســت كــه تــوی خانــه پیژامــه میپوشــد بــا زیــر پیراهن
ســفید ،شــبیه هــر حســین دیگــری .ایــن آدمهــای اینجــا ،اینهــا را
كــه دور هــم حلقــه زدهانــد انــگار نیرویــی از آدمهــای دیگــر جــدا
میكنــد .از مــن و ســتاره و مامــان و زنعمــو ،حتــی از عمــو باقــر و
خانــم ســپهر و محمــد .رفیــق راســتی صدایــش مـیرود بــاال« :جامعــه
میــدان تضادهــا و مبــارزات طبقاتیــه»...
دخــی جــون پــا روی پــا مینــدازد و كامــی از ســیگارش میگیــرد.
آقــای چاكوتایــی گــره كراواتــش را شــل میكنــد و میگویــد:
«رفیــق مــن شــمارو ارجــاع مـیدم بــه ایــن موضــوع كــه ماركــس بــه
عملــی بــودن سوسیالیســم اعتقــاد داشــته ،نــه حتمــی بــودن اون».
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خانــم چاكوتایــی دســتی میــان موهــای كوتاهــش میبــرد .آقــای
ســپهر لیــوان تــوی دســتش را میكوبــد روی میــز و میگویــد« :رفیــق
شــما چطــور چنیــن چیــزی میگیــن؟ ماركــس بــر لــزوم مبــارزهی
بیامــان بــرای رســیدن بــه سوسیالیســم تاكیــد داشــت».
شــوهر دخــی جــون دســت آقــای ســپهر را كــه تــوی هــوا مانــده
میــاورد پاییــن و بــا آرامــش میگویــد« :نــه نــه اشــتباه نكــن .اینكــه
شــما میگیــن لنینیســمه».
نســرین جیــغ میكشــد« :پــس وظایــف سیاســی پرولتاریــا چــی
میشــه؟»
عمــو باقــر میــان فریادهــا از خانــم ســپهر میپرســد« :زمســتانها خانــه
را چطــور گــرم میكننــد؟»
مــا نشســتهایم دم در آشــپزخانه .روبــهروی مــن بــا فاصلــهی زیــاد
محمــد نشســته .چقــدر ســیگار میكشــد .یــك جــوری ســیگار
میكشــد كــه دوســت دارم نگاهــش كنــم .بــا محســن و ســعید و
ســیمین یــك گوشـهای حلقــه زدهانــد و دارنــد ورق بــازی میكننــد.
ســیمین هــی میپرســد« :حكــم چیــه؟»
محســن میگویــد «الهــی مــن قربــون حافظ ـهات بــرم كــه قــد ماهــی
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حوضــه».
زنعمو پوران میگوید« :چطور اینقد بیسر و صدا؟»
مامــان جعبــهی شــیرینی را میگیــرد جلــوی دخترعمــو ســتاره و
میگویــد« :یهویــی شــد دیگــه .فقــط خــدا عمــر ایــن دو ســالو کوتــاه
کنــه .دختــر نامــزد کــرده تــو خونــه داشــتن خیلــی ســخته .پســره هــم
م ـیره ،میــاد .صادقــم دیگــه منــو کالفــه کــرده».
ســتاره بــا سرانگشــتش گوشــهی لبــش را از خامــه پــاک میكنــد:
«چــرا؟»
بابــا آن طــرف صدایــش بــاز بــه رعشــه افتــاده .مامــان میگویــد:
«بداخالقــی میکنــه .مــدام یــا بــه ایــن دختــر بنــد میکنــه یــا بــا اون
پســره تنــدی میکنــه».
ـ نکنه صادقم زن میخواد؟
و بــا چشـمهای عســلیاش نگاهــی بــه مــن مینــدازد .چهارزانــو نشســته
و زانــوی راســتش را تنــد و ریــز تــکان میدهــد.
 چه میدونم .چند وقتیه یه چیزایی میگه.229

شهناز گلمحمدی

نسیان

زنعمــو بــا دســتش زانــوی ســتاره را نگــه مــیدارد« :اِ ...دیوونــهام
كــردی .خــب دختــره کــی هســت حــاال؟»
 نمیدونــم کــه؛ ندیــده ،نشــناخته میگــه بریــم خواســتگاری .خســتهشــدم دیگه از كاراش.
خانــم چاكوتایــی از حلق ـهی رفقــا جــدا شــده میایــد ســمت مــا .چ ـ ه
شــبیه مرغهــای آقــای ســپهر اســت .بــه ســتاره میگویــد میتونــم
یــه چــای دیگــه داشــته باشــم؟
ســتاره بــا ســر بــه داخــل آشــپزخانه اشــاره میكنــد و میگویــد:
«داشــته باشــین ».خانــم چاكوتایــی لبهــای ماتیكــیاش را بــر هــم
فشــار میدهــد و كونــش را میجنبانــد داخــل آشــپزخانه .مــن فكــر
میكنــم اگــر آقــای چاكوتایــی هــم مثــل خــروس دیوانــه باشــد چــی؟
مامــان میزنــد بــه پهلــوی زنعمــو ،زنعمــو زیــر لــب میگویــد:
«واال!»
و دســت میكشــد روی رانهــای چاقــش و میپرســد« :یعنــی اص ـ ً
ا
نگفتــه کیــه؟ کجــا بــا هــم آشــنا شــدن؟»
ســتاره ســرش را انداختــه پاییــن و بــه دســتهای گــره شــده میــان
پاهایــش نــگاه میکنــد .بهــش میگویــم« :بریــم بیــرون؟»
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میدانــم ســتاره عاشــق صــادق اســت .خــودش چیــزی نگفتــه .عــادت
نــدارد از ایــن حرفهــا بزنــد .فقــط فیلــم تعریــف میكنــد .هــر فیلمــی
را كــه ببینــد یــك طــوری تعریــف میكنــد انــگار مــن هــم دیــده
باشــم .بــا ایــن همــه مــن فهمیــدهام ســتاره صــادق را دوســت دارد.
از پچپچهایشــان فهمیــدهام .حتــی یــک بــار تــوی وســایل ســتاره
نامـهای دیــدم کــه بــرای صــادق نوشــته بــود .نامــی از او نبــرده بــود امــا
چش ـمهای ســبز و بــدن الغــر مــال صــادق اســت .انــگار همدیگــر را
بوســیده بودنــد و قــول و قرارهایــی هــم بــود کــه ســتاره نگــران بــود،
صــادق بزنــد زیــرش .نامــه را انــگار هیــچ وقــت بــه دســت صاحبــش
نرســانده بــود .ســتاره میپرســد« :نامزدتــو دوســت داری؟»
 نمیدانــم ،دلــم برایــش تنــگ نمیشــود امــا هــر روز برایــش نامــهمینویســم .نامههــای طوالنــی ،چهــار پنــج صفح ـهای .آخــر هفتههــا
کــه میایــد همــه را میدهــم بهــش .یــک دفتــر شــعر هــم برایــش
درســت کــردهام؛ دفتــر كالســوری كوچــك .بــا زرورق نقــرهای
جلــدش كــردهام .تویــش نقاشــی میکشــم و شــعرهای زیبایــی کــه
میبینــم ،مینویســم .میخواهــم دفتــر کــه پــر شــد بدهــم بهــش.
اولــش نوشــتهام:
«دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم
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وین درد نهانسوز نهفتن نتوانم».
صفحهی آخرش هم نوشتهام:
«اندکی پیش تو گفتم غم دل ،ترسیدم
که دلآزرده شوی ،ورنه سخن بسیار است».
خــودم هــم نمیدانــم از کــدام درد نهانســوز و غــم دل میگویــم.
آدم شــادی نیســتم امــا غمــی هــم کــه بشــود حــد و مــرزش را بفهمــم
و بــرای کســی تعریــف کنــم هــم نــدارم .چیــزی کــه وادارم میکنــد
بــه نوشــتن بــرای علــی ،درد دل کــردن نیســت .همینجــوری دوســت
دارم بنویســم .نوشــتن بــه ذهنــم نظــم میدهــد و گاه کــه کدورتــی
پیــش میایــد ،بــا نوشــتن ســعی میکنــم مشــکل را حــل کنــم .حــاال
مدتهاســت نوشــتههایم همــه شــده رفــع کــدورت .توضیــح اینکــه
منظــور مــن ایــن نبــود و رفتــار خانــوادهام ربطــی بــه مــن نــدارد و تــو
خوبــی و اشــتباه از مــن اســت .امــا حــاال کــه ســتاره تكیــه داده بــه تــن
ایــن درخــت و هــوا هــم دارد كمكــم تیــره میشــود و همــه چیــز
گنــگ و محــو اســت ،میبینــم دوســت داشــتن برایــم چیــزی نامعلــوم
اســت .مثــل همیــن شــكلها و صداهــا .چیــزی کــه نمیتوانــم حرفــی
در مــوردش بزنــم.
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زهــره بــد وقتــی بــرای آمــدن بــه خانـهی مــا پیــدا کــرده اســت؛ خانــه
میــدان جنــگ داخلــی اســت .مامــان تــا حــاال چنــد بــار غــش کــرده.
بابــا هــم بــه دفعــاتخواســته صــادق را خفــه کنــد .آنهــا نمیداننــد
دختــر خوشــبختی کــه قــرار اســت عــروس خانــوادهی مــا بشــود
کیســت .صــادق گفتــه وقتــی نــام دختــر را فــاش میکنــد کــه همــه
آرام شــوند و دســت از دیوانهبــازی بردارنــد .خــودش هــم مثــ ً
ا
اعتصــاب غــذا کــرده.
حــال و روز زهــره بدتــر از وضــع ماســت .مامــان طبــق معمــول خودش
را پشــت لبخندهــا و تعارفهــای خالــه و خواهــرزاده پنهــانکــرده.
صــادق در را بــه هم میکوبــد و میرود بیرون .بابا در ســکوت زل زده
بــه مجــری اخبــار؛ مــرد ســبیلویی کــه موهای پر پشــت خاکســتریش را
بــه ســمت بــاال سشــوار کشــیده .مــرد صدایــش را تــوی گلویــش گــرد
میکنــد و میفرســتد بیــرون .بعــد تصویــر مكعــب مســتطیلهای ســه
رنــگ را نشــان میدهنــد .جعبههــا را بــا ســبدهای گل روی ماشــین
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گذاشــتهاند و میــان مــردم میچرخاننــد .مــردم دســت میمالنــد بــه
جعبههــا .یــك تصویــری هــم نشــان میدهنــد از كیســهی ســفیدی
كــه ســر و تهــش را گــره زدهانــد ،مثــل قنــداق بچــه اســت .بزرگتــر
امــا .قنــداق روی دســت مــردم میچرخــد .میپرســم« :ایــن چیــه؟»
از كســی نمیپرســم .بــا صــدای بلنــد بــا خــودم حــرف میزنــم .بابــا
میگویــد« :تكههــای آدمیــزاده».
بعــد مامــان و زهــره گریــه میكننــد؛ بیصــدا .مــن فقــط میبینــم
كــه دستشــان گاهــی مــیرود گوشــهی چشمشــان و مامــان تــوی
دســتمالش فیــن میكنــد.

زهــره نمیپرســد تــوی خانهمــان چــه خبــر اســت .مــن هــم چیــزی
نمیگویــم .قــرار بــود بــرود انزلــی .حالــش خیلــی خــراب اســت .بــه
خالــه شــهال گفــت بــه اصــرار مــن آمــده و یــک امشــب را پیشــم
میمانــد و فــردا صبــح راه میفتــد .همیشــه همینطــور اســت ،حتــی
در بدتریــن شــرایط هــم حواســش هســت خــودش را تحویــل بگیــرد.
حتــی بــه مامــان هــم همیــن را گفــت .اینکــه مــن تلفــن کــردهام و
اصــرار داشــتم بیایــد پیشــم .مامــان هــم لبهــای نــازک بیرنگــش
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را روی هــم فشــار میدهــد و چنــان نگاهــم میكنــد کــه احســاس
میكنــم پلکهایــش دنــدان درآورده.
شب كه تنها میشویم ،زهره باالخره بغضش میتركد.
 رفتم خونهشون. خونهی کی؟ رفتم خونهی فریبرز. مامانش اینا نبودن؟چــی میگــی؟ خــودش تنهــا زندگــی میکنــه .بهــش گفتــم:میخــوام باهــات حــرف بزنــم .تلفنشــو از الهــام گرفتــم .گفــت :باشــه
شــام بیــا پیشــم .چــه خونــه زندگــیای داشــت .چــه ســلیقهای .یــه
بیفاســتروگانفی درســت کــرده بــود.
اینكــه میگویــد را نمیدانــم چیســت ،شــبیه اســم یــك ســریالی
اســت كــه تلویزیــون بچــه كــه بــودم مــیداد .آخــرش یــارو كــور
میشــد انــگار.
میگویم« :خب پس چرا گریه میکنی؟»
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زهــره اشــکهایش را پــاک میكنــد و چهارزانــو مینشــیند لــب
تخــت.
 آخــه نمیدونــی چــی شــد .وقتــی گفــت بیــا خون ـهام ،منــم گفتــمبایــد ســنگ تمــوم بــذارم .یــه دســته گل بــزرگ خریــدم .خودمــم
حســابی تیــپ زدم .دامــن تنــگ مشــکی بــا بلــوز ابریشــمی قرمــز...
احســاس میکنــم دارم یکــی از داســتانهایی را میخوانــم کــه
آن دختــرک آرزو شــمس میچپانــد تــوی کیفــش و قاچاقــی ســر
کالس میخوانــد .از آنهــا کــه عکــس روی جلــدش چشــمهای
خمــار و ابروهــای کمانــی بــود .زهــره رســیده بــه اینجــا کــه فریبــرز
شــمعهای ســر میــز را روشــن کــرد .حــاال كالیدرمــن هــم دارد
مینــوازد .اینهــا هــم زل زده بودنــد بــه هــم و بعــد فریبــرز چیــزی
گفــت دربــارهی کبوترهــای شــمالی یــا دخترهــای شــمالی کــه مثــل
کبوتــر هســتند کــه مثـ ً
ا خیلــی نــاز و زیبــا و رمندهانــد .زهــره صدایش
میلــرزد ،صورتــش در هــم مــیرود و بغضــش میترکــد.
میگویــد :فریبــرز گفــت مــا بــه هــم نمیرســیم چــون فریبــرز
نمیخــواد مــن تــوی خانــوادهاش و بــه خاطــر خواهــر و مــادرش
آســیب ببینــم و آخــه خــب اونــا»...
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زهــره مكــث میكنــد .انــگار دنبال كلمــات مناســب میگــردد .چیزی
تاثیــر گــذار ،چیــزی كــه لُــب كالم را برســاند« :فریبــرز میگــه مــا از
دو تــا طبقـهی اجتماعــی جــدا هســتیم و خیلــی بــا هــم فاصلــه داریــم.
خــب فریبــرز ترجیــح مــیده بــا دختــر یکــی از پارچهفروشهــای
راســتهی بابــاش اینــا تــو بــازار ازدواج کنــه .ببیــن نــه اینكــه
اینجــوری بگههــا .یعنــی خیلــی حواســش بــود یــه طــوری حــرف
بزنــه بــه مــن برنخــوره .هــی هــم میگفــت ایــن ازدواج سیاســیه.
میگفــت از همــون لحظــه اول کــه منــو دیــده عاشــقم شــده».
زهــره عینكــش را برمــیدارد و بــا گوشــهی پیراهــن مــن تمیــزش
میكنــد .یكریــز حــرف میزنــد .مــن خــم مانــدهام كــه راحــت
دنبالــهی لباســم را تــوی دســت داشــته باشــد .او ســرش را پاییــن
انداختــه و عینكــش را میمالــد .انــگار بــا خــودش اســت:
«گفتــم میشــه بــه موهــات دســت بزنــم؟ دســت دراز کــردم تــو
موهایــش .نــرم و فرفــری بــود .بعــد فریبــرز دســتایم رو گرفــت و هــی
تنــد و تنــد بوســید .دس ـتهایم رو روی لبهایــش میکشــید ،نفس ـم
رفــت .لبشــو روی لبــم ،چون ـهام و گردنــم »...
زهــره از انــدوه نیســت کــه گریــه میکنــد ،زهــره از هیجانــی کــه
دچــارش شــده بــه هقهــق افتــاده.
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نمیدانــم كــی خوابــم بــرد .فقــط یــادم هســت صــورت زهــره كمكــم
تــوی تاریكــی حــل شــد و صدایــش كــه كــش میامــد از یــك جایــی
بــه بعــد دور شــد و دور شــد .تلفــن زنــگ میزنــد .از جــا میپــرم و
مینشــینم تــوی تختــم .یــك زنــگ دیگــر .چــراغ ســاعت مچـیام را
روشــن میكنــم .س ـ ه و نیــم صبــح اســت .تــوی دلــم بــه بیتــا فحــش
میدهــم .البــد میخواهــد نتیج ـهی دعــوای دیشــب را بدانــد.
صــدای بابــا میایــد؛ زبانــش از خــواب ســنگین اســت .دارد بــا كســی
رشــتی حــرف میزنــد .میشــنوم كــه مامــان هــی میگویــد« :خــاک
بــر ســرم ،خــاک بــر ســرم».
صــدای دویــدن میایــد .صــادق از پلههــا ســرازیر میشــود .زهــره
گنــگ خــواب میپرســد« :چــی شــده؟»
جوابــش را نمیدهــم و میپــرم بــاال .صــادق نشســته لــب پلــه و ســرش
را میــان دس ـتهایش گرفتــه و بابــا و مامــان دارنــد لبــاس میپوشــند.
بابــا میگویــد« :زنــگ بــزن آژانــس!»
صــادق تلفــن میكنــد و نشــانی خانــه را میدهــد .زهــره ایســتاده
وســط هــال و ماتــش بــرده.
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زهــره بــا مــا نمیایــد .بابــا هــم نمیخواســت او همراهمــان باشــد .مــن
امــا بیحــرف لبــاس میپوشــم و مینشــینم تــوی ماشــین .كســی
حواســش بــه مــن نیســت .وقتــی میرســیم ســعید دم در ایســتاده،
چــراغ گــردان آمبوالنســی مقابــل خان ـهی عمــو روشــن و خامــوش
میشــود .ســرگیجه گرفتـهام .خیــال میکنــم کابــوس باشــد .عمــو بــا
دهــان کــج شــده ،روی تخــت روان ســر میخــورد داخــل آمبوالنــس.
ســعید و صــادق هــم میپرنــد عقــب ماشــین .آژیــر آمبوالنــس تــوی
تاریکــی و ســکوت دم صبــح آدم را میترســاند .چنــد نفــری از
همســایهها آمدهانــد دم در .بابــا بــا یکــی از مردهــا دســت میدهــد
و ســامعلیکی میكنــد .نمیشــنوم چــی میگوینــد ،فقــط دســت
مــرد همســایه را روی شــانهی بابــا میبینــم .بابــا هــم انــگار ســر تــکان
میدهــد .هــوا هنــوز تاریــک اســت و مــن ســردم شــده .تــوی راهــرو
پــر از کتــاب و مجلــه اســت .کلــی کاغــذ ریختــه تــوی راهپلههــا.
انــگار کســی از طبقــهی بــاال کاغذهــا را مثــل نقــل کــه روی ســر
عــروس میپاشــند ،ریختــه بــود پاییــن .روســری زنعمــو از ســرش
ســر خــورده روی شــانه .موهــاش وز شــده و تــوی هــوا مثــل فنــری از
جــا در رفتــه حرکــت میکنــد .پــی ســتاره مـیدوم بــاال .کاناپـهی اتاق
بــاال وارونــه شــده و بــا چیــزی مثـ ً
ا چاقویــی شــاید ،جــر خــورده .نوار
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کاس ـتها بیشترشــان زیــر دســت و پــا ریختــه .همــه شکســته ،همــه
خــرد شــده .م ـیروم اتــاق روبهرویــی .رختخوابهــا ریختــه وســط
اتــاق ،امــا میشــود فهمیــد دو تــا تشــک وســط پهــن بــوده .ســیمین و
محســن شــب قبــل آنجــا بودنــد .حــاال کســی نیســت .ریختهانــد تــوی
خانــه و ســتاره و ســیمین و محســن را بردهانــد .حــاال فقــط زنعمــو
هســت .برمیگــردم پاییــن .بابــا دارد كاغذهــای كــف زمیــن را جمــع
میكنــد .زنعمــو میگویــد« :گفتــن خودمــون خبرتــون میکنیــم.
هــر چــی بــه دســت و پاشــون افتــادم گفتــم ایــن دختــره حاملـهاس اینو
دیگــه کجــا میبریــن؟ گــوش نکــردن .یکیشــون عاقلــه مــردی بــود.
گفــت نگــران نباشــین توضیــح م ـیدن و برمیگــردن خونــه».
بعــد ناگهــان ســاکت میشــود .م ـیرود مینشــیند روی زمیــن وســط
حیــاط .صــدای اذان میایــد .پهلوهایــم از ســرما گرفتــه .کســی چیــزی
نمیگویــد .زنعمــو فقــط انــگار کســی تــوی وجــودش حرفــی بزنــد،
مــدام ســرش را بــه تاییــد تــکان میدهــد.
از میــان حیــاط ،راهرویــی كــه بــه در خروجــی ختــم میشــود
پیداســت .د ِر كوچــك یــك جــور بیچــارهای اســت تــوی تاریــك و
روشــن راهــرو .ایــن روزهــا بیشتــر خانههــا درهــای بــزرگ آهنــی
دارنــد کــه بــه فشــار دکمـهای بــاز میشــوند .امــا خانـهی عمــو باقــر در
چوبــی دارد .بایــد بــا کــف دســت یــا مشــت یــا مثـ ً
ا ســکهای بکوبــم
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بــه در آبــی پوســیده ،آنوقــت کســی از دور انــگار میپرســد کیــه؟
و بعــد مــن داد میزنــم منــم .و ایــن «مـن» از روی صــدا خــب معلــوم
میشــود کیســت .گاهــی هــم کســی چیــزی نمیپرســد .همینطــور
لخلــخ دمپایــی را میشــنوم کــه نزدیــک میشــود و در بــاز
میشــود .معمــوالً یــا ســتاره اســت کــه بــا پیژامــا و چش ـمهای تنــگ
شــده میایســتد دم در و زل میزنــد ،بیآنکــه کنــار بــرود تــا آدم
داخــل شــود ،یــا زنعمــو اســت كــه میخنــدد ،همیشــه میخنــدد،
یــك طــوری اســت كــه انــگار همیشــه پشــت در منتظــرت باشــد .ایــن
طــوری بــود ،حــاال نیســت.
تــو کــه میرویــم یــک راهــروی باریــک اســت تــا حیــاط و بعــد
اتاقهــا و آشــپزخانه کــه گوشــهای پــرت از حیــاط اســت و حمــام
کــه بــزرگ اســت و زیرزمیــن كــه همیشــه پــر از بچــه گرب ـه اســت.
یــک حــوض هــم وســط حیــاط دارنــد ،پــر از ماهیهــای چــاق قرمــز.
تــوی اتاقشــان آکواریــوم هــم دارنــد .پــر از ماهیهــای ریــز کــه
دمهــای پهــن رنگینکمانــی دارنــد و شــکم بعضیشــان بــاد کــرده،
دوســت دارم ماهیهــای ریــز شــکم برآمــده را بگیــرم زیــر دنــدان و
مثــل تخمــه بشــکنم ،بــس کــه بــه نظــر تــرد میاینــد .ماهیهــای تــوی
حــوض امــا بــرای ســر خــوردن از الی دس ـتهایم هســتند .بچــه كــه
بــودم ،مینشســتم لــب حــوض و خــم میشــدم تــا کمــر ،و دســت
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میکــردم و ماهیهــا را میگرفتــم .تنشــان لیــز بــود .تــن حــوض هــم
لیــز بــود .خــزه بســته بــود .گاهــی مــن و ســتاره ماهیهــا را بــا آبکــش
میگرفتیــم و میریختیــم تــوی طشــت .بعــد کــف حــوض را بــا
بــرس میشســتیم .بعــد کــه ماهیهــا را میریختیــم ،سیاســت میامــد
مینشســت لــب حــوض .سیاســت اســم گرب ـهی ســتاره اســت؛ خپــل
و ســیاه و ســفید اســت .حــوض کــه تمیــز میشــد انــگار سیاســت
تــازه میدیــد تــوی آن گــودی پــر از آب چــه خبــر اســت .پنجــه
تــوی حــوض مینداخــت و زنعمــو بــه رشــتی بهــش فحــش م ـیداد.
سیاســت حــاال پیــر شــده .میایــد تــوی آشــپزخانه خــودش را میمالــد
بــه پاهــای لخــت زنعمــو .زنعمــو بهــش میگویــد پدرســگ .بعــد
بــاز دســت میگــذارد جلــوی دهانــش و میخنــدد .دیگــر نمیخنــدد.
شـبهای پنجشــنبه میامــدم اینجــا ،هنــوز نامــزد نگرفتــه بــودم .شــب
میمانــدم تــا روز بعــد .صبحــش میرفتــم تــوی حیــاط ،آفتابــی کــه
میتایبــد روی آجــر بهمنیهــای حیــاط را نــگاه میكــردم .هنــوز
میتوانــم ســاعتها بنشــینم لــب حــوض و خیــره شــوم بــه آفتــاب
دم ظهــر جمعــه کــه رفتهرفتــه رنــگ میبــازد و ببینــم چطــور شــادی
ظهــر آفتابــی ،جــای خــودش را بــه اضطــراب و انــدوه غــروب جمعــه
میدهــد.
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هــوا گــرم اســت .گرمــا انــگار دســت مینــدازد گــردن آدم ،دســتش را
میــاورد تــا گریبــان آدم و دكمههــای لبــاس را بــاز میكنــد .لبــاس
از تــن َ
میكنَــد .مــن پیراهــن نخــی بنفــش پوشــیدهام كــه حاشــیهاش
گلهــای ریــز وحشــی دارد .موهــای بلندم را جمــع کردهام .بــا گیرهی
ســر كــه بــزرگ اســت و رنــگ زرد براقــش را کــه نــگاه میکنــم
شــاد میشــوم .موهایــم نــرم و درخشــان شــده امشــب .قــدم هــم
انــگار بلندتــر اســت .پاهایــم كشــیدهتر ،بــه خاطــر خطــوط عمــودی
پیراهــن اســت البــد .علــی یــك طــوری نگاهــم میكنــد كــه میدانــم
زیبــا شــدهام .حتــی جــوراب هــم نپوشــیدهام .مامــان مدتــی اســت
میگــذارد موهــای پــا و زیــر بغلــم را بتراشــم .زهــره گفتــه ایــن کار
را بکنــم .مــن حواســم بــه ایــن چیزهــا نبــود .حواســم نبــود از مامــان
بخواهــم اجــازه بدهــد .از پاهــای بــراق و بیمــوی دخترهــا خوشــم
میامــد امــا نمیفهمیــدم خــودم هــم میتوانــم همینطــوری بشــوم؛
زیبایــی هنــوز چیــزی اســت مــال زنهــای دیگــر .چیــزی نامربــوط
بــه بــدن مــن .بــا علــی گاه فکــر میکنــم زیبــا هســتم .علــی امشــب
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آمــده تــا بــرود .صبــح مـیرود مراغــه تــا بقیـهی دوران ســربازیش را
بگذرانــد.
بابــا خوابیــده .صــادق هــم باالســت .مامــان نشســته جلــوی تلویزیــون،
دهـندره میکنــد .تشــک علــی جلــوی تلویزیــون تــا خــورده .مــردی
بــا ریــش مشــکی و موهــای پرپشــت فــرق کــج تــوی تلویزیــون حرف
میزنــد .بعــد ناگهــان ســاکت میشــود و بــا لبخنــد تــوی دوربیــن زل
میزنــد .کمکــم مــرد کمرنــگ میشــود و کلــی نوشــته از پاییــن
صفحــه روی صورتــش راه میفتنــد .مامــان ســرش پاییــن اســت و دارد
بــا گوشــهی ناخنــش ور مــیرود .بــه مــن میگویــد« :نمیخــوای
بخوابــی؟»
صدایــش گرفتــه و ســنگین اســت .علــی روبهرویــم نشســته .چشــمک
میزنــد؛ یعنــی نــروم و بمانــم .جــواب مامــان را نمیدهــم ،نگاهــم بــه
لــب پاییــن علــی اســت کــه مثــل گوشــتی آبــدار از زیــر ســبیلهایش
پیداســت .تنــم کرخــت شــده و احســاس میکنــم کســی دســت
میکشــد پــس گردنــم .زمــانطــور عجیبــی میگــذرد .انــگار چیــزی
گــرم و خیــس در هــوا جریــان دارد .نمیدانــم چقــدر بــه نــگاه و
ســکوت گذشــته .مامــان بلنــد میشــود از اتــاق مـیرود بیــرون ،هنــوز
تــوی درگاهــی اســت كــه صدایــم میزنــد .جــواب نمیدهــم .علــی
تشــكش را كــه تــا خــورده بــاز میكنــد .مامــان از تــوی آشــپزخانه
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بــاز صــدا میكنــد .یــك نفــر از تــوی حلقــم میگویــد «آمــدم ».علــی
نشســته تــوی تشــک و پاهــای مــن تــوان ایســتادن و رفتــن ندارنــد .از
آشــپزخانه صــدای جابهجــا كــردن ظرفهــا میایــد .میخــزم ســمت
علــی و غلــت میزنیــم در هــم .صــدای مامــان دورتــر از صــدای
نفسهــای علــی اســت .دســتش جس ـتوجوگر زیــر دامنــم حرکــت
میکنــد .كمــرم را بــه حركتــی محكــم فشــار میدهــد بــه خــودش.
میشــنوم کــه صــادق صــدا میكنــد .میخواهــم ب ِ َكنــم ،علــی زیــر
گوشــم مینالــد« :صبــر كــن».
صــدای پــای صــادق را کــه از پلههــا ســرازیر اســت بــه وضــوح
میشــنوم .امــا گــره خوردهتــر از آنیــم کــه بتوانیــم بــه راحتــی از
هــم بــاز شــویم .فقــط وقتــی نگاهــم را از صــورت علــی میگیــرم
کــه صــادق پشــت ســرم عربــده میکشــد .یقـهی بــاز پیراهنــم ســریده
اســت تــا روی شــانهها .دســتم نمیرســد زیــپ پشــت پیراهنــم را
ببنــدم .ترســیده خــودم را فشــار میدهــم بــه علــی و علــی مــرا پــس
میزنــد .مثــل غریبههــا .مامــان بــا چشــمهای گشــاد شــده پشــت
صــادق ایســتاده و بابــا هــم سراســیمه اســت.
صــادق یقـهی علــی را گرفتــه اســت و میکوبانــدش بــه دیــوار .علــی
چیــزی نمیگویــد .بــا هــر ضربــه ســرش مثــل چیــزی ســنگین کــه بــه
بنــدی نــازک آویختــه باشــد ایــن طــرف و آنطــرف لــق میخــورد.
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بابــا بــه ســختی دس ـتهای صــادق را از یق ـهی علــی جــدا میكنــد.
میایســتد تــو روی علــی و میگویــد« :پســت بیشــرف .تــو از
اعتمــاد مــن سوءاســتفاده کــردی!»
صــدای بابــا مثــل وقتــی اســت کــه شــعر الهوتــی میخواند .مثــل وقتی
کــه میگویــد «دهقــان» و حــروف ،تــه حلقــش میلرزنــد« .پســت
بیشــرف» را مثــل «امپریالیســم آمریــکا» میگویــد .دســتهای
مامــان کــه بــه تــن عریانــم میخــورد یــخ میکنــم .زیــپ پیراهنــم را
بــاال میکشــد و محکــم میکوبــد تــوی ســرش و میگویــد« :خــاک
بــر ســرمون شــد».
صــادق یکــدم هــوار میکشــد و مثــل خروســی ســر بریــده گیــج دور
خــودش میچرخــد .میگویــد« :تــو خون ـهی خودتــون دخترتونــو»...
حرفهــای کثیفــی میزنــد .دوســت دارم صــادق بمیــرد .مامــان بــه
صــادق میگویــد« :خفهشــو .دهــن منــو بــاز نکــن .نــذار بگــم تــو و
اون ســتارهی جنــده بــاال پشــتبوم چــه غلطــی میکردیــن».
صــادق یــک لحظــه دهانــش را میبنــدد .میفهمــم چیزهایــی هســت
کــه مــن نمیدانــم .بعــد نگاهــم بــه علــی میفتــد .تنــد و تنــد لباســش
را میپوشــد .بابــامیگویــد« :گمشــو از خونــهی مــن بیــرون!»
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مامــان میگویــد« :کجــا بــره؟ بــذار بمونــه اون داداش بیپــدر
مــادرش بیــاد ببینــم چــی کار میخــوان بکنــن؟»
علی میگوید« :به داداشم چی کار داری؟»
مامــان میگویــد« :مــن چــوب تــو آســتین تــو و خانــوادهات میکنــم.
خیــال کــردی همینجــوری بیــای دختــر مردمــو بیعصمــت کنــی
و بعــدم راحــت راهتــو بکشــی بــری؟ فکــر کــردی دختــر منــم مثــل
خواهراتــه کــه معلــوم نیســت سرشــون کجاســت ،تهشــون کجــا؟»
بابا به مامان میگوید« :ساكت شو!»
علی میگوید« :حرف دهنتو بفهم».
صــادق بــاز دور برمــیدارد و از پشــت بابــا میپــرد روی علــی و
عربــده میکشــد« :مــن خواهــر و مادرتــو یکــی میکنــم جاکــش»...
علــی مثــل کســی کــه بچــه گربـهای را از روی خــودش پــرت میکند،
صــادق را مینــدازد کنــاری و میگویــد« :تــو زر نــزن بچــه سوســول،
واســه مــن آدم شــده ،تــو بــرو مــادر خودتــو جمــع کــن ،رشــتی
بیبخــار».
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بابــا محکــم میخوابانــد زیــر گــوش علــی و داد میزنــد« :گورتــو
گــم کــن!»
علــی چنــد ثانیــه بیحرکــت میمانــد .صــادق و بابــا و مامــان هــم
مثــل مجســمه خشکشــان زده .مــن دهانــم تلــخ شــده و لبهایــم از
خشــکی از هــم بــاز نمیشــود .هیــچ کــدام از آن مجســمههای مومــی
آدمنمــا را نمیشناســم .بعــد علــی انــگار یــاد چیــزی بیفتــد دســت
میکشــد بــه صــورت ســرخ شــدهاش و کولــهی بزرگــش را روی
شــانه مینــدازد .دم در صــادق بــاز بــه طرفــش حملـهور میشــود .علــی
پوتینهــای ســربازیش را دســتش میگیــرد و پــا برهنــه مـیدود تــوی
کوچــه.
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روی تخ ـت دراز کشــیدهام و نگاهــم بــه دلقــک چســبیده بــه ســقف
اســت .دلقــک ،پیــر و الغــر شــده و دهانــش بیخــودی بــه خنــده
بــاز اســت .روزهــا را میشــمرم .ســومین روز اســت .یــاد بیتــا و رزا
میفتــم .بــه مدرســه فکــر میکنــم و بچههــا .نمیتوانــم بگویــم دلــم
برایشــان تنــگ شــده یــا نــه ،امــا فکــر میکنــم همیــن لحظــه کــه مــن
اینجــا روی تخــت دراز افتــادهام و حالــم طــوری اســت کــه انــگار
تمــام ذرات بدنــم دارد تجزیــه میشــود و رفتــه رفتــه در ایــن روزهــا
کــه هیــچ چیــزی جــز آب نخــوردهام ،دارم جــذب پتــو و بالــش و
تشــکم میشــوم ،بچههــا چــه میکننــد؟ رزا چندبــار تمــاس گرفتــه،
امــا مامــان نمیگــذارد حــرف بزنــم .خیــال میکنــد مــن ایــن کارهــا
را از رزا و بیتــا یــاد گرفتــهام .ایــن کارهــا یعنــی بوســیدن نامــزدم.
نمیدانــم کــی بــه ســرش انداختــه کــه شــاید دیگــر باکــره نباشــم.
مــن نمیفهمــم باکرگــی چیســت .نمیدانــم چقــدر اهمیــت دارد آن
تکــه پوســت را حفــظ کــرده باشــم .حتــی جــای دقیــق آن پوســت را
کــه مثــل پوســت طبــل کشــیده و پــر ســر و صداســت هنــوز نمیدانــم.
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صــادق و بابــا صبــح همــان شــب رفتنــد ترمینــال پــی علــی .صــادق
بــا آب و تــاب تعریــفکــرد کــه اســم علــی را از اتــاق اطالعــات
بــا بلندگــو همهجــا پخــش کردنــد .علــی آمــده بــود و بابــا حلق ـهای
را کــه مــن دســتش کــرده بــودم ازش گرفتــه بــود .حلقــهی او امــا
دور انگشــتم مانــده .برایــم گشــاد شــده و راحــت درمیایــد .خواســتند
حلقــه را از مــن هــم بگیرنــد .مامــان مچــم را گرفــت وکشــید طــرف
خــودش ،دســتم را چنــان مشــت کــردم کــه اگــر بــا همــان فشــردگی
میکوبیــدم ســر صــادق ،خــون از فــرق شــکافتهاش میریخــت تــا
نــوک بینــی اســتخوانیش.
مامــان میگویــد« :خــاک تــو گــورت کنــم .اون ولــد زنــا ســه روزه
ولــت کــرده رفتــه ،حلق ـهرم پــس فرســتاده .ننــه بابــای دهاتیــش هــم
یــه زنــگ نــزدن ببینــن وضــع و حالــت چیــه ...بعــد تــو دســتی دســتی
خودتــو بدبخــت کــردی نشســتی تــو خونــه».
صــادق میگویــد« :بایــد نامــزدی را بــه هــم بزنیــم ».حلقــه را هــم
بــرای همیــن از علــی گرفتهانــد .خیــال میکننــد تــا از مــن هــم
نگیرنــد ،یــک ســر ماجــرا هنــوز وصــل اســت .بــرای مــن امــا علــی
مهــم نیســت .حتــی حلقــه را بــه راحتــی میشــود بینــدازم تــوی چــاه
توالــت ،در یکــی از همیــن وقتهــا کــه مـیروم دو زانــو مینشــینم و
صورتــم را میگیــرم نزدیــک ســوراخ گشــاد و ســیاه مســتراح تــا عــق
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بزنــم .امــا حلقــه را نگــه داشــتهام .نمیدانــم چــرا .میدانــم بــه خاطــر
علــی نیســت .البــد بــه خاطــر همــان چیــزی اســت کــه بــه بهان ـهاش
درس را ول کــردم .حتــی بــه دلیــل همــان چیــزی کــه بــا علــی وصلت
کــردم.

حالــت خلســه ،ایــن همــان چیــزی اســت كــه حــاال دارم .پاهایــم
جایــی در چنــد ســانتیمتری زمیــن اســت .صــورت نــدارم و تــوی
ســرم انــگار ســرب ریختــه باشــند ســنگین اســت و لــق میخــورد
روی گردنــم .یــادم نیســت چطــور لبــاس تنــم كردنــد .میبینــم
مامــان دســتم را میكنــد تــوی آســتین روپوشــم .میبینــم چطــور
یكــی یكــی دكمههــای لباســم را میبنــدد .روســری را زیــر گلویــم
گــره میزنــد .امــا یــادم نمیمانــد .چیــزی را كــه حــاال میبینــم مــال
خــودم نیســت .ربطــی بــه مــن نــدارد.
صورتــم را چســباندهام بــه خنــکای شیش ـهی ماشــین و بــوی روکــش
پالســتیکی صندلیهــا حالــم را بــه هــم میزنــد ،وقتــی تــن شکســتهام
را تــاب میدهــم بــا هــر تــکان ماشــین کــه میفتــد تــوی چالـهای و بــاز
درمیایــد ،وقتــی بــه صــورت ترســیدهی مامــان کــه لبهــای باریکــش
کبــود شــده ،نــگاه میکنــم ،فقــط تــوی ســرم هســت کــه بدانــم آن
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چیــز چیســت کــه بــه خاطــرش تــا اینجاهــا آمــدهام.

بخــش زنــان ســرد اســت .بخــش زنــان جــوری ســرد اســت کــه خیــال
میکنــم بــا پــای برهنــه روی کفپوشهــای راهرویــی کــه بــه
اتــاق خانــم دکتــر منتهــی میشــود ،راه م ـیروم .خانــم دکتــر شــبیه
آدمــی اســت کــه میشــد اســمش زری بنــد انــداز باشــد .ریزنقــش
ی باریــك
اســت و خطــوط چهــرهاش ظریــف و مــوذی اســت .بینــ 
تیغـهای بــا نــوک گــرد دارد کــه بــه صــورت ملیحــی بــه ســمت بــاال
متمایــل اســت .وقتــی رویــم خــم میشــود ،میتوانــم موهــای زبــر
زیــر چانـهاش راببینــم .پوســت چانـهاش مثــل پوســت در كــون مــرغ
دانــه دانــه اســت .دهانــش بــوی ماندگــی میدهــد .شــاید دنــدان
خرابــی دارد یــا مثـ ً
ا ناراحتــی گوارشــی .روی گوشـهی جیــب چــپ
روپــوش ســفیدش لکـهای قرمــز ،اثــری کمرنــگ گذاشــته .مــن روی
تخــت دراز میکشــم و مامــان میزنــد زیــر گریــه .زری بنــد انــداز
میگویــد« :شــورتتو درار».
مــن نمیگویــم شــورت .حتــی بــه ســینهبند هــم میگویــم ســوتین .از
هــر چیــزی کــه اشــارهای مســتقیم بــه تــن دارد پرهیــز میکنم .شــورت
کلمـهای اســت کــه برایــم آهنگــی زننــده دارد .یکجــور سرخوشــی
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وقیــح در آن هســت .چیــزی کــه میخواهــم و نمیخواهمــش.
مامــان همینطــور کــه گریــه میکنــد شــورتم را درمیــاورد .میبینــم
كــه لبــاس زیــرم مثــل تک ـهای از چیــزی معصــوم و تکافتــاده تــوی
دس ـتهای مامــان مچالــه شــده .اشــک از گوش ـهی چشــمم میســرد
و مـیرود تــوی ســوراخ گوشــم .دكتــر میپرســد« :دوســتش داری؟»
یــاد علــی میفتــم ،کجاســت؟ ســر تــکان میدهــم کــه آره .بــه دكتــر
ت نــدارم .بــدم هــم
نــگاه نمیكنــم ،بــه مامــان هــم .علــی را دوســ 
نمیایــد ازش .توقــع نــدارم حــاال باالی ســرم باشــد .رفتــه و برمیگردد.
نامــزدی هــم بــه هــم نمیخــورد .بــر هــم زدن قراردادهــا قدرتــی
میخواهــد کــه خانــوادهی مــن ندارنــد .صــادق میخواســت هــوار
بکشــد کــه کشــیده بــود و مامــان الزم داشــت کمــی اشــک بریــزد،
کمــی کبــود شــود ،کمــی غــش کنــد و بابــا هــم بایــد میفهمیــد
بــاز و بــاز کــه دیــن افیــون تودههاســت .آخــر او خانــوادهی علــی را
کــه زنهایــش روســری ســر میکننــد و جلــوی مردهــا قاس ـمآبادی
میرقصنــد نماینــدهی خــدا و پیغمبــر میدانــد.
قالبهــای تخــت ســرد اســت .رانهایــم بــرای قالبهــا زیــادی
الغرنــد .دســتم را روی چشــمها میگــذارم .احســاس میكنــم
دكتــر مثــل شــعبده بــازی دارد مــن را از كمــر نصــف میكنــد.
احســاس میكنــم وقتــی از روی ایــن تخــت بلنــد شــوم ،پاییــن تنـهام
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را همینجــا میگــذارم و مــیروم .پاییــن تنــهی كثیفــم را ،پاییــن
تنــهام را كــه دســت خــورده و دیگــر نــو و تــازه نیســت.
دسـتهای دكتــر انــگار پالســتیکی اســت .میچســبد بــه پوســت تنــم
و جــدا میشــود .انــگار حیوانــی مکنــده حوالــی آنجایــم حرکــت
میکنــد .انــگار مامــان بــا دمپاییهــای روفرشــی پالســتیكیاش الی
پایــم قــدم میزنــد .دكتــر میگویــد« :باکــره اســت».
مامــان روی صندلــی کنــار تخــت از هــوش مــیرود .مــن هیــچ
حالــی نــدارم .جایــی بــرای افتخــار و شــادی نیســت .خســتهام و دلــم
میخواهــد پاهــای بــاز شــدهام را جمــع کنــم تــوی شــکمم و بخوابــم.
دكتــر میگویــد« :حــاال یــه كاغــذ م ـیدم بهــت داشــته بــاش .چیــز
مهمــی نیســت .خودمــم یــه دونــه از اینــا دارم .هــر كاری میكنــی
بكــن ،فقــط نــذار شــورتتو بكشــن پاییــن».
حــرف نمیزنــم .احســاس میكنــم لبــاس زیــرم را تپاندهانــد تــوی
دهانــم و دارنــد خف ـهام میكننــد.
منشــی درمانــگاه پیشــانیم را ســوراخ میکنــد و عکســم را میچســباند
بــه کاغــذی کــه خیــال همــه را راحــت میکنــد .عکــس ســیاه و
ســفیدی کــه ســیاهیش بیشــتر اســت .ســیاهی مقنعــهام و ســیاهی
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چشـمها و ابروهــا ،ســیاهی روپوشــی کــه تنــم اســت و صورتــم ســفید
نــه ،دایــرهی بیرنگــی اســت کــه دارد محــو میشــود.
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عمــو باقــر میگویــد بــرای ســیمین مالقــات حضــوری گذاشــتهاند.
ایــن را از حرفهــای بابــا میفهمــم .ســیمین یــك هفتــه اســت
آزاد شــده و حــاال برایــش وقــت مالقــات حضــوری بــا محســن را
گرفتهانــد.
از وقتــی عمــو باقــر ســكته كــرده یــك طــرف صورتــش انــگار
خــواب رفتــه باشــد ،وقــت حــرف زدن بیحركــت و ســنگین اســت.
بابــا نمیفهمــد چــی میگویــد .هــی میپرســد« :هــا؟ چــی؟ مالقــات
حضــوری؟» مــا همــه ایســتادهایم بــاال ســرش و گوشــی ســیاه تلفــن
تــوی دســت بابــا مثــل چیــزی برجســته و مهــم بــه نظــر میرســد.
بابــا گوشــی را میگــذارد و صورتــش مثــل مردههــا ســرد و
بیحركــت مانــده ،بابــا دیگــر یــك كلمــه حــرف نمیزنــد ..حتــی
رادیــو مســكو را هــم نمیگیــرد .اخبــار ســاعت نــه را هــم نمیبینــد.
هــوا زیــادی گــرم اســت و بابا تــوی زیــر پیراهــن ركابی گل و گشــاد،
نحیــف و كوچــك بــه نظــر میرســد .پوســتش بــه زردی میزنــد
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و دل دردش بــاز شــروع شــده .هــر وقــت عصبــی میشــود زخــم
كهنــهی معــدهاش عــود میكنــد.
مامــان خیــره مانــده بــه تصویــر بیصــدای تلویزیــون .فضــا قهــوهای
و زرد اســت .زنــی روســریش را زیــر چانـهاش محكــم گــره زده و بــا
كاس ـهی آب در چهارچــوب دری ایســتاده اســت .كوچ ـ ه باریــك و
خاكآلــود اســت و مــردی بــا لبــاس نظامــی از پیچــش میگــذرد.
زن كاس ـهی آب را خالــی میكنــد پشــت ســر مــرد و در را میبنــدد.
تصویــر بعــدی عكســی قــاب گرفتــه اســت لــب تاقچــه .دلــم بــرای
مامــان میســوزد كــه تلویزیــون را بیصــدا نــگاه میكنــد .همینطــور
كــه چشــمش بــه تلویزیــون اســت میگویــد« :البــد میخــوان آزادش
كنــن».
بعــد از بــاالی عینــك بــه بابــا نــگاه میكنــد كــه تكی ـهاش بــه دیــوار
اســت و دســتش را ســتون ســرش كــرده .تلویزیــون را خامــوش
میكنــد .تلویزیــون بــا صفح ـهی خاكســتری آرام نشســته گوش ـهای.
انــگار حــاال او نگاهــش بــه ماســت .كولــر هــور هــور صــدا میدهــد.
صــادق میگویــد« :آزاد كــه نــه ،امــا حتم ـاً همیــن روزا حكمــش رو
اعــام میكنــن».
و خــودش را خــم میكنــد تــوی بشــقاب جلــوی پایــش و تخمههــای
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هندوانــه را بــا فاصلــه تــفمیكنــد تــوی بشــقاب .بــا هــر گاز بــه
قــاچ هندوانــه ،دهانــش ایشــی صــدا میدهــد و قطرههــای صورتــی
میچكــد بــر بــاال تنــهی لختــش .بابــا كــه بلنــد میشــود انــگار
موجــی از صــدا تــوی خانــه راه میفتــد .شــمارهگیر تلفــن كــشدار
دور خــودش شــش بــار میچرخــد .چهــار بــار كوتــاه ،دوبــار بلنــد.
شــمارهی خانــهی عمــو باقــر اســت .صدایــش از بغــض میلــرزد.
ســیمین خــودش گوشــی را برداشــته .میگویــد« :ســیمین جــان ،عمــو
منــم فــردا باهــات میــام اویــن».
انــگار ســیمین میگویــد نمیشــود .انــگار میگویــد فقــط همســر را
راه میدهنــد .كــه بابــا جــواب میدهــد« :مــن بیــرون منتظــر میمونــم.
خیلــی دلــم هــوای محســن رو كــرده».
گوشــی را كــه میگــذارد دیگــر اتــاق نمیایــد .فینفیــن كنــان مـیرود
اتــاق خــواب باال.

گفتنــد نــه ســخنرانی و نــه حتــی گریــه و زاری و شــلوغبازی.
همینطــور گفتــه بودنــد .فكــر میكنــم خیــال اســت .بابــا بــه مامــان
میگویــد .تــوی آشــپزخانه زیــر نــور ســفید مهتابــیِ گــرد ایســتادهام.
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مامــان انــگار میمیــرد .پوســتش بنفــش شــده ،لبــش ســیاه .مــن
صندلــی را میكشــم عقــب و وا مــیروم رویــش .مامــان میپرســد:
«بدنــش ســالم بــود؟ زخمــی ،كبــودی چیــزی نداشــت؟»
مــن جیــغ میكشــم و ســرم را محكــم میكوبــم بــه لبــهی میــز.
نمیدانــم چنــد بــار .نمیدانــم ایــن كار را میكنــم یــا نــه .بابــا پــی
پیراهــن ســیاه میگــردد .مامــان كــه اتــو را میكشــد روی یقــهاش
بــوی بخــار بلنــد میشــود .ســرم درد میگیــرد .بــه دلــم كســی
چنــگ میزنــد.

تــوی خانــهی عمــو باقــر ســیمین بــا شــكم برآمــده ،آرام نشســته
روبهرویــم .پیراهــن حاملگــی ســیاه تنــش اســت .آســتین بلنــد .دور
مچــش حتــی تــور مشــكی چیــندار دارد.
ســعید رفتــه آلمــان .بابــا ایــن را میگویــد .انــگار بگویــد ســعید رفتــه
ســر كوچــ ه نــان بگیــرد .مــا هــم همینقــدر میدانیــم .قــدر همیــن
كــه كســی بخواهــد بــرود نــان بگیــرد و خــب از دو روز قبــل كــه خبــر
نمیدهــد چنیــن آدمــی ،كــه مــن دارم از خانــه خــارج میشــوم .بابــا
امــروز میگویــد« :ســعید رفتــه آلمــان و تلفــن كــرده و خبــر داده
259

شهناز گلمحمدی

نسیان

كــه صحیــح و ســالم رســیده و شــما چیــزی نپرســید و ســراغ نگیریــد
جلــوی مــردم».
ســتاره هســت .بهــش مرخصــی دادهانــد تــا در نبــود ســعید چــای و
خرمــا پخــش كنــد .پیراهــن مردانــه پوشــیده بــا شــلوار خاكســتری.
ســیگار گوش ـهی لبــش ،چــای میچرخانــد .یــك آقــای خیلــی قــد
بلنــدی میایــد و ســینی چــای را از ســتاره میگیــرد .موهایــش بــور
اســت و نگاهــش هــی مــات میشــود .یكطــوری خیــره میمانــد
كــه انــگار دارد بــه صــدای كســی تــوی ســرش گــوش میدهــد.
ســتاره شــانههای زنعمــو را میمالــد .زنعمــو گریــه نمیكنــد
و آن غــدهی بــزرگ زیــر گلویــش انــگار بزرگتــر شــده اســت،
همینطــور بیحركــت مانــده روی صندلــی؛ دس ـتهایش روی پــا و
پشــتش صــاف .ســیمین هــم صــاف نشســته اســت؛ بیحركــت ،شــبیه
عكســی زیبــا .عكســی از زمانهــای خیلــی دور كــه دور و بــرش بــه
زردی میزنــد .یــك جــور ســكوتی انــگار در تصویــرش هســت.
خانــوادهی محســن امــا اینطــور نیســتند .مــادر و خواهرهایــش بــه
صورتشــان خنــج میكشــند و پیراهــن ســفید محســن را دســت بــه
دســت میكننــد ،تــوی بغلشــان ،پیراهــن را میفشــرند ،بــو میكشــند،
جیــغ میزننــد ،بــه ســر و سینهشــان میكوبنــد و بــه زبــان كــردی
ترانــه میخواننــد.
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ســر مــزار همــه جمــع شــدهاند دور یــك گــودال .محســن را پیچیــده
در پارچـهای ســفید دســت بــه دســت میكننــد .چنــد نفــری صلــوات
میفرســتند .مــن دور میایســتم .ســتاره چمباتمــه زده تــوی خــاك
و خلهــا و خیــره مانــده بــه زمیــن .بعــد یکهــو دم گــودال شــلوغ
میشــود .زنهــا كل میكشــند .دســتهای مــادر محســن از میــان
حلقــهی آدمهــا پیداســت كــه تــوی هــوا تــكان میخــورد .دارد
میرقصــد .دو نفــر زیــر بغــل ســیمین را گرفتهانــد و میكشــند
روی زمیــن .ســتاره آب میپاشــد تــوی صورتــش و مــدام گوش ـهی
چشــمش را بــا ســر آســتینش پــاك میكنــد .مــن شیش ـهی گالب را
میگیــرم زیــر دماغــش.
از الی جمعیــت یــك لحظــه عمــو باقــر را میبینــم كــه دو زانــو
نشســته بــاالی گــودال و آن تــو را نــگاه میكنــد .صــادق ایســتاده
بــاالی ســرش و میكوبــد روی پیشــانی.
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صادق میگوید« :همین روزا میان سراغ من».
مامــان میگویــد« :تــو رو خــدا بــه مهنــدس منصــوری بگــو یــه فكــری
بــراش بكنه».
صــادق دســت دراز میكنــد تــا پــارچ آب را بــردارد .دســتهایش
اســتخوانی اســت و رگهــای برجســتهی ســبز دارد .میگویــد« :مــن
یاســوج نمـیرم هــا».
بابــا قاشــقش را پــرت میكنــد تــوی بشــقاب .دنگــی صــدا میكنــد.
مــن از جــا میپــرم .مامــان میگویــد« :چتــه؟»
بابــا ایــن وقتهــا خیــره میمانــد بــه جایــی و حــرف نمیزنــد .فقــط
سرانگشــتان پهنــش را میمالــد بــه چیــزی؛ بــه گوش ـهی بشــقاب یــا
گوشــهی ورق روزنامــه یــا دســتهی عینكــش .صــادق مهرههــای
گــردن مــرغ را یكــی یكــی میلیســد .اول گوش ـتهای دور گــردن
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را میخــورد و بعــد مغــز میــان مهرههــا را هــورت میكشــد .حــاال
دارد اســتخوان را میجــود .بابــا دارد نگاهــش میكنــد .صــادق
مثــل مجســمه خیــره مانــده تــوی بشــقابش و فقــط حركــت عضــات
فكــش از زیــر پوســت نــازك زردش پیداســت .بابــا میگویــد« :كجــا
دوســت داری بــری؟ نوفــل لوشــاتو خوبــه؟»
صــادق جــواب نمیدهــد .بابــا میگویــد« :بــا مهنــدس منصــوری
حــرف زدم .یــه مدتــی مـیری یاســوج ور دســتش تــا آبــا از آســیاب
بیفتــه».
بابــا همیشــه حواســش هســت .میگویــد مــا هزینههایمــان را دادهایــم.
«مــا» یعنــی خــودش كــه زمــان جوانــی مدتــی زنــدان بــود .هیــچ وقــت
نفهمیــدم چقــدر .بیــن چنــد مــاه تــا چنــد ســال متغیــر اســت .گاهــی
فكــر میكنــم ماجــرای زنــدان رفتــن بابــا ك ً
ال داســتان باشــد .امــا
گاهــی چیزهایــی تعریــف میكنــد .داســتانهایی بــا كلــی جزئیــات.
مــن بــه خــودم میگویــم حتم ـاً بــوده كــه میگویــد .مثــل آن شــب
مــاه رمضــان كــه ســربازهای زنــدان شــاه ریختنــد تــوی سلولشــان و
تــا صبــح آنهــا را زیــر مشــت و لگــد گرفتنــد ،آن قــدر كــه چنــد
نفــری زیــر كتــك جــان دادنــد .بعــد فــردا صبحــش رئیــس زنــدان
كــه خبــردار شــد خــودش را كشــت .طــرف اینطــور كــه بابــا
میگویــد آدم حســابی بــوده و تحصیــل كــردهی فرانســه و خــب
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البــد بــرای خــودش چشــماندازی قائــل بــوده و بعــد از آن ماجــرا
بــه كلــی مایــوس شــده كــه بشــود در چنیــن محیطــی انســانی رفتــار
كــرد .بابــا چیزهــای دیگــری هــم میگویــد ،مثــ ً
ا اینكــه بــرای
خاطــر بیمــه مبــارزه كردهانــد .همیشــه جمــع میبنــدد ،چــه وقتــی
از مبــارزات میگویــد و چــه وقتــی از دســتگیری و فرارهــا حــرف
میزنــد .انــگار یــك گــروه باشــند .ایــن وقتهــا مــن بــاز بــه كل
ماجــرا شــك میكنــم .شــاید بابــا مــدام میگویــد «مــا» تــا خــودش را
پشــت آدمهــای دیگــر پنهــان كنــد .آدم معروفهــا و سرشــناسهای
حزبشــان ،یــا شــاید هــم چیــزی بــوده .یــك جایــی هزینـهای داده بابت
آزادیخواهیــش ،مبــارزه بــرای عدالــت اجتماعــی ،بعــد آن هزینــه آن
قــدر گــزاف بــوده كــه دیگــر الزم نیســت كاری بكنــد .ســهم خودش
را بــه مــام وطــن پرداختــه .عــوض پســرش هــم مبــارزه كــرده بــرای
وطنــش .بــرای همیــن بــه محــض اینكــه محســن را اعــدام كردنــد
بابــا بــه صرافــت افتــاد صــادق را بفرســتد یاســوج ور دســت یكــی از
دوســتانش كــه مهنــدس راه اســت .میگویــد« :صــادق را ناگهــان هــوا
برم ـیدارد و كاری دســت خــودش میدهــد ».میگویــد« :كافیســت
جایــی نــام فامیلــش را بگویــد تــا همــه بفهمنــد كــداموری اســت».
میگویــد« :مــا گاو پیشــانی ســفید هســتیم».
صــادق امــا ك ً
ال غــرق خــودش اســت .بزرگتریــن فعالیــت
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میهنپرســتانهاش نگــهداری چنــد كتــاب جیبــی جلــد ســفید و
چندتایــی كاســت اســت كــه رویــش بــا جوهــر آبــی حــك شــده
«پرســش و پاســخ».

بابــا كیســه را وســط حیــاط ســر و تــه میكنــد؛ كلــی كتــاب و
مجلــه و نــوار اســت .مــال خانــهی مــا و چیزهایــی از خانــهی عمــو
باقــر .كتابهــا آغشــته بــه نفــت كــه میشــوند خیــس میخورنــد
و نوشتههایشــان انــگار رشــد میكنــد و درشــت میشــود .نوارهــا
كــه میســوزند بــوی پالســتیك ســوخته ســرم را ســنگین میكنــد.
كاغذهــا كمكــم دورشــان ســیاه و در خودشــان مچالــه میشــوند.
ســیاهی از گوش ـهای شــروع میشــود و پیــش م ـیرود و كلمــات را
در بــر میگیــرد.
آخــر ســر چــه میمانــد؟ یــك تپــه خاكســتر و پالســتیك ذوب شــده
كــه ماســیده كــف حیــاط .مامــان شــلنگ میگیــرد و خاكســترها را
آب و جــارو میكنــد .تكههــای ســوختهی كاغــذ شــناور میشــوند
تــوی پاشــویهی دور حــوض و میچرخنــد دور راهآب و فــرو
میرونــد در تاریكــی فاضــاب .بابــا بــا كاردك ،كــف حیــاط را
از پالســتیكهای چســبیده بــه كــف موزاییــك تمیــز میكنــد .مــن
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یــك فیلمــی دیــده بــودم ماجــرای پســربچهای بــود كــه مارمولكــی را
مینداخــت تــوی ســوراخ فاضــاب .چنــد ســال بعــدش مارمولــك،
تمســاح عظیمالجث ـهای میشــد و شــهر را نابــود میكــرد .حــاال یــاد
آن فیلــم افتــادم.

شــب اســت .صــادق نشســته وســط اتــاق و دور تــا دورش عكسهــا و
آلبومهــای خانوادگــی اســت .یــك قیچــی برداشــته و هرجــا خــودش
تــوی عكســی هســت ،عكــس را میبــرد و خــودش را جــدا میكنــد
و میریــزد دور .حــاال كلــی عكــس داریــم كــه بعضـیاش دور بــری
شــده و بعضــی از وســط بریــده شــده ،كلــی عكــس كــه صــادق در
آنهــا نیســت .مامــان میپرســد« :ایــن چــه كاریــه؟»
میگویــد نمیخواهــد هیــچ اثــری ازش باشــد .شــاید خیــال میكنــد
وقتــی ریختنــد تــوی خانــه ،اگــر هیــچ عكســی از او نباشــد دیگــر
نمیتواننــد تعقیبــش كننــد .خــوب اســت ،فــردا صبــح زود م ـیرود
یاســوج ،تــا معلــوم نیســت كــی .اگرنــه بــا همیــن قیچـیاش راه میفتــاد
ـرد .بابــا
خانـهی تــك تــك فامیــل تــا خــودش را از میــان عكسهــا ببـ ّ
گــوش چســبانده بــه رادیــو :خششششــش ...زنــی میگویــد« :اینجــا
رادیــو مســكو».
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هــوا آنجــا ســرد اســت البــد .بــرف نشســته روی آن گنبدهــای
رنگرنگــیِ میــدان ســرخ كــه زن ایــن همــه صدایــش ســرد و یخــی
اســت .الغــر هــم هســت بــا بینــی ســرباال و موهــای خیلــی روشــن و
لبهــای باریــك ،مثــل خــط.

حــاال كــه صــادق رفتــه ،خانهمــان ســاكتتر از همیشــه اســت .كســی
نیســت تــا بــا ادا و اطوارهــای عجیــب و غریبــش داد مامــان و بابــا را
در بیــاورد .مــن لــب پلــهی حیــاط نشســتهام و دارم تصویــر پیراهــن
علــی را كــه روی بنــد رخــت تــاب میخــورد نقاشــی میكنــم .تنهــا
چیــزی كــه از علــی مانــده پیراهــن چهارخانـهاش اســت كــه شســتهام
و خیــس زیــر آفتــاب ،شــفاف میشــود .دارم فكــر میكنــم امشــب
بــرای علــی نامــه بنویســم .صــادق چــه میكنــد حــاال؟ البــد تــوی
یاســوج دســتش را زیــر ســرش گذاشــته و بــه ســقف خیــره مانــده.
مامان صدام میكند كه بیا زنعموت اومده.
دوســت نــدارم ببینمــش .مثــل گذشــته نمیخنــدد و دنــدان نیــش
طالیــش را نشــان نمیدهــد .عمــو هــم دیگــر حــرف نمیزنــد فقــط
ســیگار میكشــد و پلــك راســتش میپــرد .ســیمین امــا یكریــز
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میخنــدد .دســت میكشــد روی شــكمش و میخنــدد .او كــه
میخنــدد بابــا چشــمش پــر از اشــك میشــود .بعــد میایــد جلــو
ســرش را میگیــرد تــوی ســینهاش و اشــكش ســرازیر میشــود.
ســیمین همینطــور خنــده خنــده ســرش را از دسـتهای بابــا خــاص
میكنــد .ســیمین زیباتــر شــده .ســرخ و ســفیدتر .موهــای لخــت
پرپشــتش را شــرابی رنــگ كــرده .یــك زن حاملـهی خوشــگل اســت
كــه بایــد ســارافون چهارخانــهبپوشــد و دســتش را حلقــهكنــد دور
بــازوی شــوهرش و بــا احتیــاط قــدمبزنــد.

زنعمــو تنهــا آمــده ،مثــل همیشــه پیراهــن یقــه بســته پوشــیده و
برجســتگی بــزرگ گواتــرش از بــاالی یقــه افتــاده بیــرون .مامــان
لیــوان چــای را میگــذارد جلــوی زنعمــو و در قنــدان را برمـیدارد.
زنعمــو میگویــد« :كاظــم آقــا دســتم بــه دامنــت! ایــن دختــره از
وقتــی از زنــدان دراومــده بنــد كــرده زن خســرو بشــه».
بابا میگوید« :حاال چرا خسرو؟ مگه میخواستن همو؟»
و دســتهی عینكــش را میگیــرد و آرام میزنــد روی میــز .زنعمــو
میگویــد« :نــه بابــا جــان ،نســرین تــو زنــدان بهــش ســفارش كــرده،
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گفتــه توبــه نام ـهرو امضــا كــن بــرو بیــرون زن بــرادر مــن بشــو ،مــن
خیالــم از بابــت بچههــام جمــع بشــه».
مامان میگوید« :پس قراره روزبه و مریم رو بیاره پیش خودش».
زنعمــو قنــد را میدهــد گوشـهی لپــش و میگویــد« :همــون دیگــه،
ایــن دختــره خودشــو نمیتونــه جمــع و جــور كنــه ،چــه برســه بــه
بچـهی مردمــو .اصـ ً
ا ســتاره چــه میدونــه شــوهر چیــه؟ واال مــن كــه
مادرشــم مونــدم ایــن زنــه ،مــرده؟»
بــه بابــا نــگاه میكنــم .ابرویهایــش در هــم رفتــه و لــب پایینــش كــج
شــده .مامــان میگویــد« :وا ایــن حرفــا چیــه پــوران خانــم؟ بچــه كــه
نیســت .البــد خــودش میدونــه چــی كار میخــواد بكنــه .اصــا بــذار
بــره زن همــون بــرادر نســرین بشــه ،ســرش بخــوره بــه ســنگ بفهمــه
شــما چــی میگفتیــن .مــن مونــدم از نســرین كــه چطــور ایــن دختــره
رو انداختــه بــه صرافــت چنیــن كاری».
زنعمــو میگویــد« :خــاك تــو ســرش بكنــم .اگــه حالیــش بــود كــه
بــا مــن ایــن جــوری نمیكــرد .ببیــن كاظــم آقــا ،ببیــن تــو چنــد مــاه،
زندگیــم چطــور از هــم پاشــید؟ پســرم آواره شــد .دختــرم بیــوه شــد.
ایــن یكــی هــم كــه اومــده بیــرون اینجــوری .ای خــدا مــرگ منــو
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برســون».
و صدایــش یكهــو میشــكند و چنــگ میزنــد بــه رانهــای چاقــش.
بعــد انــگار تــازه مــن را دیــده باشــد ،میگویــد« :شــهناز جــان ،تــو
خوبــی دختــرم؟ نامــزدت خوبــه؟»
میگویم« :مرسی».
حــال نــدارم حــرف بزنــم .دهانــم بــاز نمیشــود .نمیگویــم «ممنــون»
یــا «تشــكر میكنــم خوبیــم و ســام دارنــد خدمتتــان» ،فقــط میگویــم
«مرســی» تــا دهانــم را بــاز نكنــم و حــرف همینطــور بســرد از میــان
دندانهایــم روی لبهــا.
میپرسد« :صادق كجاست؟ اون چطوره؟»
مامــان میپــرد تــوی حرفــم كــه «صــادق بــا علــی رفتــه شــمال».
میگویــد« :بابــای علــی مریضــه ،بــا هــم رفتــن دیدنــش».
تصویــر ایدهآلــی مامــان البــد همیــن اســت؛ كــه صــادق ایــن همــه مرد
باشــد .و رابطـهاش بــا علــی ایــن همــه خــوب .بعــد بابــای علــی حالــش
خــراب شــود و صــادق مثــل یــك فامیــل خــوب ،شــوهرخواهرش را
همراهــی كند.
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زنعمــو رفــت .قــرار شــد بابــا بــا ســتاره حــرف بزنــد .حــرف بزنــد
كــه چــی؟ اگــر ســتاره بــا بــرادر نســرین ازدواج نكنــد تكلیــف روزبــه
و مریــم چــی میشــود؟ دلــم برایشــان میســوزد .دلــم بــرای حســین
راســتی هــم میســوزد .ســیمین میگفــت بــس كــه راســتی وزنــش
زیــاد بــود همــان بــاالی طنــاب گردنــش شكســته .یــك چیــزی از
تــوی ســینهام میایــد بــاال ،میرســد بــه گلویــم و راه نفســم را میبنــدد.
دســتم را میگــذارم روی صورتــم ،خیــال میكنــم مامــان و بابــا مــن
را كــه نــگاه كننــد ،حالــم را میفهمنــد .از الی انگش ـتهایم بهشــان
نــگاه میكنــم .بابــا رادیــو را خامــوش میكنــد .مامــان دارد بــا تــه
قاشــق دیــگ را میتراشــد .بابــا میگویــد« :ســتاره بایــد بــا بــرادر
نســرین ازدواجكنــد».
مامــان از تــراش دیــگ دســت میكشــد ،لحظـهای و بعــد بــاز مشــغول
میشــود .مامــان میگویــد« :ســتاره بایــد زن بگیــرد!»
بابا چپچپ نگاهش میكند .مامان متوجه نمیشود.
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بخش دو

بهــار نزدیــك اســت .مــن حــاال تــوی یكــی از آخریــن شــبهای
بلنــد ســال نشســتهام در ســالن انتظــار اتوبوسهــای مســافرتی .ســالن
شــلوغ اســت .آدمهــا روی صندلیهــا چــرت میزننــد .دختركــی دور
دهانــش پفكــی ،ســیخ ایســتاده و مــن را نــگاه میكنــد .برایــش زبــان
درمیــاورم .ســرش را مینــدازد پاییــن و زیرچشــمی بــاز نــگاه میكنــد.
موهایــش فرفــری اســت و چشـمهای درشــت عســلی دارد .چنــد نفــر
ســرباز بــا كولههــای بــزرگ میگذرنــد .زن و مــردی جــوان چمــدان
چرخدارشــان را روی زمیــن میكشــند و دســت دختــر را میگیرنــد
و از ســالن بیــرون میرونــد .دختــر دنبالشــان مــیدود .دســتش تــا
مــچ تــوی حلقــش اســت و برمیگــردد آخریــن نگاهــش را بــه مــن
مینــدازد .بعــد بــاز آدمهــا رد میشــوند و مــن دیگــر نمیبینمــش.
ســاعت ســالن دایــرهی گــرد بیحالتــی اســت بــا دوازده شــماره كــه
درشــت رویــش حــك شــده .علــی را از دور میبینــم كــه بــه مــا
اشــاره میكنــد بیاییــم .مامــان بلنــد میشــود و یكــی از ســاكها
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را برم ـیدارد .علــی م ـیدود ســمت مــا و ســاك را از دســت مامــان
میگیــرد .یكــی هــم روی دوش دارد .یكــی هــم دســت مــن اســت.
میایســتیم تــوی حیــاط بــزرگ ترمینــال .علــی بــاز مـیرود .نمیدانــم
كجــا .البـهالی ماشــینهای بــزرگ كــه مثــل فیلهــای كهنســال كنــد
و ســنگین حركــت میكننــد ،گمــش میكنــم.
میشــود گفــت زمســتان تمــام شــد؛ در هیجــان دو خانــواده كــه
شــبیه دو قبیلــه هســتند .توقــع نداشــتم علــی مثــل مــردی از قبیلــهی
دیگــر بیایــد و مــرا بــدزدد .امــا خیالــش را میبافتــم .اینكــه علــی بــه
خاطــر مــن بــا همــه میجنگــد .جلــوی خانــوادهاش -قبیلـهاش یعنــی-
میایســتد و مــرا از چنــگال بابــا كــه رئیــس قبیلـهی خودمــان اســت و
صــادق كــه مث ـ ً
ا پســر و جانشــین رئیــس قبیلــه اســت ،آزاد میكنــد.
بعــد در یــك چنیــن شــبی كــه حــرارت و التهــاب اول بهــار را دارد،
میایــد ،مــرا در آغــوش بزرگــش میگیــرد ،روی اســب مینشــاند و
مــن همینطــور كــه گرمــای پاهــای اســتخوانیش را حــس میكنــم
دور میشــوم .ایــن اتفــاق نیفتــاد .عوضــش رئیسهــای دو قبیلــه در
یــك نشســت خیلــی ســری بــه ایــن نتیجــه رســیدند حــاال كــه مــن و
علــی بــه كمــك هــم باكرگ ـیام را حفــظ كردهایــم ،جایزهمــان ایــن
باشــد كــه بــاز بــه ایــن وصلــت فرخنــده تــن بدهیــم .البتــه بــا حفــظ
نــكات ایمنــی .ایــن اســت كــه علــی بــاز بــه خانهمــان رفــت و آمــد
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میكنــد ،صــادق هــم از وقتــی از یاســوج برگشــته ،بــاز گــم میشــود
تــوی اتاقــش و مــن همیشــه جایــی مینشــینم كــه جلــوی چشــم باشــم.
چیــزی تــا عیــد نمانــده .علــی برایــم یــك روپــوش نــوك مــدادی بلند
خریــده تــا نزدیكــی مچــم ،كــه خطهــای عمــودی تیرهتــر دارد .بــا
یــك روســری ژرژت ســیاه كــه میگــذارم ســرم ،مــد امســال؛ مــد
خانمهــای عاقــل و متاهــل و بــا شــخصیت البتــه ،دوســتان مجــردم
همیــن روپــوش بلنــد را بــا روســریهای كوچــك رنگــی میپوشــند.
موهایشــان را هــم فــرق كــج میریزنــد تــوی صورتشــان .مــن امــا
موهایــم را بــا تــل ســر میدهــم بــاال تــا پیشــانی بلنــدم عریانتــر و
كشــیدهتر بــه نظــر بیایــد .اولیــن بــاری اســت كــه مــن و مامــان همــراه
علــی میرویــم شــمال پیــش خانــوادهاش .مامــان در زندگیــم همیشــه
نقــش پــر رنگــی دارد؛ نقــش بــادیگارد .حتــی وقتــی نیســت .وقتــی
مــن مـیروم و دور میشــوم .تــوی خلوتــم هــم همیشــه مامــان هســت.
بــا آن ریســمان نامرئیــش كــه هــر وقــت میخواهــد شــل و ســفتش
میكنــد.
علــی بــاز پیدایــش میشــود .میگویــد دو تــا بلیــت گرفتــم و
میخنــدد .احســاس میكنــم دوســت دارد بگویــم چقــدر زرنگــی.
امــا چیــزی نمیگویــم .حتــی پاســخ خنــدهاش را نمیدهــم .علــی
بــه نظــرم مــرد زیــادی قــد بلنــدی اســت كــه مثــل دلقكهــا دنبــال
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شــوفرها و راننــده اتوبوسهــا راه افتــاده و بلیــت گدایــی میكنــد.
كیــف ســیاه سامســونتش و تمــام مســألههای ریاضــی و فیزیــك كــه
بلــد بــود حــل كنــد حــاال بــه هیــچ دردی نمیخــورد .حتــی شــعر
شــاملو و دم خــط مــدل شــجریانیاش .میگویــد همینجــا باشــید.
ســاكها را از دســتمان میگیــرد و كشــان كشــان میبــرد .بعــد
نمیایــد .مــا منتظــر ایســتادهایم و او نمیایــد .مامــان راه میفتــد و مــن
هــم دنبالــش .الی آدمهــا و ماشــینها پــی علــی میگردیــم؛ كنــار
یــك اتوبــوس پیـ ِر آبیرنــگ علــی را پیــدا میكنیــم .میــان جماعــت
شــوفرها و مســافران .دســت بــه یقــه بــا مــردی كــه لنگــی چــرك دور
مچــش پیچیــده و از زیــر آســتین كوتــاه پیراهن چســبانش طــرح كبود
دم ماهــی پیداســت .مــرد لنگــی را بــه زور از دسـتهای علــی خــاص
میكننــد .مــرد همینطــور كــه دارد دور میشــود ،میگویــد« :خــب
بــرو ســواری بگیــر .مادرتــه؟ خواهرتــه؟ زنتــه؟ باالخــره آوردیشــون
ســفر بایــد دســت تــو جیبــت بكنــی».
علــی بــاز داغ میكنــد و م ـیرود ســمت شــوفر لنگــی .مــردی دیگــر
بــازوی علــی را میچســبد و او را میكشــد طــرف خــودش .یــك
نفــر دورتــر داد میزنــد :مســافرای ده شــب آمــل ،بابــل ،ســاری
سوارشــن .در تاریكــی حیــاط بــزرگ ترمینــال بــاد م ـیوزد و بــوی
بنزیــن و الســتیك و تــن مســافرها و رانندههــا را بــا خــودش میــاورد؛
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ایــن همــان بویــی اســت كــه همیشــه حالــم را از جــاده و ســفر بــه
هــم میزنــد .مســافرهایی كــه خفــت هــم مینشــینند و تــوی تاریكــی
ماشــین دســت میمالنــد بــه تــن هــم .یــا صــدای گنــگ پچپچشــان
زیــر نــور آبــی چراغهــای تــوی اتوبــوس مثــل بخــاری ســرد مینشــیند
روی شیشـههای ماشــین بــزرگ كــه هــن و هــن كنــان ســرباالیی جاده
را بــاال مــیرود و زوزه میكشــد .صداهــای دیگــری هــم هســت.
صــدای خواننــدهی زنــی كــه میخوانــد « ...مســتیام درد منــو دیگــه
دوا نمیكنــه »...و صــدای خندههــای راننــده و شــاگردش .كلماتــی
كــه گاه شــنیده میشــوند« :زنرو بــردم تــو »...بعــد صــدا گنــگ
میشــود و بعدتــر خندههــای ریــز كــه ناگهــان اوج میگیــرد.
مــن و مامــان كنــار هــم نشســتهایم و علــی میــان اتوبــوس ایســتاده .بــا
آن قــد بلنــد و تــن اســتخوانیش .دقــت كــه میكنــم میشــود انحنــای
خفیــف كولــش را ببینــم .در پیــچ جــاده تــاب میخــورد و چشـمهای
ســیاهش تــوی تاریكــی بــه نــگاه مــن خیــره میمانــد .داغ میشــوم و
بــاز تــوی پیــچ جــاده تنــم میمالــد بــه تــن مامــان .مــن او را در كنــارم
و صــادق را در تــه وجــودم بــا خــودم حمــل میكنــم .او یــك جایــی
در روحــم روی مبلــی درســت شــبیه مبــل اتــاق پذیرایــی خانهمــان
نشســته و مــن هنــوز خوابهایــم را برایــش تعریــف میكنــم.
كمكراننــده مـیرود تــه اتوبــوس بخوابــد .بــه علــی میگویــد« :بــرو
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بشــین روی صندلــی كنــار دســت راننده».
نیمــه شــب اســت .توقــع داشــتم ســاعت دو شــب همــه خــواب باشــند.
علــی بیســر و صــدا كلیــد بینــدازد و در را بــاز كنــد .یــا اینكــه
مث ـ ً
ا مــادرش نشســته باشــد منتظــر .مــا را كــه ببینــد آهســته ســام و
علیكــی بكنیــم و بعــد جــای خوابمــان را نشــانمان بدهــد و مــن بــروم
تــن خســته از را ه و ســر ســنگین از حالــت تهــوع و پیــچ جــاده را
رهــا كنــم تــوی رختخــواب .امــا زندگــی در خانـهی پــدری علــی بــه
شــكل عجیــب و پــر ســر و صدایــی جریــان دارد.
شــیوا ،خواهــر علــی ،آمــده دم در پیشــوازمان .پــدر و مــادرش تــوی
ایــوان ایســتادهاند و منتظــر تــا مــا داخــل شــویم .مامــان رنگــش مثــل
گــچ شــده .جــاده حســابی دگرگونــش كــرده .بــا لبهــای كبــود
ســام و احوالپرســی میكنــد و حتــی مــادر و خواهــر علــی را
میبوســد .پــدر علــی بغلــم میكنــد و چنــد بــار دســت میكشــد
بــه پشــتم .تنــش بــوی ســیگار میدهــد .دســتپاچه شــدهام .عــادت
نــدارم ایــن همــه در آغــوش كســی بمانــم .شــیوا اتــاق مــا را نشــانمان
میدهــد؛ اتــاق بزرگــی اســت كــه پنجرههــای چوبــی سرتاســری دارد.
دو تــا تشــك ســفید و بالــش و لحــاف هــم پهــن اســت وســط اتــاق.
ســاكها را میگذاریــم و لباســم را عــوض میكنــم .خان ـهی علــی،
خانـهی دامنهــای خیلــی بلنــد و بلوزهــای گشــاد اســت .خانـهی علــی
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همــه روســری میگذارنــد .دو نیمــه شــب اســت و مــادر و خواهر علی
روســری سرشــان اســت .بیآنكــه نامحرمــی تــوی خانــه باشــد .مــن
بــدون روســری بیــرون میایــم و ســراغ دستشــویی را میگیــرم .مامــان
پهلــوی پــدر و مــادر علــی نشســته و دارد چــای میخــورد .شــیوا تنــد و
تنــد ســفرهی شــام پهــن میكنــد .مــن گیــج خوابــم .امیــدوارم آبــی بــه
ســر و صورتــم بزنــم و كمــی ســرحال بیایــم .فكــر غــذا خــوردن ،آن
هــم دو نیمهشــب حالــم را بــه هــم میزنــد .دستشــویی ســرد اســت.
توالــت هــم جایــی ناامــن و تنــگ كــه كاســهای شــیریرنگ دارد.
ســوراخش زیــادی عمیــق و تاریــك بــه نظــر میرســد .یكجــوری
اســت كــه نمیشــد تویــش جنــب بخــوری و مــدام بایــد نگــران
باشــی كــه كجــا خــودت را میمالــی .از همــه بدتــر آفتابــه اســت ،بــا
ایــن لولـهی درازش آب زمهریــر را میریــزی الی پاهــا .آفتابــه تــاب
میخــورد و لول ـهی پالســتیكی میخــورد بــه رانهایــم و جاهایــی را
خیــس میكنــد كــه ربطــی بــه ماجــرا نــدارد.
از توالــت كــه درمیایــم روبــهروی آینــه میایســتم .آینــه جابهجــا
زنــگار بســته .اینطــور كــه ایســتادهام جــای خوردگــی روی پیشــانی
و یكــی هــم روی گونــهی چپــم مانــده .رنگــم بــه زردی میزنــد
و دور چشــمهایم حلقــهای تیــره میچرخــد .صورتــم را خشــك
میكنــم؛ حولــه بــوی كپــك میدهــد .توالتشــان را دوســت دارم؛
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ی كــه دچــارش میشــوم عمــل روزمــرهی دفــع
تنگــی و عــدم تعادل ـ 
را تبدیــل بــه چیــزی خنــدهدار و هیجانانگیــز میكنــد.
بیــرون ســفره پهــن اســت .دیــس برنــج و دو تــا ماهــی بــزرگ كــه
چشمهایشــان ســوخته و كاســهی ســوپ .علــی مشــغول خــوردن
اســت .بــا دقــت و فراغــت یــك ظهــر جمعــه تیغهــای ماهــی را
جــدا میكنــد .مامــان بــا ماســت تــوی كاســهاش بــازی میكنــد.
مــن مینشــینم كنــاری نزدیــك علــی؛ علــی كــه غریبــه اســت انــگار.
حواســش بــه كل ـهی تــرد شــدهی ماهــی اســت .خــم شــده و گاهــی
بــا ســاعدش عینكــش را بــاال میدهــد .شــیوا میگویــد« :بفرماییــد
دیگــه».
و بــا دســت بــه ســفره اشــاره میكنــد .نگاهــش بــه مــن اســت .صدایش
مثــل كســی اســت كــه چنــد ســاعت حــرف نــزده .انــگار خوابیــده و با
صــدای مــا از خــواب پریــده اســت .میگویــم« :ممنــون .نمیخــورم.
ایــن وقــت شــب دهنــم بــرای غــذا بــاز نمیشــه».
بابای علی میگوید« :بیا»...
و حرفــش را میكشــد تــا میرســد بــه خنــدهای كــه بــا ســرفه قطــع
میشــود.
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علــی گفتــه بــود فقــط ســوپ میخــوری ،ننــه بــرات ســوپ درســتكرده.
ننــه ،مــادر علــی اســت .بابایــش هــم آقــا اســت .مــن امــا اسمشــان را
عــوض میكنــم؛ تصمیــم دارم صدایشــان كنــم مادرجــان و آقاجــان.
همانطــور كــه پدربــزرگ و مادربزرگــم را صــدا میكــردم .چیــزی
كــه تــوی دهانــم راحــت میچرخــد .مامــان میگویــد« :شــهناز بیــا
جلــو عیبــه ،خانــم مفیــدی زحمــت كشــیدن غــذا درســت كــردن».
علــی تــوی حــال خــودش اســت و دارد بــه دقــت یــك جــراح غــذا
میخــورد .خــودم را میكشــم جلــو .ســفره بــوی غریبــی میدهــد؛
بــوی تنــد ســبزی ،كــه انــگار نعناســت و بــوی تــرش و شــیرینی كــه از
تــن ســرخ شــدهی ماهــی بلنــد میشــود و دهانــم پــر آب میشــود.
آقاجــان میگویــد« :فقــط ســوپ نخــور .همینــه كــه ایــن همــه زرد و
زار و مردنــی هســتی».
غــذا مــزهی عجیبــی میدهــد .شــكم ماهــی پــر اســت از ســبزی
آغشــته بــه رب انــار و مــزهای شــیرین ،شــكر شــاید .پیشتــر هــر
بــار ماهــی میخــوردم بــه تلخــی مـیزد .مــرغ هــم بــه تلخــی مـیزد.
خورشــتها همــه بــه تلخــی میزدنــد .نمیدانــم شــاید مامــان
زهرمــار قاطــی غذاهــا میكنــد .غــذای مادرجــان امــا تــرش و شــیرین
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اســت .شــیرینیاش تــوی دهــان آب میشــود و ترشـیاش مــدام دهــان
را پــر آب میكنــد .چــرب هــم هســت ،چربیــش زبــان را آغشــته
میكنــد و غــذا تاثیــری عمیــق بــر ذهــن آدم میگــذارد .یعنــی مــن
خیــال میكنــم ایــن ماهــی كــه ســاعت دوی نیمــه شــب خــوردم،
چیــزی نباشــد كــه در یــك عمــل دفــع ســاده از یــاد بــرود ،ایــن ماهــی
بــا ایــن ســر ســرخ شــده و گوشــت ســفیدش ،خاطــرهای میشــود و
میمانــد یــك گوشــهی ذهنــم.

از حیــاط صــدای آواز سوســكها میایــد .چــراغ ایــوان روشــن اســت.
نــور بــه صورتــم میخــورد .عــادت دارم در تاریكــی مطلــق بخوابــم.
رختخوابهــا ســفید و خنــك و چســبناك اســت .روبهرویــم در
چوبــی مشــبكی اســت كــه از قابــش حیــاط پیداســت .از بیــرون صدای
علــی میایــد كــه بلنــد بلنــد بــا مــادرش حــرف میزنــد .حرفشــان را
نمیفهمــم .زبانشــان را بلــد نیســتم .خیــره مانــدهام بــه تصویــر تاریــك
درخــت پرتقالــی كــه روی پنجــرهی اتــاق جلویــی ســایه انداختــه.
پشــت پلكــم حالتــی ســوزان احســاس میكنــم .تصویــر درخــت محــو
میشــود .مامــان را میبینــم خــم شــده تــوی چمــدان و دنبــال چیــزی
میگــردد .برگهــای ســبز درخــت زیــر آفتــاب آخریــن روز اســفند
بــرق میزنــد.
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گیــج و خوابآلــود ســامی میگویــم و بــا موهــای آشــفته از جلــوی
چشــم همــه رد میشــوم و م ـیروم دستشــویی .تــوی جیــب پیراهنــم
یــك رژ لــب دارم .لبهایــم را گلــی میكنــم .بــا سرانگشــتانم
گوشـهی دهانــم را تمیــز میكنــم .لبهایــم را بــر هــم فشــار میدهــم.
زیــادی ســرخ اســت .انگشــتهایم را میكشــم بــه لبهــا .ســرخی
پخــش میشــود دور و بــر دهانــم .كالفــه شــدهام .آب میزنــم بــه
صورتــم و حولــه را ســفت میكشــم بــه دهانــم .ســر رژ را میزنــم
روی گونههایــم .دقــت میكنــم زیــاد فشــارش ندهــم .دو تــا نقطـهی
ســرخ روی دو تــا گونــه دارم .شــبیه دلقــك اتاقــم شــدهام .دســت
میكشــم و ســرخی را پخــش میكنــم روی لپهایــم .اثــری مثــل
لكــی كــج و معــوج میمانــد روی گونههایــم.
ســر ســفرهی صبحانــه همــه جمــع هســتند .همــهی دیشــبیها و
محمــد هــم هســت ،بــرادر كوچــك علــی؛ موهــای فرفــری دارد
بــا پوســت گندمــی .چشــمهای شــفاف ســیاهش حالتــی از محبــت
و اعتمــاد بــه چهــرهاش داده .مــدام شــوخی میكنــد و ســر بــه ســر
همــه میگــذارد .شــوخیهایش را نمیفهمــم امــا مــن هــم بــا بقیــه
میخنــدم .میخواهــم بگویــم از شــما هســتم ،حتــی اگــر شــما
بــا زبانــی حــرف بزنیــد كــه مــن بلــد نیســتم .كــم و بیــش میدانــم
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محمــد راننــدهی آژانــس اســت و دیشــب كشــیك بــوده .دو تــا
عــروس آقاجــان هــم هســتند .آن یكــی كــه ســرخ و ســفید بــود و
یــك دختــر بــا موهــای لخــت داشــت ،اســمش فــروزان اســت و
آن یكــی كــه عــروس بزرگتــر بــود و موهــای وزوزی داشــت و
تــوی تهــران بلبلزبانــی میكــرد را فــری صــدا میكننــد .همــراه
فــری چهــار تــا دختــر بچــه هســتند؛ یكیشــان هــم ســن و ســال خــودم
اســت .اســمش ســمانه اســت و یــك بلــوز و دامــن آبــی زنــگاری
پوشــیده .ســمانه بلنــد حــرف میزنــد و مچهــای كلفتــش را تنــد
تنــد تــوی هــوا تــكان میدهــد .اینجــا همــه بلنــد حــرف میزننــد
و البتــه همزمــان .انــگار حــرف زدن مهمتــر از شــنیدن اســت و یــك
مســابقهای اســت بیــن آدمهــا كــه حرفشــان را بــه گــوش آن یكــی
برســانند كــه البتــه كمتــر موفــق میشــوند چــون آن دیگــری هــم
خــودش مشــغول هــوار كشــیدن اســت .مــن كــه مینشــینم ســر ســفره
چنــد لحظــه همــه ســاكت میشــوند .میتوانــم حــرارت و ســنگینی
نگاههــا را حــس كنــم .علــی عســل و كــره را در هــم حــل میكنــد.
از دیشــب ك ً
ال تمركــزش بــر معــدهاش اســت .دوســت داشــتم تــوی
چشــمم نــگاه كنــد .جمــع برایــم غریبــه اســت و شــاید نــگاه علــی
پیامــی آشــنا بفرســتد .امــا او انــگار مــرا نمیشناســد .بــا مــن حــرف
نمیزنــد .بــه مامــان چــای دوم را تعــارف میكنــد امــا بــه مــن حتــی
نــگاه هــم نمیكنــد .فــروزان بــا مامــان گــرم گرفتــه اســت .دختــرك
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مــو لَخــت هــی میخواهــد قنــد بــردارد و مــادرش همینطــور كــه
بــا مامــان مشــغول حــرف زدن اســت ،بازویــش را میكشــد و بچــه
تــوی خــودش میپیچــد .بعــد صحبــت زمــان تحویــل ســال میشــود.
دو بعــد از ظهــر اســت و علــی حوصلــه نــدارد آن وقــت ظهــر برونــد
عیــد دیدنــی .امــا فــری میگویــد ایــن یــك ســنت قدیمــی اســت
و بایــد برونــد .بعــد مادرجــان از فــری میپرســد كــه ســفره را كــی
پهــن كننــد؟ و فــری میگویــد دو ســاعت قبــل از تحویــل ســال پهــن
میكننــد .تــوی ایــن حرفهــا ســمانه هــم مــدام نظــر میدهــد .كســی
نمیشــنود چــه میگویــد .ســه تــا دختربچ ـهی دیگــر مــدام علــی را
صــدا میزننــد .علــی عمویشــان اســت .و یكــی از دختربچههــا كــه
نامــش رضوانــه اســت ،انــگار خیلــی درســش خــوب اســت چــون هــی
از علــی وســط چــای و كــره و مربــا ســؤواالت ریاضــی میكنــد و
علــی هــم جــای جــواب درســت و حســابی ،ســر به ســرش میگــذارد.
آقاجــان نــان را تكــه میكنــد و پــرت میكنــد جلــوی همــه و مــدام
میگویــد «بخوریــن ،بخوریــن».
شــیوا بــا ســینی كوچكــی كــه چنــد تــا نیمــرو داخلــش هســت،
مینشــیند ســر ســفره .محمــد میگویــد« :آخ دســتت طــا ،جانــت
بیبــا ،ســوپر طــا »...و بعــد خــودش بــا صــدای بلنــد میخنــدد.
میشــنوم كــه مامــان بــه فــروزان میگویــد« :چطــور مگــه؟» و
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فــروزان ُدم روســریش را میگــذارد روی دهانــش و قــوز میكنــد
تــوی خــودش.
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مــرد صدایــش را كــش میدهــد و یكطــوری بیــن كلمههــا
و عددهــا مكــث میكنــد انــگار بخواهــد بــا صــدا فاصلــهی بیــن
ســالها را طــی كنــد ،انــگار بخواهــد اینطــور كــه جملــهی آغــاز
ســال  ۱۳۶۸را میكشــد ،ســال قبــل را بــه ســال بعــد پیونــد بزنــد .بعــد
مادرجــان در را بــاز میكنــد و آقاجــان بــا شــاخهی درخــت نارنــج
داخــل میشــود .همــه همدیگــر را میبوســند .علــی هــم میخنــدد
و میگویــد ســال نــوی شــما هــم مبــارك.
ســال نــو شــده و مــن در لبــاس ســفید بــا ایــن دنبالــهی دراز كــه
میریــزد روی دامنــم و یقــهی آهــار خــوردهاش هیــچ احســاس
راحتــی نــدارم .پیشتــر علــی مــرا صــدا كــرده بــود تــوی اتــاق و مــن
زیــر نــگاه ســوزان مــادرم بلنــد شــده و رفتــه بــودم پیــش علــی .علــی
دســت كشــیده بــود بــه تنــم و مــرا چســبانده بــود بــه خنــكای دیــوار.
دهانــش بــوی ناهــار ظهــر را م ـیداد .بعــد گفتــه بــود روســری ســرم
بگــذارم .گفتــه بــود بعــد از ســال تحویــل مهمانهــا میاینــد و اینجــا
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بایــد روســری ســر كنــم.
روســری مــدام روی ســرم ســر میخــورد و مــن از ترس لیــز خوردنش
زیــاد ســرم را تــكان نمیدهــم .در اتــاق مهمانــی ســفرهای دراز پهــن
كردهانــد و میــان ســفره شــیرینیهای پاپیونــی و شــكالت مینــو و
دیــس میــوه اســت .بعــد از ناهــار فــری چــادرش را دور كمــرش جمــع
كــرده و ایســتاده تــوی درگاهــی و خیلــی دقیــق بــه شــیوا و محمــد
گفتــه دیسهــای شــیرینی و میــوه را چطــور بچیننــد .مهمانهــا
پشــت هــم میاینــد .انــگار یكجــور مســابقه ترتیــب دادهانــد تــا مثــا
در مــدت زمــان یكســاعت بیشــترین تعــداد عیــد دیدنــی را داشــته
باشــند.
زنــگ نمیزننــد .كســی میگویــد «یــااهلل» و كســی بلنــد میشــود و
مـیرود دم در یــا میایســتد بــاالی ایــوان .پــدر علــی عموســت .دایــی
بــزرگ هــم هســت .تــوی محلــه هــم اولیــن كســی بــوده كــه تلویزیون
و بعــد تلفــن داشــته .بــرای همیــن روزهــای اول عیــد بــازارش داغ و
پــر مشــتری اســت.
آقــای شــاهبابایی نــوه عمــهی علــی اســت .تــوی آشــپزخانه محمــد
بــه دمــاغ درازش میخنــدد .شــیوا بــا آرنجــشمیكوبــد پهلــوی
بــرادرش و ســینی چــای را میدهــد دســتش .مــن گوشــهای
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ایســتادهام .احســاس میكنــم تــوی دســت و پایشــان هســتم .كاری
نمیكنــم .علــی انــگار مــرا نمیشناســد ،منتظــرم بــا شــیوا بــروم اتــاق
مهمانــی .شــیوا ســماور را پــر میكنــد .میگویــد« :بفرماییــد» .بــه
مــن میگویــد شــما ،عقــب ایســتاده اســت تــا مــن اول بــروم .دوســت
نــدارم .میخواهــم خــودم را پشــت شــیوا پنهــان كنــم .امــا او هــم
راه نمیدهــد .یــا شــاید ســرش بــه كار خــودش گــرم اســت .بــرای
ســن و ســالش زیــادی جــدی بــه نظــر میرســد .پوســت ســبزه دارد و
دانههــای عــرق روی موهــای پشــت لبــش میدرخشــد .فقــط وقتــی
محمــد چیــزی میگویــد میخنــدد.
مامــان هــم چســبیده بــه فــروزان ،عــروس ســرخ و ســفید خانــواده.
فــروزان حــرف كــه میزنــد قــوز میكنــد .بعــد از هــر كلمــه
میپرســد «نــه؟» و ســرش را بــه تاییــد تــكان میدهــد و آدم را در
عمــل انجــام شــده میگــذارد تــا تــو هــم بگویــی «بلــه همینطــوره»،
ایــن را همــان اول فهمیــدم .ســومین دســتهی مهمانهــا تــازه رفتهانــد،
تــوی آشــپزخانه دارنــد پیشدســتیها را دســتمال میكشــند .مــن هــم
ســینی اســتكانهای چــای را گرفتـهام دســتم .میخواهــم یكجــوری
مــرا هــم بــازی بگیرنــد .فكــر میكنــم حتم ـاً تــوی ایــن خانــواده پــر
جمعیــت بــرای مــن هــم جایــی هســت .بــرای مــن كــه دختــر تهرانــی
هســتم و حــاال شــدهام شــمالی .ایــن را آقاجــان میگویــد و یــك
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جــوری میگویــد كــه مــن لجــم میگیــرد .انــگار بگویــد ســاكت
را بگــذار پشــت در و بیــا تــو .اینجــا كــه هســتی بایــد از مســواك
و حولــه و شــانهی مــا اســتفاده كنــی .خــب مــن بغــض دارم .گیجــم.
ســینی چــای را كــه میگــذارم روی كمــد آشــپزخانه ،شــیوا مـیرود
بیــرون .مــن و فــروزان تنهــا میشــویم .فــروزان میگویــد« :خیلــی
ســخته نــه؟ شــلو غ و پــر رفــت و آمــدن ،همیشــه همینــه ،دیگــه كارت
دراومــده .ســختته نــه؟»
و ســرش را میلرزانــد روی گردنــش .علــی كــه وارد میشــود
روســریش را میكشــد تــا زیــر ابروهــا و قــوز میكنــد و مــیرود
بیــرون.

ســه روز اســت اینجاییــم .صبحهــا اول وقــت راه میفتیــم میرویــم
عیــد دیدنــی؛ مــن و علــی .مامــان نمیایــد .دو زانــو مینشــیند تــوی اتاق
مهمانــی كنــار مهمانهایــی كــه بــه زبــان خودشــان و یك جــور دیوانه
كننــدهای بــا آدم احوالپرســی میكننــد .تكتــك آدمهــا حــال
هــم را میپرســند .صداهــا در هــم میپیچــد و آدم گیــج میشــود.
وقتــی هســتم مــن هــم مینشــینم كنــار مامــان ،حواســم هســت ســرم
را نینــدازم پاییــن .بایــد تــوی چشــم آدمهــای غریبــه نــگاه كنــم و
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منتظــر باشــم چــه وقــت نوبــت مــن میشــود .خوشــبختانه ســؤوال و
جوابهــا تكراریانــد و الزم نیســت در مــوردش فكــر كنــم .از مــن
میپرســند مامانــت خوبــه؟ حــاال مامــان جلــوی چشمشــان نشســته.
خــب خــوب یــا بــدش را خودشــان بایــد تشــخیص بدهنــد یــا اینكــه
از خــودش بپرســند .بعــد بــاز از مامانــم حــال خــودش را میپرســند،
انــگار گــزارش مــن كافــی نیســت ،پش ـتبندش از مامــان حــال مــن
را هــم میپرســند .بعــد چــای میخورنــد .شــیرینی میخورنــد .میــوه
پوســت میكننــد .بعــد بلنــد میشــوند میرونــد و هنــوز آنهــا
نرســیدهاند خانــهی خودشــان كــه مــن و علــی بــدو بــدو میرویــم
پیــش همینهــا عیــد دیدنــی و هــی حــال هــم را میپرســیم ،انــگار
تــوی همــان چنــد دقیقــه اتفــاق جدیــدی افتــاده باشــد.
بــه علــی میگویــم كفــش پایــم را زده ،دوســت دارم كفشهــا را در
بیــاورم و پــا برهنــه برگــردم خانـهی خــودم .بــروم بنشــینم لــب تختــم
و مجلــه فیلمهایــم را ورق بزنــم .مجلــهی فیلــم ویــژهی نــوروز را
نخریــدم علــی .اینهــا را نمیگویــم .بــه جایــش میگویــم ســال نــو
شــما هــم مبــارك باشــد و شــیرینی ریــز نخودچــی را میگــذارم تــوی
دهانــم .شــیرینی خیــس میخــورد و تكههــای زرد آرد میچســبد
الی دندانهایــم.
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امــروز مــن ظرفهــا را میشــویم .شــیوا هــم كنــارم اســت و بــا مــن
آب میكشــد .شــیوا همســن مــن اســت .امــا درس را ول نكــرده،
ســوم دبیرســتان اســت و ســال دیگــر دیپلــم میگیــرد .یــادمآمــد كــه
رزا و بیتــا هــم باالخــره دیپلمــه میشــوند .شــیوا قــدش از مــن خیلــی
بلندتــر اســت .اســتخوانهایش درشــت و قــوی اســت و موهــای بلنــد
ســیاه دارد و پشــت لبــش هــم موهــای زبــر تیــره .ابروهــای پــر پشــتش
هــم بــاالی بینـیاش بــه هــم پیوســته اســت و حالتــی از اخــم و جدیــت
بــه چهــرهاش داده .همیشــه روســری ســرش اســت .تــوی ایــن چنــد
روز موهایــش را فقــط یــك بــار وقتــی رفتــه بــودم حمــام ،دیــدم .تازه
مشــغول شــده بــودم كــه كســی زد بــه در حمــام .لخــت بــودم .در را تــا
نیمــه بــاز كــردم .شــیوا بــود .حمــام بخــار داشــت و درســت نمیدیــدم.
ی روی شــانهها بــود .در را
روســری ســرش نبــود .دو تــا بافت ـهی مــو 
هــل داد .زود بــا فشــار زانــو جلــوی بــاز شــدن بیشــتر در را گرفتــم.
گفــت« :درو بــاز كــن بیــام پشــتتو بشــورم».
تعجــب كــردم .تــا بــه حــال كســی ســعی نكــرده بــود وقتــی حمــام
هســتم ،داخــل شــود .گفتــم« :نــه ممنــون».
بعــد او اصــرار كــرد .در را بــاز هــل داد و هــی میگفــت« :چــرا؟ بــذار
بیام پشــتتو بشــورم».
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دوســت نداشــتم بیایــد .دوســت نــدارم كســی عریــان ببینــدم .شــیوا
خســته شــد از اصــرار و رفــت.
شســتن ظرفهــا كــه تمــام میشــود ،شــیوا صبــر نمیكنــد مــن بیایــم،
دســتش را میشــوید و از آشــپزخانه مــیرود بیــرون .بــا مــن زیــاد
حــرف نمیزنــد و خیــال میكنــم چنــدان از مــن خوشــش نمیایــد.
میخواهــم بــروم كــه فــروزان میایــد تــو .ســینی چــای را میگــذارد
روی ســكوی كنــار ظرفشــویی و اســتكانها را میچینــد تویــش.
خجالــت میكشــم بــروم بیــرون .بیخــودی خــودم را معطــل
میكنــم .فــروزان نگاهــش بــه جایــی اســت كــه نمیدانــم كجاســت.
دم روســریش را دســتش گرفتــه و هــی ســفت میكنــد و یــك جایــی
تــوی ســینی چــای را نــگاه میكنــد .میگویــد« :علــی بدترینشــونه».
میگویم« :بله؟»
میگوید« :بهترینشون نادره و بدترینشون علی».
نــادر شــوهر خــودش اســت .همــان كــه روز خواســتگاری از بقیــه بهتر
حــرف م ـیزد .پشــتش را بــه مــن كــرده و اســتكانها را یكــی یكــی
میگیــرد زیــر شــیر ســماور .پشــتش مثــل كســی كــه در خــودش فــرو
رفتــه باشــد خمیــده اســت .بــاز میگویــد« :اینــا اص ـ ً
ا راضــی نبــودن
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علــی تــورو بگیــره ،علــی هــم میتــرا رو میخــواس ،دختــر خواهــر
فــری».
میتــرا را دیــدهام .همیــن امــروز صبــح آمــده بــود عیــد دیدنــی خانـهی
آقاجــان .قــدش بلنــد اســت .روپــوش كــرپ ســیاه پوشــیده بــود كــه
دكمههــای نقــرهای درشــت داشــت .روســری ســاتن كوتــاه ســرش
بــود .روســری ســورمهای كــه رویــش نعلهــای طالیــی داشــت.
ابروهایــش را نــازك برداشــته بــود و ماتیــك بــراق قرمــز زده بــود.
دور مــچ ســفیدش چنــد تــا النگــو داشــت و دســت دیگــرش هــم
یــك ســاعت بــا بنــد طالیــی و یــك دســتبند پهــن هــم بســته بــود.
یــك پــاك گنــدهی اهلل هــم بــود كــه از یق ـهی روپوشــش بیــرون
افتــاده بــود .اســم شــوهرش احمــد كلهپــز بــود .یعنــی آقاجــان كــه
میخواســت معرفیــش كنــد ایــن طــوری گفــت .گفــت ایــن آقــا
احمــد كلهپــزه ،میتــرا صورتــش را حركــت نمـیداد .حــرف نمـیزد.
نمیخندیــد .اخــم هــم نمیكــرد .فقــط ســام گفــت و نشســت كنــار
آقــای احمــد كلهپــز .میتــرا در ســكوتش بــه چیــزی مغــرور بــود كــه
نمیدانســتم چیســت .فــروزان میگویــد« :علــی میتــرا رو میخواســته
و حتــی خواســتگاری هــم رفتــن ولــی ســر مهریــه توافقشــون نشــد.
خــب میتــرا هــم بهــش برخــورد ،حــق داشــت ،نــه؟»
و سرش را به تایید تكان میدهد.
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 خــب دختــره خوشــگله .فامیلــم بــود ،برایــش بــد شــد .اونــم ازلجــش درجــا عروســی كــرد .همیــن ســه مــاه پیــش شــوهر كــرد .تــو
اگــه بدونــی علــی چــی كار میكــرد.
گریــهام گرفتــه اســت .بــه نظــرم میتــرا بــا آن قــد و هیــكل ،بــا آن
ســكوت اســرارآمیزش كســی نیســت كــه مــن حریفــش بشــوم .میتــرا
روپــوش كــرپ میپوشــد و وقــت رفتــن بــرق كفشهــای ورنــی
پاشــنه بلنــدش حالتــی از قــدرت و جدیــت بــه او داده بــود .مثــل مــن
نیســت كــه شــلوار لــی میپوشــم بــا روپــوش تتــرون و كفــش كتانــی
ســاقدار ســفید .مــن چیــزی از زنانگــی نــدارم .هنــوز مثــل دخترهــای
دبیرســتانی هســتم .ســینههای كوچــك مــن ،گــردن باریكــم ،بــدن
شــكنندهام چیــزی در خــودش نــدارد .حتــی تجمــات میتــرا را هــم
نــدارم .هنــوز در گردنــم بنــد كفشــی اســت كــه یــك مهــرهی آبــی
از آن رد میشــود .یــادگاری رزا .علــی میایــد ســینی چــای را ببــرد،
میگویــد« :چیــه دو تــا جاریــا بــا هــم خلــوت كردیــن؟»
مــن خنــدهام نمیگیــرد .فكــر میكنــم بــرای جــاری زنــی بــودن
زیــادی جوانــم .از علــی بــدم میایــد .از فــروزان هــم .بــا ایــن همــه
حــاال راز مشــتركی بــا او دارم و همیــن حالــم را بدتــر میكنــد.
فــروزان میگویــد« :دارم روشــنش میكنــم».
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علی میگوید« :حاال زیادی روشنش نكن آتیش بگیره».
بعــد هــر دو میخندنــد .مــن نفــر ســومی هســتم كــه آنجــا حضــور
نــدارم .انــگار شــبكاله غیبــی ســرم باشــد .علــی ســینی را كــه
میگیــرد ،فــروزان میگویــد« :بگــم علــی آقــا؟ بگــم؟»
علــی تــوی درگاهــی اســت ،برمیگــردد بــه فــروزان نــگاه میكنــد
و میپرســد« :چــی رو؟»
فــروزان ریــز میخنــدد و بــا كــف دســت روســریش را میدهــد
جلــو.

صــادق كارش پیــش مهنــدس منصــوری گرفتــه .حــاال دیگــر ماهــی
یــك بــار میایــد تهــران ،پنــج شــش روزی پیــش مــا هســت و بعــد بــاز
مـیرود .حــاال مدتــی اســت ناپدیــد شــده .هیــچ خبــری ازش نداریــم.
تلفــن نمیكنــد ،نامــه هــم نمیدهــد .بابــا چنــد بــار بــه خان ـهای كــه
آنجــا بــا كارگرهــا زندگــی میكنــد تلفــن كــرده امــا هــر وقــت
زنــگ میزنــد صــادق نیســت .صبــح اول وقــت نیســت .نیمــه شــب
نیســت .كارگرهــا دســتپاچه میشــوند و مــدام هــی میگوینــد
حالــش خــوب اســت .مامــان دارد دیوانــه میشــود .بابــا چنــد بــار هــم
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تلفــن كــرده بــه مهنــدس منصــوری .مهنــدس میخنــدد و میگویــد
ایــن پدیــدهی شــما خیلــی چیــز عجیــب و غریبــی اســت .بــه صــادق
میگویــد پدیــده .او را همینطــور صــدا میكنــد .انــگار اســمش
باشــد .میگویــد« :حالــش خوبــه و مدتیــه روزهی ســكوت گرفتــه و
تــوی خونــه مونــده .ســر كار نمـیره .بــا كســی هــم حــرف نمیزنــه.
فقــط میــاد ســر ســفره میشــینه غــذا میخــوره و بعــد م ـیره .بهــش
میگــم جاكــش ایــن بازیــارو بــذا كنــار ،بــه فكــر اون مــادرت بــاش.
هیچــی نمیگــه كونــی».
مهنــدس منصــوری خیلــی بــد دهــن اســت و بابــا هم ـهی حرفهــای
بــد مهنــدس را كلمــه بــه كلمــه بــرای مامــان تكــرار میكنــد .نمیدانــم
چــرا .شــاید میخواهــد اینطــوری دق و دلیــش را ســر صــادق
خالــی كنــد ،خــودش كــه اهــل فحــش دادن نیســت .فحشهــای
مهنــدس را میگویــد و میخنــدد و صدایــش میلــرزد .مــن هــم
خوشــم میایــد مهنــدس اینطــوری حــرف میزنــد .مخصوصــاً كــه
فكــر میكنــم لبهــای مهنــدس چطــور زیــر ســبیلهای ســیاه پــر
پشــتش ،میجنبــد و مهنــدس ایــن فحشهــا را كــه میدهــد چطــور
هــی دســت میكشــد بــه زبــری ســر همیشــه از تــه تراشــیدهاش.
حــاال چنــد روز اســت كــه بابــا دیگــر تلفــن نمیكنــد و پــی صــادق
را نمیگیــرد .مثــل كســی اســت كــه بچــهی كوچــك تخســش را
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گذاشــته خانــهی همســایه و حــاال بــرای اینكــه از شــرش خــاص
باشــد آفتابــی نمیشــود .مامــان امــا ول نمیكنــد .میگویــد بالیــی
ســر ایــن پســره آمــده .میگویــد حتمــاً كارگرهــا او را از صخــره
مخــره هــل دادهانــد پاییــن و كشــتهاند .همینطــور میگویــد صخــره
مخــره .یاســوج بــه نظــرش نــوك یــك كوه بلنــد اســت بــا كارگرهای
بــد ذات كــه همــه آنجــا جمــع شــدهاند تــا صــادق را هــل بدهنــد.
مــن فكــر میكنــم مامــان میدانــد كــه صــادق حالــش خــوب اســت
و فقــط بــاز دیوانــه بازیــش عــود كــرده و آن قــدر ادا درمیــاورد تــا
مهنــدس منصــوری و همــهی كارگرهــا یكییكــی خودشــان را از
صخــره پــرت كننــد پاییــن .بــا ایــن همــه امــا هــر روز غــش میكنــد.
هــر روز رنگــش شــبیه دنبـهی خیسخــورده تــوی آبگوشــت ،ســفید
میشــود و صورتــش بــاد میكنــد و بــا چشــمهایی كــه زیــرش
پیلههــای صورتــی بســته بــه بابــا نــگاه میكنــد و میگویــد« :تــو
عرضــه نــداری كــه نشســتهای اینجــا و نمــیروی پــی صــادق».
همینطــوری زل میزنــد بــه بابــا و میگویــد بیعرضــه ،و خــودش
عرضــه دارد كــه روزی ده بــار از هــوش م ـیرود و دســتش سســت
میشــود و قابلمــهی غــذا را میریــزد كــف آشــپزخانه یــا كاســه و
بشــقابها را میشــكند .اینهــا خــوب اســت ،چــون مامــان ،مــادر
اســت و مــادر بایــد نگــران بچـهاش باشــد .مــادر بایــد میگــرن داشــته
باشــد و دســت و پایــش درد كنــد و زیــر چشــمهایش هــی كبــود
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شــود.

بابــا اســتخوان قلــم را دســتش گرفتــه و محكــم میكوبــد روی
مشــتش كــه تكیـهگاه دســت دیگــر شــده .بــا هــر حركتــش عضــات
صورتــش میلــرزد .میــز میلــرزد .كاســه بشــقابهای روی میــز
میلرزنــد و از بابــا صدایــی مثــل هنهــن درمیایــد .دانههــای برنــج و
ذرات چــرب خورشــت همــه جــا میپاشــند و در نهایــت تکـهای ِکــرم
ماننــد و لــزج از مغــز اســتخوان میلیــزد بیــرون .مامــان در ســكوت
نگاهــش میكنــد .بابــا حواســش بــه خــودش اســت .بــه اســتخوان قلــم
نازنینــش .بــه غــذا خوردنــش كــه برایــش یــک مراســم آیینــی اســت
و چشــمهایش ســرگردان بیــن ظــرف ســاالد و ترشــی و ماســت و
زیتــون اســت .ســر غــذا حــرف نمیزنــد امــا بــا ســر و صــدا غــذا
میخــورد .فــرت میکشــد و لــذت غــذا خــوردن را بــرای خــودش
چنــد برابــر میکنــد .مامــان میگویــد« :فــرت نكــش!» بابــا بــا دقــت
یــك باستانشــناس بــه اســتخوان قلــم نــگاه میكنــد .مــن بــا چنــگال
لوبیاهــا را از ســبزی جــدا میكنــم .زنــگ میزننــد .منتظــر كســی
نیســتیم .تــا بابــا بلنــد شــود ،صــدای چرخانــدن كلیــد تــوی قفــل در
میایــد .مــن و مامــان و بابا تــوی درگاهی خشــكمان زده .صادق اســت.
ســر و رویــش چــرك و كثافــت اســت و بــا چش ـمهای ســبزش کــه
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از ســیاهی صورتــش وغزده نگاهمــان میكنــد .اگــر همینطــوری
تــوی خیابــان میدیدمــش خیــال میكــردم خیابانخــواب اســت.
مامــان زودتــر از همــهی مــا عكسالعمــل نشــان میدهــد؛ مــیدود،
صــادق را بغــل میكنــد و هــی فشــارش میدهــد و هــی موهــای
چــرب و چیلــش را میبوســد .بابــا هــم هــی دســت میكشــد بــه
گوشــهی چشــمهایش .مــن حرفــی نمیزنــم .از میــان اشــكها و
بوســهها عبــور میكنــم و مــیروم تــوی اتاقــم ،در را میبنــدم و
مینشــینم لــب تخــت.

ط كوچــه مــردم جمــع
از پیــچ كوچــه كــه میگذریــم ،میبینیــم وس ـ 
شــدهاند .مــن و صــادق قــدم تنــد میكنیــم .تــوی راه صــادق مخــم
را جویــده بــس كــه جفنگیــات ســرهم كــرده؛ برایــم تعریــف میكنــد
كــه چطــور تــوی یاســوج كســانی بودنــد كــه آدمهــا را از مــرز رد
میكردنــد و میبردنــد تركیــه .صــادق هــم میخواســت همیــن كار
را بكنــد .یــك هفتـهی تمــام نشســته فكــر كــرده .البــد همــان هفتـهای
بــوده كــه گــم و گــور شــده بــود .خــوب كــه فكــر كــرده بــه ایــن
نتیجــه رســیده بــا اینكــه بــه نفعــش هســت بــرود امــا بــه خاطــر مامــان
بایــد بمانــد .گفــت« :فكــر كــردم مامــان از دوری مــن دق میكنــد».
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تــوی دلــم برایــش شیشــكی بســتم .همیشــه همیــن را میگویــد .یــك
وقتــی هــم بــود رفتــه بــود انزلــی ســوار قایــق شــده بــود .بعــد قایــق
واژگــون شــده بــود یــا اینكــه دوســتانش بــه شــوخی پرتــش كــرده
بودنــد میــان آب كــه داشــت غــرق میشــد .خــودش میگویــد رفتــه
زیــر آب و هــی دســت و پــا زده و آمــده بــاال و میدیــده كــه مــردم
تــوی سرشــان میزننــد و دســت دراز میكننــد تــا بگیرنــدش و او
بــاز میرفتــه تــه آب و آخــر ســر بــس كــه تقــا كــرده خســته و
كوفتــه تهنشــین شــده كــف دریــا و بعــد ناگهــان یــاد مامــان افتــاده
كــه اگــر بدانــد صــادق غــرق شــده از غصــه دق میكنــد .آن وقــت
هــم همیــن را گفتــه بــود ،از غصــه دق كــردن مامــان مشــغلهی دائمــی
ذهــن صــادق بــود .پــس دســت و پــا زده بــود و دم پــارو را گرفتــه
بــود و مــردم كمــك كــرده بودنــد بیایــد بــاال و روی دســت بــرده
بودنــش بیمارســتان .حتــی دوران ســربازیش وقتــی كردهــای كوملــه
ســر ســربازها را گــوش تــا گــوش میبریدنــد ،بــه صــادق كــه
میرســیدند ،احتمــال دق كــردن مامــان ،چیــزی بــود كــه مانعشــان
میشــد.
بعــد شــروع كــرد از علــی بــد گفتــن .علــی را بعــد از عیــد ندیــدهام.
مراغــه اســت و رابطــهی مــا فقــط تلفــن و نامــه اســت ،امــا صــادق
بــه ایــن هــم راضــی نمیشــود .میخواهــد ك ً
ال علــی از صفحــهی
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روزگار محــو شــود و در ایــن بــاره مــخ مــن را میجــود .گوســفند
دیــد تــوی خیابــان ،گفــت تــو هــم زندگیــت مثــل ایــن گوســفند
میشــود آخــرش .بعــد حتــی ایســتاد ،زل زد بــه گوســفند كــه لــب
جــوی بــرای خــودش بعبــع میكــرد و ســر تــكان داد .انــگار بــا
حیــوان خــدا تلهپاتــی گرفتــه بــود .مــن جوابــش را نم ـیدادم .چــی
میگفتــم؟ حوصلــهاش را نــدارم .از اینجــور گفتوگوهــا بــدم
میایــد .از اینكــه اعضــای خانــواده بنشــینند دور یــك میــز و بــا هــم
دربــارهی مشكالتشــان حــرف بزننــد یــا بــرادر بزرگتــر خواهــرش
را ببــرد تــوی خیابــان بچرخانــد و بخواهــد حــرف بزنــد و حــرف بزنــد
و خیــال كنــد بــا حــرف كــه از لــب و لوچـهاش آویــزان اســت ،كاری
پیــش م ـیرود ،حالــم بــد میشــود .مشــكالت آدمهــا مــال خودشــان
اســت .مــال خودشــان تنهایــی .هیچكــس حــق نــدارد بدبختیهــای
كســی دیگــر را صاحــب شــود .امــا صــادق ایــن را نمیفهمــد .صــادق
از بابــا یــاد گرفتــه كــه همــه چیــز بایــد اشــتراكی باشــد .بــرای صــادق
دفتــر خاطــرات قف ـلدار معنــی نــدارد.
نزدیــك خان ـه رســیدهایم .خانــم ابراهیمــی و حــاج خانــم چــادر دور
خودشــان پیچیدهانــد و بــا فاصلــه از حلقــهی آدمهــا ایســتادهاند بــه
پچپــچ .نزدیــك كــه میشــویم میفهمیــم دم در خانــهیماســت
كــه همســایهها جمــع شــدهاند ،منتهــا معلــوم نیســت دور چــی حلقــه
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زدهانــد .مــردم را كنــار میزنیــم .مامــان نشســته لــب پلــه و یكــی از
زنهــای همســایه دارد شــانهاش را میمالــد و یكــی آب قنــد بهــش
میخورانــد .بابــا بــا مردهــای همســایه مشــغول اســت .در خانــه
چهارتــاق بــاز مانــده و آشــفتگی تــوی خانــه از همینجــا پیداســت.
م ـیدوم داخــل ،فرشهــا زیــر و رو شــده و تــا خــورده میــان اتاقنــد.
تــوی آشــپزخانه كیســهی برنــج ســر و تــه شــده و كمدهــا بــه هــم
ریختــه اســت .در یخچــال بــاز مانــده .مــیدوم بــاال مبلهــا تــوی
اتــاق مهمانــی ســر و تــه شــده و جــر خــورده .برمیگــردم و از پلههــا
ســرازیر میشــوم .رختخــواب مــن بــه هــم ریختــه و نقاشــی دلقكــم
از ســقف جــر خــورده آویــزان اســت .میایــم بــاال ،صــادق گیــج مانــده
وســط هــال .كمــك میكنیــم مامــان بیایــد تــو .همســایهها را رد
میكنیــم برونــد .صــادق تشــكر میكنــد و در را تــوی صورتهــای
ترسیدهشــان میبنــدد.
خانــه را دزد زده ،دزدهــا مســلح بودنــد ،بــا ماشــین كمیتــه .مامــان
میگویــد از ایــن پاترولهــای شــكالتی داشــتند .لبــاس كمیتــه تنشــان
بــود ،دو تــا مــرد و یــك زن چــادری ،زنــگ در را زدهانــد و مامــان كه
قــرار بــود قبلتــر از پشــت پنجــره یواشــكی بیــرون را بپایــد حواســش
نبــوده و همینطــوری گوشــی دربــاز كــن را برداشــته .بابــا میگویــد:
«مگــه نگفتــه بــودم بهــت چــی كار كنــی؟»
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مامــان میگویــد« :حواســم نبــود خــب .داشــتم ظــرف میشســتم.
ســیبزمینی هــم ســر گاز بــود .تلفــن هــم همــون وقــت زنــگ زد.
هــول كــردم ،حواســم پــرت شــد ،پرســیدم كیــه؟ گفتــن خانــم بیــا دم
در .زنــه بــود .خیــال كــردم گــدا باشــه .یــا همســایه .چــه میدونســتم
كیــه؟ رفتــم دم در ماشــین كمیتـهرو دیــدم بنــد دلــم پــاره شــد .مــردا
لبــاس ســپاهی تنشــون بــود .ریــش داشــتن .زنــه هــم كــه چــادری .از
همینــا كــه هســتن .تــو تلویزیــون هســتن .تــو خیابونــا هســتن».
صــادق دارد فــرش هــال را پهــن میكنــد .بعــد مــیرود كیســهی
وارونــهی برنــج را بلنــد میكنــد .كیســه جــر خــورده و برنــج بــا
صــدای شیششــش ســرازیر میشــود كــف آشــپزخانه .میگویــد
«اكــه هــی»...
و دســت بــه كمــر میایســتد .بــاز مشــغول میشــود ،میپرســد« :كارت
شناســایی نخواســتی ازشــون؟ رو سینهاشون اسماشــون نبود؟»
 چــه میدونــم ،مــن از تــرس زهــره تــرك شــده بــودم .مگــه مونــدنمــن كارت ازشــون بخــوام .مــرده بــا تــه تفنگــش همچیــن زد تختــه
ســینهام پــرت شــدم كــف زمیــن.
یقــهاش را بــاز میكنــد .روی تــن ســفیدش ،نزدیــك پســتانهای
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چاقــش كبــودی وســیعی پیداســت .بابــا دلــش میســوزد ،از نگاهــش
میفهمــم .همیشــه وقتــی دلــش بــرای مامــان میســوزد حرفــی
نمیزنــد .فقــط بــه مامــان نــگاه میكنــد و بعــد برمیگــردد مــرا نــگاه
میكنــد .انــگار بگویــد ببیــن چــه بالیــی ســرش آمــده؟ حــاال هــم
بــه مــن نــگاه میكنــد و لبــش را میگــزد .میگویــد« :آخــه چــی
میخواســتن؟ دنبــال مــن بــودن؟»
 گفتــن بــه مــا گــزارش دادن تــو خونهتــون اســلحهاس .مــن گفتــمچــی میگیــن آقــا مــن تــا حــاال تــو عمــرم از نزدیــك تفنــگ ندیــدم.
اســلحهمون كجــا بــود؟ گــوش نكــردن كــه ،زنــه مشــغول شــد بــا مــن
حــرف زدن ،مــردا میگشــتن تــو اتاقــا .زنــه ســلیطه بــا لگــد زد گونــی
برنــج رو ســر و تــه كــرد ،گفــت وضعتونــم كــه خوبــه برنــج ایرانــی
میخوریــن».
صــادق یكهــو انــگار یــاد چیــزی افتــاده باشــد میگویــد پــوالم و
مــیدود بــاال ،مــن و بابــا هــم دنبالــش میرویــم .رو تختــی را كــه
مچالــه شــده روی تخــت مینــدازد كنــار و دســت میكنــد تــوی
روكــش تشــكش .مكــث میكنــد و بــاز دســتش را پــی چیــزی زیــر
روكــش حركــت میدهــد .دســتش را میكشــد بیــرون .تشــك را
بلنــد میكنــد و روكشــش را درمیــاورد .میگویــد« :بــردن».
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روكش را مثل كیسهای بزرگ و خالی میتكاند.
 بیناموسا! چی بود؟ چهــارده هــزار تومــن پــول پسانــداز داشــتم .گذاشــته بــودم تــوروكــش تشــكم.
 پولو اونجا میذارن مرد حسابی؟مــن از بــاالی پلههــا خــم میشــوم و بــه مامــان میگویــم« :پــوالی
صادقــو بــردن».
صادق به من میگوید« :تو خفهشو!»
بابا میگوید« :چته تو؟»
 چــم باشــه خوبــه؟ ســه مــاه تــو یاســوج جــون كنــدم ایــن پولــوگذاشــتم كنــار.
مامــان از پاییــن داد میزنــد« :در كمــد دیــواری رو بــاز كنیــن تــو
جیــب كــت باباتونــو ببینیــن طالهــا هســت؟»
305

شهناز گلمحمدی

نسیان

طالهــا را بــرده بودنــد .همــه تــوی یــك كیسـهی نایلونــی بود .انگشــتر
یاقــوت مامــان و حلقـهی ازدواجــش ،زنجیــر ظریفــی كــه یــك پالك
عقیــق داشــت كــه از مشــهد خریــده بودیــم و نــام مــن رویــش حــك
شــده بــود و یــك جفــت گوشــوارهی مامــان كــه هیچوقــت گوشــش
نمینداخــت و دو تــا ســكه كــه داشــتیم ،همــه را بــرده بودنــد .ســاعت
مچــی مامــان كــه لــب پنجــرهی آشــپزخانه بــود و هفتــاد هزارتومــن
پولــی را هــم كــه تــوی كیســهای در حبــاب چــراغ دیــواری كــه
المپــش ســوخته بــود و هیچوقــت روشــن نمیكردیــم ،چپانــده شــده
بــود بــرده بودنــد و مــا نمیدانســتیم بایــد بــه كــی شــكایت كنیــم.

مامان میگوید« :بهشون گفتم شما این همه دزد دارین؟»
زنعمو پوران میگوید« :اوا»...
مامــان میگویــد« :واال بــه خــدا ،یــه آلبــوم آوردن بــه چــه كلفتــی،
گفتــن بــه اینــا نــگاه كــن بگــو كدومشــون بــودن؟ هرچــی ورق زدم
دزدای خونــه مــا تــوش نبــودن .رفتــن یــه آلبوم دیگــه آوردن ...خســته
شــدم بــس كــه عكــس دیــدم .رئیــس كالنتــری گفــت خانــم ایــن چــه
حرفیــه .گفتــم خــب راس میگــم دیگــه .آخرشــم همــون رئیــس
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كالنتــری گفــت پــی ایــن ماجــرا رو نگیریــن بهتــره .مــا هــم از خیــرش
گذشــتیم».
عمــو باقــر صورتــش پشــت دود ســیگارش گــم و پیــدا میشــود و
میگویــد« :خــدا خواســت بــرای شــما اینجــوری بشــه .مالتــون
رفــت ،عوضــش جونتــون در امــان بــود».
بعد صورتش پشت دود باز گم شد.
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شــوهر خالــه آمــده تهــران ،خوابــگاه زهــره عــوض شــده و پــدرش
پــی كارهــای اوســت .شــبها میاینــد خانــهی مــا .زهــره حالــش
خــوب نیســت .چنــد روز قبــل از آمــدن پــدرش ،یــك شــب تــا صبــح
را بــا فریبــرز بــوده .خــودش میگویــد مثــل زن و شــوهرها بــا هــم
بودنــد .زهــره بــرای فریبــرز ســوپ شــیر درســت كــرده بــا ماهــی.
فریبــرز گفتــه ســوپهای مــادرش مــزهی ســرب میدهــد .ســوپ
زهــره را دوســت داشــته ،بعــد زهــره بــرای فریبــرز رقصیــده و لباســش
را اتــو كــرده.
ســاعت چهــار صبــح اســت .خوابــم نمیبــرد .بــه پهلــو میچرخــم .بــه
ســختی ،تــن زهــره چســبیده بــه مــن و گرمــای بدنــش كالفـهام كــرده.
صورتــش تــوی دهــان مــن اســت و در تاریكــی خطــوط نورانــی
باریكــی از صورتــش پیداســت .آرام بلنــد میشــوم .تشــك مــوج
برم ـیدارد و زهــره خــودش را كــش و قوســی میدهــد .چشــم بــاز
میكنــد و تــوی تاریكــی زل میزنــد بــه مــن .تــكان نمیخــورم،
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میترســم بــاز بیــدار شــود و بخواهــد ادامــهی ماجــرای خــودش را
بــا فریبــرز تعریــف كنــد .تــا آنجــا رســیده كــه فریبــرز گفتــه تــو از
مــن بزرگتــری و خانــوادهی مــن راضــی بــه ازدواج مــا نمیشــوند.
نــه ،آنجــا بــود كــه بــه زهــره گفتــه بــود ســینههایش كوچــك اســت
و كاش چاقتــر بــود ،یــا شــاید ســر ایــن حــرف كــه گفتــه بــود مــن
زنــی دوســت دارم كــه بــور باشــد و پوســت ســفید داشــته باشــد و آخ
كــه اگــر چنیــن زنــی داشــته باشــم روزی ده بــار ...گفتنــش ســخت
اســت .مــن حتــی نمیتوانــم تــوی ســرم ایــن حــرف را تكــرار
كنــم .زهــره امــا گفــت .عیــن حــرف فریبــرز را بــه وضــوح تكــرار
كــرد .احســاس میكنــم حتــی از گفتنــش كیــف كــرد .از اینكــه
یــك گوشــه بنشــیند و ببینــد كــه فریبــرز بــا زن ســفید و چاقــش چــه
میكنــد ،لــذت میبــرد .بیچــاره زهــره مریــض و دیوانــه شــده.
جلــوی پــدرش هــی میخنــدد و بــه مامــان مثــل یــك خواهــرزادهی
موفــق میگویــد خالــه جــون .بعــد میایــد تــوی اتــاق مــن و تــا صبــح
بالــش مــن از اشــكهایش خیــس اســت .كاش راضــی میشــد
تــوی رختخــواب خــودش بخوابــد .زیــر لــب چیــزی نامفهــوم غرغــر
میكنــد و بــه پهلــو میچرخــد .آرام بلنــد میشــوم و از رویــش
میگــذرم و از تخــت میایــم پاییــن .كورمــال كتابــم را پیــدا میكنــم
و میایــم مینشــینم تــوی هــال پاییــن ،میخوانــم.
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نمیدانــم چقــدر گذشــته .نمیدانــم هــوا روشــن شــده یــا نــه .از دور
صــدای كســی میایــد كــه تــوی هــوا عربــی میخوانــد .دارد صبــح
میشــود .از روشــن شــدن هــوا میترســم .از صــدای گنجشــكهای
دیوانــه .از اینكــه روز شــروع شــود بیــزارم .كســی میگویــد« :بــه
بــه»...
شــوهر خالــه اســت .كلـهی ســحر هــم آن خنــدهی ترســناكش را دارد.
میگویــد« :درس میخونــی؟ زنــده بــاد ،زنــده بــاد».
بلنــد بلنــد حــرف میزنــد و صدایــش یــك جــور زنندهای در ســكوت
خانــه میپیچــد .جوابــش را نمیدهــم .اصــ ً
ا ایــن وقــت صبــح
دهانــم بــاز نمیشــود .مـیرود پاییــن دستشــویی .خانــه ســاكت اســت
و مــن صــدای شاشــیدنش را میشــنوم .دوســت نــدارم بــاز ببینمــش.
مــیروم اتاقــم و دراز میكشــم روی تشــك زهــره كــه از دیشــب
پــای تخــت مــن پهــن اســت .هــوا روشــن شــده .دســتم را میگــذارم
زیــر ســرم و بــه زهــره نــگاه میكنــم كــه موهــای ســیاهش ریختــه
تــوی صورتــش .از میــان موهایــش ،نــوك بینــی و دهــان بزرگــش
كــه نیمــه بــاز مانــده ،پیداســت.
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مامــان ســینی چــای را میگــذارد روی میــز .میپرســد« :آقــای
جاللــی ناهــار منتظریــم هــا».
شــوهر خالــه میگویــد« :معلــوم نیســت بیــام یــا نــه ،بایــد ببینــم كار
خانــم دكتــر چــی میشــه».
شــوهر خالــه كــه حــرف میزنــد مــن خیــال میكنــم تــوی درمانــگاه
هســتم .دندانهــای زیــادی ســفیدش هــم مــن را یــاد لبــاس پزشــكی
مینــدازد و راهروهــای بیمارســتان كــه همیشــه نــور ســفید بهــش تابیــده
و موهــای ســیاه همیشــه براقــش هــم خیــال كنــم بــوی مــاده ضــد
عفونــی بدهــد .خانــم دكتــر صورتــش از گریـهی دیشــب هنــوز پــف
دارد .وقتــی بیــدار شــد گفــت كــه چــه نقش ـهی خوبــی بــرای دیــدن
فریبــرز دارد .پرســیدم« :دیــدن فریبــرز مگــر نقشــه میخواهــد؟ تــو
كــه هــر وقــت اراده كنــی م ـیروی خان ـهاش ».ظاهــرا ً فریبــرز گفتــه
دیگــر نمیخواهــم ببینمــت .وهلل خیلــی مــرد اســت كــه دارد رك و
پوســت كنــده بــه دختــر خال ـهی مــن میگویــد كــه نمیخواهــدش،
امــا او تــوی ســرش نمــیرود و مــدام دنبــال ســوراخهای مختلــف
میگــردد .ایــن بــار قــرار شــده مــن تلفــن كنــم بــه فریبــرز و بگویــم
یــك كیــف زنانــه پیــدا كــردهام ،كــه مث ـ ً
ا تــوی تاكســی جــا مانــده
و هــر چــی گشــتم جــز همیــن شــمارهی تلفــن چیــزی تویــش پیــدا
نكــردم .البتــه یــك كارت دانشــجویی هــم طبعـاً هســت كــه نــام زهــره
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رویــش هســت .بعــد قــرار بگذاریــم كیــف را یكطــور برســانم بــه
فریبــرز تــا فریبــرز هــم یكطوریتــر برســاندش بــه زهــره و بــاز
مجبــور شــود زهــره را ببینــد .میترســم آخــرش فریبــرز تــوی ایــن
دیدارهــای زوركــی بــاال بیــاورد روی هیــكل دختــر خالـهی مــا .فعـ ً
ا
كــه زهــره دلــش خــوش اســت بــا فكــر بكــری كــه بــه ســرش زده و
تنــد تنــد نــان را كــره مالــی میكنــد و میبلعــد .احتمــاالً در برنامـهاش
اســت كــه چــاق هــم بشــود.
شــوهر خالــه میگویــد« :صبــح بیــدار شــدم ،شــهنازو دیــدم پاییــن
داشــت درس میخونــد .تــو دلــم گفتــم خدایــا شــكرت اینــم دكتــر
شــد».
بابــا چیــزی نمیگویــد .مامــان هــم حرفــی نمیزنــد .صــادق هــم كــه
ك ً
ال بعــد از ماجــرای دزدی دوبــاره رفتــه روی اسلوموشــن .زل زده
بــه شــوهر خالــه و بــدون اینكــه پلــك بزنــد ،فقــط ســر صبــر فــك
اســتخوانیش را تــكان میدهــد و نــان بربــری تــوی دهانــش خیــس
میخــورد .مــن نگاهــم بــه صــادق اســت و میبینــم تكــهی نــان
چطــور از گلــوی باریكــش بــه ســمت مــری حركــت میكنــد .شــوهر
خالــه نمیدانــد مــن درس را رهــا كــردهام .بــرای همیــن متوجــهی
زهــر حرفــش نمیشــود .بیچــاره قصــدش فقــط تحقیــر مــن بــود تــا
حــدی كــه دختــرش را تــوی ســرم بكوبــد .شــاید حتــی نیتــش خیــر
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بــود و خیــال میكــرد هنــوز راهــی باشــد بــرای اینكــه یــك خانــم
دكتــر اضافــه شــود بــه آن درمانگاهــی كــه تــوی ســرش دارد.
زهــره و بابایــش كــه میرونــد بابــا میگویــد« :مرتیكــهی پفیــوز
بیشــرف».
كســی نمیپرســد دربــارهی كــی حــرف میزنــد ،كســی توضیحــی
از بابــا نمیخواهــد .پفیــو ِز بیشــرف بــودن شــوهر خالــه امــری محــرز
اســت« .امــر محــرز» ایــن را تازگیهــا شــنیدهام .دوســتش دارم .آن
طــور كــه «مُــح» از تــه حل ـق در میایــد و روی « َرز» آرام میگیــرد.
صــادق وقــت مناســبی پیــدا كــرده بــرای زبــان بــاز كــردن .ســاعت نــه
صبــح اســت .بابــا هنــوز مغــازه نرفتــه .مامــان دارد غــر میزنــد كــه
جاللــی عادتــش هســت آدم را بالتكلیــف نگ ـه دارد .مــادرم ،شــوهر
خالــهام را بــا نــام فامیــل صــدا میكنــد .بــه نظــرم ایــن نــام فامیــل
بســیار برازنــدهی اوســت .حــرف «ج» كــه ســنگین و ناگهانــی اول
نامــش میایــد خیلــی خــوب اســت؛ شــبیه قیاف ـهی خــود شــوهر خالــه
اســت .قیاف ـهاش كــه یكهویــی اســت .یعنــی تــوی ذوق آدم میزنــد
بــس كــه زننــده اســت .ایــن روزهــا خیلــی بــه نامهــا فكــر میكنــم
و اینكــه همانطــور كــه آدمهــا شــبیه سگهایشــان هســتند ،شــبیه
حــروف نامشــان نیــز هســتند .دیشــب زهــره میــان هقهــق گریههایــش
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میگفــت فریبــرز گفتــه« :هیــچ دقــت كــردی حرفهــای اســمت را
كــه بــه هــم بریــزی میشــود هــرزه؟»
صــادق میگویــد میخواهــد زن بگیــرد .ایــن را خیلــی وقــت اســت
كــه میگویــد .هــی میگویــد و هــی مامــان غــش میكنــد و بابــا
ســر ناهــار اگــر باشــد قاشــق را پــرت میكنــد روی میــز ،اگــر هــم نــه
كــه یــا رادیــو را خامــوش میكنــد یــا تلویزیــون را .حــاال بابــا ایســتاده
وســط هــال و ظــرف ناهــارش هــم دســتش هســت .مامــان نشســته
پشــت میــز و یــك مگــس روی كــره دســت میكشــد بــه ســر و
صورتــش .مــن چهارزانــو نشســتهام روی صندلــی و تــكان نمیخــورم.
فكــر میكنــم اگــر جنــب بخــورم یادشــان میایــد اینجــا نشســتهام و
بعــد میخواهنــد یكطــوری دكــم كننــد .مامــان بــه بابــا میگویــد
َكظــی جــان تــو بــرو مــن خــودم باهــاش حــرف میزنــم .اســم بابــای
مــن بایــد محمــد میبــود كــه مخففــش میشــد ممــد یــا مث ـ ً
ا ممــل.
یــا ســیاوش بــود كــه مامــان صدایــش میكــرد ســیا .امــا حــاال كــه
كاظــم اســت ،خــوب جــور در نمیایــد اص ـ ً
ا .یعنــی هیــچ خوشــایند
نیســت َكظــی .شــبیه اس ـمهای ژاپنــی اســت .بدتــر از آنكــه بابــا هــم
مامــان را اَقــی صــدا میكنــد .كوتــاه شــدهی اقــدس مث ـ ً
ا .نمیدانــم
از كــی امــا از وقتــی یــادم هســت همینطــوری همدیگــر را صــدا
میزدنــد .انــگار خودشــان را بــرای همدیگــر لــوس كننــد .حــاال هــم
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مامــان میخواهــد بابــا را بفرســتد بیــرون .از آن وقتهاســت كــه
میشــود گفــت مامــان منطقــی شــده ،ســرش را انداختــه پاییــن و بــا
انگشــتش روی میــز خــط میكشــد .صــادق میگویــد كــه دختــری
را میخواهــد و او را خــوب میشناســد و تصمیمــش را گرفتــه اســت.
مامــان میگویــد« :باشــه قبــول».
ایــن را میگویــد تــا اوضــاع را آرام كنــد .خــوب فهمیــده دیگــر
بــا غــش و ضعــف نمیتوانــد صــادق را پشــیمان كنــد .میگویــد:
«قبــول اصـ ً
ا مــا همیــن امشــب بــرات میریــم خواســتگاری امــا آخــه
تــو كار داری؟ خونــه داری؟ ســر و ســامون داری؟»
میبینــم كــه بــرادر بدبخــت مــن فكــر همــه چیــز را كــرده ،قــرار
اســت بــرقكاری ســاختمانهای مهنــدس منصــوری را انجــام دهــد.
 بعــدش چــی؟ بعــد كــه ســاختمونا تمــوم شــد؟ میخــوای دهنتــوبــاز كنــی آســمونو نــگا كنــی؟
 بعــد نــداره ،میمونــم تــو همــون دم و دســتگاه مهنــدس ،بــا همونــاكار میكنــم .فقــط میمونــه اجــاره خونــه .اونــم بابــا رو راضــی
كنیــن یــه خونــه بــرام اجــاره كنــه .باباهــای مــردم براشــون همــه كار
میكنــن .اینكــه دیگــه چیــزی نیســت.
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مامــان نــرم شــده .از فكــر اینكــه پســرش دامــاد میشــود دلــش غنــج
میزنــد ،البــد حــاال پیــش خــودش فكــر میكنــد خــب بــه هرحــال
ایــن پســره هــم بایــد ســر و ســامان بگیــرد .میپرســد« :دختــره كــی
هســت؟ مــا میشناســیم؟»
صادق نه میگذارد و نه برمیدارد میگوید« :بیتا».
مامــان كــه خــم شــده روی میــز ناگهــان پشــت صــاف میكنــد.
حرفــی نمیزنــد .مــن را نــگاه میكنــد بــا حالــت پرســنده .مــن
حرفــی نمیزنــم .حركتــی نمیكنــم .ســر تــكان نمیدهــم .لبخنــد
نمیزنــم .نگاهــم را از مامــان مـیدزدم .تــا ســرم را بچرخانــم و نگاهــم
را بــدوزم بــه ســفیدی ســرد یخچــال ،چشــمم میفتــد بــه صــادق كــه
یــخ چهــرهاش آب شــده .حرفــش را زده و خــودش را خــاص كرده.
مامــان میپرســد« :كــدوم بیتــا»؟
من میگویم« :بیتا ،دوست من».
ایــنرا میگویــم و از آشــپزخانه میایــم بیــرون .فكــر میكنــم وظیفـهام
را انجــام دادهام .بــا خــودم میگویــم حــاال كــه نمیشــود صــادق
بــرود بخوابــد روی تخــت معاین ـهی بخــش زنــان ،حقــش هســت بــا
بیتــا ازدواج كنــد.
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دیگــر شــبیه خودش نیســت .نه شــبیه عكسهایــش كــه اول كتابهای
درســی اســت ،كــه مهربــان اســت و عرقچیــن ســفید ســرش دارد و
میخنــدد و كنــار ســماور ایســتاده ،نــه شــبیه نقاشــیهای عظیمــش
روی دیوارهــا كــه از زیــر تیرگــی ابروهــای پرپشــتش بــه مــردم خیابان
نــگاه میكنــد و بــرای دنیــا خــط و نشــان میكشــد .شــبیه ســایهی
خــودش اســت .باریــك شــده .نــور ازش رد میشــود .ایــن چنــد روز
مــدام درازكــش بــوده و ســرم بــه دســت و از آن مردمــی كــه زیــر
تــراس خانــهاش گلــو پــاره میكردنــد از عشــقش خبــری نیســت.
مــردم تــوی خانهشــان هســتند .جلــوی تلویزیونهــا نشســتهاند منتظــر.
تــوی خانـهی مــا هــم همیــن اســت .بابــا میگویــد كارش تمــام اســت.
مامــان میگویــد انقــاب میشــود .صــادق ســر تــكان میدهــد و
میگویــد« :آخــر و عاقبــت هم ـهی دیكتاتــورا همینــه» و بابــا را نــگاه
میكنــد.
بابا میگوید« :پدرسگ حمال!»
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دوربیــن زوم میكنــد روی چهــرهی پســرش .مامــان میگویــد« :ایــن
كــه از حــاال شــبیه یتیمــا شــده».
ابروهایــش را داده بــاال و حــرف كــه میزنــد آدم میترســد یكهــو
بزنــد زیــر گریــه و خــودش را پــرت كنــد روی تخــت پیرمــرد و بابــا
بابــا بگویــد .ازش میپرســند« :وضــع عمومــی امــام چطــور اســت؟»
دســتهایش را جلویــش قفــل كــرده و تــوی دوربیــن را نــگاه
نمیكنــد .ســرش بــاال ،امــا نــه كام ـ ً
ا بــاال ،یــك جایــی بیــن راســت
نگــه داشــتن گــردن و ســر بــه زیــر بــودن ســرگردان اســت .نگاهــش
هــم دو دو میزنــد .میگویــد بــه حــول و قــوهی الهــی و دعــای خیــر
ملــت شــریف ایــران حــا ل امــام رو بــه بهبــود اســت و از دیــروز عالیــم
حیاتیشــان بــه حالــت طبیعــی درآمــده و ضربــان قلبشــان نرمــال شــده.
بــه بابایــش میگویــد امــام .یعنــی تــوی خانــه هــم همینطــوری
صدایــش میكنــد؟ بعــد دوربیــن مـیرود روی یــك چهــرهی دیگــر
كــه گونههــای برجســتهی بــدون مــو دارد .صاحــب گونــه حــرف كــه
میزنــد انــگار گربــه میــو میــو میكنــد .صدایــش از تــه حلقــش گــرد
میشــود و میایــد بیــرون ،كلمــات را میكشــد و بــا كرشــمه تعریــف
میكنــد« :حــاج احمــد آقــا تــا صبــح بــاالی ســر پــدر بیــدار نشســته
بودنــد .بعــد از نمــاز صبــح از ایشــان خواهــش كــردم اســتراحت كنند.
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حــاج آقــا خوابیدنــد .هــوا تــازه روشــن شــده بــود كــه حضــرت امــام
چشــم بــاز كردنــد و فرزندشــان را بــه نــام خواندنــد .مــن رفتــم بــاالی
سرشــان گفتــم احمــد آقــا خوابیدهانــد .گفتنــد بیدارشــان نكــن .بعــد
فرمودنــد معذبــم از اینكــه شــما را بــه زحمــت انداختــم .خدمتشــان
عــرض كــردم اینهــا رحمــت اســت كــه شــامل حــال مــا شــده،
اینكــه در جــوار شــما باشــیم .بعــد حضــرت آب خواســتند .وضــو
گرفتنــد و در بسترشــان دو ركعــت نمــاز خواندنــد».
صاحــب گونــه صدایــش مثــل جیــر لــوالی در میشــود و دســتش را
میگیــرد جلــوی صورتــش.
بابا میگوید« :ای بر پدر آدم دروغگو!»
مامان میگوید« :این مردهها ،نمیخوان به مردم بگن».
صــادق میگویــد« :مــن جــای پســرش بــودم ِس ُرمِشــو میكشــیدم
خالصــش میكــردم».
بابــا چپچــپ نــگاش میكنــد .صــادق میگویــد« :البتــه بایــد زجــر
بكشه » .
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عــادت بابــا ایــن اســت كــه صبــح زود بیدار بشــود ،بــرود دستشــویی
و یــك جــوری اخ و تــف كنــد كــه انــگار میخواهــد مغــزش را از
دماغــش بیــرون بریــزد .بعــد بــرود نان بگیــرد .تــا برگردد خانه ســاكت
اســت و مــن كــه از خــواب پریــدهام بــاز چشــمم گــرم میشــود .بعــد
بــاز میایــد .در را بــه هــم میكوبــد .مــن از جــا میپــرم .بــه پهلــو
میغلتــم .خــواب و بیــدارم .بابــا كیسـهی نایلونــی را خشخــش صــدا
میدهــد .تكههــای نــان را تــوی كیســه میگــذارد .بعــد انــگار هــی
میگــذارد و نانهــا انــگار تمــام نمیشــوند .خشخــش همینطــور
ادامــه دارد .یــك جــوری انــگار كســی ســرم را هــی مچالــه میكنــد
و بعــد بــا دقــت دســت میكشــد و چروكهــا را صــاف میكنــد و
بــاز مچالــه میكنــد .بعــد تــا بــه صــدای خشخــش عــادت میكنــم،
رادیــو را بــا صــدای بلنــد میگیــرد .خرخــر پارازیــت ،بعــد ســكوت،
بعــد یكــی عربــی چیــزی میگویــد ،بعــد بــاز خرخــر ،بعــد صــدای
پیانــو ،بعــد كســی بــه یــك زبــان كــه نمیدانــم چیســت نعــره میزنــد،
بعــد بــاز خرخــر بعــد صــدای ســوت ،بعــد یكــی میگویــد ســاعت
هفــت بامــداد اینجــا تهــران اســت صــدای جمهــوری اســامی ایــران.
مامــان از یــك جــای خانــه فریــاد میزنــد و مــن بالــش را میگــذارم
روی ســرم .همیشــه همیــن اســت .امــروز امــا خانــه بــه شــكلی عجیــب
یكهــو ســاكت میشــود .بالــش را از روی ســرم برمــیدارم و در
رختخوابــم مینشــینم .كســی حرفــی نمیزنــد .خیــال میكنــم آن
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بــاال همــه خشكشــان زده .فقــط صــدای مــرد تــوی رادیــو میایــد،
عربــی میخوانــد:
«ایتها النفس الرجوع الربه الراضیت المرضیه »...
میپــرم بــاال .بابــا نشســته پشــت میــز آشــپزخانه .مامــان ایســتاده بــاالی
ســرش .صــادق مانــده تــوی راهپلههــای بــاال .مــرد تــوی رادیــو
صدایــش طنیــن دارد .حجــم دارد انــگار ،میگویــد:
«روح بلنــد رهبــر کبیــر انقــاب ،حضــرت امــام خمینــی بــه ملکــوت
اعــا پیوســت».
صــادق مشــتش را تــوی هــوا تــكان میدهــد و نفســی عمیــق میكشــد.
مامــان میگویــد« :ســرنگون میشــن».
بابــا میگویــد« :هیــس »...و گــوش میچســباند بــه رادیــو .مــن فكــر
میكنــم روح بلنــد چطــور روحــی اســت؟ و یــاد چشـمهایش میفتــم.
دیشــب تــوی تلویزیــون نگاهــش یك طوری شــده بــود .دراز كشــیده
بــود و چشــمش مانــده بــود بــه ســقف .انــگار تــوی ســفیدی ســقف
چیــزی میدیــد ،چیــزی ترســناك كــه از آن حیــرت كــرده بــود .بعــد
خیــال كــردم محســن هــم همینطــور بــوده؟ حســین راســتی چــی؟
وقتــی بــاالی طنــاب تــاب میخوردنــد.
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آقــای عظیمــی همســایهی روبهرویــی مــا تهریشــش درآمــده و لبــاس
ســیاه تنــش میكنــد .بنــدهی خــدا همــان كســی اســت كــه یــادم
اســت بــه بابــا میگفــت عكــس امــام را تــوی مــاه دیــده .هرچــی بابــا
میگفــت اشــتباه دیــده قبــول نمیكــرد .میگفــت آقــای شــكوهی
شــما دقــت كــن و بــا دســت مــاه را از قــاب پنجــرهی خانـهاش نشــان
مــا مــیداد .مــن آن وقتهــا كوچــك بــودم و بــه هــوای بــازی بــا
دخترشــان میرفتــم آنجــا .چنــد وقــت بعــد آقــای عظیمــی را كــه
كــراوات مــیزد و صورتــش را هــر روز میتراشــید از اداره بیــرون
كردنــد .آقــای عظیمــی ســر كوچهمــان مغــازهی لــوازم خانگــی بــاز
كــرد .مامــان ماشــین لباسشــوییمان را از او خریــد .بعــد آقــای
عظیمــی خانــهی روبهرویــی را كــه تویــش مســتاجر بــود خریــد و
یــك پیــكان جوانــان صفــر هــم زیــر پایــش انداخــت .زنــش هــم رنــو
داشــت .فرنــاز هــم دماغــش را عمــل كــرد و دیگــر بــا مــن دوســت
نبــود .صــادق میگویــد« :عظیمــی پرچــم ســیاه آویــزان كــرده در
مغــازهاش».
مامان میگوید« :اینا نون رو به نرخ روز میخورن».
بابــا میگویــد« :مرتیكــه دیــوث خیــال كــرده حــاال اگــه ســینه بزنــه
میــان میگــن بیــا تــو بشــو جانشــین رهبــر».
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تلویزیــون یــك مكعب شیشـهای را نشــان میدهد روی یك ســكویی.
پاییــن مــردم ایســتادهاند .تــوی سرشــان میزننــد .مــردم كــه نیســتند،
یــك انبــوه ســیاه بیســر و تهــی هســتند كــه هــی مــوج برمیدارنــد.
دوربیــن نزدیكتــر میشــود ،چنــد نفــر مثــل نعــش از هــوش رفتــه
روی دســت جمعیــت میچرخنــد .نعشهــا سرشــان روی بدنهــا
تــاب میخــورد و دستشــان بیجهــت اینطــرف و آنطــرف مـیرود.
تلویزیــون مــدام دارد همیــن را نشــان میدهــد .یــك آكواریومــی كــه
جــای آب و ماهــی ،تنــی پیچیــده در قنداقــی ســفید تویــش خوابیــده.
مامــان میگویــد« :بــو نمیگیــره تــو ایــن گرمــا؟»
صــادق میگویــد« :یخچالــه ».بابــا ســاكت نــگاه میكنــد .كســی از
خانــه بیــرون نمـیرود .بابــا مغــازه را تعطیــل كــرده .خیابــان نمیرویم.
میترســیم یــك وقتــی بخندیــم و رفتارمــان مســأله ســاز باشــد« .مســأله
ســاز» را همیشــه خانــم امیــدی مشــاور مدرســهمان میگفــت .حــاال
مــن میگویــم .میخواهــم بــا خــودم شــوخی كنــم .حوصل ـهام ســر
رفتــه .آدمهــای خانــه انــگار منتظــر یــك چیــزی هســتند كــه نمیدانند
چیســت .علــی از مراغــه آمــده مرخصــی و یكراســت رفتــه شــمال.
زهــره هنــوز منتظــر اســت فریبــرز باهــاش تمــاس بگیــرد .كیفــش
مانــده خان ـهی مــا .بــه فریبــرز تلفــن كــردم .گفتــم مــن همــان هســتم
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كــه كیــف را پیــدا كــردهام ،گفتــم قــرار بگذاریــم كیــف را برســانم به
شــما ،بدهیــد بــه صاحبــش .جــواب نــداد و گوشــی تلفــن را گذاشــت.
ســتاره مــادر روزبــه و مریــم شــده .تازگــی ندیدمــش .فقــط ســیمین
هــی تلفــن میكنــد و بــا مامــان گــپ میزنــد و پــای تلفــن از خنــده
غــش میكنــد .ایــن را مامــان میگویــد .جمعیــت مانــده تــوی قــاب
تلویزیــون مثــل گــرداب در خــودش میچرخــد .هلیكوپتــر بــاالی
ســر جمعیــت مثــل پرنــدهای كــه جــا بــرای نشســتن نداشــته باشــد،
حیــران اســت .قنــداق را از تــوی آكواریــوم درمیاورنــد .انبــوه ســیاه،
دســتی میشــود عظیــم مــیرود ســمت قنــداق .دســت قنــداق را از
هــم مــیدرد .قنــداق را قــاب میكننــد بــه هلیكوپتــر .دســتها
پارچ ـهی ســفید پیچیــده شــده دور تــن را تكــه پــاره میكننــد .تــن
عریــان پیــدا میشــود .برمیگــردد تــوی آكواریــوم .هلیكوپتــر بــاز
میچرخــد .مــردی موهایــش تــوی بــاد تــكان میخــورد .تصویــر
صورتــش قــاب تلویزیــون را پــر میكنــد .مــرد داد میزنــد .تقریبــاً
صــدا نــدارد .فقــط دهــان بزرگــش بــاز و بســته میشــود .خــاك بلنــد
شــده .تصویــر مــرد پشــت غبــار كمرنــگ میشــود .هلیكوپتــر تــن
را میبــرد .دوربیــن حلق ـهای از مردهــا را نشــان میدهــد كــه بــه هــم
تنــه میزننــد و تــوی سرشــان میكوبنــد .بعــد تصویــر زنــی اســت
كــه جیــغ میكشــد و بچ ـهی تــوی بغلــش مفــش آویــزان مانــده.
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بیتــا میانــهاش بــا مــن زیــادی خــوب شــده .ایــن حالــم را بــه هــم
میزنــد .دیــروز تلفــن كــرد و بــرای امــروز قــرار گذاشــتیم بــا رزا
برویــم خانهشــان .خانـهی جدیدشــان را بلــد نیســتم .بیتــا و خانــوادهاش
ســالی یــك خانــه عــوض میكننــد .مامــان از مــن میپرســد پــدر بیتــا
چــه كاره اســت و مــن نمیدانــم .یــك وقتــی بیتــا گفتــه بــود پــدرم
تــوی بانــك كار میكــرد ،تــا انقــاب شــد خــودش ول كــرد و آمــد
نشســت تــوی خانــه .میگفــت قهــر كــرد و گفــت مــن بیكــروات
ســر كار نمــیروم .بعــد مــا بدبخــت شــدیم و از آن وقــت شــدیم
اجارهنشــین خانــهی مــردم .گاهــی هــم از یــك بــاغ گردویــی
میگفــت اطــراف تهــران ،مــا میشــنیدیم بابایــش اغلــب آنجاســت.
بــه مامــان هــم همینهــا را میگویــم .مامــان میگویــد پــس بابــاش
تریاكیــه .بــه حســاب مامــان هــر كــی بــرود بــاغ تریاكــی اســت ،هــر
كــی زیــادی تــوی مســتراح لفتــش بدهــد تریاكــی اســت ،هــر كــی
الغــر اســت تریاكــی اســت ،هــر كــی پوســتش ســبزه باشــد تریاكــی
اســت ،هــر كــی جنوبــی یــا كــرد هــم باشــد تریاكــی اســت .مــردم
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یــا تریاكــی هســتند یــا الت .بعضــی هــم خوشتیــپ هســتند ،نــه بــه
همیــن ســادگی .یــك جــور خاصــی میگویــد فالنــی خوشتیــپ
اســت .میگویــد از اون خوشتیپاســت .ایــن را فقــط دربــارهی مردهــا
میگویــد .یــك طــوری میگویــد كــه مــن چندشــم میشــود .بابــا
هــم ســاكت میمانــد .حرفــی نمیزنــد .امــا وقتــی مامــان دربــارهی
الت یــا تریاكــی بــودن مــردم نظــر میدهــد بابــا دادش درمیایــد .بابــا
میگویــد« :تــو از كجــا میفهمــی؟»
مامــان میگویــد« :خــب معلومــه ،ظاهــرش پیداســت ».ایــن را خیلــی
خالصانــه میگویــد .بــا ایمــان قلبــی .بابــا بــه تریاكیهــا و التهــا
كار نــدارد .بابــا بــا امپریالیســم كار دارد .از ایــن جهــت نــگاه بابــا
جهانیتــر اســت .بــرای بابــا هــم مــردم دو دســتهاند یــا دهقــان هســتند
یــا فئــودال .شــاید بابــا خیــال میكنــد جهــان یــك مزرع ـهی بــزرگ
اســت و او و همرزمانــش یــك وقتــی ایــن مزرعــه را از چنــگ عوامــل
ســرمایهداری خــاص میكننــد.
رزا میگویــد اینــا رفتــن ســر كــوه خونــه گرفتــن؟ و هــن و هــن كنــان
تــوی گرمــای تنــد تیرمــاه از شــیب خیابــان بــاال میرویــم .میگویــم
نبایــد آژانس ـیرو میفرســتادی میرفــت.
 بابــا ،عوضــی نمــود مــا رو .اگــه مـیزد تــو یــه كوچــه پــس كوچــه326
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و بلندمــون میكــرد چــی كار میخواســتیم بكنیــم؟ اینجــا هــم كــه
پرنــده پــر نمیزنــه.
یكهــو میایســتد ،از گرمــا كالفــه اســت .موهــای بلنــدش خیــس
عــرق چســبیده بــه گردنــش .روســریش را برم ـیدارد و موهایــش را
جمــع میكنــد بــاالی ســرش .میگویــد« :اوففــف!»
مــن زبانــم را میكشــم روی لبهــای خشــكم ،پشــت لبــم شــور و
مرطــوب اســت .ســر كوچ ـهای میرســیم بــه یــك كیوســك تلفــن
عمومــی .كوچــه پهــن و خلــوت اســت .وس ـطش هیكلــی لــرزان در
حــرارت دارد راه مــیرود .بــه رزا میگویــم« :دوزاری داری؟»
در اتاقــك تلفــن بــه ســختی بــاز میشــود .یــك شــكل تاشــویی
دارد كــه مــن نمیدانــم بایــد بــه ســمت داخــل فشــارش بدهــم یــا
بیــرون ،لــوالی در خشــك اســت و تــوی گرمــا گیــرش بیشــتر شــده.
تویــش هــم خیلــی داغ اســت .دســتگاه تلفــن ،مكعــب مســتطیل زشــت
خاكســتری اســت كــه ســاكت ،یغــور و عصبانــی زل زده بــه مــن.
نگاهــم میفتــد بــه نوشــتههای روی دیــوار فلــزی ،اسـمهایی نوشــتهاند
و شــمارههایی بــا خــودكار .خیلــی كمرنــگ و بــا خطــوط باریــك
نوشــت ه بــه ایــن شــماره تلفــن كنیــد  ۳۴۷۹۹۵شــیال حــال میدهــد بــه
همــه .بعضــی را هــم حــك كردهانــد .بــا چیــزی تیــز ،مث ـ ً
ا بــا نــوك
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كلیــد دیــوار را خراشــیدهاند .خیلــی واضــح نوشــته افشــین ،۲۲۳۶۹۹
پایینتــرش یــك چیــزی نوشــته شــده و بعــد رویــش را خــط خطــی
كردهانــد ،همانجــور بــه خــراش .از میــان خطخطیهــا ســركش
حــرف ك پیداســت.
رزا میگوید« :مثه سونا میمونه».
با شانهام هلش میدهم و میگویم« :تو دیگه چرا اومدی تو؟»
گوشــی را برم ـیدارم و ســكهی دو ریالــی را مینــدازم تــوی شــكاف
قلــك بــاالی تلفــن .گوشــی بــزرگ و بــد دســت اســت .دو ریالــی از
آن بــاال تــو م ـیرود و قــل میخــورد و میفتــد پاییــن .رزا میگویــد:
«ای بابــا اســهال داره كــه».
دوبــاره ســكه را مینــدازم .ســكه میمانــد آن تــو امــا تلفــن بــوق آزاد
نمیزنــد« :اكــه هــی!»
رزا میگوید« :بیا این ور بابا سرت به تهت پنالتی میزنه».
گوشــهی آســتینم را میگیــرد و مــن را از اتاقــك زرد میكشــد
بیــرون .گوشــی را برم ـیدارد و چنــد تــا مشــت محكــم میكوبــد بــه
بدنــهی تلفــن .میگویــم« :چــرا همچیــن میكنــی؟»
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صــدای ریختــن ســكهها تــوی محفظ ـهی پاییــن میایــد .رزا میخنــدد
و دســتش را از دریچــه پاییــن تلفــن میكنــد تــو و یــك مشــت دو
ریالــی و پنــج ریالــی درمیــاورد.
 -اینجوریاس بَبَم جان ...ها آزاد شد.

ســر كوچــهی بیســتم میایســتیم بــه انتظــار .بیتــا از دور پیداســت.
روســریش را روی شــانه انداختــه و راه كــه مــیرود موهــای بلنــد
زردش تــوی هــوا پخــش و پــا میشــود .مــا را كــه میبینــد دســت
تــكان میدهــد و قــدم تنــد میكنــد .تــاپ بنــدی ســبز پوشــیده بــا
شــلوار ســیاه .دكمههــای روپــوش ســیاهش تــا پاییــن بــاز اســت .رزا
میگویــد« :عروســتون اومــد ».چــپ چــپ نــگاش میكنــم و خنــده
روی لبــش خشــك میشــود.
بیتــا میگویــد« :قبــل از اینكــه بریــم خون ـهی مــا مــن یــه جایــی كار
دارم ،بــا هــم بریــم».
هنــوز روســریش روی شــانههایش اســت .چنــد تــا كوچــه را كــه رد
میكنیــم .خیابــان شــلوغتر میشــود .آدمهــا بیتــا را نــگاه میكننــد.
بیتــا روســریش را مینــدازد روی ســرش .بعــد میپیچیــم تــوی یكــی
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از كوچههــا .بــاز روســری را برم ـیدارد و مینــدازد دور گردنــش .بــه
مــا میگویــد اون طــرف صبــر كنیــن .و م ـیرود ســمت خان ـهای .مــا
چنــد قــدم فاصلــه میگیریــم و روبــهروی خانــ ه تــوی ســایه تكیــه
میدهیــم بــه دیــوار .بیتــا زنــگ در را میزنــد .خان ـهی ویالیــی كــه
دیوارهایــش آجــر بهمنــی دارد .یــك در كوچــك دارد و یــك در
بــزرگ كــرم رنــگ .رویــش كاغــذی چســباندهاند ،نوشــته پــارك =
پنچــری.
پســری بــا شــلوارك و تیشــرت بیآســتین میایــد دم در .قــدش
بلنــد اســت و بیتــا بــه ســختی تــا ســینهاش میرســد .درشــت اســت
مثــل تمــام دوســت پســرهای بیتــا .یــاد هیــكل دیــاق صــادق میفتــم.
علــی بهــش میگویــد انتگــرال .بــه خــودش نمیگویــد .قبلتــر
بهــش میگفــت آقــا صــادق .بعــد از ماجــرای بوســه دیگــر هیچــی
نگفــت .نمیبینــدش كــه صدایــش كنــد .بیتــا دم در خانــهی پســر
پــا بــه پــا میشــود .نمیشــنویم چــی میگویــد .پســر یــك پاكتــی
دســتش گرفتــه و هــی میــاورد جلــوی دســت بیتــا و هــی میكشــد
عقــب .دســتش را میبــرد بــاال و بیتــا روی دو پــا هــم كــه میایســتد،
دســتش بــه پاكــت نمیرســد .پســر دســتش را باالتــر میبــرد .بیتــا
روی پنجههــا میپــرد .روســریش از ســر شــانهها میســرد روی
زمیــن .صــدای خنــدهی بیتــا در خلوتــی كوچــه میپیچــد .پســر
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مـیرود تــوی خانــه و بیتــا صــدای جیغــش بــا خنــده قاطــی میشــود.
میگویــد« :لــوس نشــو حســن و مــیرود تــو».
در را هم پشت سرش میبندد .رزا میگویدِ « :دكی كجا رفت؟»
مــن مانــدهام بیتــا روی چــه حســابی حتــی جلــوی مــن هــم رعایــت
نمیكنــد؟ یعنــی ایــن قــدر خیالــش از گاگــول بــودن صــادق راحــت
اســت؟ یــك لنگــه پــا زیــر آفتــاب ایســتادهایم .رزا هــی نفسهــای
عمیــق میكشــد و گردنــش را كــج میكنــد .بعــد لپــش را بــاد
میكنــد .بعــد بــا نــوك پــا یــك قلــوه ســنگ را پــرت میكنــد.
ســنگ قــل میخــورد چنــد متــر جلوتــر میایســتد .روســری بیتــا
همانطــور بیصاحــب افتــاده روی زمیــن .مثــل چیــزی مــرده .از
دور صــدای زنــگ دوچرخــه میایــد .پســركی وســط كوچــه ســوار
دوچرخــهاش اســت .دم خانــهای ایســتاده و ســرش را بــاال گرفتــه و
هــی صــدا میزنــد:
«مامان...مامان!»
یــك طــور كشــیدهای میگویــد .الــف اول را تنــد و كوتــاه ،امــا
الــف دوم را كــش میدهــد .بعــد صدایــی از دورتــر میایــد .مامــان
اســت انــگار .بعــد بچــه بــاز میپرســد« :خوبــی؟» مكــث میكنــد و
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بــاز میگویــد« :یــا خــوب نیســتی؟»
كســی جوابــش را نمیدهــد .حــاال صــدای چرخــش پرههــای
دوچرخــه در عصــر تابســتان میایــد .مــا نشســتهایم لــب پلـهی خانـهی
پســر هیكلــی .بــا هــم حــرف نمیزنیــم امــا پیداســت هــر دو منتظــر بیتــا
هســتیم .نــه اینكــه خیلــی خاطــرش را بخواهیــم ،كنجكاویــم بدانیــم
بیتــا پــی چــه كاری آمــده اینجــا .رزا بــه ســاعتش نــگاه میكنــد.
یــك ربــع گذشــته .بیســت و چنــد دقیقــه كــه میشــود ،در خانــه بــاز
میشــود و مــا كــه تكیهمــان بــه در اســت پــرت میشــویم عقبــی.
بیتــا میخنــدد و میگویــد« :بریــم بچههــا!» تنهاســت و یــك پاكــت
دســتش اســت.
مــادر بیتــا را تــوی پاركینــگ میبینیــم؛ قبــل از اینكــه برویــم بــاال.
ریــز ریــز میخنــدد و دســتش را جلــوی دهانــش گرفتــه كــه صدایــش
در نیایــد .قــدش كوتــاه اســت و موهــای كرنل ـیاش را قرمــز رنــگ
كــرده .دامــن كوتــاه بــدون جــوراب پوشــیده .دمــاغ تیغ ـهای عملــی
دارد .مــدل خــود بیتــا .بیتــا میپرســد« :اینجــا چــی كار میكنــی؟»
مــادرش همینطــور خنــده خنــده اشــاره میكنــد بــه داتســون آبــی
رنگــی كــه زیــر برفپاكنــش یــك شــاخه گل ســرخ اســت .بیتــا
میپرســد« :ایــن چیــه؟»
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مادرش میگوید« :هیس!»
ناخنهایش الك قرمز دارد.
 گل رو مــن گذاشــتم زیــر بــرف پاككنــش .ماشــین ایــن پســرهاسكــه تــازه اومــده.
 اون دانشجوئه؟ خب كه چی مث ًال؟
 برای خوشامد.بیتــا ســر تــكان میدهــد و میگویــد« :مامــان مــارو بــاش ».مــن و رزا
چیــزی نمیگوییــم.
خان ـهی شــیكی دارنــد .خان ـهی شــیك یعنــی خان ـهای كــه دو دســت
مبــل تویــش باشــد .یكــی بــرای مهمانهــا و یكــی بــرای خودشــان.
مــا فقــط مبــل مهمانــی داریــم و خودمــان روی زمیــن مینشــینیم .امــا
بیتــا تــوی خانهشــان یــك دســت مبــل اســتیل بــرای مهمانــی دارنــد و
یــك صندلــی گهــوارهای نزدیــك شــومینه شــبیه آن چیــزی كــه تــوی
فیلمهــا هســت و چنــد تــا مبــل راحتــی و یــك مبــل كیســ ه ماننــد
بــزرگ چرمــی كــه بــرادرش رویــش ولــو شــده و دارد آتــاری بــازی
میكنــد .مــا را كــه میبینــد خــودش را تــكان نمیدهــد .همانطــور
333

شهناز گلمحمدی

نسیان

از پشــت ســر میبینمــش .میرویــم تــوی اتــاق بیتــا .كپـهی لباسهــای
روی تختــش را میدهــد یــك گوشــه و میگویــد« :ببخشــید هنــوز
درســت جــا بــه جــا نشــدیم».
میگویــم« :خــب چــه كاری بــود تــو ایــن هیــر و ویــر مــا رو دعــوت
كردی؟»
روپوشــش را پشــت در آویــزان میكنــد و میگویــد« :نــه بابــا چــه
حرفیــه؟» و موهایــش را بــا كــش حولــهای ســبزی كــه دور مچــش
دارد ،جمــع میكنــد .شــیرین بــا ســینی شــربت میایــد تــوی اتــاق .از
خواهــرش زیباتــر اســت .اصـ ً
ا همیــن كــه دماغــش مال خودش اســت
یــك هیــچ جلوتــر از بیتاســت .شــربت را میچرخانــد و مینشــیند
پاییــن تخــت ،زیــر پــای رزا .رزا دســت میبــرد تــوی موهــای بلنــد
شــیرین .موهایــش تكــه تكــه و پــر ماننــد اســت .دودی رنــگ اســت و
رشــتههای ســفید میانــش دارد .رزا بــا انگش ـتهایش موهــای شــیرین
را شــانه میكشــد .میگویــد« :مــش كــردی موهاتــو؟»
شــیرین میگویــد« :نــه موهــای خــودم همینطوریــه .ســفید داره تــو
خــودش».
رزا میپرسد« :این همه؟»
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بیتــا میگویــد« :ارثیــه .خالمــم همینطوریــه .مــا ك ً
ال شــبیه طــرف
مامــان اینــا هســتیم».
«مامــان اینــا» همیــن موقــع میایــد تــوی اتــاق .كیــك آورده .كیكــش
خانگــی اســت و نــرم و اســفنجی .مامــان بلــد نیســت كیــك بپــزد.
میگویــد فــر میخواهــد .گاز مــا فــردار نیســت .مامــان فقــط گاهــی
نــان پنجــره درســت میكنــد .قبلهــا بیشــتر درســت میكــرد .حــاال
اغلــب فرنــی میپــزد .مــن تــه قابلمــه فرنــی را میلیســم .مــادر بیتــا
میگویــد« :شــهناز جــون شــنیدم نامــزد كــردی .مبــارك باشــه
دختــرم».
میگویــم ممنــون و لبخنــد میزنــم .از اینكــه چیــزی هســت كــه
مــن را از دخترهــای دیگــر جــدا میكنــد راضیــم .همیشــه بایــد چیــزی
باشــد .یــاد حــرف محمــد میفتــم كــه تــوی بــاغ آقــای ســپهر بــه مــن
گفــت بــا دخترهــای دیگــر فــرق داری .ایــن را یكجــوری گفــت
كــه هــر شــب قبــل از خــواب یــادش میفتــم .یــاد نرمــی صدایــش و
حالــت موهایــش .كســی تــا آن وقــت ایــن را بــه مــن نگفتــه بــود .حتی
تــوی ایــن حــرف زدنهــای مــدام بــا خــودم ،ایــن را نفهمیــده بــودم.
فقــط میدانســتم یــك چیــزی هســت .یــك دیــوار باریــك بیــن مــن
و همـهی دنیــا هســت .بعــد نامــزد كــه كــردم ،فرقــم شــد همیــن .فــرق
مــن بــا همكالســیها ،بــا دوســتان ،بــا دخترهــای فامیــل و تعجــب
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مــردم همیشــه دلــم را خــوش میكــرد .حــاال كمكــم میشــود
گفــت خســته شــدهام .مــردم چیزهــای تكــراری میپرســند ،اینكــه
نامــزدم چــه كاره اســت و اهــل كجاســت و چنــد ســالش اســت.
مامــان بیتــا شــبیه دختــر بچههاســت .نشســته قاطــی مــا و دارد بــا آب
و تــاب ماجــرای همســایه جدیدشــان را كــه داتســون آبــی زنــگاری
دارد تعریــف میكنــد .همینطــور كــه دارد حــرف میزنــد بلنــد
میشــود ،میایــد ســمت مــن گیــرهی ســرم را بــاز میكنــد و موهــای
بلنــدم شــره میكنــد روی شــانههایم .دســت میكشــد بــه موهایــم
كــه بیحالــت دراز میرســد تــا ســر ســینههایم .میپرســد« :چــرا
موهاتــو كوتــاه نمیكنــی؟»
منتظــر نمیمانــد جــواب بدهــم .میگویــد« :بیــا االن بیتــا بــرات
مصــری بزنــه».
میدانــم مــادر بیتــا آرایشــگر اســت ،چنــد بــار هــم بیتــا موهــای رزا را
رنــگ گذاشــت یــا مث ـ ً
ا خــط چشــم میكشــید بــرای بچههــا تــوی
مهمانیهــا .بهــش گفتــه بــودم چــرا بــا مــادرش مشــغول نمیشــود؟
مــادرش هــم تــوی خانــه و گاهگاه كار میكنــد .گفتــه بــود مــادرم
راضــی نمیشــود .گفتــه بــود مــادرم میگویــد محیــط آرایشــگاه
بــرای دخترهــای جــوان و مجــرد خــوب نیســت.
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بیتــا مــن را مینشــاند مقابــل آینــه .زیــرم یــك چــادر بــزرگ پهــن
كردهانــد .پیشبنــد نایلونــی صورتــی خرخــرهام را میجــود .آبپــاش
دور و بــر ســر و گوشــم فسفــس میكنــد .مــادر بیتــا موهایــم را
شــانه میكشــد.
 اوفف چقد موهات نرمه ،مثه موی گربه میمونه.بعــد رشــتهای از موهایــم را میگیــرد دســتش .رشــتهی موهایــم خیــس
و بــه هــم چســبیده و باریــك مثــل كرمــی ســیاه توی دســتش اســت.
 شیرین دست بزن!شــیرین دكمــهی ضبــط را فشــار میدهــد .صــدا ناگهــان از ضبــط
هــوار میشــود ســرمان«:بچههای محــل دزدن»...
بیتا داد میزند« :كمش كن!»
صــدا خفــه میشــود و بــاز میخوانــد« :پنجــره رو وقتــی كــه وا
میكنــی»...
شیرین جیغ میزند« :ووییی چه نرمه!»
مــن نمیفهمــم چندشــش شــده یــا خوشــش آمــده .بیتــا روی ســرم
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چهــار راه بــاز كــرده .موهایــم را تكــه تكــه تــوی خودشــان چرخانــده
و بــا گیرههــای رنگــی جمــع كــرده .حــاال هــر قســمت را بــاز میكنــد
و بــاز شــانه میكشــد و میــان دو انگشــت صــاف میكنــد .میپرســد:
«ایــن قــد خوبــه؟»
از آینه نگاهش میكنم .نگاهش به مادرش است.
 نــه بــرو باالتــر ،تــا زیــر گــوش بــرو ...اون پایینــا همــه موخــوره داره،بزن بــره.
احســاس میكنــم آدمــی وحشــی هســتم كــه گــری و بیمــاری پوســتی
و وبــا دارم و حــاال اینجــا زیــر دســت ایــن آدمهــای خوشبــو دارم
درمــان میشــوم .قیچــی قــرچ صدایــی میدهــد و دســتههای مــو
میریزنــد روی سرشــانهها و دامــن و پاییــن پایــم .رزا میپرســد:
«خانــم خاقانــی مــن اگــه بخــوام موهایــم یــه درجــه روش ـنتر بشــه
بایــد دكلــره كنــم؟»
مامــان بیتــا بــه شــیرین میگویــد« :بــرو ســیگار و زیــر ســیگاریمو بیــار.
تــو چــرا مــش نمیكنــی؟ موهــات بلنــده؟ بــاز كــن ببینــم».
از قــاب آینــه رزا را میبینــم .گیــرهی ســرش را برم ـیدارد و ســرش
را تكانــی میدهــد و دســت میكنــد تــوی موهایــش .موهایــش
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تــابدار مــوج میخورنــد روی ســرش .مامــان بیتــا ســیگاری روشــن
میكنــد .پكــی میزنــد و میگویــد« :مــش تیكــهای كــن خیلــی
شــیك میشــه».
 میشه بیام پیش خودتون؟ بیا. حدودا ً چقدر میشه؟مامــان بیتــا میخنــدد .حــاال آمــده بــاال ســر مــن ایســتاده .زیــر گــوش
بینــا میگویــد بعــد همــه رو كنتــرل كــن.
باز صدایش بلند میشود« :حاال تو بیا».
مــن فكــر میكنــم مامــان بیتا ،مادرشــان نیســت .انــگار مث ً
ال خواهرشــان
باشــد؛ خیلــی شــوخ و شــنگ و اینطــوری كــه ســیگار میكشــد و
دامــن تنــگ پوشــیده اســت .از مــن میپرســد« :نامــزدت خونهتونــم
میاد؟»
میگویم« :گاهی .حاال كه سربازیه ،گاهی میاد».
و دســت میكشــم بــه دور لــب و دهانــم كــه تارهــای خیــس و نــازك
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مــو چســبیده .میگویــد« :ببیــن شــهناز جــان خیلــی حواســت باشـهها.
بــه پســرا نمیشــه اعتمــاد كــرد .خــب االن حســن ،دوســت پســر بیتــا،
زیــاد میــاد خونهمــون؛ شــده بابــای بیتــا نبــوده ،حســن شــبم مونــده
خونهمــون .امــا خــب ایــن فــرق داره .یــك در هــزار اینجــوری پیــش
میــاد .متوجهــی؟ میگــم كــه حواســت باشــه».
میگویم« :بله بله راست میگین خب».
و نگاهــم از تــوی آینــه میفتــد بــه بیتــا و خنــدهام میگیــرد .یــادم رفتــه
بــود مــادر بیتــا خــل و چــل اســت .یعنــی یــك جــور مهربانــی هســت
كــه آدم خــل بودنــش را هــی از خاطــر میبــرد .خــدارو شــكر بــاز
یــادم انداخــت.
بیتــا زیــر موهایــم را بــا بــرس گــرد میكنــد و رزا سشــوار را میــاورد
نزدیكتــر ،گوشــم داغ میشــود .بیتــا نــوك سشــوار را میگیــرد
و روی مــو حركــت میدهــد؛ بــاال و پاییــن .بــاز بــه اشــاره حالــی
رزا میكنــد كــه سشــوار را دور كنــد .چتریهایــم صــاف ریختــه
تــا نزدیكــی ابروهایــم و دنبالــهی موهایــم دو طــرف گوشــم تــاب
خــورده از زیــر و تیــز زده بیــرون .موهایــم بــه نظــر پــر پشـتتر میایــد
و چهــرهام یــك جــور لــوس بــا نمكــی شــده كــه خــودم دوســت دارم.
وقتــی میخنــدم ،بهــم میایــد .بــه مــادر بیتــا میگویــم« :خانــم خاقانــی
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چــرا نمیذاریــن بیتــا بــا خودتــون كار كنــه؟»
مــادر بیتــا ایســتاده نزدیــك پنجــره ،آرنج یك دســتش را تكیــه داده به
ت دیگــرش .پكــی بــه ســیگار نمیدانــم چندمــش میزنــد،
مــچ دس ـ 
دهانــش را كــج میكنــد و دود را میدهــد بیــرون و میگویــد« :وا،
شــهناز جــون مــن از خدامــه ،خیلــی بهــش میگــم ،خرجــی خودشــو
كــه در میــاره ،تــن بــه كار نمـیده منتهــا».
بیتا میرود و نوار را برمیگرداند .مرد میخواند« :ایران ،ایران».
بیتــا دكم ـهای را تقــی میزنــد و صــدا قطــع میشــود ،ضبــط قیــژی
میكنــد و بــاز تقــی میخــورد و مــرد میخوانــد« :بــذار لــب رو لــب
مــن ،بــاال بــره تــب مــن».
بــرادر بیتــا از تــوی هــال صــدا میكنــد .مــادرش میگویــد چــه
نــاز شــدی .بــرادرش هــوار میكشــد .مادرشــان را بــه نــام كوچــك
صــدا میكنــد .بــا صــدای نكــرهی نخراشــیده .شــیرین مـیدود بیــرون
میشــنوم كــه میگویــد« :چتــه؟»
صدا انگار بغض داشته باشد میگوید« :پولم كو؟»
یــا چنیــن چیــزی انــگار .صــدا خشــناك اســت و خیلــی واضح نیســت.
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شــیرین جیــغ میكشــد« :مامــان»...
بیتا میگوید« :مامان برو صداشو ببر دیگه».
مــادر بیتــا قبــل از رفتــن میایســتد پشــت ســر مــن .خــم میشــود
دســتهایش را میــاورد ،موهــای دو طــرف گوشــم را میگیــرد،
انــگار دارد میبینــد دو طــرف هــم انــدازه باشــند .بعــد دســتش را
میدهــد زیــر موهــا بــه حركتــی پــف میدهدشــان و مــیرود.
مــن و رزا و بیتــا ســه تایــی جلــوی آینــه خــم شــدهایم .كونمــان
را دادهایــم عقــب و داریــم خودمــان را آرایــش میكنیــم .بیــرون
صــدای داد و ب ـیداد شــیرین و بــرادرش میایــد .تــوی اتــاق بیتــا مــا
ســه نفــری خودمــان را تــكان میدهیــم .تــوی ضبــط مــردی هســت
كــه میخوانــد« :دختــر چــادری چادرتــو بــردار»...
مــن فكــر میكنــم بــا بیتــا خــوش میگــذرد .او دوســت پســرهایش
را یكــی یكــی دك میكنــد و زن بــرادر مــن میشــود و مــا بــا هــم
آرایــش میكنیــم و میرقصیــم.

وقــت برگشــتن تــوی ماشــین رزا میگویــد« :مــن دیــدم تــوی پاكتــی
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كــه بیتــا از پســره گرفــت چــی بــود».
میگویم« :به من چه؟»
میگویــد« :عكســاش بــود بــا همــون پســر هیكلیــه .همــه فیــس تــو
فیــس و كیــس تــو كیــس».
میگویم« :به تو چه؟»
و صورتــم را برمیگردانــم .داریــم ســرازیری خیابــان را پاییــن
میرویــم.
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در راهــرو صــادق ســبد گل را میدهــد دســت مــن .میایســتد و
نفســی تــازه میكنــد .مامــان یقــهاش را از پشــت مرتــب میكنــد و
بابــا همینطــور كــه دارد ســر تــكان میدهــد لبخنــد میزنــد .انــگار
چیــزی را تاییــد كنــد .صــادق بــاز ســبد را از مــن میگیــرد .از آن
طــرف پاگــرد صــدای مــادر بیتــا میایــد كــه میگویــد« :بفرماییــد
بفرماییــد ».تــوی صدایــش خنــده دارد .چنــد پلــه میایــد پایینتــر و
پاهــای لختــش پیــدا میشــود .از ایــن پاییــن چیزهــای دیگــر هــم
پیداســت .مــن میخنــدم .كســی حواســش بــه مــن نیســت .دم در كــه
میرســیم مــادر بیتــا میگویــد« :بــا كفــش بفرماییــد ».مــن حالــم
میگیــرد .كفــش چرمــی زنانــه پایــم را زده و دوســت داشــتم كفــش
را در بیــاورم و پایــم را تــوی هــوا تــاب بدهــم .مینشــینیم روی
مبلهــای اســتیل .روبهرویمــان شــیرین نشســته و كنــارش مــادرش و
بــرادرش كــه آن روز عربــده میكشــید .دماغــش شــبیه بوكســورها
پــخ اســت و چشــمهایش مثــل آدمهــای ســرماخورده ســنگین و
تبــدار .ســام نكــرد .جــواب ســام هــم نــداد .مــا نشســتهایم و بــه
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همدیگــر نــگاه میكنیــم .مثــل حیوانــات غریبــه كــه همدیگــر را بــو
میكشــند .مــن بــه شــیرین لبخنــد میزنــم .ســرش را مینــدازد پاییــن
انــگار مــن را نمیشناســد.
مادر بیتا میگوید« :خوبی شهناز جون؟»
بعــد برمیگــردد ،رو بــه مامــان میگویــد« :موهاشــو دیدیــن؟ خــوب
شــد؟ بیتــا جــون بــراش كوتــاه كــردا».
مامان میگوید« :بعله .دست بیتا جون درد نكنه».
مامــان دارد طعنــه میزنــد .بــاز لبهایــش نــازك و بنفــش شــده،
همــه ســاكت هســتند .از پشــت دری كــه نزدیــك در ورودی اســت
صــدای ســرفه و بعــد اخ و تــف میایــد .مــن دوســت دارم بلنــد بخنــدم
و بكوبــم روی زانوهایــم .امــا ســر میچرخانــم و ســعی میكنــم
از همینجــا كــه نشســتهام بــه قابهــای كوچــك و بــزرگ روی
میــز گــرد نزدیــك شــومینه نــگاه كنــم و خطــوط چهرههــا را تــوی
عكسهــا ببینــم .دری كــه از پشــتش صــدا میامــد بــاز میشــود و
مــردی ریزنقــش بــا پوســت ســرخ و چشــمهای برجســته در حالــی
كــه بــا یــك دســتش كمــر شــلوارش را میدهــد بــاال و دســت
دیگــرش را میكشــد بــه ســر و صــورت خیســش ،میایــد بیــرون .پــدر
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بیتاســت ،مــن عكســش را دیــده بــودم .نشســته بــود زیــر درخــت و
قلیــان جلویــش بــود .نمیكشــید .قلیــان همینطــوری جلــوی پایــش
بــود .شــیرین میگویــد« :اومــدی؟»
پــدر بیتــا بــا صــادق و بابــا دســت میدهــد .مــن میبینــم كــه بابــا
دســتش را بــا پشــت شــلوارش خشــك میكنــد .همــه بــاز ســاكت
میشــوند .پــدر بیتــا هــم زل میزنــد بــه جورابهــای ســفیدش كــه
از ســیاهی كفشهایــش رنــگ گرفتــه .بابــا حوصل ـهاش ســر م ـیرود
و ســرفهای میكنــد ،ایــن یعنــی میخواهــد شــروع كنــد .مــیرود
بــاالی منبــر مینشــیند ،عینكــش را برم ـیدارد ،بــاز میگــذارد ،بــاز
برمــیدارد ،خیــره میمانــد ،ســاكت میشــود ،بــاز میگویــد ،بعــد
مامــان میگویــد« :همینجــوری نمیشــه كــه».
بابــا چشــمغره مــیرود .صــادق انگشــت میچرخانــد دور یخــهاش
و میگویــد« :تــو یــه شــركت ســاختمانی مشــغولم» ،بابــای بیتــا
میگویــد:
«بعله ،بعله ».بین بعلهی اول و دوم مكث میكند.
شــیرین میگویــد« :مهریــه دختــر خالــم پونصــد ســكه بهــار آزادی
بــوده».
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مامان میگوید« :شما بذار مامانت صحبت كنه».
مــادر بیتــا ریــز میخنــدد .بــرادرش خــودش را میخارانــد و خمیــازه
میكشــد .مــن كل ـهی بیتــا را میبینــم از درگاهــی آشــپزخانه ســرك
میكشــد .بابــا میگویــد« :نــه حــرف شــما باشــه و نــه حــرف مــا،
دویســت و پنجــاه ســكه بهــار آزادی مباركتــون باشــه».
مــادر بیتــا جعبــهی شــیرینی را میگیــرد ســمت مامــان و میگویــد:
«بفرماییــد دهنتونــو شــیرین كنیــن».
مامــان میگویــد« :ممنــون عــروس خانــم چایــی بیــارن مــن بــا چایــی
میخــورم».
و بــا سرانگشــتش آرام جعبــه را پــس میزنــد .مــادر بیتــا بــه صــدای
بلنــد میگویــد« :بیتــا جــان چایــی بریــز بیــار دختــرم».
بابــای بیتــا انــگار از خــواب پریــده باشــد تكانــی میخــورد و روی
مبــل جابهجــا میشــود و صــاف مینشــیند .بیتــا ســینی بــه دســت
میایــد .پیراهــن پوشــیده ،از اینهــا كــه چــپ و راســتش روی هــم
میایــد و بــه بنــدی وصــل میشــود بــه هــم .پیراهنــش قرمــز اســت
و گلهــای درشــت ســیاه دارد همهجایــش .صندلهــای قرمــز هــم
پوشــیده و ناخنهایــش را الك قرمــز زده .موهایــش كــه بــاز اســت
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و جعــد دار تــا زیــر كتفــش میرســد .لبهایــش را زیــادی ســرخ
كــرده و پشــت چشــمش ســایهی ســبز مالیــده ،ســینی را میگردانــد،
اول میگیــرد ســمت بابــا ،بابــا برم ـیدارد و میگویــد« :دســتت درد
نكنــه دختــرم».
بعــد میــاورد جلــوی مامــان ،مامــان فنجــان چــای را برم ـیدارد ،بیتــا
مكــث میكنــد ،بعــد ســینی را كمــی میچرخانــد و میگویــد:
«نعلبكــی!» و شــانهاش را خفیــف تــكان میدهــد.
مامان میگوید« :من نعلبكی نمیخوام».
جلــوی مــن خــم میشــود ،مــن خنــدهام میگیــرد .آرام میگویــم:
«ســام بیتــا».
جــواب نمیدهــد .نمیخنــدد .نگاهــش بــه ســینی چــای اســت.
میرســد بــه صــادق .صــادق آب دهانــش را قــورت میدهــد .ســیبك
گلویــش را میبینــم كــه بــاال و پاییــن میشــود .فنجــان را برم ـیدارد
و دســتهایش را میگــذارد روی پاهایــش.

وقتــی در ادارهی پســت كاغذهــا را بــا دقــت میگذاشــتم داخل پاكت
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و نشــانی محــل مســابقه را بــه انگلیســی مینوشــتم ،اص ـ ً
ا فكــرش را
هــم نمیكــردم ،یعنــی بعــد از چنــد مــاه بــه كلــی فراموشــم شــد.
فقــط یــك جــور احســاس مهــم بــودن داشــتم ،آدمهــای دور و بــرم
نــگاه میكردنــد مــن چطــور كاریكاتورهــا را بــا وســواس میگــذارم
تــوی پاكــت .حتــی دختــری كنــار دســتم خواســت كارهــا را ببینــد.
پرســید« :خودتــون كشــیدین؟» مــن بــا لبخنــد ســر تــكان دادم بــه تایید.
احســاس میكــردم هنرمنــد كمحرفــی هســتم كــه نمیخواهــد
دربــارهی كارهایــش بــرای كســی توضیــح بدهــد .از اینهــا كــه در
خلــوت و ســكوت كار میكننــد ،ناشــناس میماننــد و حوصلــهی
آدمهــا را ندارنــد .آن روز تــا وقتــی از پســتخانه بیــرون بیایــم در
ایــن نقــش بــودم ،بعــدش دیگــر یــادم رفــت .منتظــر چیــزی هــم نبودم.
حــاال نشســتهام اینجــا و خیــره مانــدهام بــه نامــم كــه تــوی ایــن مقــوا
بــا حاشــیهی طالیــی بــا حــروف انگلیســی نوشــته شــده .دیپلــم افتخــار
اســت و یــك كتابچ ـهی كــت و كلفــت از كارهــای انتخــاب شــده
در مســابقهی كاریكاتــور روزنامــهی حریّــت .نامــم را هــزار بــار در
فهرســت برگزیــدگان پیــدا میكنــم و ســاعتها خیــره میمانــم بــه
كارم .انــگار بیــرون خــودم ایســتادهام و خــودم را میببینــم كــه چهــار
زانــو نشســتهام روی تخــت و پاكــت بــزرگ پســتی كــه پــاره شــده
و یــك طــرف افتــاده و دیپلــم افتخــار و كتابچ ـهی كاریكاتورهــای
منتخــب دور و بــرم هســت .انــگار خــودم را تماشــا میكنــم كــه
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چطــور عمیــق نفــس میكشــم و ســرم را تكیــه میدهــم بــه دیــوار و
خیــال میكنــم در آغــاز یــك راهــی هســتم كــه مــن را صــدا میكنــد.
بیتــا زیــاد میایــد خانـهی مــا .بیتــا دیگــر بیتــا نیســت .همكالســی دوران
دبیرســتان نیســت؛ عقــد كــردهی بــرادرم اســت .زن داداش شــده،
ناجــور .شــب خانـهی مــا میمانــد و صبــح بــا موهــای افشــان از پلههــا
ســرازیر میشــود و بــرای مــن پشــت چشــم نــازك میكنــد .پشــت
میــز روب ـهروی صــادق مینشــیند و ســرش را كــج میكنــد و شــانهی
چپــش را یــك كمــی میدهــد بــاال و زل میزنــد بــه صــادق .صــادق
هــم بــا دهــان نیمــه بــاز مــات بیتــا میشــود .روی هــم رفتــه ،اوضــاع
حــال بــه هــم زنــی داریــم.
ســاعت ده صبــح جمعــه اســت و میــز صبحانــه هنــوز جمــع نشــده.
مــن چمباتمــه زدهام روی صندلــی و پشــت دادهام بــه خنكــی دیــوار
ســرامیكی آشــپزخانه .مامــان دارد ظرفهــا را جابهجــا میكنــد.
یــك قابلمــه از دســتش میفتــد دنگــی صــدا میدهــد .بابــا میگویــد:
«هیسســس» و گــوش میچســباند بــه رادیــو .صــدا تمــام نمیشــود،
مثــل صــدای ناقــوس در خــودش میپیچــد و كــش میایــد .رادیــو
میگویــد:
«كاالبــرگ روغــن بــه شــماره  ۵۲۱شــهری بــه ازای هــر نفــر  ۹۰۰گرم
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و شــكر بــه شــماره  ۵۰۱شــهری »...
بابا میگوید« :با این دختره حرف بزن».
مــن جاســوئیچی اســكلتم را جلــوی چشــمم تــاب میدهــم .مامــان
میگویــد« :ایــن چیــه؟»
با سر اشاره میكند به جاسوئیچی.
 علی بهم داده. زنگ بزن بگو ناهار امروز بیاد اینجا.میخواهــم بپــرم و بــه خان ـهی دوســتش تلفــن كنــم .دیشــب رفــت
خانـهی صــادق اكبــری .از صــادق خوشــم میایــد .مثــل علــی نیســت.
مهربــان اســت بــا آدم و هــی میخنــدد .امــا دوســت نــدارم علــی بــرود
پیــش صــادق .دوســت دارم بمانــد پیــش مــن .بعــد وقتــی هســت هــم
حوصلــهام ســر مــیرود .حرفمــان زود تمــام میشــود .كمــی هــم
را میبوســیم و مــن دور دهانــم ســرخ میشــود و پوســت گردنــم
از زبــری تــه ریــش علــی جــوش میزنــد .بعــد بــا فاصلــه از هــم
مینشــینیم و زل میزنیــم بــه تلویزیــون یــا مثــ ً
ا میرویــم ســینما و
تــوی تاریكــی گاهــی بــه نی ـمرخ هــم نــگاه میكنیــم ،یــا میرویــم
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پــارك و مــن حواســم هســت كــه علــی بــه دخترهــای دیگــر نــگاه
میكنــد و مــن چیــزی نمیگویــم ،فقــط باهــاش قهــر میكنــم.
همینطــوری یكهــو ســاكت میشــوم و هــر چــه بپرســد چ ـهام شــده
اســت ،جوابــش را نمیدهــم .قدمهایــم را تنــد میكنــم و راهــم
را م ـیروم .بــا هم ـهی اینهــا میخواهــم علــی پیــش خــودم باشــد.
شــمال نــرود .خان ـهی آرش اکبــری نــرود .فقــط ســربازی باشــد یــا
پیــش مــن .دیشــب خــواب دیــدم تــوی یــك كوچــهی تاریــك
م ـیروم و علــی هــم هســت .مــن تكیــه دادهام بــه علــی و پیــش پایــم
را نمیبینــم .بــا قدمهــای علــی راه مــیروم.
بابا میگوید« :یه دقه بشین».
دوبــاره مینشــینم .اســكلت خوابیــده روی زانــوم .بابــا كــه حــرف
میزنــد مــن اســكلت را نــگاه میكنــم .بندهــای اســتخوانهایش بــا
بسـتهای فلــزی بــه هــم وصــل شــده .بابــا میگویــد« :بــا بیتــا حــرف
بــزن یــه كــم حواســش باشــه».
مامان میاید میایستد نزدیك میز ،میپرسد« :به چی؟»
بابــا صدایــش را میــاورد پایینتــر .از تــوی رادیــو صــدای نالــه و شــیون
میایــد .بابــا میگویــد« :یــه كــم حواســش جمــع لبــاس پوشــیدنش
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باشــه».
رادیــو میگویــد« :تصــور دنیــاى بـیروح و فضــاى افســرده و زندگــى
غمانگیــزى كــه»...
مامــان صندلــی را عقــب میكشــد و مینشــیند .مــن بــه دس ـتهایش
نــگاه میكنــم .پوســت ناخنهایــش قــاچ خــورده و خطهــای
ســبز دارد .بعــد دســتش را میــاورد بــاال میكشــد روی موهایــش،
میگویــد« :خــب تــازه عروســه دوس داره یــه ذره بــاز لبــاس بپوشــه».
مامــان خیــال میكنــد اگــر بیتــا بــاز لبــاس بپوشــد بــه صــادق خــوش
میگــذرد .بابــا میگویــد« :تــازه عــروس باشــه .مگــه شــهناز نیســت؟»
اسكلت جلوی چشمم دست و پایش كج و معوج میشود.
 بابــا مــن دامــاد دارم .علــی اینجــا مــیره و میــاد خــوب نیســتجلــوی اون .حــاال امــروز ایــن پســره میخــواد بیــاد ببیــن چــه ادا و
اطــواری جلــوش در بیــاره.
مــن بــه دهــان بابــا نــگاه میكنــم .ســبیلش را نزدیــك خــط لــب
بــاالش قیچــی كــرده و از فاصلــهی بیــن لبهایــش دندانهــای
ریــزش پیداســت .مــرد تــوی رادیــو میگویــد« :اولیــن كار بــزرگ
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او ،احیــاى اســام بــود .دومیــن كار بــزرگ او»...
بابا میگوید« :شهناز حواست به من هست؟»
مامان میگوید« :این چی كار كنه؟»
رادیو میگوید« :چهارمین كار بزرگ او»...
 خــب اینــا هــم ســن و ســالن ،بشــینه باهــاش حــرف بزنــه .بگــهتــو خانــوادهی مــا اینجــوری نیســت .بابــا مــن دیشــب اومــدم بــرم
دستشــویی بــاال یهــو ایــن دختــره از اتــاق پریــد بیرون بــا چــه وضعیتی.
مامان یكهو سرش را باال كرد« :چه وضعی؟»
مــن پایــم را ریــز تــكان میدهــم .اســكت بیجــان افتــاده روی میــز
كنــار دســتم .رادیــو هنــوز دارد میشــمارد« :كار ششــم او ،ایجــاد
نهضــت اســامى در عالــم بــود»...
 آخــه مــن چــی بگــم؟ لخــت بــود .خــب آخــه لخــت تــو خونـهایكــه ایــن همــه آدم دیگــه هســتن؟ این خــودش شــعور نــداره ،بچهاس،
تــازه عروســه ،مــن چــه میدونــم .یكــی بایــد بهــش بگــه.
مامــان جیــغ كوتاهــی میكشــد و گون ـهاش را چنــگ مینــدازد .مــن
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میخواهــم بگویــم بــه مــن چــه و اســكلتم را بــردارم و بــروم تــوی
اتاقــم و در را بنــدم و هیچوقــت بیــرون نیایــم .نمیگویــم .بلنــد
نمیشــوم .مامــان میگویــد« :خــاك تــو گــور صــادق كنــم كــه
آلــت دســت ایــن دختــره شــد».
بابــا دوســت نــدارد مامــان اینطــوری حــرف بزنــد .بابــا دوســت دارد
خیــال كنــد بچههایــش ســر و ســامان گرفتهانــد .دوســت دارد همــه
بــا هــم حــرف بزننــد و مشــكالت را حــل كننــد و موانــع زندگــی را
پشــت ســر بگذارنــد و بــا هــم دور یــك میــز بنشــینند و بگــو و بخنــد
كننــد و عكــس یــادگاری بگیرنــد .یــك عكســی كــه مثــ ً
ا مامــان
بــه دوربیــن نــگاه كنــد و مــن و صــادق بــا نیــش بــاز دســت در شــانه
باشــیم و بابــا پشــت ســر مــا نیـمرخ بایســتد و بــه افقهــای دور چشــم
بــدوزد .مــن امــا فكــر میكنــم بینــی بابــا بــرای نیـمرخ عكــس گرفتــن
زیــادی بــزرگ باشــد.
مامــان كــه اینطــوری تلخــی میكنــد ،بابــا خســته و ناامیــد
میشــود .لیــوان جلــوی دســتش را بــه تنــدی هــل میدهــد روی میــز
و میگویــد« :اَه ...چــرا ایــن جــوری حــرف میزنــی؟ مگــه خــودت
نمیگــی تــازه عروســه؟ خــب نمیدونــه یــه بــار  ...تــو هــم نــه كــه
روش بــا تــو بــاز بشــه ،شــهناز دوســتانه بهــش بگــه رعایــت كنــه ،خــب
اونــم میفهمــه دیگــه».
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مامــان حــرف نمیزنــد .انــگار قهــر كــرده باشــد ،بلنــد میشــود و
مــیرود در فریــزر را بــاز میكنــد .بعــد دیگــر نمیبینمــش ،انــگار
رفــت تــوی فریــزر .از بــاال صــدای خنــده میایــد.

علــی پیشتــر بیتــا را دیــده بــود .وقتــی شــنید عــروس مــا شــده پقــی
خندیــد و بعــد هــم گفــت صــادق خــان شــما بایــد كالهــش را ببــرد
باالتــر .ایــن را بــه مــن گفــت ،تــوی تنهایــی ،حرفــی نــزدم .امــروز
امــا خیلــی مهربــان شــده .صــادق ســرش بــا بیتــا گــرم اســت .اصــوالً
خوبــی بیتــا ایــن اســت كــه ســر همــه را گــرم كــرده .مامــان و بابــا
هــم دمغنــد و حواسشــان بــه بیتاســت و كاری بــه كار مــن و علــی
ندارنــد .علــی آمــده تــوی اتــاق مــن .مــن نشســتهام لــب تخــت و علــی
ایســتاده مقابلــم .گردنــش را كــج كــرده و مــن را نــگاه میكنــد .مــن
هــم ســرم را كــج میكنــم .موهــای صــاف كوتاهــم تــاب میخــورد
بغــل گوشــم .او گردنــش را راســت میكنــد ،مــن هــم همینطــور.
بعــد زبانــم را برایــش درمیــاورم .نزدیــك میشــود و مــن روی تخــت
عقــب میكشــم و پایــم را میــاورم ســمتش ،میخواهــد بنشــیند روی
تخــت كنــارم ،لگــد مینــدازم .میگویــد« :دیوونــه».
میخنــدم ،دســتهایش را میكنــد تــوی جیــب شــلوارش و
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میایســتد ســر جایــش .میگویــد« :دیشــب خونــه آرش یــه فیلــم
دیــدم ،یــه دختــره تــوش بــازی میكــرد موهایــش عیــن تــو بــود.
كاراش ،ادا و اطــوارش».
مــن یــاد كتابچ ـهی كاریكاتورهــا میفتــم .از جــا میپــرم و كتابچــه را
میــاورم .دیپلــم افتخــار را كــه میبینــد میخنــدد .میایــد مینشــیند
لــب تخــت .ســرم را میگیــرد تــوی ســینهاش .بعــد كنــارم مینشــیند.
تكیــه میدهیــم بــه دیــوار .میپرســد« :چــرا دیــروز نشــونم نــدادی؟»
 یادم نبود .حاال ببین.تنــد تنــد ورق میزنــم و پــی كار خــودم میگــردم .كاریكاتــورم
رنگــی بــود .ســیاه و ســفید چاپــش كردهانــد .یــك پادشــاهی اســت
نشســته روی تخــت روان و ســربازها بــا احتــرام دارنــد میبرنــدش.
تخــت روانــش تخــت نیســت ،كاس ـهی توالــت فرنگــی اســت .شــاه
هــم حالــت مغمــوم و متفكــری دارد .علــی بــه مــن نــگاه میكنــد و بــاز
كاریكاتــور را نــگاه میكنــد .بعــد انگش ـتهای بلنــدش را میكشــد
روی اســمم .مــن میخنــدم و خــودم را میچســبانم بــه شــانهاش .بعــد
ورق میزنــد .یكــی یكــی كاریكاتورهــا را بــه دقــت نــگاه میكنیــم.
مــا داریــم بــا هــم حــرف میزنیــم .علــی دهانــش بــوی تلخ ـیای را
میدهــد كــه مــن دوســت دارم .میــان كاریكاتورهــا ،چنــد تــا كار
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هــم هســت كــه بــا بقیــه فــرق دارنــد .دربــارهی تــن اســت .شــوخی بــا
تــن ،بــا رابطـهی زنهــا و مردهــا .آدمهــا را لخــت كشــیدهاند و علــی
مكــث میكنــد و دقیــق میشــود و میخنــدد و مــن را بــه خــودش
فشــار میدهــد .میرســد بــه یكــی كــه خیلــی مفصــل اســت .از ایــن
كاریكاتورهــای چنــد مرحلـهای از یــك كاریكاتوریســت فرانســوی.
ماجــرای یــك یارویــی اســت كــه هــر كاری میكنــد تحریــك
نمیشــود .یعنــی آلــت مردانــهاش همــهاش آویــزان اســت .تــوی
زنهــای لخــت خنــدان غلــت میزنــد و آویــزان اســت ،مجلــهی
سكســی نــگاه میكنــد و آویــزان اســت ،فیلــم سكســی میبینــد
و آویــزان اســت ،جلــوی رویــش مــردی بــا زنــی چیــز میكنــد و
بــاز ایــن آویــزان اســت ،تصویــر آخــر ،یــارو خــودش را حلــق آویــز
میكنــد .از ســقف آویختــه خــودش را و آنجایــش راســت شــده.
علــی میخنــدد .لــب میگــزد و میگویــد« :اینــو »...و بــاز میخنــدد.
صدایــش دو رگــه شــده .دوســت نــدارم .كتــاب را میبنــدد و مــن
را میخوابانــد روی تخــت .دوســت نــدارم .خیــال میكنــم تــوی
ســرش چیــزی هســت كــه مربــوط بــه مــن نیســت .خیــال میكنــم از
دیــدن آن عكسهــای خنــدهدار یــك جوریــش شــده .بدنــم ســفت
و منبقــض اســت .زیــر ســنگینیاش خیــال میكنــم دارم جــذب
تشــك تختــم میشــوم .زبانــش را میچپانــد تــوی دهانــم و دســتش
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را میخزانــد تــا زیــر دامنــم .وول میزنــم و میخواهــم خــودم را
بكشــم بیــرون .میخواهــم لگــد بپرانــم ،نمیتوانــم .انــگار بــه چهــار
میــخ كشــیده مــن را .تــوی كــش و قوسهایمــان نگاهــم میفتــد بــه
چیــز لولــه ماننــدی كــه از ســرخی بــه ســیاهی میزنــد .میترســم.
خیــال میكنــم لولــه میتوانــد آن قــدر عظیــم بشــود كــه اتــاق را پــر
كنــد و همـهی مــا در فشــار تراكمــش بمیریــم .میگویــم« :علــی بلنــد
شــو!» دســتهایم را بــه ســختی میكشــم بــاال و شــانهاش را فشــار
میدهــم عقــب .علــی فشــار را بیشــتر میكنــد .ســرم را بلنــد میكنــم
و میكوبــم بــه بالــش .علــی بــاز خــودش را فشــار میدهــد .جایــی
حوالــی كشــالهی رانــم داغ میشــود .بویــی شــبیه مایــع ضــد عفونــی
اتــاق را پــر میكنــد.

امــروز سهشــنبه اســت .مـیروم خانـهی ســتاره ،مـیروم او را و روزبــه
و مریــم را ببینــم .صندلــی جلــوی تاكســی دختــر و پســری نشســتهاند.
پســر ســمت راننــده نشســته و دســتش را حلقــه كــرده دور شــانههای
دختــر .مــدام در گــوش هــم حــرف میزننــد .ســر عروســكی بــا
موهــای بلنــد زرد جلــوی آینــه تــاب میخــورد .عروســك چشـمهای
نارنجــی دارد و دهــان تنــگ قرمــز.
359

شهناز گلمحمدی

نسیان

مــرد كنــار دســت مــن كیفــش را گذاشــته روی پایــش و دسـتهایش
پشــت كیفــش پنهــان اســت .خسخــس نفسهــای بویناكــش را
میشــنوم .خــودم را چســباندهام بــه در ماشــین و میترســم در بــاز
شــود و پــرت شــوم بیــرون .میخواهــم شیشــه را بكشــم پاییــن.
جــای دســتگیرهی باالبــر ،زائــدهی برآمــدهی فلــزی اســت .خــودم را
در خــودم جمعتــر میكنــم و ســعی میكنــم ســرم را بــا چنــد تــا
عكســی كــه زیــر روكــش پالســتیكی در ماشــین اســت ،گــرم كنــم،
چنــد تــا كارت كــه عكــس خانههــای ژاپنــی دارد ،كنــار خانههــا بــه
ژاپنــی چیــزی نوشــته و چنــد تــا هــم عــدد هســت كــه انــگار شــمارهی
تلفــن باشــد.
كمــی مانــده تــا میردامــاد ماشــین میایســتد .انــگار خیابــان را بســتهاند.
دو طــرف خیابــان مردهایــی بــا لبــاس پلیــس كنــار هــم ایســتادهاند.
ماشــینها یكــی یكــی دور میزننــد و راه رفتــه را برمیگردنــد.
راننــده ســرش را میكنــد بیــرون و میپرســد« :چــه خبــره؟» راننــدهی
ماشــین كنــار مــا شــانه بــاال مینــدازد .چنــد تــا ســرباز بــا تابلــوی ایســت
میــان ماشــینها میدونــد .راننــده داد میزنــد« :ســركار چــه خبــره؟»
سرباز میخندد و میگوید« :چائو»...
نمیفهمــم چــی میگویــد .یــك اســمی میگویــد كــه نمیدانــم.
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راننــده چیــزی نمیگویــد .مســافر كنــار دســت مــرد بوینــاك
میگویــد« :رئیسجمهــور رومانــی اومــده تهــران».
مــن خــم میشــوم و بــه مــرد نــگاه میكنــم .پیراهــن چهارخانــهی
ســبز و ســفید پوشــیده و موهــای ســفیدش را كــج شــانه كــرده .پســر و
دختــری كــه جلــو نشســتهاند بلنــد میگوینــد« :ببیــن ببیــن»...
چنــد تــا ماشــین پلیــس آژیر ِكشــان از كنــار مــا میگذرنــد ،بعــد بنــزی
ســیاه و بعــد بــاز چنــد تــا ماشــین و موتــور پلیــس .راننــده میگویــد:
«دیدیــن؟ قشــنگ معلــوم بــود».
دروغ میگویــد شیش ـههای ماشــین ســیاه بــود و مثــل همیــن تاكســی
كــه مــن تویــش هســتم ،تــا خرخــره بــاال كشــیده شــده بــود.
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ســتاره خاكســتر ســیگارش را میتكانــد تــوی جــا ســیگاری ســنگی.
جــا ســیگاری شــبیه ســر دیــو كوچكــی اســت كــه دهانــش را بــاز
كــرده و دندانهایــش را نشــان میدهــد .ســتاره تــه ســیگارش را لــه
میكنــد تــوی دهــان دیــو .نــور كــج تابیــده روی میــز و قســمتی از
شــانه و صــورت ســتاره را روشــن كــرده .مــن تكیـهام بــه دیــوار اســت
و پشــت بــه پنجــره ایســتادهام .شــانههایم گــرم میشــود از آفتــاب.
ســتاره میگویــد« :تــو و ایــن كارهــا؟»
میپرسم« :چه كارها؟»
میگویــد« :صلــهی رحــم بــه جــا میــاری؟ نكنــه تاثیــر شــوهرت
باشــه؟»
و «رحــم» را یــك طــوری میگویــد انــگار زبــان كوچكــش چــاق
شــده تــه حلقــش .قلممــو را میزنــد تــوی رنــگ و مجســمهی گچــی
كوچكــی را دســتش میگیــرد .خرســی اســت قــد نیــم كــف دســت
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كــه یــك قلــب را تــوی بغلــش دارد .خــرس ســفید اســت و ســتاره
نــوك قلممــو را كــه میكشــد روی تنــش خردلــی میشــود .بعــد
بــا قلممویــی باریكتــر نقطههــای قهــوهای میگــذارد تــوی آن
خردلیهــا .قلبهــا را قرمــز میكنــد و بعضــی را زرد و رویــش بــه
ســیاه مینویســد  LOVEیــا حــروف انگلیســی میگــذارد .روی
میــزش پــر اســت از مجســمههای ریــز و درشــت ،بعضــی بیرنــگ
و بعضــی رنــگ خــورده .خیــال میكنــم مجســمهها دارنــد بــا هــم
حــرف میزننــد .خرسهــا احمقنــد و دخترهایــی كــه دارنــد تــاب
میخورنــد بلنــد بلنــد میخندنــد .لكههــای رنــگ روی میــز ،كــف
زمیــن ،روی ســفیدی پیراهــن ســتاره ،اثــر گذاشــته .ســتاره میگویــد
اینــم نتیج ـهی چهــار ســال درس خونــدن تــو هنرســتان.
و بــا ســر اشــاره میكنــد بــه مجســمهی تــوی دســتش و نمیدانــم
میخنــدد یــا نفســش را كــه بــا صــدا بیــرون میدهــد دهانــش كــج
میشــود .پشــتش خمیــده شــده و شــانههایش افتــاده .شــبیه عمــو باقــر
اســت .در اتــاق را میزننــد .دلــم میریــزد .روزبــه اســت ،ســینی بــه
دســت میایــد تــو .قــد كشــیده و چشـمهایش در صورتــش درشـتتر
شــده .مــن را كــه میبینــد بــا ســر ســام میكنــد .زیــر لــب هــم
میگویــد ،امــا ســرش بیشــتر از دهانــش میجنبــد .ســتاره بلنــد صــدا
میزنــد ســودی ...بعــد از روزبــه میپرســد« :محمــد نیومــد؟»
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نگاهــم بــه روزبــه اســت كــه میگویــد« :نــه» .چــه كــم حــرف
میزنــد .یــك كلمــه فقــط میگویــد نــه .ســتاره پلــك پایینــش را
جمــع كــرده و زل زده بــه مــن و حــرف میزنــد ،انــگار منتظــر اســت
از عالمــی دیگــر كلمــه كلمــه حرفهــا بهــش القــا شــود .میگویــد:
«خســرو میگفــت ،انــگاری محمــد چنــد روز پیــش رفتــه بــوده
مغــازهی عمــو».
از آن روز مهمانــی خانــهی آقــای ســپهر دیگــر هیــچ وقــت حــر 
ف
محمــد نبــود .محمــد بــا آن موهــای نــرم و بــا آن كمانچـه و آنطــور
كــه میخوانــد خاطــرهای دور بــود انــگار .ســتارهمیگویــد« :مثــل
اینكــه پــدرت خیلــی هــم شــاكی بــوده كــه چــرا ســری نمیزنیــم
و ایــن حرفهــا .محمــد هــم از طــرف مــا پــدرت را دعــوت كــرده.
گفتــه مــن سهشــنبهها م ـیروم خان ـهی خســرو و ســتاره و بــه بچههــا
درس تــار میدهــم .یــك سهشــنبهای بیاییــد تــا مــن هــم باشــم و شــما
را بــاز ببینــم .خــب مــن كــه اص ـ ً
ا شــعور ایــن چیزهــا را نــدارم .نــه
تعــارف میكنــم كــه مثـ ً
ا عمــو بــه مــا ســر بزنیــد ...نــه هیچــی .خســرو
هــم بدتــر از مــن ،همینطــور مــات و مبهــوت آدم را نــگاه میكنــد.
نگاهــش هــم شــبیه یابوســت».
روزبــه دســتهایش كنــارش آویختــه ،گوشــهی اتــاق ایســتاده
اســت .نگاهــش شــبیه خسروســت .همــا ن نــگاه برجســتهی شــفاف
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بیحركتــی را دارد كــه اولیــن بــار در مراســم محســن در چش ـمهای
خســرو دیــدم .هــر چــه باشــد دایــی و خواهرزادهانــد .مچهــای
الغــرش از پاییــن پاچههــای شــلوار ورزشــی ســه خطــش پیداســت.
احســاس میكنــم چیــزی غمانگیــز در جریــان اســت .چیــزی در
دســتها و تــن اســتخوانی روزبــه و نگاههــای ســتاره.
مریــم در چهارچــوب در ظاهــر میشــود .موهایــش را از پشــت
محكــم بســته و پوســت صورتــش حوالــی چشــمها كــش آمــده،
پشــت لبــش ســبز شــده و صورتــش بــه روشــنی آن روز كــه در
بــاغ آقــای ســپهر بودیــم ،نیســت .یــك پیراهــن نخــی گشــاد هــم
تنــش اســت كــه از حلق ـهی آســتینش ســینههای تــازه جوانــه زدهاش
پیداســت .مــن را نمیبینــد .نگاهــش فقــط بــه ســتاره اســت .پنجــره را،
میــز را ،مجســمههای رنگــی را نمیبینــد .ســتاره میگویــد« :زحمــت
بكــش ســه لیــوان برنــج بشــور».
مریــم بــا همــان حــال ایســتاده و ســتاره را نــگاه میكنــد .ســتاره
میگویــد« :همیــن».
مریــم ســرش را مینــدازد پاییــن و مــیرود ،روزبــه هــم در پــیاش،
ســتاره بــاز صــدا میكنــد« :روزبــه ،روزبــه!»
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روزبــه برمیگــردد .نگاهــش بــه مــن میفتــد .میپرســم« :خوبــی
روزبــه؟» و لبخنــد میزنــم .روزبــه هــم میخنــدد.
ســتاره میگویــد« :داری م ـیری ،ایــن بشــقابای دیشــبم بــا خــودت
ببــر».
خیــال میكنــم روزبــه حــاال مثــل آن روز تــوی بــاغ آقــای ســپهر
بــا چنــد پشــتك خــودش را میرســاند بــه تخــت یــك نفــرهی
كنــار دیــوار و بشــقاب و لیــوان و قاشــق و چنــگال را ،همــه را بــه
دنــدان میگیــرد و بــاز بــا چنــد پشــتك از اتــاق بیــرون مـیرود .بعــد
همانطــور بشــقاب بــه دهــان داد میزنــد :محمــد ،محمــد ببیــن...
داد كــه میزنــد دهانــش را بــاز نمیكنــد .صــدا مثــ ً
ا از چشــمهای
خیلــی درشــتش بیــرون میایــد .روزبــه امــا فاصلــهی درگاهــی تــا
تخــت را بــه چنــد قــدم لنگهــای درازش طــی میكنــد .وقتــی
م ـیرود هنــوز خنــده روی لبهایــش هســت .بــه خــودم كــه میایــم،
میبینــم ســتاره نگاهــش مانــده روی مــن .خجالــت میكشــم .از فكــر
اینكــه ســتاره فهمیــده چــی تــو ســرم هســت ،شــرمنده میشــوم.
ســتاره ســیگار دیگــری روشــن میكنــد .حركــت دســتش وقتــی
میكشــد روی جیبهــای پیراهنــش و بعــد میــاورد تــا شــلوارش،
شــبیه مردهاســت وقتــی دنبــال فندكشــان میگردنــد .حالــت ســیگار
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كشــیدنش و تصویــرش كــه پشــت مــه دود گــم و پیــدا میشــود و
نگاهــش كــه خیــره میمانــد روی آدم ،روی اشــیا ،شــبیه مردهاســت.
میپرســم« :راضــی هســتی؟»
نمیپرســم .خیــال میكنــم پرســیدهام .میپرســم« :میشــه منــم
رنــگ كنــم؟»
صندلــی كنــار دســتش را میكشــد عقــب .میگویــد« :اینــارو قرمــز
كــن .همــه جاشــو فقــط دندوناشــو بــذار باشــه».
لنگــه كفشــی گچــی اســت قــد یــك كــف دســت .دهــان بــاز كــرده
بــه خنــده .تویــش خالــی اســت .میشــود خــرده ریــز تویــش ریخــت.
پاككــن یــا ســنجاق ســر یــا مثـ ً
ا انگشــتری ،چیــزی .دقــت میكنــم
اثــر انگشــتم روی جاهــا كــه رنــگ میكنــم نمانــد .گــچ ســفید
خیــس و ســرخ كــه میشــود ،زنــده و تــازه میشــود .خوشــم میایــد.
احســاس میكنــم كســی پشــت ســرم ایســتاده ،برمیگــردم پشــتم را
نــگاه میكنــم ،بعــد یــك كفــش گچــی دیگــر برم ـیدارم.

خانــه كــه میرســم مامــان آشــفته اســت .منتظــر نمیمانــد روپوشــم
را در بیــاورم .هنــوز داغ آفتــاب تیــز خیابــان هســتم .دارم بنــد كفشــم
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را بــاز میكنــم و نگاهــم بــه مامــان اســت كــه بــاز لبهایــش باریــك
شــده و صورتــش بیرنــگ اســت .میگویــد« :امــروز یــه دختــره
تلفــن كــرد خونــه مــا گفــت بــه اون جنــده خانــوم بگیــن چــرا دســت
از ســر فریبــرز مــن برنم ـیداره؟ گفــت بــه خــدا اگــه یــه بــار دیگــه
دور و بــر فریبــرز بپلكــه تونكهاشــو میكشــم روی ســرش».
مامــان دروغگوســت .بــه راحتــی میتوانــد داســتان درســت
كنــد از خــودش .امــا حــاال كــه میگویــد «تنكــه» اینطــور كــه
میگویــد میدانــم راســت میگویــد .نــه بــه خاطــر حالــت لبهــا
و چشــمهایش ،مامــان جــوری دروغ میگویــد كــه خــودش هــم
بــاورش میشــود و پیــش از گفتــن حتــی رنگــش میپــرد و تــرس
بــرش مـیدارد و لبــش كــش میایــد یــا اگــر دروغ شــادی آوری باشــد
قبــل از گفتــن بلنــد بلنــد میخنــدد و خــودش را بــه شــادی میزنــد.
حــاال امــا میدانــم راســت میگویــد چــون ایــن «تنكــه» چیــزی نیســت
كــه مامــان بگویــد .كلمـهی مامــان نیســت .خانــه هــر كســی كلمــات
خــودش را دارد .ایــن مــال خانـهی مــا نیســت و از یــك جــای دیگری
آمــده اینجــا تــوی راهــرو و مثــل غبــارنشســته روی كفشهــا و ســر
و شــانهی مــن ،میپرســم« :نگفــت كیــه؟»
مامــان میگویــد« :هــی پرســیدم شــما كــی هســتین خانــم؟ بــا كــی
كار داریــن؟ جــواب نــداد .قطــع كــرد .تمــام تنــم میلــرزه».
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راســت میگویــد همیــن را گفتــه .یــارو گفتــه جنــده خانــم و مامــان
محترمانــه پرســیده« :شــما كــی هســتید؟» البــد اگــر طــرف قطــع
نمیكــرد ،میگفــت« :مــا اینجــا جنــده خانــم زیــاد داریــم ،شــما بــا
كدامشــان كار داریــد؟» میگویــم« :باشــه حــاال بــذار بیــام تــو .آخــه
مــن حــاال بایــد چــی كار كنــم مث ـ ً
ا؟»
مانــدهام چطــور توضیــح بدهــم منظــور طــرف دقیقــاً كــدام جنــده
خانــم بــوده؟ اگــر حرفــی نزنــم خــودم متهــم میشــوم و بعــد بایــد
ـری بــا مــن دارد .اگــر
توضیــح بدهــم فریبــرز كیســت و چــه ســر و سـ ّ
هــم بخواهــم بگویــم تنك ـهی مربوطــه بایــد روی ســر دختــر خال ـهی
پزشــكم كشــیده شــود كــه دیگــر واویالســت .موقعیــت ســختی اســت
و مــن راهــی جــز اینكــه خــودم را بزنــم بــه كوچـهی علــی چــپ بلــد
نیســتم .میگویــم« :البــد مزاحــم تلفنــی بــوده .شــما چــرا بــه خودتــون
میگیریــن آخــه؟ مــا اینجــا دختــر مجــرد داریــم كــه راه بیفتــه دنبــال
جمشــید؟»
مامان میپرسد« :جمشید كیه؟»
میگویم« :چه میدونم دختره گفته».
مخصوص ـاً اســم را اشــتباه میگویــم .خیــال میكنــم كلــك خوبــی
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اســت .فریبــرز هــم از آن اس ـمها نیســت كــه مــال خان ـهی مــا باشــد.
بــرای مــن امــا غریبــه نیســت .مامــان حرفــی نمیزنــد .نــه اینكــه
آرام شــده باشــد .ســاكت میشــود و ایــن را گوش ـهی ذهنــش نگــه
م ـیدارد تــا وقتــش.
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مــن و بیتــا كنــار هــم نشســتهایم .صــادق روبــهروی بیتــا و مامــان
ســر میــز .بیتــا هــی روی صندلــی كــش و قــوس میایــد و قاشــق را
یكطــوری تــوی دهانــش میگــذارد كــه بــا لبهــای ماتیكــیاش
تمــاس پیــدا نكنــد .تــا حــاال ده بــار صــادق پایــش را كشــیده روی
پــای مــن و مــن بــه لگــدی حالیــش كــردهام كــه اشــتباه گرفتــه .میــز
میلــرزد و بیتــا یكهــو قاشــقش را پــرت میكنــد تــوی بشــقاب و
میگویــد« :چتــه تــو؟»
و مــن را نــگاه میكنــد .چش ـمهایش دیگــر خمــار نیســت .جوابــش
را نمیدهــم .بــاز صورتــش را برمیگردانــد طــرف صــادق و
پلكهایــش تــا نیمــه میفتــد پاییــن .مامــان میگویــد« :امــروز یــه
دختــره تلفــن كــرد»...
مــن نگاهــم بــه صــادق اســت .دارد غذایــش را تنــد تنــد میجــود .بعــد
آرام میشــود .غــذا تــوی دهانــش مانــده .مامــان را نــگاه میكنــد.
بیتــا میگویــد« :وا!»
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مــن میگویــم« :واال »...و میخنــدم .یــادم نبــود میشــود تــوپ را
تــوی زمیــن بیتــا هــم انداخــت ،بــه هــر حــال از زهــره مســتحقتر
اســت.

میگوید« :میخواهم خودم را بکشم».
صبــح بیــدار شــوم مثــا ببینــم زهــره خــودش را كشــته .همینطــوری
دهــان پــر حرفــش بــاز مانــده و دنــدان خرگوشــیاش پیــدا باشــد.
مالفههــا همــه خونــی ،ایــن طرحهــای مهرههــای شــطرنج غــرق
در خــون .كــی فكــرش را میكــرد .بعــد خبــر را چطــور بدهیــم؟ بــه
شــوهر خالــه بگوییــم بیــا خانــم دكتر خــودش را كشــته .بابا خوشــحال
میشــود ،حــاال نــه اینكــه بشــكن بزنــد و بلنــد بلنــد بخنــدد ،امــا تــه
دلــش ذوق میكنــد .اصــ ً
ا همــه یــك جــوری خوششــان میایــد از
ایــن اتفــاق .انتقــام دكتــر شــدن زهــره را آخــرش خــودش از خــودش
میگیــرد .فریبــرز هــم خــاص میشــود .حــاال ایــن همــه بیرحــم
هــم نبایــد بــود .بــه هــر حــال یــك وقتــی مــن تنهــا كســی بــودم كــه
اجــازه داشــتم لــب تختــش بنشــینم ،روی روتختـیاش دســت بكشــم
و كتابهــای «دانیــل اســتیل»اش را بخوانــم .امشــب تــا صبــح بیــدار
میمانــم .همینطــور تــوی تاریكــی زل میزنــم بــه تــن زهــره
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كــه مثــل لك ـهی تیــرهی بزرگــی اســت .حواســم هســت خــودش را
نكشــد .یعنــی ممكــن اســت؟ مثــ ً
ا مــن كمكــم نگاهــم تــار شــود
و خوابــم ببــرد و زهــره بیســر و صــدا بیــدار شــود بــرود خــودش
را بكشــد و جنــازهاش را بكشــد تــا تــوی رختخــواب و همینجــا
بمیــرد؟ چــه خــوب امشــب اصــرار نكرد بچســبیم خفــت هــم بخوابیم.
اصــ ً
ا بــا چیــزی كــه تعریــف كــرد بیشــتر از اینكــه دلــم برایــش
بســوزد ،ترســیدم .همـهاش تقصیــر آن شــوهر خالـهی قرمســاق اســت.
بابــا میگویــد قرمســاق ،یــك بــار كــه مــن و صــادق تــوی خانــه
دنبــال هــم میدویدیــم و بلنــد بلنــد میخندیدیــم بابــا كــه حمــام
بــود همانطــور لخــت پریــد بیــرون و داد زد« :خفــه شــو قرمســاق!»
مــن نگاهــم بــه میــان پــای بابــا افتــاد و خیــال كــردم دو تــا چیــز دارد.
نصــف شــبی چــرا یــاد ایــن خاطــرات میفتــم؟ فــردا تــوی فرهنــگ
لغــت نــگاه كنــم ببینــم قرمســاق یعنــی چــه كــه بابــا بــه شــوهر خالــه
میگویــد .شــوهر خال ـه ،شــوهر خال ـهی قرمســاق ،زهــره خــودش را
بكشــد تقصیــر توســت ،چــون یــك كاری كــردی كــه هــی خیــال
كنــد همـهی مردهــا عاشــقش هســتند .همــان وقــت كــه نجمــه تعریف
میكــرد میــوه فــروش ســر خیابانشــان عاشــقش اســت ،زهــره بــرای
مــن گفتــه بــود كــه از دم مغــازهاش كــه میگــذرد صــدای تــاالپ
تــاالپ قلبــش را میشــنود .بعــد هــم كــه صــادق بــود و همــه پســرهای
دور و نزدیــك .بعــد ماجــرای آن دكتــری كــه زهره وســط كار فهمید
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زن دارد و تــوی اتــاق كشــیك نشســت بغلــش گریــه كــرد كــه چــرا
حلقــه دســتتان نمیكنیــد .حــاال هــم فریبــرز .خــدا میدانــد چــی تــوی
ســرش بــوده كــه فریبــرز را تیــر كــرده بــرود خواســتگاری نانســی .چه
اســمی هــم دارد .یــادم رفــت بپرســم خارجیســت؟ ســفید و مــو بــور
كــه بــوده .اســمش هــم یــك طــوری اســت .نكنــد دختــری كــه تلفــن
كــرده بــود خانــه مــا تــا تنكـهاش را بكشــد ســر یــك جنــده خانمــی،
همیــن نانســی بــوده؟ خیــال نكنــم ،خارجیهــا از ایــن حرفهــا
بلــد نیســتند .البــد آن دختــر همســایه روبهرویــی فریبــرز بــوده كــه
همیشــه بــه زهــره چشـمغره مـیرود .زهــره خــودش را بكشــد خیــال
دختــر همســایه هــم راحــت میشــود .مامــان را بگــو .صبــح مــا را
صــدا میكنــد ،برویــم صبحانــه .بعــد فقــط مــن مـیروم بــاال ،تنهایــی
مینشــینم پشــت میــز ،مامــان میپرســد« :زهــره كــو؟»
مــن جــواب نمیدهــم .یــا نــه ،میگویــم« :خــواب اســت ».یــك
طــوری بــا انــدوه میگویــم .صدایــم را میــاورم پاییــن ،یــك كمــی
نــازك میكنــم .بعــد مامــان تــا ظهــر میــز صبحانــه را دســت نمیزنــد.
كــره تــوی گرمــای اتــاق وا مــیرود ،روی پنیــر مگــس مینشــیند،
نــان خشــك میشــود .مامــان هــی لبــش نــازك میشــود و پیلههــای
زیــر چشــمش بــزرگ میشــود .مــن هــم دیگــر میایــم تــوی اتــاق
مجلــه فیلــم میخوانــم .بــوی شــور خــون اتاقــم را پــر میكنــد.
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مامــان كالفــه میایــد پاییــن كــه مثــا ســر و صدایــی كنــد تــا زهــره
بیــدار شــود .امــا میبینــد زهــره خــودش را كشــته .آن وقــت مــن
بــرای مامــان میگویــم كــه «تــوی كتــاب حرفــه و فــن نوشــته بــود
لك ـهی خــون بــا آب ســرد از بیــن م ـیرود».
مامان میگوید« :خاك توی سرت نه این همه خون!»
دســتم كــه زیــر ســرم مانــده خــواب رفتــه و گــز گــز میكنــد .چشــمم
دارد گــرم میشــود .بلنــد میشــوم ،مینشــینم و آن قــدر بــه زهــره
نــگاه میكنــم تــا خطــوط تنــش در تاریكــی برجســته شــود .نفســش
آرام گرفتــه .تــازه كــه خوابــش بــرده بــود ،تــوی خــواب هــم هــق هــق
میكــرد .خــودم را میگــذارم جــای زهــره .اگــر مــن بودم خودكشــی
میكــردم؟ علــی شــاید دوســت داشــت جــای مــن دختــر خال ـهاش
زنــش باشــد .دختــر خالـهی علــی چشـمهای عســلی و پوســت ســفید
ندارد شــبیه نانســی ،اما روپوش كرپ دارد و روســری ُســر ُســری ســر
میكنــد .حــاال كــه شــوهر دارد ،اگــر نداشــت چــی؟ مــن میرفتــم
بــرای علــی خواســتگاری؟ مثــل زهــره كــه كك نانســی را انداخــت
تــوی تنبــان فریبــرز .بعــد خیــال كنــم علــی نمـیرود ،امــا علــی بــا كلــه
بــرود و تــازه برگــردد بــا آب و تــاب برایــم تعریــف كنــد چه پوشــیده
و چــی گفــت و چــه كــرد؟ بعــد مــن چــه میكــردم؟ مینشســتم یــك
گوشــه اشــك میریختــم .شــاید حــال گریــه كــردن هــم نداشــتم،
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بلنــد میشــدم میرفتــم ،نمیدانــم از كجــا بلنــد میشــدم و كجــا
میرفتــم ،امــا دور میشــدم .زهــره اینطــوری نیســت .زهــره اگــر
نمــك هــم بــه غــذا اضافــه كنــد ،ســفره كــه پهــن شــد هــزار بــار از
همــه میپرســد نمكــش خــوب بــود؟ بعــد توضیــح میدهــد خیالــم
راحــت شــد ،آخــه نیســت نمكشــو مــن ریختــم .زهــره پــر رنــگ
اســت .رنگــش را میپاشــد تــوی ســر و روی آدم .فریبــرز را هــم
همیــن دیوانــه كــرد .همیــن كــه دل بســته بــه نانســی ،زهــره شــروع
كــرده .اینطــور بدجنسـیاش را از پــدرش یــاد گرفتــه .غیــر مســتقیم
و از در پشــتی وارد میشــود .مثــل آن روز كــه مــن چایــی آوردم و
گذاشــتم پیــش پــای شــوهر خالــه ،مرتیكـهی دنــدان عاریـهای چایــی
را پــس زد كــه اول بــرای خانــم دكتــر بگــذار .زهــره هــم بــا فریبــرز از
همیــن بازیهــا كــرده .اص ـ ً
ا اینكــه شــروع كــرده هــی گفتــن كــه
نانســی شــبیه ننــه و بابــاش نیســت و اینكــه زیــادی جــوان اســت بــرای
بچـهی آنهــا بــودن و هــی گفتــن اینكــه چــرا هیــچ خواهــر بــرادری
نــدارد ،یعنــی از همــان جــور بازیهــا .بعــد خیــال كــرده فریبــرز هــم
مثــل مــن اســت یــا شــبیه دور و بریهایــش كــه ســاكت میماننــد.
فریبــرز هــم حســابش را گذاشــته كــف دســتش ،زده در كونــش و
انداختـهاش بیــرون.
گوشــهی لبــم را میگــزم .گاز میگیــرم .میخواهــم لبــم را بكنــم.
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وقتــی کــه فكــر میكنــم چــی شــده ،وحشــت میكنــم؛ نــه از كار
فریبــرز ،از صــدای زهــره میترســم .آن طــور كــه حــرف میزنــد.
آن جــور كــه بــه فریبــرز گفتــه« :مــن چــه كار كنــم؟ بــروم بپرســم
نانســی جــان شــما حــرومزادهای؟»
گفــت «حــرومزاده» و یــكور لبــش رفــت بــاال و همانطــور كــج
مانــد ،انــگار كســی بخنــدد .بعــد خیلــی دانــا از پشــت عینــك تــه
اســتكانی آدم را نــگاه میكنــد .فریبــرز را هــم همینطــوری نــگاه
كــرده البــد .چش ـمهایش را ریــز كــرده ،لپــش را بــاد كــرده و بعــد
نفســی عمیــق كشــیده و گفتــه اگــر واقعـاً دوســتش داری باید چشــم به
ایــن چیزهایــش ببنــدی ،اگــر هــم نــه ،آبــرو و شــخصیت خانوادگــی و
ایــن حرفهــا برایــت مهمتــر اســت كــه بایــد تصمیمــت را بگیــری.
آبــرو و شــخصیت خانوادگــی ،ایــن حرفهــا را دیگــر از خالــه
شــهال یــاد گرفتــه آن طــور كــه پیراهــن شــرمن ســفید یقــه چی ـندار
تــن زهــره میكــرد و تــوی مهمانیهــا نشــان همــه مــیدادش .هــر
وقــت هــم مامــان میگفــت انشــااهلل عروســی زهــره ،خالــه شــهال
لــب میگزیــد و چشــمش را درشــت میكــرد كــه هیــس و پیــس
و ایــن حرفهــا را جلــوی زهــره نزنیــد كــه حــاال حاالهــا مشــغول
تحصیــل علــم و دانــش اســت .خیــر ســرش .فریبــرز هــم یــك االغــی
اســت مثــل همیــن زهــره .خــودش همــه كار كــرده و عشــق و كیفــش
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كــه تمــام شــده بــه فكــر آبرویــش افتــاده« .عشــق و كیــف» را مامــان
میگویــد .زنعمــو میگویــد «كارهــای بیناموســی» و غشغــش
میخنــدد .مامــان میگویــد عشــق و كیــف و حــرص میخــورد.
انــگار خــودش هــم از ایــن عشــقها و كیفهــا میخواســته تــوی
زندگیــش.
فریبــرز هــم بــا آن ســلیقهاش .اگــر آدم بــود این مشــنگ بازیهــا را در
نمیــاورد كــه عكــس نمیدانــم كــی را از میــان مجلــه دور بُــری كنــد،
بچســباند جلــوی آینـهاش كــه مثــا شــبیه نانســی اســت .چــه مســخره،
از فكــرش چندشــم میشــود .اص ـ ً
ا هــر بــار زهــره حــرف فریبــرز را
میزنــد مــن یــك طوریــم میشــود ،همیشــه خیــال میكنــم فریبــرز
بــا پیژامــه و چیــز ســیخ شــده تــوی خان ـهی مجردیــش راه م ـیرود.
زهــره بــه چیــز میگویــد پ ِنیــس ،دكتریــش را میگویــد .آخــرش
هــم پ ِنیــس فریبــرز شــد پونــز.
اوففــف بیتــا را بگــو ایــن وســط .زهــره خــودش را بكشــد بیتــا چــه
دوری بــر مـیدارد .دیگــر خــدا را بنــده نیســت .بــه علــی نمیگوییــم.
حــاال خــودش كــه میفهمــد .امــا خانــوادهاش نبایــد بداننــد .یعنــی
مامــان نمیگــذارد آنهــا بفهمنــد .همینطــور كــه نگذاشــت بفهمنــد
مــن تــرك تحصیــل كــردهام .میگوییــم زهــره بــرای ادامـهی تحصیل
رفتــه خــارج ،اصــا كــی ســراغ او را میگیــرد؟
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دراز میكشــم و بــه نقطـهای در تاریكــی ســقف خیــره میمانــم .یــك
تیرگــی ،تیرهتــر از ســیاهی ســقف دارد ایــن بــاال راه م ـیرود .دقــت
میكنــم .نقط ـهای اســت بیضــی شــكل .نقطــه دســت و پــا درمیــاورد
و روی ســقف میخــزد .نكنــد سوســك باشــد .مالفــه را میكشــم
روی ســرم .دقــت میكنــم هیــچ جایــم از مالفــه بیــرون نمانــده باشــد.
مثــل كســی هســتم كــه او را در كفــن پیچیــده باشــند .روی صورتــم
مالفــه كــش آمــده و انــگار زیــر پوســت طبــل خوابیــده باشــم .از بــوی
تــن خــودم گــرم میشــوم .پشــت پلكــم میســوزد .چیــزی تــپ صــدا
میكنــد .انــگار یــك چیــز افتاد روی پوســت كشــیدهی مالفـهی روی
صورتــم .حتمــا همــان ســیاهی دســت و پــا دار بیضــی شــكل اســت.
تنــم مــور مــور میشــود و در خــودم جمــع میشــوم .جلــوی صورتــم
آن طــرف مالفــه ســیاهی بنــد انگشــتی دارد راه م ـیرود .میخواهــم
جیــغ بكشــم ،امــا فقــط میگویــم« :وویــی »...مالفــه را پــرت میكنــم
و از جــا میپــرم .میایســتم بــاالی تخــت .احســاس میكنــم ســیاهی
روی تنــم دارد راه مــیرود .دســت میكشــم بــه تنــم و شــانهام
بیخــودی میپــرد .چــراغ را روشــن میكنــم .مالفــه افتــاده روی
زهــره و یــك سوســك قهــوهای چــاق كــه روی تنــش راههــای تیــره
و روشــن دارد ،روی كــون زهــره كوهپیمایــی میكنــد .فریبــرز حــق
داشــته بزنــد در كونــش .كــون زهــره یــك جــور برآمــدهی قلنب ـهای
اســت كــه آدم را بــه فكــر میبــرد .سوســك راه راه نــوك قلــه كــه
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میرســد ،متوقــف میشــود ،انــگار دارد نفــس تــازه میكنــد .بعــد
یكهــو پشــتش از هــم بــاز میشــود و بــال در میــاورد .بلنــد میشــود
و صــاف میایــد طــرف مــن ،شــبیه خلبانهــای كامیــكازه چشــم تــوی
چشــم مــن اســت .از تخــت میپــرم پاییــن و از روی تپـهی تــن زهــره
هــم میپــرم و خــودم را میچســبانم بــه دیــوار .سوســك روی بالــش
مــن فــرو آمــده .زهــره تكانــی میخــورد و تنــش را كــش میدهــد
و چشــم بــاز میكنــد .اخــم كــرده و گنــگ مــن را نــگاه میكنــد.
میگویــم« :سوســكه».
و دهانــم را طــوری كــج میكنــم انــگار سوســك روی لبهایــم
راه بــرود .زهــره انــگار نمیفهمــد .غلتــی میزنــد و صــورت پــف
كــردهاش را فــرو میكنــد تــوی بالــش .روی پنجــه راه مــیروم.
خیــال میكنــم سوســك حركــت مــن را ببینــد بــاز حملــه میكنــد
بــه طــرف مــن .از روی میــز یكــی از مجلــه فیلمهــا را برمــیدارم.
نگاهــم میفتــد بــه عكــس روی جلــدش ،مــردی بــا موهــای یكدســت
ســفیدو چشــمان روشــن .خجالــت میكشــم امــا چــارهای نــدارم.
مجلــه را از بــاال بــه تنــدی میكوبــم ســر سوســك .سوســك گیــج
دور خــودش میچرخــد .از بالــش ســر میخــورد روی تخــت.
ضربــهی دوم را محكمتــر میزنــم .جلــد مجلــه پــاره میشــود.
سوســك لهیــده میچســبد بــه تشــك .رودهی كوچــك ســفیدش
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روی تشــك پخــش میشــود و مایعــی زرد تشــك را لــك میكنــد.
مینشــینم روی صندلــی كنــار تخــت .مانــدهام كجــا بخوابــم .نگاهــم
میفتــد بــه زهــره ،یــك گوشــه از تشــك خالــیاســت .تــن زهــره
یكهــو میلــرزد .لرزشــی خفیــف ،بعــد بــه رعشــه میفتــد و صورتــش
را بیشتــر فشــار میدهــد تــوی بالــش .خیــال میكــردم خوابیــده
باشــد امــا نالــه میكنــد و جیغهایــش در بالــش خفــه شــده و
میمیرنــد .یــك جــور گنگــی زوزه میكشــد .بعــد بــاز تنــش آرام
میشــود .صدایــش قطــع میشــود .بلنــد میشــود تــوی رختخوابــش
چمباتمــه مینشــیند .صورتــش مچالــه اســت .ابروهــای ســیاه بلنــدش
در هــم گــره خوردهانــد .خالــه شــهال كجاســت كــه بگویــد اخــم
نكــن .عــادت همیش ـهاش اســت .مــدام بــه حمیــد و زهــره میگویــد
اخــم نكــن ،قــوز نكــن .نگــران خطهــای صــورت بچههایــش اســت
و خطهــای اندامشــان كــه كــج و كولــه نباشــند .خبــر نــدارد حــاال
صــورت زهــره مثــل كاغــذی مچالــه شــده چــروك و پــر خــط اســت.
دســت میگــذارم روی شــانههایش كــه میلــرزد .چندشــم میشــود.
دســتم را آرام برمــیدارم .میگویــم« :چــی شــده؟ خــب همیــن رو
نمیخواســتی؟ همیــن كــه فریبــرز ول كنــه نانســی رو؟ حــاال فكــر
میكنیــم چــی كار كنیــم تــا فریبــرز بــاز برگــرده طــرف تــو».
زهره صورتش را بلند میكند و میگوید« :دیگه برنمیگرده!»
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و بــاز صورتــش را فــرو میكنــد تــوی بالــش .حوصل ـهام ســر رفتــه،
بیشــتر از اینكــه دلــم بــرای زهــره بســوزد ،كنجــكاوم بدانــم چــه شــده
كــه زهــره شكســت را پذیرفتــه و بــاز دنبــال یــك راه زیرزمینــی و
كنــدن تونــل بــرای رســیدن بــه فریبــرز نیســت .میگویــم« :از كجــا
معلــوم؟»
 خیلــی از دســتم عصبانــی بــود .پریشــب تلفــن كــرد خوابــگاه هــرچــی تــو دهنــش بــود بــه مــن گفــت .گفــت تــو ایــن شــك رو مثــل
خــوره انداختــی بــه جــون مــن و گنــد زدی بــه زندگیــم .كلــی قربــان
صدق ـهاش رفتــم تــا كمــی آرام شــد ،گفــت اگــر واقع ـاً میخواهــی
ببخشــمت همیــن حــاال بلنــد شــو بیــا پیــش مــن .گفتــم آخــر االن كــه
نمیشــه ،خالصــه راضیــش كــردم تــا ظهــر صبــر كنــه .از دانشــگاه
رفتــم پیشــش .در را كــه بــاز كــرد نشــناختمش ،چشــماش گــود افتــاده
بــود و رنــگ بــه رو نداشــت .نگذاشــت حــرف بزنــم ،همینطــوری بــا
مقنعــه و مانتــو مــن رو كشــید تــوی تختــش .مــن مونــده بــودم حیــرون
كــه داره چــه میكنــه .نــه مــن رو بوســید ،نــه دســت كشــید بــه ســرم.
یعنــی اص ـ ً
ا مثــل همیش ـهاش نبــود .خــودش را انداخــت روی مــن.
بلنــد كــه شــد جلــوی روپوشــم ســفید شــده بــود .گفــت حــاال بلنــد
شــو بــرو .خواســتم بگــم بــا ایــن وضــع كجــا بــرم؟ ایــن چــه كاری
بــود كــردی؟ گفــت هیچــی نگــو و همیــن حــاال بــرو بیــرون ،اگــر نــه
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ایــن دفعــه بــاال میــاورم روت».
از هقهــق میفتــد ،انــگار دارد داســتان كســی دیگــر را میگویــد.
میگویــد چــراغ را خامــوش كــن .در تاریكــی نشســتهایم .زل
میزنــم بهــش .چشــمم كــه بــه ســیاهی عــادت میكنــد ،میبینــم
زانوهایــش را بغــل گرفتــه و تكیــه داده بــه دیــوار .میخواهــم بپرســم
خیابــان را تــا خوابــگاه چطــور رفــت؟ چطــور گام برداشــت و خودش
را رســاند؟ نمیپرســم .فقــط فكــر میكنــم آن لكــه بــا آب كــه
پــاك نمیشــود .مــن روی شــلوار علــی دیــدهام ،یــك جــوری مثــل
شــوره میمانــد اثــرش .تــوی كتــاب حرفــه و فــن در ایــن بــاره چیــزی
ننوشــته بــود .زهــره دراز میكشــد ،مــن هــم كنــارش.
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مامــان كالفــه شــده ،مــدام بــه مــن میگویــد« :بــه علــی بگــو تاریــخ
عروســی را معلــوم كنــد».
به علی كه میگویم جواب میدهد« :قرارمان این نبوده».
راســت میگویــد ،قــرار ایــن بــود تــا پایــان ســربازیش صبــر كنیــم.
حــاال شــش ،هفــت ماهــی هنــوز مانــده ،علــی میگویــد« :یــك
كالســی چیــزی بــرو ،میگویــد مــدام تــوی خانــه جلــوی چشــم
مــادرت هســتی .مدرســه هــم كــه نمــیروی».
خیــال میكنــد جلــوی چشــمش نباشــم یــادش م ـیرود دختــر نامــزد
كــرده تــوی خانــه دارد .علــی میگویــد« :بــرو كالس خیاطــی».
مــن دوســت دارم بــروم نقاشــی ،مــوزه رضــا عباســی كالس گذاشــته
اســت .علــی میگویــد« :ولــش كــن ،نقاشــی كــه خــودت بلــدی».
دیگــر غروبهــا خنــك اســت و از جایــی كــه انــگار پاییــز از آن
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طــرف شــروع میشــود نســیمی میایــد .مــن و مامــان قــدم میزنیــم و
بــه مغازههــا نــگاه میكنیــم .از نــان فروشــی میگذریــم .مــن فكــر
میكنــم وقــت برگشــتن نــان شــبیه قــو بخریــم .یــك نانــی هــم دارد
رویــش ذرههــای شــكر پاشــیده .جلوتــر كارخان ـهی چیپــس هســت.
پنجــاه تومــن بدهــی یــك كیسـهی فریــزر پــر خــرده چیپــس میدهــد.
خیلــی چــرب و شــور اســت .بیتــا امــا میگویــد چنــد بــار تویــش
ناخــن پیــدا كــرده و هــی اه و پیــف میكنــد .بیتــا بــرای خــودش
میگویــد .مامــان میگویــد« :مــن نمیدونــم كار صــادق بــا ایــن
دختــره چــی بایــد بشــه؟»
مــن دســت میكشــم دور دهانــم و خردههــای چیپــس را میتكانــم.
میپرســم« :چطــور مگــه؟»
میگویــد« :هیچــی نشــده دختــره ســوارش شــده .مــادرش گفــت هــا،
گفــت دختــرای فامیــل مــا اینطــوری هســتن كــه بــه محــض اینكــه
بیــان ســر خونــه زندگیشــون همــه چــی رو دســت میگیــرن .كاش تــو
یــه ذره اینطــوری بــودی».
مــن نمیدانــم چطــور بایــد ســوار علــی بشــوم .شــاید هــم چــون هنــوز
ســر خانــه و زندگیــم نرفتـهام .مــن تــوی اتاقــم لــب تخــت مینشــینم و
كتــاب میخوانــم یــا نقاشــی میكشــم .گاهــی فكــر میكنــم بــروم
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ســاز یــاد بگیــرم ،تــار مثـ ً
ا.
غــروب اســت و مــن و مامــان قــدم زنــان امتــداد خیابــان شــریعتی را
پاییــن میرویــم ،یــك ســاز فروشــی در مســیرمان هســت .میایســتم
جلــوی ویتریــن و بــه ســازها نــگاه میكنــم .یــك دف بــزرگ
گذاشــته تــوی ویتریــن كــه پیــش از ایــن نبــود ،روی دف بــه خــط
شكســته نوشــته «مطــرب عشــق عجــب ســاز و نوایــی» دارد .بعــد عشــق
را كشــیده و چرخانــده در خــودش و حــروف دیگــر همــه آویختهانــد
از ایــن كلم ـهی عشــق.
در مغــازه همیشــه پــر از مردهــای مــو بلن ـ ِد ریشــو اســت .مــن ســعی
میكنــم در نگاهــم شــوق باشــد ،بعــد از جلــوی ویتریــن كــه میگذرم
خیــال میكنــم مردهــا از مغــازه آمدهانــد بیــرون و دارنــد بــه مــن
نــگاه میكننــد .یــك جــو ِر ولنــگاری راه مــیروم كــه بداننــد مــن
هــم از خودشــان هســتم ،اگرچــه ریــش بلنــد نــدارم ،امــا همانطــور
آشــفته و بیخیــال دنیــا هســتم .مامــان میگویــد« :چــرا مثــل پنگوئــن
راه م ـیری؟»
مــن چیــزی نمیگویــم .بــاز میگویــد« :اینطــور كــه ســر تــو
مینــدازی پاییــن و شــل شــل قــدم برمـیداری رو از زهره یــاد گرفتی؟»
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حــرف نمیزنــم ،بــه جایــش لپــم را بــاد میكنــم .بعــد بــه مامــان
میگویــم ســر كوچــه كالس خیاطــی هســت.
مامان میگوید« :خب كه چی؟»
 چطوره من برم كالس خیاطی یه چیزی یاد بگیرم؟مامــان ســكوت میكنــد و ریــز ســرش را تــكان میدهــد .وقتــی
بــه ماجرایــی مشــكوك اســت ایــن كار را میكنــد .انــگار بخواهــد
بگویــد خــب مــن كــه میدانــم چــه كاســهای زیــر نیــم كاســهات
هســت امــا خــودت اعتــراف كــن .مــن امــا نقشــهای نــدارم .فكــر
میكنــم حــاال كــه خانــه هســتم بــروم كالس خیاطــی .خواهــر علــی
هــم تــوی شــمال مــیرود پیــش یــك خانمــی در همسایگیشــان
خیاطــی یــاد میگیــرد .بابــا هــم كــه همیشــه میگویــد آدم بایــد
یــك صنعتــی بلــد باشــد .وقتــی میگویــد صنعــت مــن یــاد كارخانــه
و چــرخ و دنــده میفتــم .امــا بابــا منظــورش ایــن چیزهــا نیســت .كار
دســت را میگویــد صنعــت .خــودش هــم صنعتگــر اســت .یــك
وقتــی بــا دســت خــودش كفــش میدوخــت .همــان وقتهــا كــه
بــرای حــق بیمـهی كارگــران در ایــران مبــارزه میكــرد .وقتــی تــوی
خیابــان بــا مامــان قــدم میزنــم بــه او احســاس نزدیكــی میكنــم.
خیلــی وقتهــا آشــناها را میبینیــم .بیشــتر هــم مریــم شــریفی و
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مامانــش را .آنهــا مــادر و دختــر خوشــحالی هســتند .مریــم شــریفی
شــاگرد اول مدرس ـهی مــا بــود ،هســت هنــوز هــم ،مــن كــه دیگــر
تــوی آن مدرســه نیســتم .دو تــا بــرادر هــم دارد كــه یكــی دكتر اســت
و یكــی نوازنــده .مامــان مریــم همیشــه ایــن را میگویــد و اعتقــادش
ایــن اســت كــه بچههــای موفقــی دارد .خیــال نكنــم مامــان همچنیــن
احساســی داشــته باشــد .مــن و صــادق موفــق نیســتیم ،بــه خصــوص
صــادق بــا بیتــای مــو بــورش.
تمــام امتــداد خیابــان ،جــوی پهــن و درازی اســت كــه آب نــدارد.
میــوه فروشهــا ســبزیها و میوههــای گندیــده را خالــی میكننــد
تــوی جــوی .قصابهــا هــم آشــغال گوشــتها را میریزنــد
آنجــا .یــك كتــاب فروشــی هــم هســت كــه كارتنهــای خالــی و
كاغذهــای باطلــهاش را شــب بــه شــب ســر و تــه میكنــد آن تــو.
مــن از كنــار جــوی كــه میگــذرم حواســم هســت نگاهــم نیفتــد
تویــش؛ موشهــای چــاق خاكســتری آن تــو وول میخورنــد .مــن
اگــر نبینمشــان یــادم مــیرود كــه هســتند.
مامــان میگویــد« :اوه اوه ایــن دختــره تــو مدرســه شــما نبــود؟» و
ابروهایــش را بــاال میدهــد و بــا ســر بــه جلویــش اشــاره میكنــد.
پــگاه اســت .بــا دو تــا پســر دارنــد بگــو و بخنــد میكننــد و میاینــد
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ســمت مــا .مامــان میگویــد« :ایــن مگــه توبــه نكــرده بــود؟ ســام
علیــك نكنیهــا!»
ســرم را مینــدازم پاییــن تــا از كنــارش بگذریــم .مــن كفشهــای
كتانــی ســاق بلنــد نقــرهایاش را میبینــم كــه بندهایــش را دور
مچهــای الغــرش گــره زده .كتانیهــا از كنــار مــا میگذرنــد .ســرم
هنــوز پاییــن اســت و نگاهــم مانــده روی اثــر اخ و تفــی كــه روی
آســفالت ماســیده .كتانیهــای ســاقبلند نقــرهای در قدمهــای عقــب
گــرد بــاز میگردنــد.
 سالم ،چطوری شهناز؟ســر بــاال میكنــم .پــگاه یــك قــدم جلوتــر از دو تــا پســر همراهــش
ایســتاده .پســرها هــر دو الغــر و قــد بلندنــد و بــا هــم حــرف میزننــد
و میخندنــد .مامــان جــواب ســام پــگاه را بــه زور میدهــد .پــگاه
موهــای خروس ـیاش را از روســری بیــرون انداختــه ،ســر تــا پــا ســیاه
پوشــیده و پوســت ســرخ و چشــمهای نارنجــی برجســتهاش تــوی
تاریكــی انــگار نــور نئــون تمــام مغازههــا را منعكــس میكنــد.
میگویــد« :عــوض شــدی ،چــاق شــدی ،خــوش میگذرههــا»...
و بازویــم را میگیــرد و فشــاری خفیــف میدهــد .میخنــدد و
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دندانهــای جلــو آمــدهاش را میریــزد بیــرون .دلــم میســوزد خیلــی
مهربــان اســت .یــاد رقصیدنــش میفتــم .شــبیه آدم آهنــی خــودش را
حركــت مــیداد .یــك كاری هــم بلــد بــود آن وقتهــا؛ قلبــش را
مثـ ً
ا از ســینه درمیــاورد ،میگرفــت تــوی دســتش و بــاز میگذاشــت
تــوی دهانــش و قــورت م ـیداد و قلــب تــوی دهــان و گلــو و بعــد
تــوی ســینه ســر جــای خــودش میتپیــد .زنگهــای تفریــح مــا پاییــن
نمیرفتیــم و در و بــرش جمــع میشــدیم تــا رقصیدنــش را ببینیــم.
مدرســه فهمیــد و اخراجــش كــرد ،یــك هفتــه بعــد آمــد ،گفتنــد توبــه
كــرده .موهــای خروسـیاش زیــر مقنعــه بــود و اول صبــح ســر صــف
قــرآن میخوانــد .قــرآن خواندنــش هــم مثــل بِــ ِرك رقصیدنــش
معركــه بــود .میپرســم« :هنــوزم ســر صــف قــرآن میخونــی؟»
پقی میزند زیر خنده .آب دهانش میپاشد توی صورتم.
 زدم بیرون بابا. یعنی چی؟ مثل خودت.مامــان جلوتــر ایســتاده ،صــدام میكنــد .نــور مغازههــا افتــاده تــوی
شیشــهی عینكــش ،آدمهــا تــوی شیشــهی عینكــش میگذرنــد.
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میگویــم« :خداحافــظ».
بلنــد میگویــد« :یــك روز از عمــرم مونــده باشــه مــیرم پیــش
مایــكل».
و میخندد.
نبــش چهــارراه یــك لوســتر فروشــی بــزرگ هســت .چیزهــای تــوی
آن هــم خیلــی بــزرگ اســت .لوســترهای عظیــم یــا مجســمههای
انــدازهی آدم واقعــی .بــا مامــان میایســتیم پشــت ویتریــن و نــگاه
میكنیــم .ویتریــن بــزرگ سراســری دارد ،آن قــدر جلــوی ویتریــن
وســیله چیدهانــد كــه تــوی فروشــگاه پیــدا نیســت .دوســت دارم یــك
بــار بــروم تــو و صاحــب مغــازه را ببینــم .میخواهــم ببینــم قــدش
چقــدر اســت .جلــوی ویتریــن یــك مجســمه چینــی هســت ،عیــن
ســگ واقعــی اســت؛ یــك ســگ قهــوهای بــا پــوزهی دراز ،نشســته
روی دو پــا .بــه مامــان نشــانش میدهــم .مامــان ســر تــكان میدهــد.
نــگاه نمیكنــد .نگاهــش همانجایــی مانــده كــه بــود .نیمرخــش
ســمت مــن اســت و نگاهــش رو بــه مــردم كــه میگذرنــد .خیــال
میكنــم آن قــدر خســته اســت كــه حتــی نمیتوانــد چشــمش را
تــوی حدقــه بچرخانــد.
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وقتــی در خیابــان بــا مامــان راه مـیروم ،میخواهــم هــی حــرف بزنــم.
بعــد چــون چیــزی نــدارم بگویــم داســتان درســت میكنــم .یــك بــار
گفتــم یكــی از دخترهــای مدرســه خودكشــی كــرده .یعنــی گفتــم
جلــوی چشــم مــا خــودش را از پنجــره پــرت كــرد بیــرون .حــاال از
فكــرش خنــدهام میگیــرد ،امــا آن روز خیلــی دوســت داشــتم بــا
مامــان حــرف بزنــم و یــك چیــزی بگویــم كــه خوشــحال شــود.
مامــان از خبرهــای ناگهانــی خوشــش میایــد .نمیدانســتم چنــد روز
بعــد مامــان بلنــد میشــود میایــد مدرســه تــا تــه و تــوی ماجــرا را
در بیــاورد .خیلــی بــد شــد ،مــن آبــروی مامــان را بــرده بــودم .چــون
خانــم گلچیــن اول بــا حیــرت و بعــد بــا خشــم بــه مامــان گفــت كــه
چنیــن اتفاقــی نیفتــاده و مــن یــك دروغگــوی مریــض هســتم .حــاال
امــا یــك خبــر دســت اول بــرای مامــان دارم .مامــان ســرش را تــكان
ش رو»...
میدهــد بــه چنــدش و میگویــد« :ایششــش مــو 
یــك مــوش از میــان ســیاهی جــوی میپــرد تــوی خیابــان و در
امتــداد جــدول م ـیدود .مثــل تك ـهای گوشــت لخــم اســت و از زور
چاقــی تنــش کشــیده میشــود روی زمیــن .میگویــم« :رزا هــم داره
عروســی میكنــه».
مامان میگوید« :كی رو قراره بدبخت كنه؟»
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میدانســتم حــاال همیــن را میگویــد .مــادرم همیشــه میگویــد
هیچكــدام از ایــن همــه پســری كــه بــا رزا دوســت هســتند ،نمیاینــد
او را بگیرنــد .یــك جــوری میگویــد «بگیرنــد» كــه انــگار رزا زنبیــل
اســت یــا مث ـ ً
ا دســتهی چمــدان كــه یكــی پیــدا بشــود بیایــد و او را
بگیــرد و از روی زمیــن بلنــد كنــد .مامــان میگویــد« :همیــن پســرها
میرونــد دخترهــای نجیــب را میگیرنــد».
بــه مامــان میگویــم« :یــك پســری هســت طرفهــای عباسآبــاد
فروشــگاه لبــاس دارد ،بــا هــم دوســت بودنــد ،حــاال قــراره اســت
بیایــد خواســتگاری رزا».
مامــان لبهــای باریكــش را میجــود« :اوه حــاال قــراره بیــاد ،بــزك
بمــون بهــار بیــاد».
مامــان ضربالمثلهــا را اشــتباه میگویــد ،بعــد كــه میگویــی
درســتش چــی هســت میگویــد مــا اینطــوری میگوییــم« .مــا»
یعنــی خــودش و خانــوادهاش و اهالــی شــهری كــه در آن بــزرگ
شــده .امــا هیچكــدام اینطــور كــه مامــان میگویــد ،نمیگوینــد.
خالــه شــهال بــا اینكــه خواهــر مامــان اســت ،خیلــی خــوب حــرف
میزنــد .مثــل مامــان بــه همــه فحــش نمیدهــد و اصطالحــات اشــتباه
نــدارد .شــاید چــون معلــم بــوده .ایــن را گاهــی بابــا هــم میگویــد.
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وقتــی مامــان بــد دهنــی میكنــد ،بابــا میگویــد هیچكــس تــوی
خانــوادهی شــما اینطــوری نیســت .میگویــد حتــی پــدرت هــم
اینطــوری نبــود .بعــد م ـیرود تــوی فكــر .ســعی میكنــد ایــن حــال
مامــان را مربــوط كنــد بــه وضعیــت اقتصــادی پــدرش  ،وقتــی مامــان
بچــه بــود .مامــان دربــارهی بچگیهایــش داســتانهای عجیــب و
غریبــی میگویــد .تــوی داســتانهایش همیشــه خــودش مظلــوم و
خــوب اســت و خالــه شــهال و دایــی جعفــر بدجنــس و ظالــم.
مامــان میگویــد« :البــد از همیــن الت و پیتهاســت .آدم درســت و
حســابی كــه نمیــاد ســراغ ایــن جــور دختــری».
عكســش را دیــدهام؛ تــوی مهمانــی ،كــت لیمویــی پوشــیده بــود بــا
پیراهــن آبــی آســمانی .نیمــی از شــانهاش پیــدا نبــود ،بیــرون كادر
عكــس بــود .و دســتی از همــان بیــرون آمــده و دور گردنــش حلقــه
شــده بــود .انگشـتهای كشــیده و مــچ ظریــف رزا بــود .مــرد ریــش
و ســبیل نداشــت و تــوی دوربیــن میخندیــد .مهربــان و رنگارنــگ
بــود ،آنطورهــا كــه رزا میپســندد .حوصلــه نــدارم بــرای مامــان
تعریــف كنــم .اص ـ ً
ا همینقــدر هــم كــه گفتــم پشــیمانم ،مامــان بــاز
دهانــش بــاز شــده بــه آنطــور حــرف زدن ،كــه حرصــی میشــود
و هــی نســبتهای بــد میدهــد بــه همــه .میگویــم« :مامــان بــرم
كالس خیاطــی؟ كالســش ســر خیابونــه ،خیاطــی صبــا ،شــش ماهــه
394

شهناز گلمحمدی

نسیان

بــدون الگــو یــاد م ـیده».
 بــدون الگــو بــه چــه درد میخــوره؟ بــرو بــا الگــو یــاد بگیــر ،خیاطیكــن ،دســتت بــره تــو جیــب خــودت ،مثــل مــن توســری خــور نشــی.
خال ـهات رو ببیــن ،حقــوق بگیــره ،زبونشــم واس ـهی شــوهرش درازه،
چــرا؟ چــون جیرهخــوارش نیســت .مثــل مــن بدبخــت نیســت .تــو هــم
كــه درســو ول كــردی ،چیــزی نــداری ،زنــای دوســتای علــی همــه
خانــم مهنــدس و دكتــر ،تــو چــی؟
بــاز آن حــال عجیــب بیــن مــن و مامــان جریــان دارد .مامــان عصبانــی
اســت .نمیدانــم از چــی ،هــر چــی فكــر میكنــم و از خــودم
میپرســم ،چیــزی یــادم نمیایــد .مامــان همیشــهطــوری رفتــار میكنــد
كــه انــگار بخواهــد بگویــد مــن از تمــام گناهــان تــو خبــر دارم و تــو
نمیتوانــی خــودت را از مــن پنهــان كنــی .ناراحتیــش هــم بــه خاطــر
همیــن اســت ،بــرای خطاهــای مــن .مثــل آن روز كــه از خانـهی ســتاره
آمــدم و او لبهــای باریكــش را جنبانــد و پرســید« :محمــد هــم بــود
یــا نــه؟»
گفتم« :نبود».
و او گفت« :اِ؟»
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یــك جــور كشــیدهای گفــت كــه انــگار حــرف مــن را بــاور نكــرده،
مامــان میگویــد« :برگردیــم االن بابــات شــام میخــواد».
دور میزنیــم .از كنــار نــان فروشــی میگذریــم .حوصلــه نــدارم نــان
شــبیه قــو بخــرم.
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خانــم صبــا قدكوتــاه اســت و پوســت بوقلمونــی دارد .علــی میپرســد:
«پوســت بوقلمونــی چیه؟»
برایــش میگویــم« :یعنــی پوســتش ســرخ اســت و دانــه دانــه و شــل
و آویــزان و حــرف كــه میزنــد پوســتش روی اســتخوان فــك و
جمجمــهاش میرقصــد ،مثــل چیــزی گل و گشــاد».
یــك دختــری هســت لبهــای ســرخ شــتری دارد .امــروز از صبــح
قیچــی دســتش گرفتــه ،میبــرد و هــی میگویــد« :ای وای پــس چــرا
اینطــوری شــد؟»
دو تــا آســتین بریــده هــر دو مــال دســت راســت ،مــن از پشــت چــرخ
خیاطــی ســر میكشــم ،لــب شــتری یــك دســت بــه كمــر و یــك
دســتش میــان موهــا رفتــه تــوی فكــر.
ایــن یكــی اســمش نرگس اســت .نرگــس خوب نیســت .یعنی اســمش
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مناســب حالــش نیســت .اصـ ً
ا ســر و شــكلش من را یــاد كلمـهی «نیمه
عریــان» مینــدازد .تــوی داســتانها مینویســند زنــی نیمــه عریــان وارد
اتــاق شــد .نیمــه عریــان خانــم میگویــد« :كــت و دامنتونــو خودتــون
دوختین؟»
مــن ســر بــر مـیدارم و نگاهــش میكنــم .علــی میگویــد« :چــرا بــرای
مــردم اســم میگــذاری؟» بــه نظــرم خیلــی منصفانــه اســت .آدمهــا بــا
نامهایشــان بــه دنیــا نمیآینــد .آدمهــا كــم كــم شــكل میگیرنــد
و نامهایــی الزم دارنــد كــه بــه ســر و رویشــان بخــورد .نیمــه عریــان
امــروز یــك تــاپ بنــدی قرمــز پوشــیده بــا دامــن بــاالی زانــوی
مشــكی .دیــروز مشــكی را بــا زرد جــور كــرده بــود .از آدمهایــی كــه
ســفید و ســیاه ،زرد و ســیاه و قرمــز و ســیاه میپوشــند خوشــم نمیایــد.
اینهــا آدمهــای ســطحی هســتند بــا ســلیقهای دم دســتی .اگــر راســت
میگوینــد ســبز و قهــوهای را بــا هــم بپوشــند .میشــود انگلســتان.
آن وقتهــا تــوی مدرســه بــا بیتــا ایــن را میگفتیــم .ســبز و قهــوهای
انگلســتان بــود .ســبز و ســفید ایتالیــا.
خانــم صبــا راســت میشــود و دو طــرف كتــش را جمــع میكنــد تــا
روی ســینهها .كــت و دامــن قهــوهای روشــن بــا حاشــیهی گلهــای
ســبز و زرشــكی ،زبــان پیــرش را دور لبهایــش میگردانــد و
میگویــد« :بعلــه».
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و كونــش را یــكوری میدهــد عقــب و گردنــش را یــكور دیگــر
كــج میكنــد .بــاز كــه خــم میشــود روی چــرخ ،مــارك لباســش
ب شــتری از تــوی فــرو رفتگــی كــه بــا پــرده
از زیــر كــت پیداســت .لـ 
از بقیــه اتــاق جــدا شــده صــدا میكنــد« :خانــم صبــا میایــن ببینیــن؟»
خانــم صبــا مـیرود و مــن صدایــش را میشــنوم كــه دارد میگویــد:
«بچرخ!»
بعد میگوید« :خب باید چین بخوره دیگه».
لــب شــتری میایــد بیــرون میایســتد وســط اتــاق .لباســی پوشــیده كــه
آســتین نــدارد .دكمــه هــم نــدارد .دو طرفــش را جمــع كــرده روی
شــكمش ،دســت دیگــرش را میكشــد روی ســینهاش و میگویــد:
«خــب آره ،ولــی یــه جــوری چیــن خــورده».
و دماغش را چین میدهد و باز میرود پشت پرده.
نیمــه عریــان میپرســد« :میگــم كــه ،شــوهرتون چــه جــور آدمــی
بــودن؟»
نیمــه عریــان تخصصــش در پرســیدن ســؤوالهای ناگهانــی اســت.
انــگار بــا اجنــه ارتبــاط دارد .یكهــو وســط چیــزی ،یــك چیــز دیگری
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میپرســد پــرت و بیربــط .جوابــش را هــم همــان وقــت میخواهــد.
مثـ ً
ا جلسـهی پیــش كــه خانــم صبــا داشــت جیــب مخفــی یاد مـیداد،
ناگهــان ســؤوالش گرفــت كــه تركهــا چطــور آش دوغ درســت
میكننــد؟ نمیدانــم چــرا خانــم صبــا جوابــش را میدهــد .انــگار
رعایــت یــك چیــزی را میكنــد .یــك بــار هــم شــوهرش آمــده بــود،
ایســتاده بــود تــوی راهــرو بــا خانــم صبــا پــچ پــچ میكــرد .نفهمیــدم
گفــت چــی؟ كــه مثــا زن مــن مریــض اســت یــا ناراحتــی اعصــاب
دارد یــا چــی كــه هوایــش را داشــته باشــید .آن روز نرگــس خــودش
نبــود و مــن و لــب شــتری یكــی در میــان ســرك میكشــیدیم و بــه
حرفهــا گــوش میكردیــم.
لــب شــتری لبــاس نیمــه دوخت ـهاش را از آن ســر میــز پــرت میكنــد
طــرف مــن و میگویــد« :اوففــف ذلــه شــدم ،بیــا تــو بشــكافش».
خانــم صبــا لبــاس را از دســت مــن میقاپــد و همانطــور مچالــه
میگــذارد در بغــل لــب شــتری« :چــی چــی رو تــو بشــكاف؟ كار
خودتــه ،خــودت بایــد انجــام بــدی».
بعــد نــگاش میفتــد بــه نرگــس كــه دنبــال كونــش راه افتــاده و
میگو یــد :
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 چه میدونم یه آشغالی مثل همهی مردا. اوا استاد صبا؟ استاد صبا مگه چی بود؟ خــب هنرمنــد بــود ،طبعــش لطیــف بــود .شــوهرم عاشــق كارایاســتاده.
 آهــان از اون جهــت .خــب هنرمنــدا بــرای مــردم خوبــن .تــو خونــهامــا شــبیه همــه مــردا بــود .همــون طــور زورگــو و تــن لــش.
نیمه عریان باز سؤوال دارد:
 خانم صبا ،عروسكاتونو چی كار كردین؟خانــم صبــا دســت میكشــد روی پارچــه كــه پهــن اســت روی میــز
و چروكهایــش را میگیــرد« :عروســكامو؟ اوه ...االن از مــن
میپرســی عروســكامو چــی كار كــردم؟ زمــان مــا كــه ایــن جــوری
نبــود .یــه تیكــه چوبــو برمیداشــتیم یــه پارچــه میپیچیدیــم دورش،
میشــد عروســك».
نیمــه عریــان میخنــدد .شــبیه یــك تكــه پنیــر یــا برشــی كلفــت از
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كــره اســت .شــاید بهتــر بــود اســمش را میگذاشــتم لبنیاتــی.
 اوا نــه ،عروســكای دستســاز خودتونــو میگــم .تــو همــونمــوزهی صبــاس؟ یعنــی مــا بریــم میتونیــم ببینیمــش؟
خانم صبا دارد با لب شتری حرف میزند ،باز سر میگرداند:
 هــا؟ چــی میگــی تــو؟ چــه میدونــم البــد همــون جاســت دیگــه.كار ایــن دولــت كــه معلــوم نیســت .یــه وقــت عروســكارو برداشــته
فروختــه .مــن كــه خبــر نــدارم.
 یعنی شما اصال نمیدونین؟ آدرس موزه رو میشه بدین؟ ای وای چقــدر ســؤوال میكنــی .مــن االن حواســم بــه كارمــه ،تــوهــی حــرف میزنــی .بابــا جــون اینــا هیــچ كاریشــون معلــوم نیســت.
فــرح بــا اون عظمتــش وقتــی از ایــران رفــت هیــچ معلــوم شــد چــه
بالیــی ســر تابلوهــاش اومــد؟
 فرح مگه تابلو داشت؟ فــرح تابلــو داشــت ،فــرح نقــاش بــود .خانــم بــه اون هنرمنــدی،آخــرش پشــت ســرش چــی گفتــن؟ گفتــن شــبا كــه میخوابیــد شــاه
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یــه ورش بــود ،كارتــر یــه طرفــش.
پارچــهی چیــت گلــدار را قیچــی میزنــم .صابــون خیاطــی را
میكشــم روی پارچــه .صابــون نــرم میســرد و اثــری آبیرنــگ از
خــودش میگــذارد .خانــم صبــا مهربــان اســت .یعنــی از آنهایــی كــه
اخــم هــم میكننــد بــاز مهرباننــد .لبهایــش شــبیه منقــار پرنــده اســت.
یعنــی اگــر قــرار باشــد كاریكاتــور هــر كــدام از آدمهــای اینجــا را
شــبیه یــك حیوانــی بكشــند خانــم صبــا را بایــد شــبیه طوطــی بكشــند.
یعنــی بایــد خیلــی دقــت كــرد كــه بــا بوقلمــون اشــتباه نشــود .چــون
فقــط غبغبــش شــبیه بوقلمــون اســت ،اگــر نــه گــردی چشـمها و بینــی
شكســته و لبهــای جمــع شــده و جلــو آمــده و آن جــو ِر رنگارنگــی
كــه هســت ،كــه موهایــش بــه حنایــی میزنــد و پوســتش بــه زردی
و لبهایــش همیشــه قرمــز اســت ،ایــن همــه او را شــبیه طوطــی
میكنــد.
تكههــای بریــده شــده را كــوك میزنــم .خانــم صبــا یــك دامــن
قرمــز دســتش اســت و دارد تورهــای لــوزی ســیاه پــای دامــن را
میشــكافد .میگویــد« :ایــن دامــن را ســومین بــار اســت كــه بــا
هواپیمــا از كرمــان فرســتادهاند .دفعــهی اول زیپــش در رفتــه بــود و
صاحــب لبــاس ،آن را بــا هواپیمــا فرســتاد منــزل خواهــر شــوهرش تــا
مــن زیپــش را عــوض كنــم».
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بــا خــودم فكــر میكنــم تــوی آن شــهر یــك خیــاط نــه ،حتــی یــك
تعمیــركار لبــاس در حــدی كــه زیــپ عــوض كنــد هــم نبــوده؟ خانــم
صبــا میگویــد« :كار را كــه تمــام كــردم ،لبــاس را بــا آژانس فرســتادم
منــزل خواهــر شــوهر یــارو»...
هــر چــی شــعر بلــدم تــوی ســرم میخوانــم تــا صــدای خانــم صبــا
را نشــنوم .ایــن جــور كــه مــا را خــل و چــل فــرض میكنــد و قصــه
میبافــد ،كفــرم را درمیــاورد .شــعرها تمــام میشــوند ،ترانههــای
بچگیهایــم حتــی .خانــم صبــا دارد تعریــف میكنــد بــار دومــی
كــه لبــاس را فرســتاد بــرای وصــل كــردن ایــن تورهــای لــوزی ســیاه
بــوده...
مــن جلــوی آینــه قــدی دارم روســریم را مرتــب میكنــم .نمیگــذارم
حرفــش تمــام شــود ،میگویــم« :خداحافــظ» و میزنــم بیــرون .انــگار
یــك مشــت خــل و چــل اینجــا جمــع شــدهاند.

پشــت در خانــه پــی كلیــد میگــردم كــه در خــودش بــه تق ـهای بــاز
میشــود .یــك لحظــه انــگار ســر علــی اســت كــه از قــاب پنجــره
آشــپزخانه پیداســت .وارد كــه میشــوم علــی ایســتاده تــوی درگاهــی.
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بیخبــر آمــده ،بــا هــم دســت میدهیــم .میپرســم چطــور بیخبــر
اومــدی؟
میخنــدد و میــان خنــده انــگار نفســی تنــد از بینــیاش میدهــد
بیــرون و میگویــد« :بــرم خبــر بــدم بعــد بیــام؟»
و نگاهــش مـیرود ســمت آشــپزخانه ،انــگار زیــاد هــم مایــل نیســت
مامــان صدایــش را بشــنود .مامــان آمــده تــوی درگاهــی آشــپزخانه
ایســتاده مثــل جراحهــا دســتكش بــه دســت ،دســتش را بــاال گرفتــه،
كــف لیــز میخــورد از ســر انگشــتهای الســتیكیاش .حــال
مامــان را میدانــم .وقتــی اینطــوری اســت رنگــش میپــرد و
دور چشــمهایش حلقــهای صورتــی رنــگ میفتــد و پیلههــای زیــر
چشــمش بــاد میكنــد و نگاهــش ایــن طــور ســنگین و چســبناك
میشــود ،میدانــم یــك چیــزی شــده كــه حالــش را دگرگــون
كــرده ،امــا االن نمیدانــم چــی شــده ،گیجــم .شــبیه كســی هســتم
كــه میــان فیلــم رســیده بــه ســالن تاریــك ســینما .جلــوی پایــش را
نمیبینــد ،منــگ تاریكــی از الی دســت و پــای مــردم میگــذرد،
دنبــال یــك گوش ـهای تــا بنشــیند و زل بزنــد بــه داســتان فیلمــی كــه
تــا نیمــه رفتــه .مینشــینم لــب پلــه تــوی هــال و روســریم را مینــدازم
روی شــانههایم .علــی مـیرود تــوی اتــاق و یــك بســتهی كادو پیــچ
میــاورد .انــگار دلــش بــه حالــم ســوخته باشــد ،بســته را میگیــرد
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طــرف مــن:
 بیا برای لباس حنابندان.بســته را میگیــرم .بــه علــی نــگاه میكنــم و بعــد بــه مــادرم .مامــان
چنــد لحظــه مكــث میكنــد و بعــد مـیرود تــوی آشــپزخانه .صــدای
شــر شــر آب و جابهجایــی ظرفهــا میایــد .علــی میگویــد« :بــازش
نمیكنــی؟»
طــرح كاغــذ كادو ابــری خاكســتری و آبــی كبــود اســت .گوش ـهی
بــاالی بســته را پــاره میكنــم و پارچــه را میكشــم بیــرون .ســاتن
آبــی بــراق اســت .درســت رنــگ آســمان اول شــب ،كــه هنــوز خیلــی
تیــره و ســیاه نشــده.
 ســلیقهی شیواســت ،یــه قــواره پیرهنیــه ،تــا یكــی دو هفتــه دیگــهآمــادهاش كــن.
دوســت دارم بگویــم مــن هــم دعوتــم؟ و اینطــوری زهــرم را بریــزم،
میگویــم« :كــی قــرار گذاشــتید؟»
مامــان از آشــپزخانه میایــد بیــرون .میگویــد« :ایــن ادا و اطــوارا چیــه؟
مگــه قــرار نبــود عروســی كنین؟»
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علی مینشیند پایین پای من:
 ببین شهناز جان ،میدونم غافلگیر شدی اما فكر منم بكن...صدایــش را میــاورد پاییــن ،صدایــش مثــل مخمــل نــرم شــده و تــه
صدایــش میلــرزد.
 برای من سخته ،این جوری ،دوری و اینا ...خب سختمه.بــه علــی نــگاه میكنــم كــه حتــی وقتــی چمباتمــه زده ،كــه حتــی
وقتــی مــن یــك پلــه باالتــر از او نشســتهام ،بــاز از مــن بلندتــر اســت.
چشــمهایش خیلــی ســیاه اســت و آب دهانــش را كــه قــورت
میدهــد ســیبی تــوی گلویــش بــاال و پاییــن میشــود .تقریبــاً دارد
زمزمــه میكنــد .میگویــد:

 تــو قبــول كــن ،مــن تمــام تالشــمو میكنــم كــه بیــام باقــی رو تهــرانباشــم .صبــح مـیرم و ظهــر هــم برمیگــردم ،مثــل اداره .حقــوق هــم
میگیــرم .ایــن جــوری ســخته ،زودتــر بریــم ســر خونــه زندگیمــون
بهتــر نیســت؟
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 چطور این همه مدت كه مامان اصرار داشت این حرفا نبود؟مــن هــم آرام حــرف میزنــم .دوســت نــدارم مامــان بشــنود .حــاال
كــه ایــن طــور شــده .حــاال كــه علــی اینطــور مــن را میخواهــد .تــا
حــاال كســی مــن را نخواســته .یــادم نیســت .حــاال نمیخواهــم مامــان
بشــنود .یــك چیــزی هســت میــان مــن و علــی.
میگویــد« :خیلــی وقتــه تــو فكرشــم .هــی گفتــم صبــر كنــم باالخــره
ســربازیم تمــوم میشــه .امــا میبینــم خیلــی ســخته .هــر روزش
ســخته».
 خب این جوریم سخته ،این جوری یهویی. تــو اگــه ســخت نگیــری میبینــی چیــزی نشــده ،دو ،ســه هفت ـهایفرصــت داریــم .یــه مقــدار خریــده كــه از همینجــا میكنیــم ،طــارم
شــمال میخریــم .بــا مامانتــم حــرف زدم موافــق بــود.
و برمیگــردد و مامــان را نــگاه میكنــد .مامــان میگویــد« :فقــط
بایــد یــه فرصتــی بدیــن منــم خریدامــو بكنــم هــا».
 باشه ،فقط هر چه زودتر بهتر.408
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مامــان را نمیفهمــم .اصــ ً
ا نمیدانــم حــاال راضــی اســت یــا نــه.
علــی غافلگیــرم كــرده .فكــر میكنــم بایــد بــه مــن میگفــت چــی
تــوی ســرش دارد .دوســت دارم بگویــم مــن حــاال آمادگــی نــدارم.
خیلــی جملــهی ســاده و سرراســتی اســت و اینهــا بایــد معنیــش را
بفهمنــد .امــا اینهــا آدم فضاییانــد .یــا مــن از یــك جــای دیگــری
آمــدهام .دوســت دارم بــروم تــوی همــان خیاطخانــه و بشــنوم آن
مشــتری خانــم صبــا ســومین بــار بــرای چــی لبــاس را بــا هواپیمــا پــس
فرســتاد .شــانههایم ســنگین شــده .چنــد تــا دكم ـهی روپوشــم را بــاز
میكنــم و وا مــیروم .حوصلــه نــدارم درش بیــاورم .نــگاه میكنــم
بــه پارچـهی ســاتن آبــی ،دســت میكشــم روی پارچــه و آبــی بــراق
زیــر دســتم میســرد.

خانــم صبــا میگویــد« :یقــه دلبــری» و یــك چیــزی مثــل پنــج
برعكــس روی كاغــذ میكشــد.
میگویــد« :پــای دامــن بلنــد باشــد تــا روی زمیــن ،بــرای زیــر دامــن
بایــد ژیپــون بگیــری».
تــوی دلــم میگویــم ژیپــون ژیپــون ژیپــون یــك جــوری اســت
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گفتنــش كــه خنــدهام میگیــرد .میگویــم« :دوســت دارم پشــت
كمــرم پاپیــون داشــته باشــد .پاپیونــش بــزرگ باشــد».
خانــم صبــا میگویــد« :روی پاپیــون را بــا پولكهــای آبــی كار
میكنیــم و حاشــیهی یقــه و آســتینها را ،آســتین كوتــاه پفــی».
میگویــد« :از همیــن ژیپــون بــرای پــف آســتین هــم اســتفاده
میكنیــم».
تــوی دلــم بــاز هــی میگویــم ژیپــون ژیپــون .پارچــه ُسر ُســری اســت
و هــی روی میــز ُســر میخــورد و تایــش بــه هــم میریــزد .قــرار
اســت لبــاس حنابندانــم را خــودم بــدوزم .مامــان بــا جعبــه شــیرینی
آمــده و اولیــن قیچــی را كــه میزنــم بــه همــه شــیرینی تعــارف
میكنــد .نیمــه عریــان ِكل میكشــد و لــب شــتری و خانــم صبــا
دســت میزننــد .نمیدانــم مامــان خوشــحال اســت یــا نــه .میخنــدد
امــا مــن نمیفهمــم ،مــادرم را نمیفهمــم .از یــك جایــی بــه بعــد بــود
كــه دیگــر نمیفهمیدمــش .حرفهــا و حركاتــش را .فكــر میكنــم
علــی را میفهمــم؟ یــا صــادق یــا بابــا را؟ بیتــا را میفهمــم؟ مامــان
میگویــد« :چــه میدونــم دیگــه ،قاشــق شــدن».
همیشــه همیــن را میگویــد .همیشــه همــه میگوینــد چــه زود
شــهناز را شــوهر دادیــد .همــه تعجــب میكننــد .مــن الغــرم ،ریــزم،
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اســتخوانیم .بعــد مامــان میگویــد چــه میدونــم ،قاشــق شــدن.
رویــش نمیشــود بگویــد عاشــق ،دوســت نــدارد بدانــد دختــرش
عاشــق شــده .مــن عاشــق نشــدم ،امــا مامــان كــه ایــن را نمیدانــد.
مامــان خیــال میكنــد مــن عاشــق علــی شــدم و علــی عاشــق مــن .بعــد
ایــن را مســخره میكنــد؛ بــرای اینكــه خجالــت میكشــد چیــزی
را كــه مربــوط بــه مــن اســت جــدی بگیــرد .میترســد مــردم بگوینــد
بــه چــی دختــرش مینــازد؟ بــرای همیــن خــودش پیشدســتی
میكنــد و مــدام میزنــد تــو ســر مــال .وقتــی میپرســند نامــزدم
چــی كاره اســت ،میگویــد« :خــاف ادبــه ،مهنــدس نفــت »...و ریــز
ریــز میخنــدد .نمیتوانــد همینطــوری معمولــی باشــد .نمیتوانــد
دربــارهی مــن طبیعــی باشــد.
خانــم صبــا بــا آرنجــش ســقلمه میزنــد بــه مــن كــه حواســت اینجــا
باشــد .خــم شــده روی چــرخ و بــا انگشــت شســت و میانـیاش كمــر
دامــن تنــگ را كمكــم زیــر ســوزن میســراند .مــن پایــم روی پــدال
چــرخ اســت .خانــم صبــا میگویــد« :دســتمو نــذاری زیــر ســوزن،
حواســت بــه مــن باشــه!»
مامــان میگویــد« :ایــن بــا ایــن ســر بــه هواییــش میخــواد لباسشــو
خــودش بــدوزه؟»
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خانــم صبــا میگویــد« :نــه بابــا باهوشــه ،خودشــو میزنــه بــه اون راه،
نمیخــواد تــن بــه كار بــده».
مــن گــوش میكنــم ،انــگار دربــارهی كســی دیگــر حــرف بزننــد.
انــگار دربــارهی حیوانــی حــرف بزننــد ،اســبی مثـ ً
ا كــه پیشتــر تــوی
ســیرك كار میكــرد و حــاال دارنــد میفروشــندش بــرای باربــری.
خانــم صبــا از چــرخ خیاطــی دســت میكشــد و میگویــد« :بــه همیــن
ترتیــب چــرخ كــن بــرو تــا آخــرش ،پــای دامــن رو امــا پـسدوز كن».
دوســت دارم پیراهنــم شــبیه پیراهــن ســیندرال بشــود .هیچ وقــت از این
جــور آرزوهــا نداشــتم؛ آرزوی آن طــور شــفاف و ظریــف بــودن را.
همیشــه خیــال كــردهام تــوی پیراهــن ماكســی پلنگــی هســتم .امــا حاال
دوســت دارم ایــن لبــاس شــبیه لباسهــای تــوی كارتونهــا باشــد،
همانطــور دامــن پفــی داشــته باشــد و ســبك باشــد تــوی تــن .خــودم
هــم آدم نباشــم .نقاشــی تــوی كارتــون باشــم .بعــد وســط مهمانــی
حنابنــدان تبدیــل بــه كــدو بشــوم و كســی مــن را یــادش نیایــد .یــك
كدویــی كــه صداهــا را بشــنود و بتوانــد حــرف بزنــد ،امــا چیــزی
نگویــد تــا خــودش را لــو ندهــد .كــدو باشــم و بمانــم یــك گوشـهای
و فرامــوش شــوم.
خانــم صبــا داد میزنــد« :شــهناز تــو بــاز تــو هپروتــی؟ كمــرو چــرخ
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كــردی؟»
ســرم را مینــدازم پاییــن و دســت میكشــم بــر ســاتن آبــی و زیــر چرخ
صافــش میكنــم .مامــان میگویــد« :دیگــه نذاشــتن ،هــی رفتــن و
هــی اومــدن ،كالفهامــون كــردن ،بابــاش گفــت بدیــم بهشــون مــا رو
ول كنــن».
خانــم صبــا دارد بــه نیمــه عریــان خانــم میگویــد« :پارچه فروشــی ســر
س ـهراه تكههــای پارچــه دارد ،قــد یــك ســجاف یقــه بخــر ،رنگــش
هــم مهــم نیســت ».نیمــه عریــان آمده جلــوی آینــه دارد آماده میشــود
كــه بــرود .موهایــش را شــرابی رنــگ كــرده ،ســینههای درشــت دارد
و دور مچــش چنــد تــا النگــو جیرینــگ جیرینــگ میكننــد .وقتــی
دســتش را تــكان میدهــد بازوهــای لختــش میلرزنــد .دیــروز كبودی
روی بازویــش را نشــان لــب شــتری م ـیداد و دوتایــی میخندیدنــد.
كبــودی خنــده نــدارد .موهایــش را بــا كــش محكــم از پشــت ســرش
جمــع میكنــد ،بعــد دسـتهایش را میكنــد تــوی یــك چیــزی مثــل
جــوراب ســیاه و كلفــت و میكشــد تــا بــاالی بازوهایــش و مقنع ـهی
ســیاه چانــهدارش را میكشــد پاییــن تــا زیــر ابروهــای باریكــش.
شــلوار مشــكی را كــه بــاال میكشــد ،دامــن تنــگ كوتاهــش را بــه
ســختی میدهــد پاییــن ،ســر آخــر هــم چــادرش را ســر میكنــد .مــن
دارم نگاهــش میكنــم كــه دیگــر هیــچ شــبیه خــودش نیســت.
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ماســوره نــخ تمــام كــرده .چــرخ را میدهــم بــاال و ماســورهی خالــی
را درمیــاورم .ماســورهی پــر را میگــذارم جایــش .ســرم ســنگین
اســت و مــدام خمیــازهام میگیــرد .بــه نظــرم همــه چیــز خیلــی كنــد
و كــشدار میگــذرد .از كار دســت میكشــم و تكیــه میدهــم بــه
پشــتی صندلــی .لــب شــتری دارد بــرای خانــم صبــا تعریــف میكنــد
كــه شــوهرش پشــت چــراغ قرمــز مانــده بــوده ،یــك زنــی بیهــوا
در ماشــین را بــاز میكنــد و مینشــیند بغــل دســتش ،شــوهرش
میپرســد كجــا؟ زن میگویــد هــر جــا و شــوهرش میگویــد پیــاده
شــو مــا ایــن كاره نیســتیم.
مامان نچ نچ میكند .خانم صبا میگوید:
 اوا!از اینجــا میبینمــش دســتش را مشــت كــرده جلــوی دهانــش:
«ســلیطه!»
لــب شــتری میگویــد« :حــاال شــوهر مــن اهــل ایــن كارهــا نیســت،
خیلیــا هســتن دنبــال ایــن جــور زنهــا راه میفتــن».
 زنــا خــراب شــدن ،زنــا خــراب شــدن ،مردها را هــم همینهــا خرابمیكنــن .پســرم چشــمش از همیــن چیزهــا ترســیده .بهــش میگــم
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چهــل ســالت شــده زن بگیــر ،ســر و ســامون بگیــری .مــن تــا كــی
میخــوام باشــم؟ آدم یــك آه و دم اســت ،همیشــه كــه اینطــور
جــوان و ســرحال نمیمانــم».
دســت میكشــد تــوی موهــای كــم پشــتش .لــب شــتری میگویــد:
«همیــن دیگــه شــوهر منــم همینطــور بــود كــه تــا پنجــاه ســالگی
مجــرد مونــده بــود».
مامان میپرسد« :شوهرتون پنجاه سالشه؟»
لب شتری میگوید« :آره ،اما نشون نمیدهها؟»
خانــم صبــا میگویــد« :نشــون كــه مـیده .اون روز كــه اومــده بــود دم
آموزشــگاه مــن دیــدم خیلــی تعجــب كــردم ،اول فكــر كــردم باباتــه.
گفتــی شــوهرمه ،حیــرت كــردم».
مامان باز میپرسد« :خودتون مگه چند سالتونه؟»
صدایــش را نــازك میكنــد و كلمــات را خیلــی كامــل ادا میكنــد.
همـهی حــروف را میشــود شــمرده شــمرده از دهانــش شــنید .مامــان
بــا غریبههــا اینطــوری حــرف میزنــد.
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 بیست و هشت.خانــم صبــا میخنــدد و میگویــد« :خــب چــه كاری بــود دختــر؟
شــوهر قحــط اومــده بــود؟»
دهان گشاده ،لبهای شتریش را ور میچیند..
 اِ ...خانم صبا؟ اِ ،خانم صبا و كوفته تبریزی.و میخنــدد .دختــر هــم میخنــدد و یــادش م ـیرود شــوهرش پنجــاه
ســاله اســت .خانــم صبــا مثــل كفتربازهــا ســوت میزنــد« :شــهناز،
كارتــو تمــوم كــردی؟»
امــروز بنــد كــرده بــه مــن ،میخواهــد جلــوی مامــان بگویــد
نمیگــذارد اینجــا كســی وقــت تلــف كنــد .میگویــم« :تمــام
نكــردهام».
نفســی عمیــق میكشــم و نــوك پنجــهام را آرام روی پــدال فشــار
میدهــم .چــرخ خیاطــی صــدا میكنــد .صدایــش یــك جــور
مهربانــی اســت ،آرام ،متیــن ،مثــل ایــن آدمهایــی كــه خــوب حــرف
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میزننــد ،امــا خجالــت میكشــند صدایشــان را بــاال ببرنــد .دســت
میكشــم بــه خنكــی ســیاه تنــش ،شــبیه اســبی رام اســت .نگاهــم بــه
حركــت عمــودی ســوزن اســت كــه منظــم فــرو مـیرود تــوی پارچــه،
نــخ را از ماســوره میگیــرد ،از میــان رشــتههای پارچــه میكشــد
بیــرون و بــاز میبــرد تــو .مامــان بلنــد میشــود و روســریش را ســر
میكنــد« :مــن بــرم ایــن منــو میبینــه بیشــتر خودشــو لــوس میكنــه.
قربونتــون بــرم ،یــك هفتــهای تمــوم میشــه؟»
خانــم صبــا یــك نــخ كــوك از رشــتهی نخــی كه بــه گردنــش آویزان
اســت بیــرون میكشــد و میگویــد« :خیالــت راحــت».
 آخه با این وضعی كه این داره؟ درســتش میكنــم .از قدیــم گفتــن اصفهــان نصــف جهــان اگــرتبریــز نباشــد.
مامان میخندد .نمیخندد ،صدای خندیدن درمیاورد.

از پشــت چــرخ خیاطــی بلنــد میشــوم و میایــم مینشــینم روی
صندلــی بلنــد چوبــی .پاهایــم بــه زمیــن نمیرســد ،پاهایــم را تــاب
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میدهــم و پــای دامــن را میگــذارم روی زانویــم .خانــم صبــا دارد
قصــه میگویــد .از آن حرفهــا كــه معلــوم نیســت از كجــا شــروع
میشــود و تهــش كجاســت .وســط حرفهایــش هــم گاهــی میزنــد
شــبكهی دو و تركــی حــرف میزنــد .چيــزی از دهــان گشــاد
میپرســد و او هــم جوابــش را میدهــد .بعــد خانــم صبــا هــی ربــط و
بیربــط ضربالمثــل معروفــش را میگویــد .ایــن را معمــوالً وقتــی
میگویــد كــه گرهــی در كار افتــاده باشــد ،مثـ ً
ا یقـهای آنطــور كــه
میخواهــد ایســتایی نداشــته باشــد ،یــا آســتینها وقــت پــرو روی
آرنــج بكشــند یــا كارور ســینه تنــگ باشــد ،بعــد خانــم صبــا ســاكت
میشــود .مــیرود تــوی فكــر .ایــن وقتهــا دوســتش دارم .مثــل
آدم دلســوزی میشــود كــه زور میزنــد تــا مشــكلت را حــل كنــد،
همیشــه هــم یــك راهــی بلــد اســت ،بعــد كــه همــه چیــز درســت
میشــود ،انگشــت اشــارهاش را كــه ناخــن بیــل ماننــدی دارد ،تــكان
میدهــد و میگویــد اصفهــان نصــف فــان اگــر فــان .حــاال دارد
میگویــد:
 دامــاد مــرد جوانــی بــود ،خیلــی شــیكپوش ،برازنــده .گفــت خانــمصبــا مــن خیلــی اســم شــمارو شــنیدم .حــاال اومــدم پیــش شــما نــه
اینكــه بخــوام لبــاس عروســی همســرم رو بدوزیــن ،مــن میخــوام
خــودم بــدوزم ،امــا شــما بــه من كمــك كنیــن .پرســیدم شــما خیاطین.
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نبــود ،مهنــدس بــود .گفتــم چــه خــوب پــس آشــنایید بــه كار.
همیــن میــز را...بــا كــف دســت میكوبــد روی میــز بــزرگ میــان
ســالن« .خالــی كــردم ،عــروس همینطــور دراز كشــید روی میــز،
دســت و پایــش را هــم بــاز كــرد .یــك مــداد برداشــتم دور تــا دور
تنــش خــط كشــیدم ،دامــاد مانــده بــود دارم چــه میكنــم .كارم تمــام
شــد ،گفتــم بیــا ایــن الگــوی تــن عــروس خانــوم ،پارچــه بــذار روی
همیــن ،ببــر .یــك مــاه بعــد همیــن عــروس و دامــاد بــا هــم اومــدن
پیــش مــن .دامــاد هــی تشــكر و هــی دســت شــما درد نكنــه و خیلــی
لباســش معركــه شــده بــود و هــی دســتتونو ببوســم و گفتــم بابــا جــون
همینــه ،خیاطــی بــه همیــن ســادگیه».
لــب شــتری دهانــش مثــل غــار بــاز مانــده ،خانــم صبــا را نــگاه میكند.
مــن فكــر میكنــم خانــم صبــا بایــد فیلــم بســازد ،فیلمهــای تخیلــی،
مثــل ایتــی مثـ ً
ا یــا شــبیه «ژولورن» بنشــیند داســتان بنویســد ،خیلــی
از خیاطیــش بهتــر اســت.

وقــت برگشــتن بــه خانــه گاهــی دوســت دارم راه دورتــر را انتخــاب
كنــم .حوصل ـهی خانــه را نــدارم .حوصل ـهی عــروس مــو بورمــان را
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كــه ایــن روزهــا مثــل كســی كــه بــوی بــدی تــوی دماغــش دارد مــدام
دهانــش را جمــع كــرده و نــوك بینـیاش را چیــن انداختــه .راهــم را
كــج میكنــم و از كوچ ـهی پشــت خانــه م ـیروم .كوچ ـهی نســرین
خلــوت اســت .دراز اســت .ظهرهــای تابســتان و غروبهــای پاییــز
دختــر و پســرها تــوی عقــب نشــینیهای خانههــا پنــاه میگیرنــد.
بــه خانهمــان میرســم .از اینجــا كــه میبینمــش یــك جــوری
غریبـه اســت .پشــتش بــه مــن اســت .پشــتش آجــری اســت و رد تیــر
آهنهــای عمــودی و افقــی پیداســت .یــك پنجــرهی كوچكــی هــم
دارد .فكــر میكنــم ایــن پنجــرهی كجاســت؟ دریچــهی دستشــویی
باالســت .خانـهی كنــاری مــا آپارتمــان نوســازی اســت و بــاز آن یكی
خانـهای كلنگــی .تــوی كوچـهی مــا خانههــا یكــی در میــان آپارتمانی
شــدهاند .یــك خانــوادهی پنــج ،شــش نفــره جــای خــودش را بــه ده
خانــواده داده و كوچــه شــلوغ و پــر جمعیــت شــده .از دور هیــكل
دختــری پیداســت؛ بــه نظــرم آشــنا میرســد .چنــد قــدم مــیروم.
بیتاســت .نیمرخــش را میبینــم ،ایســتاده و دارد بــا كســی كــه انــگار
در پنــاه دیــوار اســت حــرف میزنــد .قــدم آهســته میكنــم .لكـهای از
پشــت دیــوار میجنبــد .انــگار دســتی باشــد مثـ ً
ا .بیتــا دارد میخنــدد.
ســر میگردانــد مــن را میبینــد .بعــد یكهــو جیــغ میكشــد .فحــش
میدهــد و یکســره جیــغ میكشــد .صاحــب لكــهی پــس دیــوار
ســر میكشــد .آن قــدر نزدیــك هســتم كــه خــوب میبینمــش.
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پســری اســت درشــت هیــكل كــه كاله لب ـهدار ســرش اســت ،پســر
چنــد ثانیــه پــا بــه پــا میكنــد و بــدو دور میشــود .بیتــا نگاهــش
بــه مــن اســت .ســاكت شــده و بــا دســتش جلــوی دهانــش را محكــم
گرفتــه ،همینطــور كــه بــه مــن نــگاه میكنــد ،از هــوش م ـیرود و
نقــش زمیــن میشــود .میایســتم بــاالی ســرش و چنــد بــار صدایــش
میكنــم .جــواب نمیدهــد .دو زانــو مینشــینم كنــارش و شــانهاش
را تــكان میدهــم .مردمكهایــش پشــت پلكــش میچرخــد و
چش ـمهایش را نیمــه بــاز میكنــد ،از فاصل ـهی پلكهایــش ســفیدی
چشــمش پیداســت .خنــدهام گرفتــه ،چنــد ســیلی ریــز میزنــم بــه
گونههایــش و چنــد بــار میگویــم« :بیتــا ...بیتــا!»
جــواب نمیدهــد .میگویــم همینجــا دراز بكــش مــن بــرم كمــك
بیارم.
بلنــد كــه میشــوم ،بیتــا صــدا میكنــد .نمیفهمــم چــی میگویــد.
دهانــش را طــوری شــبیه ســكته كردههــا كــج میكنــد .حســابی
قاطــی كــرده .یــادش نیســت ایــن بازیهایــش را فــراوان تــوی
مدرســه دیــدهام .ادای قلــب درد درآوردن و حملههــای آســم و
غــش و ضعــف كردنــش مایـهی خنــدهی بچههــا بــود .از قبــل شــرط
میبســت فــان دبیــر را ســر كار بگــذارد و بعــد وقــت درس پرســیدن
ناگهــان از هــوش میرفــت و پخــش میشــد وســط كالس .مــا هــم
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مقنعههــا را میكشــیدیم تــوی صورتمــان و ریســه میرفتیــم .حــاال
مــن را خــر گیــر آورده .میگویــم« :هــان؟ دســتت رو بــده بــه مــن،
بلنــد شــو».
بلنــد كــه میشــود ،دســتش روی ســینهاش اســت .جــوری ســرش را
داده جلــو ،انــگار بخواهــد عــق بزنــد .جــوری راه مـیرود انــگار عمــل
جراحــی شــكم انجــام داده .تــوی خیابــان مــردم نگاهمــان میكننــد.
میگویــم« :درســت راه بــرو تــو رو خــدا».
نفــس نفــس میزنــد و آرام دســت میكشــد و موهایــش را كــه
ریختــه تــوی صورتــش ،میدهــد زیــر روســری .میرســیم در
خانــه ،میایســتد و یــك دســتش را میگــذارد روی چهــار چــوب
در و ابرویــش را میدهــد بــاال و بــا دســت دیگــر گیجگاهــش را
میمالــد .مامــان ترســیده .جیــغ میكشــد« :خــاك تــو گــورم چــی
شــده؟ ماشــین بهــش زده؟»
میگویم« :من وقتی رسیدم غش كرده بود میان كوچه».
صــادق بــا پیژامــه و زیــر پیراهــن از پلههــا ســرازیر میشــود .بیتــا
صــادق را كــه میبینــد بغضــش میتركــد .چــه خــوب كــه همیشــه
بغــض آمــاده دارد .خــودش را مینــدازد بغــل صــادق .صــادق از مــن
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میپرســد« :چــی شــده؟»
دوبــاره میپرســد و یكبــار دیگــر ،مــن معطــل میكنــم .میدانــم
بیتــا دوســت دارد خــودش تعریــف كنــد .چــی میخواهــد بگویــد؟
نمیدانــم .امــا همیشــه داســتانی بــرای تعریــف كــردن بلــد اســت.
چقــدر هــم زشــت گریــه میكنــد .آب دهانــش بیــن لبهایــش
كــش میایــد و گوشــههای دهانــش را میدهــد پاییــن.
میگوید« :صادق»...
و نــام صــادق را یــك جــوری میكشــد كــه مــا تــوی ایــن چنــد ســال
هیــچ ایــن طــور نكشــیدهایم .میگویــد« :یــك پســری تــوی كوچـهی
پشــتی بــه مــن حملــه كــرد».
مــن ابروهایــم میپــرد بــاال .مامــان میگویــد« :كــی بــود؟ چــه شــكلی
بود؟»
بیتــا همینطــور میــان عرعــرش میگویــد« :نمیدونــم ،قیافهاشــو
ندیــدم».
صــادق شــانههای بیتــا را گرفتــه و او را از خــودش بــا فاصلــه نگــه
داشــته و تــوی صورتــش نــگاه میكنــد.
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 صــدای جیــغ تــو بــود از كوچــه پشــتی میومــد؟ تــو اونجــا چــی كارمیكــردی؟
بیتــا صــدای گریـهاش را بــاال میبــرد و خــودش را تــوی بغــل صــادق
شــل میكنــد .ســرش روی گردنــش لــق میخــورد و میفتــد عقــب.
مامــان بــه مــن میگویــد« :بــدو یــه آب قنــد درســت كــن».
بایــد بــروم آشــپزخانه ،خیلــی آرام و كنــد لیــوان را آب كنــم ،بگــردم
پــی قنــدان ،حبههــای قنــد را بینــدازم تــوی لیــوان ،یــك تــف هــم
بینــدازم تــوی لیــوان و همــه را بــا هــم ،هــم بزنــم .ایــن كار را نمیكنم.
مــن م ـیروم پاییــن .تــوی اتــاق خــودم .در را میبنــدم و از پنجــرهی
كوچــك نزدیــك ســقف حیــاط را نــگاه میكنــم .از بــاال صــدای داد
و فریــاد میایــد .مامــان جیــغ میكشــد« :ول كــن صــادق!»
صادق داد میزند« :بیناموسم اگه این جاكشو پیدا نكنم».
صــدای صــادق دور میشــود .صــدای بیتــا دور میشــود .بعــد انــگار
كســی از پلههــا م ـیدود پاییــن .مامــان داد میزنــد« :كجــا م ـیری؟»
بعد كسی در كوچه را محكم میبندد.
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علی داد میزند« :الو الو»...
صدایــش از خیلــی دور میایــد .پسزمین ـهی صدایــش ســوتی اســت
ممتــد .میگویــد« :چتــه تــو؟ میگــم  ...میــام بریــم خریــد».
میگویم« :صدات نمیاد .گفتی كی؟»
صــدا بــاز دورتــر میشــود .صــدای ســوت بلندتــر میشــود .حــاال
دیگــر هیــچ صدایــی نیســت .گوشــی را میگــذارم و همانجــا روی
پل ـهی هــال مینشــینم .حــال كســی را دارم كــه همیشــه بــه مــاه فكــر
میكــرده و بعــد ناگهــان زیــر پایــش را كــه نــگاه كــرده ،دیــده روی
خــاك مــاه ایســتاده .مامــان میپرســد« :هــان؟ چــی شــد؟»
میگویم« :آخر هفته میاید بریم خرید».
 طال رو از كجا میگیریم؟ قراره از داداشش بگیریم؟425
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 نمیدونم. خب میپرسیدی. نمیدونم.صــادق ایســتاده مقابــل آینــه و یقـهاش را مرتــب میكنــد ،میگویــد:
«تــو چــی میدونــی؟»
از تــوی آینــه چهــرهاش را میبینــم .موهــای صافــش را شــانه كــرده
باالیــی .موهایــش خیــس اســت و تارهایــش بــه هــم چســبیده .كمــی
چــاق شــده .نگاهــش از قــاب آینــه میفتــد بــه مــن .میگویــد« :بیتــا
خیلــی ناراحــت میشــه باهــاش شــوخی میكنــی هــا؛ دیشــب
میگفــت شــهناز چقــدر بیتربیتــه».
«بیتربیــت» ،بعضــی حرفهــا هســت وقتــی از دهــان آدمهــا میایــد
بیــرون یــك جــوری پــر رنــگ میشــود تــوی ســر مــن .انــگار
آن كلمــه را بــا رنــگ دیگــری نوشــته باشــند ،یــا زیــرش را خــط
كشــیده باشــند .بعــد آن كلمــه را مــدام بــا خــودم تكــرار میكنــم.
تركیباتــش را از هــم مجــزا میكنــم یــا حرفهایــش را جــدا جــدا
هجــی میكنــم .بعــد مینشــینم ،مثــل حــاال كــه نشســتهام ســر پلــه یــا
م ـیروم دراز میكشــم روی تخــت ،مثــل ش ـبها قبــل از خــواب ،و
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فكــر میكنــم وقتــی آن آدم ایــن كلمــه را گفتــه ،چــه شــكلی بــوده؟
مشــغول چــه كاری بــوده؟ حــاال بیتــا را تصــور میكنــم ،كنــار صــادق
دراز كشــیده ،موهــای دراز زردش را پخــش كــرده تــوی صــورت
صــادق و دارد زیــر گــوش صــادق میگویــد خواهــرت بیتربیــت
اســت .حتــی میتوانــم دندانهــای ســفیدش را از فاصلـهی لبهایــش
ببینــم و زبــان صورتـیاش را كــه لحظـهای میایــد بیــرون و بــاز میرود
تــوی دهانــش.
صــادق انگشــت اشــارهاش را میكنــد تــوی گوشــش ،یــك چشــمش
را میبنــدد و انگشــتش را تــوی گوشــش بــه تنــدی بــاال و پاییــن
میبــرد .بعــد انگشــتش را در میــاورد ،ســرش را خــم میكنــد ســمت
شــانه و لیلــی میایــد نزدیــك مــن ،میایســتد روی اولیــن پلــه و
حولــه را از روی نــرده پلــه برمـیدارد و تابــش میدهــد دور دســتش،
بــوی بخــار حمــام كــه از تــار و پــود حولــه میزنــد بیــرون ،دلــم را
آشــوب میكنــد .نمــیرود بــاال ،همینطــور ایســتاده بــاالی ســرم،
میگویــم« :مــن چیزهایــی میدانــم».
صــادق نمیشــنود یــا خــودش را بــه نشــنیدن میزنــد .پلههــا را
م ـیرود بــاال .مامــان میگویــد« :پــدر و مــادرش یــه زنــگ نمیزنــن
ببینــن اینجــا چــه خبــره .انــگار بــه زور دارن عروســی میگیــرن.
ایــن دفعــه علــی زنــگ زد گوشــی رو بــده مــن ازش بپرســم چــرا
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مامــان ،بابــاش یــه خبــری نمیگیــرن؟ تــو هــم كــه زبــون نــداری».
مامان را نگاه میكنم كه چطور لبهای باریكش را میجنباند.
 فهمیدی چی گفتم؟ اق ًال یه كله تكون بده.
میگویم« :فهمیدم».
و ســرم را تــكان میدهــم .تــكان نمیدهــم ،ســرم ســنگین اســت،
روی گــردن كــه رهایــش كنــم خــودش بــاال و پاییــن میشــود.

موســیقی شــبیه خطــی باریــك كــش میایــد ،مــوج برمــیدارد و در
پسزمین ـهاش انــگار از خیلــی دور زنــی میگویــد هــوووو و صــدای
هــو میلــرزد و تــوی كهكشــان گــم میشــود .دوربیــن میچرخــد
میــان عروســكها ،تصویــر چهــار تكــه میشــود و تكههــا از هــم
جــدا میشــوند و تصویــری دیگــر پدیــدار میشــود .ایــن یكــی
عروســك مــردی بــا ریــش و كتــی بلنــد اســت و دور ســرش چیــزی
عمامــه ماننــد پیچیــده .دوربیــن بــاز حركــت میكنــد .مــردم میــان
ویترینهــای پــر از عروســك راه میرونــد ،میایســتند ،بــا هــم
حــرف میزننــد .بعــد مــردی میگویــد« :اینجــا مــوزهی ابوالحســن
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صباســت»...
بابــا ســر تــكان میدهــد كــه بعلــه بعلــه ...عجــب! چــه خــوب ایــن
چیزهــا رو نشــون مــیدن.
و دســتش را جلــوی صورتــش تــكان میدهــد .مامــان میگویــد:
«مــوزه صبــا ،همینجاســت ســر خیابــون ،مــن دیــدم».
بابا میپرسد« :كجاست؟»
مامــان دســت بلنــد میكنــد ،ســمت چــپ را نشــان میدهــد،
میگویــد« :ایــن طــرف دیگــه ،ســمت بــاغ صبــا».
بابــا میگویــد« :بــاغ صبــا؟ پــس چــرا اون طــرف رو نشــون م ـیدی؟
بــاغ صبــا ایــن وره كــه».
و بــا دســت بــه ســمت راســت اشــاره میكنــد .مامــان میگویــد« :وا!
از خونــه در بیــای نبایــد بپیچــی ســمت چــپ بــری بــاغ صبــا؟»
بابا میگوید« :اول باید برم سمت راست».
مامــان چشــمانش را درشــت میكنــد و ابرویــش را میدهــد بــاال« :ا ِ
ا ِ اِ ...یعنــی چــی؟ اول نبایــد بپیچــی ایــن ور؟»
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و بــاز دســتش را تــكان میدهــد .تلویزیــون دارد پیــر زنــی را نشــان
ی چوبــی دارد.
میدهــد نشســته روی مبلــی تیــره كــه دســتههای طالیـ 
صدایــی میپرســد« :خانــم صبــا ممكنــه در مــورد عروســكها بیشــتر
توضیــح بدیــد؟»
مامان میگوید« :وا! این كه خانم صبا نیست».
بابا میگوید« :هیس!»
خانــم صبــا انــگار آب تــوی گلویــش قرقــره میكنــد ،صدایــش
میلــرزد .میگویــد« :نــود و دو تــا عروســك بــا لباسهــای ســنتی
در ایــن مــوزه هســت كــه همــه دســت ســاز خودمــه ،لبــاس ایــن
عروســكها بــر اســاس پوشــش بومــی قومهــای ایرانــی طراحــی و
دوختــه شــده».
مامان میگوید« :شهناز این خانم صباست؟ نیست ها؟!»
صــدای پیــر زن پسزمینـهی تصویــری از وســایل خانــه اســت ،دوربین
میمانــد روی میــز گــردی كــه چنــد قــاب عكــس رویــش چیــده
شــده .قــاب تلویزیــون پــر میشــود از عكــس مــردی كــه پاپیــون
بســته و ســبیل هیتلــری دارد .مجــری میپرســد« :خانــم صبــا ممكنــه
از اســتاد ابوالحســن صبــا بــه مــا بگیــد؟ ایشــون بــه عنــوان همســرتان،
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هیــچ وقــت مشــوق شــما بــودن؟»
بابا میگوید« :چطور نبوده؟»
مامــان میگویــد« :موضــوع رو عــوض نكــن .باالخــره قبــول كــردی
بــاغ صبــا همــون وره كــه مــن میگــم؟ شــهناز تــو بگــو ،مــا میریــم
طــرف اون ســاز فروشــی از خونــه در میاییــم ،كــدوم وری میریــم؟
ایــن وری یــا اون وری؟»
میگویــم« :فرقــی نــداره كوچــه دو ســر داره و از هــر طــرف راه داره
بــه بــاغ صبــا».
مامان میگوید« :این كه شوته».
بابــا میگویــد« :هیســس! صبــر كــن ببینــم باالخــره میگــه ابوالحســن
صبــا عضــو حــزب بــوده یــا نــه؟»
مامــان میگویــد« :مــن خــودم رفتــم موزهاشــو دیــدم ،ایــن وری
مــیرن .امــا ایــن كــه خانــم صبــا نیســت».
من میگویم« :یك خانم صبای دیگری است».
تلویزیــون دارد مــردی را بــا كــت قهــوهای روشــن و پیراهــن ســفید
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نشــان میدهــد ،پشــت ســرش اســایدی از تپههــای ســبز اســت
كــه ســبزیهایش بیشــتر بــه زردی میزنــد .مــرد میگویــد« :بــرای
عالقهمنــدان دیــدار از مــوزه صبــا نشــانی مــوزه را عــرض میكنــم:
میــدان بهارســتان ،خیابــان ظهیــر االســام ،شــماره »...
صدای مرد میان حرفهای مامان و بابا گم میشود.

امــروز خیاطخانــه بــوی چــوب میدهــد .ایــن میــز بــزرگ میــان
ســالن بویــش درآمــده .نــه اینكــه میــز نبــوده قبـ ً
ا .شــش مــاه اســت
كــه میایــم و ایــن میــز همینطــور ایــن وســط اســت و مــا رویــش
پارچههــا را تــا میكنیــم و پهــن میكنیــم و قیچــی میزنیــم .امــا
روزهــای قبــل حــرف میزدیــم و حواســمان بــه بــوی میــز چوبــی
نبــود .حواســمان بــه حرفهــا بــود كــه تــوی هــوا پــرت میشــدند
ایــن طــرف و آنطــرف .امــروز همــه ســاكت هســتند و بــوی چــوب
غوغــا میكنــد.
نیمــه عریــان از اول صبــح تــرش كــرده .ابروهــای رنــگ كــردهاش
را در هــم گــره زده و بــا كســی حــرف نمیزنــد .یــك تــاپ بنــدی
ســفید پوشــیده كــه رویــش عكــس تولهســگ دارد .ســینههای
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درشــتش دارد مـیرود تــوی حلقــش ،انــگار بنــد كرســتش را زیــادی
بــاال كشــیده .تــوی شــلوار جیــن چــه رانهــای بزرگــی دارد .لــب
شــتری هــم امــروز ســاكت اســت .لــب پایینــش را آن قــدر گاز گرفتــه
كــه دهــان گل و گشــادش ،شــلتر و وا رفتهتــر شــده .زیرچشــمی
خانــم صبــا را میپایــد .خانــم صبــا از صبــح مثــل مــرغ كرچــی كــه
جــا نــدارد تخمــش را بگــذارد ،بیتــاب اســت .مــدام راه م ـیرود و
غرغــر میكنــد .هــی بــه یــك «آنهایــی» فحــش میدهــد .میگویــد:
«آنهــا از نامــش سوءاســتفاده كردهانــد ».میپرســد« :شــمارهی
تلویزیــون چــی هســت؟»
آن دو تــا خودشــان را بــه نشــنیدن میزننــد .مــن شــماره را بلــدم.
میگویــم« :بیســت و نــه ،چهــار صفــر».
و ســوزن را از تــوی پولــك آبــی رد میكنــم .نیــم ســاعت گذشــته.
خانــم صبــا از پیــش تلفــن تــكان نخــورده .یــك ســر دارد شــماره
میگیــرد .میگویــد« :اشــغال اســت».
یــك بــار فقــط بــا صــدای بلنــد چنــد بــار داد زد« :الــو الــو »...و بعــد
گوشــی را كوبانــد .از تلفــن دســت كشــید و تكیــه داد بــه پشــتی
صندلیــش و چنــد لحظــه خیــره مانــد بــه آین ـهی قــدی روبهرویــش.
بعــد بــاز شــروع كــرد بــه شــماره گرفتــن .از مــن میپرســد مطمئــن
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هســتم شــماره درســت اســت؟
میگویــم« :بلــه .صــدا و سیماســت و مــردم هــی تلفــن میكننــد و
درخواســت پخــش مجــدد برنامههــا را دارنــد ،بــرای همیــن مــدام
اشــغال اســت».
نیمه عریان میپرسد« :جدا ً اگه درخواست كنیم دوباره میدن؟»
خانــم صبــا گوشــی بــه دســت نگاهــش بــه مــن اســت .میگویــم« :نــه
از ایــن خبرهــا نیســت .چنــد ســال پیــش یــك فیلــم هنــدی داد .مــن
ندیــده بــودم .تلفــن كــردم و درخواســت دادم ،یــارو گفــت نــه».
خانم صبا میپرسد« :اسم فیلمش چی بود؟»
میگویم« :قانون بود انگار».
دهــان گشــاد همینطــور كــه ســرش بــه كار خــودش اســت میگویــد:
«بــه! اونــو كــه هزار بــار نشــون داد».
مــن چیــزی نمیگویــم .خیــال میكنــم حاالســت كــه پیــرزن منفجــر
شــود و تركشهایــش بــه ســر و صــورت مــن هــم بخــورد .پشــت
چــرخ خیاطــی پنــاه میگیــرم .دیگــر كســی حرفــی نمیزنــد .فقــط
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صــدای كشــدار شــمارهگیر تلفــن میایــد .گاهــی هــم لــب شــتری آه
میكشــد و ســر بلنــد میكنــد و گردنــش را خــم و راســت میكنــد،
بعــد بــاز ســرش را مینــدازد پاییــن و مشــغول دوخــت و دوزش
میشــود.

در راه خانــه بــه آدمهــا نــگاه میكنــم .بــه ابرهــا كــه میاینــد و میروند.
بــه نوشــتههای پشــت شیش ـهی مغازههــا .كوپــن شــماره  ۲۳۴روغــن،
ســیگار نداریــم ســؤوال نفرماییــد .یــك عــدد كیــف پــول پیــدا شــده.
بــروم تــوی همیــن مغــازه و نشــانی یــك كیفــی را همینطــور شانســی
بدهــم .كیفهــای پــول تقریبــاً شــبیه هــم هســتند .بعــد یــارو كــه
كیــف را آورد ،بــازش كنــم عكــس تویــش را ببینــم .مــردم تــوی
كیــف پولشــان عكــس میگذارنــد؛ عكــس شــوهر یــا بچهشــان را
مثــا .بعضــی هــم عكــس زنشــان را ،عكــس را كــه دیــدم بگویــم نــه
ایــن عكــس آشــنای مــن نیســت.
دلــم از چیــزی ســنگین اســت كــه نمیدانــم چیســت .دوســت دارم
بــروم خانــهی ســتاره و مجســمه رنــگ كنــم .زهــره چــه میكنــد؟
یــك نفــر میــان كوچــه ایســتاده و نگاهــش بــه مــن اســت .از ایــن دور
صورتــش كــه پیــدا نیســت امــا اینطــور كــه بیحركــت مانــده و
435

شهناز گلمحمدی

نسیان

زل مانــده بــه روبهرویــش البــد دارد مــن را نــگاه میكنــد .نزدیــك
كــه میشــوم هیــكل آدم میــان كوچــه شــكل میگیــرد و خطــوط
چهــرهاش پیــدا میشــود؛ رزاســت .قدمهــا را تنــد میكنــم .رزا امــا
از جایــش تــكان نمیخــورد .همانطــور مثــل مجســمه ایســتاده وســط
كوچــه .نزدیكــش كــه میشــوم خشــكم میزنــد؛ چشــمهایش از
شــدت تــورم بــاز نمیشــود .پیــر شــده انــگار ،پوســت صورتــش
خشــكیده و حــرف كــه میزنــد دور لــب و دهانــش خــط میفتــد.
لــب باالیــش تبخــال زده و دور تبخــال را هال ـهای از چــرك زرد
گرفتــه .ســام نمیكنــم ،فقــط ســر تــكان میدهــم كــه ،چــی؟
میگویــد« :منوچهــر زن دارد ».مــن یــاد كــت لیمویــی و پیراهــن
آبــی آســمانیش میفتــم .كراواتــش چــه رنگــی بــود؟ یــك نفــر موتــور
ســوار كمــی آنطرفتــر ایســتاده .گاز پــر صدایــی میدهــد و دور
میشــود .رزا برمیگــردد موتــور ســوار را نــگاه میكنــد .مــرد روی
موتــور قــوز كــرده ،یــك بــار ســر میچرخانــد ســمت مــا و بــاز
م ـیرود.

منوچهــر كــه میخنــدد ردیــف دندانهایــش پیــدا میشــود .دنــدان
نیشــش تیــز و بلنــد اســت و وقــت حــرف زدن مــدام شســتش را
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میكشــد ســر تیــز دندانــش ،انــگار دندانــش بخــارد ،همیشــه دهانــش
بــاز اســت .از وقتــی كــه مــن نشســتهام یــا انگش ـتاش تــوی دهانــش
اســت یــا دارد حــرف میزنــد .مــن از اینكــه اینجــا هســتم حالــم
بــه هــم میخــورد .از ایــن نقــش كدخــدای محــل خوشــم نمیایــد.
بــه نظــرم ســر و تــه ماجــرا خیلــی روشــن اســت ،منوچهــر زن دارد و
ایــن را بــه رزا نگفتــه بــوده ،چــون آدم عوضــی و دروغگویــی اســت
و رزا هــم بایــد ایــن رابطــه را تمــام كنــد .امــا رزا معطــل میكنــد.
منوچهــر یــك رنــوی نوكمــدادی دارد و عینــك آفتابــی جیــوهای
میزنــد .بــوی تنــد ادكلــن هــم میدهــد و همــهی اینهــا رزا را
دیوانــه میكنــد بــرای داشــتناش .رزا اشــك میریــزد .منوچهــر
میگویــد« :میخواهــم زنــم را طــاق بدهــم».
مــن مــدام دارم از خــودم میپرســم مــن چــه كاره هســتم ایــن میــان؟
طرفهــای عصــر اســت و پــارك كمكــم دارد شــلوغ میشــود.
مــردم كــه از كنــار مــا میگذرنــد ،نگاهشــان چنــد لحظــه روی رزا
میمانــد .رزا در خــودش مچالــه شــده و گاهــی ســر بلنــد میكنــد و
زل میزنــد بــه منوچهــر كــه بــا دهــان باز بــه نقطـهای دور خیــره مانده،
بعــد بــاز یكهــو میزنــد زیــر گریــه .منوچهــر ســر تــكان میدهــد و
میگویــد« :عجــب گیــری افتادیــم هــا ،خانمــم مــن میگــم مــا بــا
هــم اختــاف داریــم ،میخواهیــم از هــم جداشــیم .مــن اص ـ ً
ا تــوی
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اون خونــه نیســتم دیگــه ،چــی رو بــه تــو میگفتــم؟»
من میگویم« :خب شما باید بهش همینارو میگفتین».
 خــب االن فهمیــده ،ببیــن داره چــی كار میكنــه؟ خودشــو نابــودكــرده.
خنــدهام میگیــرد ،طــرف در پدرســوختگی بینظیــر اســت .رزا بلنــد
میشــود و هجــوم میــاورد ســمت منوچهــر و كیفــش را میكوبــد
تــوی ســر و صورتــش:
 كثافـ ِـت آشــغال چــرا دروغ میگــی؟ هــا؟ تــو مگــه اون شــب بــرای
دختــرت تولــد نگرفتــی؟ مگــه همــهی دوســتاتو دعــوت نكــردی
خونهتــون؟ عوضــی ...لجــن!
منوچهــر خــودش را عقــب میكشــد و صورتــش را بــر میگردانــد
و دســتهایش را در هــوا تــكان میدهــد .چنــد نفــر آمدهانــد
ایســتادهاند و دارنــد مــا را نــگاه میكننــد .پســركی بــا دوچرخــه
میگــذرد ،دور میزنــد و برمیگــردد ،یــك لنگــه پــا دوچرخــه
را نــگاه داشــته و بــا خنــده زل زده بــه مــا .مــن خجالــت میكشــم،
دوســت نــدارم آدمهــا بفهمنــد همــراه اینهــا هســتم .از كنــار رزا بلنــد
میشــوم و راه میفتــم .رزا هــم پ ـیام میایــد ،منوچهــر هــم .هــی زیــر
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لــب میگویــد« :ببیــن رزا گــوش كــن ...ببیــن چــی میگــم آخــه»...
رزا قــدم تنــد میكنــد .منوچهــر تقریب ـاً دارد م ـیدود .بــه مــا رســیده،
میگویــد« :آخــه كــی بــه تــو گفــت مــن اون شــب تولــد گرفتــم؟
كــی بــه تــو گفــت مــن هنــوزم تــوی اون خونــه هســتم؟»
رزا دســت میكنــد تــوی كیفــش و چنــد تــا عكــس درمیــاورد،
عكسهــا را پــرت میكنــد تــوی صــورت منوچهــر ،یعنــی معلــوم
اســت میخواهــد عكسهــا بخــورد تــوی صــورت منوچهــر ،امــا او
دورتــر ایســتاده و عكسهــا نرســیده بــه او پخــش میشــوند روی
زمیــن .میگویــد« :بیــا دیــوث ،عكســای دوربیــن ناصــره ،حــاال ببیــن
كــی خــار كس ـهاس».
 ناصــر؟ اون پســرهی روانــی؟ اون جاكــش؟ تــو خبــر نــداری؟ تــازهاز اســارت آزاد شــده ،اص ـ ً
ا تــو بــاغ نیســت ،موجیــه .تــو اون قــدر
بدبخــت شــدی بــه حــرف اون جاكــش گــوش م ـیدی؟
مــن خــم میشــوم یكــی از عكسهــا را میبینــم؛ منوچهــر بــا كــت
لیموی ـیاش ،دختــر بچ ـهای را در بغلــش دارد ،خــودش و دختــرك
خــم شــدهاند ســمت كیكــی كــه روی آن چنــد شــمع روشــن اســت.
شــعلهی شــمعها تــوی عكــس كــش آمــده و چش ـمهای منوچهــر و
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دختــرش نارنجــی شــده ،یــك دســت زنانــه هــم از بیــرون كادر وارد
شــده ســمت شــانههای دختــر ،انــگار نرســیده بــه شــانهها مانــده ،امــا
انگش ـتها كــش آمــده بــه آن ســمت.
منوچهــر زانــو میزنــد و عكسهــا را جمــع میكنــد .رزا ایســتاده
بــاالی ســرش .ســاكت مانــده و دارد او را نــگاه میكنــد .منوچهــر
همانطــور چمباتمــه حركــت میكنــد و یكــی یكــی عكسهــا
را برمــیدارد ،نــگاه میكنــد .دســت میكشــد رویشــان ،انــگار
بخواهــد خاكشــان را بگیــرد .دســت رزا را میگیــرم و میكشــم
دنبــال خــودم .دور كــه میشــویم رزا برمیگــردد بــاز پشــت ســرش
را نــگاه میكنــد .نمیدانــم چــی میبینــد .مــن نــگاه نمیكنــم.
امتــداد خیابــان ایســتادهایم منتظــر اتوبــوس ،رزا چیــزی نمیگویــد.
مــن ســرم درد میكنــد .اتوبــوس كــه میایــد مینشــینیم كنــار هــم.
مــن از پنجــره میبینــم موتــور ســواری كنــار اتوبــوس حركــت
میكنــد .بــادپیچیــده تــوی لباســش و پیراهنــش پــف كــرده ،مــدام
هــم ســر میگردانــد و مــرا نــگاه میكنــد .بــه رزا میگویــم ببیــن
همــون موتــور ســواره كــه امــروز تــو كوچ ـهی مــا بــود.
رزا خم میشود سمت پنجرهی اتوبوس« :ناصره».
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بــاز تكیــه میدهــد بــه صندلیــش .ناصــر الغــر و دراز اســت و موهــای
درهــم ســیاهش تــوی هــوا مــوج میخــورد .گوشهــای بزرگــی هــم
دارد؛ گوشهــای بلبل ـهی بــزرگ.
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پیراهــن ســاتن آبــی را تــن میكنــم و میایــم میایســتم وســط هــال
جلــوی چشــم مامــان و علــی و مادرجــان و فــری؛ پاهــای برهنــهام
شــبیه نــی قلیــان از زیــر دامــن بیــرون زده .قــرار بــود پــای دامنــم
تــا زمیــن برســد .پارچــه كــم آمــد و تــا چهــار انگشــت زیــر زانــو
را بــه زور رســاندم .یقــهی دلبــری یــك حلقــهی قلبماننــ ِد كــج و
معوجــی اســت دور گردنــم كــه در حاشــیهاش ،كــه اشــتباهی چــرخ
كــرده بــودم و شــكافتم ،رد دوخــت مانــده و چنــد جاییــش نخكــش
شــده .یــك قســمتی هــم كــه بــاال تنــه وصــل میشــود بــه كمــر دامــن
كیــس كــرده .ایــن یكــی را همیــن حــاال تــوی تنــم میبینــم .دســت
میكشــم تــا كیســش را بگیــرم ،نمیشــود .بیخیالــش میشــوم.
مادرجــان میگویــد« :مباركــه».
فری میگوید« :یقهاش خیلی بازه».
بعــد نــگاه علــی میكنــد و میگویــد« :آستینشــم زیــادی كوتاسـتها.
عروســی زن و مــرد قاطیه».
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علــی عینكــش را میدهــد بــاال و چیــزی نمیگویــد .مامــان میگویــد:
«لبــاس عــروس كــه دیگــه آســتین بلند نمیشــه».
فــری میگویــد« :خانــواده مــا فــرق داره .ایــن چیــزا بــراش مهمــه .مــا
زن لخــت نمیفرســتیم وســط مردهــا».
مــن خــودم را میبینــم لخــت میــان مردهــای فامیــل علــی .از فكــرش
بــدم نمیایــد .علــی میگویــد« :پشــت كــن!»
میچرخــم .صورتــم ســمت دیــوار اســت .خوبیــش ایــن اســت كــه
همدیگــر را نمیبینیــم .كاش میشــد همیشــه همیــن طــور باشــم .رو
بــه دیــوار و عقــب عقــب راه بــروم حتــی ،تــا بــا آدمهــا چشــم در
چشــم نشــوم .علــی میگویــد« :ایــن پاپیــون چیــه؟ نمیشــه بــرش
داری؟»
دســت میبــرم پشــتم و پاپیــون را مرتــب میكنــم .میگویــم« :مــن
دوســتش دارم».
نمیگویــم .دســتهایم را مینــدازم دو طرفــم .فــری میگویــد« :نــه
دیگــه دو طرفــش رو دوختــه الی درز دامــن».
مــن رو بــه دیــوار زبــان درمیــاورم .انگشــت شســت پایــم را هــم
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تــا آنجــا كــه بشــود بلنــد میكنــم .مادرجــان آهــی میكشــد و
میگویــد« :باشــه مباركــه .دیگــه بــرو درش بیــار».
مـیروم اتــاق ،لبــاس را از تنــم درمیــاورم و میندازمــش یــك گوشــه.
لخــت میایســتم مقابــل پنجــرهی بــزرگ سرتاســری مشــبك .ســینهبند
كــرم تنــم اســت .كــرم بیمــزهی بیرنــگ .زیردامنــی ژیپــون هنــوز
تنــم اســت .نــور زرد پاییــز از شــبكههای چوبــی پنجــره میگــذرد
و رد مینــدازد روی تــن مــن .تنــم را دوســت نــدارم .الغــرم ،پوســتم
یــك رنگــی اســت كــه معلــوم نیســت چیســت .زرد مثـ ً
ا یــا قهــوهای
كمرنــگ .زیــر شــكمم و روی آنجایــم موهــای ســیاه دارم .موهــای
زیــاد و بلنــد .نمیدانــم اینهــا بــرای چیســت؟ همیشــه از علــی
پنهانــش كــردهام .چنــد بــار هــم كــه دســتش را كشــید میــان پاهایــم،
گفتــم وقتــی عروســی كنیــم ایــن موهــا را میزنــم .چنــد روز دیگــر
عروســی میكنیــم .چنــد روز دیگــر یــك چیــزی میشــود كــه مــن
نمیدانــم چــی هســت .چنــد روز دیگــر ایــن روزهــا تمــام میشــود.
مامــان خوشــحال نیســت .غافلگیــر شــده .تــوی رختخــواب میچرخــد
طــرف مــن و میگویــد« :اون از تاریــخ عروســی معلــوم كردنشــون،
ایــن طــور هــول هولكــی ،اینــم از خریــد عروســی كــه تهــران رو
گذاشــتیم اومدیــم شهرســتان خریــد كنیــم .كــه چــی؟ میخــواد
مــادر و خواهــر و زنداداشــاش نظــر بــدن».
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مــن دراز كشــیدهام و نگاهــم بــه برشهــای عمــودی چوبــی ســقف
اســت .جــا بــه جــا روی چــوب ،دایرههــا و بیضیهــای تیــره و
روشــنی هســت شــبیه چشــم .چش ـمها غمگیــن یــا بــا حیــرت مــن را
نــگاه میكننــد .مامــان میگویــد« :تــو اص ـ ً
ا بــه علــی نگفتــی چــرا
بایــد بیاییــم شــمال خریــد كنیــم؟»
بــه مامــان نــگاه میكنــم .برگهــای درخــت پرتقــال روبـهروی ایــوان
ســایه انداختــه روی صــورت مامــان .بیــرون بــاد میایــد؛ انگار كه ســایه
برگهــا روی صــورت مامــان میلــرزد .میگویــم« :گفــت اینجــا
ارزونتــره همــه چیز».
مامان میگوید« :وا مگه میخوایم سیب زمینی پیاز بخریم؟»
و بــاد صــورت مامــان را میآشــوبد .صورتــم را فــرو میكنــم تــوی
بالــش .رختخــواب بــوی رطوبــت و خنكــی میدهــد .چشــمهایم
را میبنــدم .خــودم را میزنــم بــه خــواب ،اگرنــه مامــان تــا صبــح
ســؤوال دارد كــه از مــن بپرســد .چشــم میبنــدم .بــاز میكنــم صبــح
شــده .مامــان تــوی اتــاق نیســت .رختخوابــش را جمــع كــرده .از بیرون
صــدای شــیوا میایــد .ایســتاده بــاالی ایــوان و میگویــد« :چنــد پیمانــه
برنــج بشــویم؟»
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مادرجــان از حیــاط جوابــش را میدهــد .بعــد صــدای زنــگ در
اســت .آقــا جــان میگویــد« :بَــه ســام مــی كیجــا».
نمیفهمــم چــه میگوینــد .صــدای ســمانه اســت .حــرف نمیزنــد.
داد میزنــد .همیشــه طــوری حــرف میزنــد انــگار دعــوا دارد.
میگویــد« :عمــو تــو هنــوز نرفتــی؟»
البــد حــاال دارد مچهــای كلفتــش را در هــوا تــكان میدهــد« .عمــو»
كــه میگویــد آخــرش را میكشــد .صــدای علــی را میشــنوم،
خیلــی نزدیــك ،انــگار پشــت در باشــد .میگویــد« :زنعمــو هنــوز
بیــدار نشــده».
ســمانه جیــغ میكشــد یــا میخنــدد ،نمیدانــم .صدایــش چیــزی بیــن
ایــن دو تاســت .بعــد انــگار دارد بــا علــی دعــوا میكنــد .میگویــد:
«خوبــه خوبــه ...هنــوز زنعمــوی مــا نشــده».
حــاال دور دهانــش كــف كــرده حتمــاً .ذرات تفــش پاشــیده تــوی
صــورت عمــو جــان كــه نزدیكــش ایســتاده .علــی میگویــد« :تــا
چنــد روز دیگــه میشــه».
دســتگیرهی در میچرخــد .پلكهایــم را بــر هــم فشــار میدهــم.
دســت خنكــی مینشــیند روی پیشــانیم .چشــم بــاز میكنــم .علــی
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اســت .زیــر پیراهــن ســفید پوشــیده و شــلوار كــردی طوســی .نشســته
بــاالی ســرم .موهایــم را از روی صورتــم میزنــد كنــار .ســردم
میشــود .دســتش میســرد روی گــردن و از زیــر پتــو و چــاك
پیراهنــم میگــذرد .تــوی رختخوابــم میخــزم دورتــر .علــی خــم
میشــود رویــم .دهانــش را میچســباند بــه دهانــم؛ بــوی ســرد خمیــر
دنــدان میدهــد .صورتــم را برمیگردانــم ،زبــری ســبیلاش را بــر
گونههایــم حــس میكنــم .میگویــد« :عــروس خانــم بلنــد شــو
زودتــر بریــم ،كلــی كار داریــم امــروز».
دســت میگــذارم روی شــانههای علــی و از خــودم دورش میكنــم.
مینشــینم و همینطــور كــه پتــوی نــازك پاییــزی روی پاهایــم
هســت ،شــلوار جینــم را از كنــارم برمــیدارم و میبــرم زیــر پتــو.
علــی دو زانــو كنــارم نشســته و نگاهــش میخنــدد .پتــو را میزنــد
كنــار .شــلوار را تــا زانوهایــم بــاال كشــیدهام .رانهــای لختــم پیداســت.
پاهایــم را میچســبانم بــه هــم .علــی دارد نــگاه میكنــد .شــلوار را
میكشــم بــاال و میایســتم .پشــت بــه علــی دارم زیپــش را میبنــدم.
میگویــم« :علــی فقــط خــودت و خــودم ،دو تایــی بــا هــم میریــم
خریــد».
برمیگــردم و از روی شــانه بــه علــی نــگاه میكنــم .میگویــد:
«واقع ـاً؟ اگــه از طــرف مــا كســی نیــاد ،مامــان تــو هــم نبایــد بیــاد».
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میگویم« :دو تایی بریم و تمومش كنیم».
میگوید« :زود حاضر شو ،تا زن داداش نیومده».
میگویم« :صبحانه نمیخورم .فقط صورت میشورم».
حــال خوبــی دارم .اصــ ً
ا یــك طــوری هــی خنــدهام میگیــرد .از
اینكــه بــا علــی تــوی یــك جبهــه هســتم خوشــحالم .از اینكــه قــرار
اســت حــال ایــن همــه آدم را یكجــا و تــوی یك لحظــه بگیریــم خیلی
كیــف میكنــم .مــن بــا مانتــو و روســری بــه ســر تــوی اتــاق مانــدهام.
علــی گفتــه بیــرون نیایــم تــا خــودش صدایــم كنــد .میشــنوم كــه
محمــد را صــدا میزنــد .بعــد صــدای آقــا جــان اســت .یــك چیزهایی
میگویــد نمیفهمــم .مــن ایســتادهام پشــت پنجــرهی رو بــه حیــاط.
ســمانه را میبینــم كــه بــه دو م ـیرود بیــرون ،بــه د ِر كوچــه نرســیده
چــادرش را مینــدازد ســرش و در را محكــم میكوبــد .در كوچــه بــه
هــم میخــورد و بــاز برمیگــردد و نیمــه بــاز میمانــد .ســمانه حكــم
خبرنــگار جنگــی را دارد ،حــاال مـیرود مــادرش را خبــركنــد .كســی
در اتــاق را بــاز میكنــد .از جــا میپــرم .مامــان اســت .میگویــد:
«ایــن مســخره بــازی چیــه درآوردیــن؟»
چش ـمهایم را درشــت میكنــم و ابرویــم را میدهــم بــاال .میپرســم:
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«كــدوم مســخره بــازی؟ ایــن جــوری كــه خیلــی بهتــره ،دیگــه بــه قول
شــما لشكركشــی هــم نمیشــه».
مامــان در را پشــت ســرش میبنــدد و میایــد ســمت مــن .میترســم،
یــاد روز خواســتگاری میفتــم كــه وقــت تعییــن مهریــه خوابانــد
زیــر گوشــم .حــاال هــم زیــادی نزدیــك شــده .یــك قــدم م ـیروم
عقــب .بــوی ِك ـ ِرم مرطــوب كننــده میدهــد .لبهــای نازكــش كــه
میجنبــد دور دهانــش خطهــای ریــز میفتــد .میگویــد ببیــن اینــا
تــو رو بچــه گیــر آوردن .نــری هرچــی آت و آشــغاله بخــری هــا .هــر
چــی بــرای اون خریــدی ،بایــد بــرای خودتــم بخــری.
دســت میكنــد تــوی كیفــش كــه از جا َرختــی آویــزان اســت .یــك
دســته اســكناس هــزار تومانــی درمیــاورد و میدهــد بــه مــن .میگوید:
«حواســت باشــه .گمــش نكنــی .از روی همیــن پــول خریــد كــن .االن
كجــا میخــوای بگذاریــش؟ تــو كــه كیــف نــداری».
میگویم« :میگذارم توی جیب شلوارم».
دســتهی پــول را كــه تــا میكنــم ،ضخیــم و بــد دســت میشــود.
تــوی جیــب تنــگ شــلوارم جــا نمیشــود .مامــان ایســتاده و بیآنكــه
چیــزی بگویــد نگاهــم میكنــد .از دســت و پــا زدنــم ،از اینكــه
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حیــران مانــدهام بــا دســتهی اســكناسها چــه كنــم ،خوشــش آمــده.
در بــاز میشــود؛ علــی اســت .ســرش را میبینــم و بــاز میخواهــد
بــرود .میگویــد« :آخ ببخشــید».
صدایش میكنم« :علی بیا».
میایــد تــو؛ لبــاس پوشــیده و آمــاده رفتــن اســت .پــول را میگیــرم
طرفــش ،میگویــم ایــن پیشــت باشــه ،هــر وقــت الزم داشــتم ازت
میگیــرم .علــی میگویــد« :چــه كاریــه خانــم ،حــاال خریــد كنیــم
اول».
نگاهــش بــه مامــان اســت .بــه مامــان میگویــد «خانــم» .میخواهــد
بــه زور پــول را پــس بدهــد .تــن كشــیدهی اســتخوانیش را خــم
كــرده ســمت مامــان و هــی میگویــد نــه« .نــه» را هــم یــك طــوری
میگویــد .انــگار بگویــد «نــو» لبــش زیــر ســبیلش غنچــه میشــود.
احســاس میكنــم علــی را دوســت دارم .حتــی حــاال دلــم برایــش
تنــگ شــده .حــاال كــه ایــن جــور ایســتاده و آفتــاب از پنجــره گذشــته
و افتــاده نــوك جــوراب خاكســتریش .میخواهــم همینطــور باشــیم.
نــور هــم بگــذرد و مــن خیــره بمانــم بــه ســتون غبــاری كــه تــوی
نــور دور خــودش میچرخــد .علــی هــم همینطــور خــم بمانــد.
دســتهایش همینطــور تــوی هــوا بمانــد.
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زنــگ در را میزننــد .علــی از پنجــره ســر میكشــد بیــرون را ببینــد.
باالخــره پــول را میگــذارد تــوی كیــف دســتی كــه زیــر بغلــش
اســت .میگویــد« :بریــم تــا كســی نیومــده».
مــن خیــال میكنــم مــا دو تــا آدم هســتیم كــه یــك نقشـهی مشــترك
داریــم و ایــن خیلــی خــوب اســت .از اتــاق كــه میایــم بیــرون بــه
صــورت كســی نــگاه نمیكنــم .لبــم را میگــزم و نگاهــم زانــو بــه
پاییــن آدمهــا را میبینــد .تــوی حیــاط فــری و ســمانه ایســتادهاند
و دارنــد بــا مادرجــان حــرف میزننــد .مادرجــان یــك لنگــه پــا
ایســتاده ،یــك دســتش جاروســت و یــك دســتش شــلنگ ِ
آب روان.
فــری طــوری نــگاه میكنــد انــگار پلكهایــش دنــدان دارد.
بــه آنهــا كــه میرســیم مادرجــان زیــر لــب میگویــد« :هیــس
زشــته».
میایســتم تــا ســام كنــم .میگویــم« :ســام» و مودبانــه لبخنــد
میزنــم .میگویــم« :صبــح بــه خیــر».
خیلــی واضــح و شــمرده حــرف میزنــم .میگویــم «فــری خانــم
مــن یــك دختــری هســتم كــه آداب معاشــرت میدانــم و خــوب
بلــدم حــرف بزنــم ».او جــواب ســامم را نمیدهــد و میگویــد «نیــم
451

شهناز گلمحمدی

نسیان

وجبــی باالخــره كار خــودت را كــردی؟» و دندانهایــش را نشــانم
میدهــد .مادرجــان ایــن چیزهــا را نمیبینــد .علــی هــم؛ چیــزی
هســت میــان مــن و فــری.
علــی از پشــت هــی آرام هلــم میدهــد .آقــا جــان از بــاالی ایــوان داد
میزنــد« :خانــوم اون آبــو ببنــد ای تــی شــی مــار بمیــره».
فــری و ســمانه و مــادر جــان یــك لحظــه ســر میگرداننــد ســمت
آقاجــان ،علــی میگویــد« :بریــم» و بــه مــن چشــمك میزنــد .مــن
مــیدوم و پاشــنهی كفــش براقــم تقتــق تــق صــدا میكنــد .دم در
پایــم از مــچ میپیچــد و یــكوری میشــوم .برمیگــردم پشــت ســرم
را ببینــم؛ ســمانه و فــری بــا ابروهــای درهــم مــن را نــگاه میكننــد و
مــادر جــان خــم شــده شــیر آب را ببنــدد ،كونــش ســمت ماســت و دو
تــا پایــش در پاچههــای پیژام ـهی گلــدارش پیداســت.
تــوی ماشــین علــی بلنــد بلنــد آواز میخوانــد .همــراه بــا مــردی كــه
تــوی ضبــط میخوانــد .مــرد صدایــش شــبیه علــی اســت یــا علــی
صدایــش را آن طــور میلرزانــد .صــدا از جایــی حوالــی ابتــدای
حنجــرهاش میایــد و همانجــا تــوی همــان پیــچ گلــو ،میلــرزد:
«شد خزان گلشن آشنایی»...
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و بــه مــن نــگاه میكنــد .مــن بــه ترانــه گــوش میكنــم و ســعی
میكنــم یــك جاهایــی میــان شــعر خــودم را پیــدا كنــم ،كــه مثــ ً
ا
علــی دارد بــرای مــن میخوانــد .منتهــا آن یــاروی تــوی شــعر خیلــی
ظالــم اســت .انــگار عاشــقش را داغ كــرده ،مــن اگــر بخواهــم بــاز
نمیتوانــم اینطــوری باشــم .خیــال میكنــم اگــر زیــادی بخواهــم
یــا اگــر قهــر و نــاز كنــم ،علــی ولــم میكنــد .انــگار خانــوادهی علــی
اینجــور اداهــا را دوســت ندارنــد .بــرای همیــن عروسهــا و نوههــا
و دخترشــان ایــن همــه ابروهــای درهــم گــره خــورده دارنــد ،مچهــای
قــوی دارنــد ،قدشــان ایــن همــه بلنــد اســت و دســتهای بــزرگ
دارنــد .بعــد همـهی خوبیهــای ایــن جــوری تــوی فــری یكجــا جمــع
شــده ،بــرای همیــن بــرای گوزیــدن هــم اول بــا او هماهنــگ میكننــد.
از نــگاه كــردن بــه علــی خســته میشــوم ،بیــرون را نــگاه میكنــم.
پیادهروهــا شــلوغ اســت؛ پــر از آدم .آدمهــا تــوی خیابــان ،بیــن
ماشــینها ،بــه مــوازات آنهــا یــا در خــاف جهتشــان هــم راه
میرونــد .اصــا تــوی خیابــان ماشــین و دوچرخــه و موتــور و گاری
دســتی و عابــر پیــاده كنــار هــم حركــت میكننــد .تــوی پیــادهرو
دســتفروشها نشســتهاند .روســریهای رنگــی میفروشــند و
ظرفهــای شیشــهای و دســتههای ســبزی و كیســههای پرتقــال و
نارنگــی .اینهــا همــه جــا هســتند .همینطــور كــه در امتــداد پیــادهرو
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حركــت میكنیــم اینهــا هســتند .اصــ ً
ا انــگار مــردم اینجــا میــل
زیــادی دارنــد بــه بیــرون آمــدن ،بیــرون بــودن .اینكــه خــارج از
خودشــان باشــند و بــا دیگــری باشــند .تــوی خیابــان بــا هــم راه برونــد
و مــدام بــا هــم حــرف بزننــد و تــوی خانهشــان همــه بــا هــم باشــند و
آدمهــای بیــرون را بیاورنــد بــه درون ،تــوی خانــهی خودشــان.
چــه میــدان زشــتی دارنــد .دایــرهی بــزرگ بیقــواره وســط چهــارراه،
میانــش یــك برجــك ســفید چــرك و كبــره بســت ه كــه معلــوم نیســت
چیســت و چهــار تــا ســاعت گــرد كــه هــر كــدام یــك زمــان را نشــان
میدهــد .خیابانهــا تنــگ و زشــت و پیادهروهــا پــر از آدمهایــی كــه
خودشــان را مثــل گربــه میمالنــد بــه هــم و میگذرنــد .علــی هــم
ایــن چیزهــا را میبینــد كــه وقتــی كنــارم راه م ـیرود ،مــدام مراقــب
اطرافــم اســت .هــی از طــرف چپــم میپــرد ســمت راســتم و بــاز
مـیرود چپــم و دفعـهی بعــد هــوای پشــتم را دارد و گاهــی جلــو جلــو
راه بــاز میكنــد برایــم .تــازه وقتــی راه م ـیروم بایــد مراقــب باشــم
یــك وقتــی پایــم نگیــرد بــه پــای مردهــای فروشــنده كــه صندلــی
گذاشــتهاند بیــرون مغازهشــان و نشســتهاند .چــه راحتنــد .جــا هــم
كــم آوردهانــد ،وســایل مغــازه را چیدهانــد تــوی پیــادهرو .راه كــه
مـیروم هــی مـیروم تــوی خیابــان و بــاز برمیگــردم تــوی پیــادهرو.
میــان مغازههــا چشــم میگردانــم .از كجــا قــرار اســت خریــد كنیــم؟
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مغازههــای اینجــا كــه فقــط دیگهــای روی میفروشــند؛ از خیلــی
كوچــك تــا خیلــی بــزرگ ،نمیدانــم چــرا مــردم اینجــا ایــن همــه
قابلمــه میخواهنــد .بابــا میگویــد اگــر تقاضایــی نباشــد ،جنســی
عرضــه نمیشــود .بابــا چیزهــای دیگــری هــم میگویــد دربــاره
ارزش افــزوده و صاحــب ســرمایه و وســیلهی تولیــد ،حــاال اینهــا
ربطــی بــه قابلمههــای روی نــدارد .امــا عرضــه و تقاضــا هســت .یعنــی
مــردم ایــن شــهر هــی قابلمــه میخواهنــد و بــازار همیشــه بایــد اشــباع
باشــد از ایــن جهــت.
زنهــا همــه تنهــای بزرگشــان را تــوی چادرهــای ســیاه پیچیدهانــد
و مــن بــا ایــن روپــوش خاكســتری وصلـهی ناجــوری هســتم .احســاس
میكنــم روپوشــم زیــادی دراز اســت .بــا دس ـتهایم نمیدانــم چــه
كنــم .فكــر میكنــم كفشــم كــه میخــورد كــف آســفالت زیــادی
صــدا میدهــد .انــگار یكهــو هم ـهی خیابــان ســاكت شــده و هم ـهی
آدمهــا متوقــف شــدهاند و دارنــد مــن را میپاینــد .دســتهای
ویــان و درازم را گــره میزنــم پشــتم و تندتــر قــدم برمـیدارم .علــی
میگویــد« :آن طــرف میــدان یــك پاســاژ هســت كــه همــه خریدمــان
را آنجــا میكنیــم».
بعــد بــه مــن نــگاه میكنــد و میگویــد« :دســتت رو چــرا زدی
پشــتت؟»
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نگاهــش میكنــم .بــاز میگویــد« :دســتاتو بنــداز پاییــن ،اینجــا بــد
میدونــن زن دستشــو بزنــه پشــتش».
چیــزی نمیگویــم .دســتهایم را دو طرفــم آویــزان میكنــم.
ســرم را مینــدازم پاییــن و خیــال میكنــم شــانههایم ســنگین و افتــاده
شــدهاند.
پاســاژ راهــروی درازی اســت كــه مغازههــا در آن خفــت هــم
چســبیدهاند و فروشــندهها بیــرون مغازههایشــان ایســتادهاند و
بــا هــم بلنــد بلنــد حــرف میزننــد و بــه چیــزی كــه نمیدانــم
چیســت میخندنــد .در راهــرو تــن نیمهتنههــای پالســتیكی لبــاس
پوشــاندهاند .نیمتنههــا بــا لباسهــای حریــر صورتــی و نارنجــی و
قرمــز ،بــا گلهــای درشــت بــر ســینه و پولكهــای بــراق بــر حاشــیه،
بــا ســینههای برآمــده و باس ـنهای منقبــض ســاكت ایســتادهاند .ســر
ندارنــد ،دســت و پــا ندارنــد ،فقــط تن هســتند و صــدا ندارنــد .مغازهی
بعــد چنــد چمــدان را در اندازههــای مختلــف روی هــم چیــده بیــرون،
آن طرفتــر هــم طاقههــای پارچــه ،همــه رنگــی و یــك ردیــف
هــم ســیاه .كفشهــای مردان ـهی نــوك تیــز و زنان ـهی پاشــنه میخــی،
كیفهــای ورنــی ،پــرده و میلپــرده و شــورت و ســینهبند ،و دیــگ
و دیگچــه هــم كــه انــگار همــه جــای ایــن شــهر هســت .دم یكــی از
مغازههــا میایســتیم .ویتریــن كوچكــی دارد كــه تویــش چنــد تــا رژ
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و ریمــل و كــرم و چنــد تایــی كیــف صندوقچــه ماننــد چیــده .علــی
میگویــد« :بریــم تــو».
یــك زن چــاق كــه روســری ســیاهش را محكــم زیــر گلــو گــره
ت گــردش قلپــی زده بیــرون دارد بــه دختــری بــا بینــی
زده و صــور 
قــوزدار كشــیده میگویــد ...نمیدانــم چــی میگویــد .یــك
كلماتــی میگویــد كــه آخــرش را میكشــد  ،مثــل آنهــای دیگــر،
حرفهایشــان پــر از كســره اســت و پــر از «آ»هــای بــا كاله و بــیكاله.
دختــر دمــاغ قــوزی میگویــد« :بابــا قبــول نمیكنــه»...
میفهمــم دختــر چــی میگویــد .علــی میگویــد« :زودتــر انتخــاب
كــن ».زن چــاق صــورت قلپــی میایــد جلــو ســینههای درشــتش را
میكنــد تــوی صــورت مــا:
 داداش برای خرید عروس اومدین؟بــه علــی میگویــد داداش .علــی انــگار آشــنا دیــده باشــد ،میخنــدد
میگویــد« :بعلــه».
علــی تــوی تیــم زن صــورت قلپــی اســت .اصــا از وقتــی وارد پاســاژ
شــدیم علــی رفــت تــوی تیــم آن مردهایــی كــه در راهــروی دراز
پاســاژ دنبــال همدیگــر میكننــد و میخندنــد و تــوی ســر و كل ـهی
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هــم میزننــد .مردهایــی كــه كونهــای چاقشــان از شــلوارهای
فاســتونی بیــرون زده و ایــن زنهــا كــه كلمــات را زیــر دندانهایشــان
میجونــد.
خواهــر شــوهر آینــدهی مــن معطــل نمیكنــد ،بــه دختــر اشــاره
میكنــد و بعــد دوتایــی دســت بــه كار میشــوند .دختــر انــگار نســبتی
بــا علــی نــدارد .چــون صدایــش نمیكنــد .یــك دانــه رژ ،یــك دانــه
ریمــل ،یــك مــداد چشــم ،یــك رژ گونــه كــه دایــرهی صورتــی
رنگــی اســت ،شــانه و بــرس و سشــوار و فرمــژه و موچیــن و كــرم
پــودر و قوطــی پــودر و عطــر و اســپری و ...روی میــز پــر میشــود
از آشــغالهایی كــه دوســت دارم همــه را یكــی یكــی پــرت كنــم
تــوی صــورت زنــی كــه علــی داداشــش اســت و دختــر و البتــه خــود
علــی كــه دارد بــا آنهــا بلنــد بلنــد ور میزنــد و از تمــام حرفهــا
مــن فقــط خندههــای ریــز و ا َ ِره ا َ ِره گفتشــان را میفهمــم .زن و
دختــر جــای مــا انتخــاب میكننــد .ادكلــن و افترشــیو و خمیرریــش
و ماشــین ریشتراشــی ...نــه نــه ایــن یكــی را نمیخواهیــم .مــن
سشــوار نخواســتم و علــی هــم ریشتــراش .نــه اینكــه مــن نخواهــم،
مــن حــرف نمیزنــم .علــی بــا آن زنهــا ،آن زنیكـهی چــاق خــودش
همــه كاره اســت .البــد ســر عقدمــان هــم میایــد بــاالی ســر مــن قنــد
میســابد .كثافــت گــه .همهشــان گهنــد .علــی و ایــن آدمهــا و تمــام
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آنهایــی كــه تــوی خانــه حــاال منتظرنــد ببیننــد مــا چــی خریدیــم .از
همــه حالــم بــه هــم میخــورد .زن شــورت ســفید تــوری را میكنــد
تــوی صورتــم و میگویــد« :خانمــی اینــو ببیــن ،رنــگ بنــدی هــم
داره».
شــورت تــوری ســفید جلویــش چــاك دارد .برای چیســت ایــن چاك
جلویــش؟ لبــاس خــواب دراز را پهــن میكنــد روی میــز شیش ـهای...
چقــدر دراز اســت ،چقــدر بیخــودی نــرم اســت ،بیخــودی بــراق
اســت .زن دســت میكشــد روی شــورت علــی ،میگویــد« :داداش
ببیــن!» و دســتش را كــرده و آنجــای شــورت را نشــان علــی میدهــد.
جنســش اصــل اســت .دختــره دمــاغ دراز خیــره مانــده بــه نقط ـهای،
چشــمهایش درشــت شــده و ابروهایــش رفتــه بــاال یکهــو انــگار از
غیــب پیامــی بهــش میرســد از جــا میپــرد و مــیرود یكــی از آن
صندوقهــای زشتشــان را میــاورد؛ زرشــكی اســت بــا حاشــیهی
ســیاه و طالیــی .نــه نــه ،ایــن نــه ،زشتترینشــان را بیــاور .ســفیده...
ها...همــون ...رمــزدار چــی كار میخواهیــم .یــك چیــزی باشــد در
هــم نداشــت ،نداشــت .مثــل در خانـهی خودشــان كــه همیشـهی خــدا
چهارطــاق بــاز اســت .اصـ ً
ا یــك اصــراری دارنــد ،نفــر آخــری كــه
دارد مـیرود یكــی از بــاال داد میزنــد ســنگی ،پــاره آجــری ،چیــزی
بگذارنــد الی در ،یــك وقــت خــدای نكــرده در به روی مــردم كوچه
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و خیابــان بســته نشــود .كیســههایمان را پــر از آشــغال میكننــد و
میدهنــد دســتمان .یــك جــای دیگــر یــك چمــدان میخریــم و
حولــه.
دو تــا مغــازه آن طرفتــر ویتریــن پــر از آینــه و شــمعدان اســت.
تصویــرم تــوی قــاب آینــه حركــت میكنــد .چشــمایم ریــز اســت.
دهــان و دمــاغ و چشــم و ابروهایــم همــه مچالــه شــدهاند وســط
بیضــی دراز صورتــم .باقــی چهــرهام بــه شــكلی مســخره خالــی اســت.
موهایــم را جمــع كــردهام بــاالی ســرم ،اوشــینی ،از زیــر روســری
انــگار كســی نشســته باشــد روی كل ـهام ،شــكمش زده باشــد بیــرون،
صورتــم درازتــر شــده .و صــورت درازم تــاب برمـیدارد تــوی آینــه.
مرد فروشنده میگوید« :عروس خانمه؟»
بعد میگوید« :مادر اینو ببین خوشت میاد؟»
مــن مــادر ایــن مــرد هســتم .آن یكــی خواهــر علــی بــود .آینــه و
شــمعدان زرد اســت و دو تــا المــپ اشــكی دارد و از پایـهاش ســیمی
ســفید در آمــده و انتهایــش دو شــاخه دارد .مــن خیــال میكــردم
شــمعدانم ،جــای شــمع داشــته باشــد .شــمعها را روشــن كنــم و آتــش
بلــرزد ســر شــمعها.
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علــی از تــوی آینــه میگویــد« :مباركــه» و همانطــور از آن تــو
بــه مــن میگویــد« :خوبــه نــه؟» حبابــی در گلــوی مــن هســت كــه
نمیگــذارد حــرف بزنــم .مثــل وقتــی كــه بچــه بــودم و اوریــون
گرفتــه بــودم و حبــاب دردناكــی در گلویــم بــزرگ میشــد و راه
گوشــم را میگرفــت .حــاال هــم همیــن اســت .و تــوی خیابــان كــه
راه میرویــم و مــن كیس ـهی نایلونــی دســتم اســت و علــی چمــدان
را دنبــال خــودش میكشــد ،حبــاب همینطــور بــاد میشــود ،پلــك
بزنــم حبــاب میتركــد.
تــوی ماشــین كــه مینشــینیم ،علــی دیگــر آواز نمیخوانــد .مــن
نگاهــم بیــرون اســت .میپرســد «چتــه؟»
بــر میگــردم و نگاهــش میكنــم .شــانهام را مینــدازم بــاال و حرفــی
نمیزنــم .چشــمهایم را در حدقــه میچرخانــم تــا اشــكم نریــزد.
از شــهر دور شــدهایم .ســر ظهــر اســت و در رادیــوی ماشــین یــك
نفــر دارد عربــی میخوانــد .جــاده خاكــی اســت و چنــد تــا نمایشــگاه
ماشــین و پاركینــگ و كارواش و تعویــض روغنــی را رد میكنیــم.
بعــد میایســتیم مقابــل رســتورانی .علــی میگویــد« :پیــاده شــو!»
ســردر رســتوران بــزرگ نوشــته اكبــر جوج ـهی واقعــی.
تــا حــاال ندیــده بــودم اســم غذایــی اینطــوری باشــد .خــب اكبــر
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بودنــش را قب ـ ً
ا دیــده بــودم .مثــل بســتنی اكبــر مشــدی .امــا واقعــی
یعنــی چــی؟ یــك جــور اشــارهی عجیبــی اســت ،یعنــی جوجــه و
اكبــر و واقعیــت ،یــك تركیــب غریبــی اســت .فكــر میكنــم حــاال
میرویــم و یــك اكبــر جوجــهی واقعــی و نــه خیالــی میخوریــم.
علــی بــاز جلوتــر راه افتــاده و مــن دنبالــش بــا كفــش پاشــنه بلنــد تــوی
خــاك و خــل قــدم تنــد میكنــم .علــی راهــش را كــج میكنــد
ســمت مغــازهی كوچكــی كــه چســبیده بــه اكبــر جوج ـهی واقعــی.
از دور مــردی برایــش دســت تــكان میدهــد و چیزهایــی میگویــد
كــه صدایــش تــوی بــاد و عبــور ماشــینها گــم میشــود .شــاید اكبــر
باشــد .علــی بــا خنــده برمیگــردد و مــن را نــگاه میكنــد .میگویــد:
«داداشــه».
از اینكــه بایــد ناهــار را بــا داداشــش بخوریــم زیــاد راضــی نیســتم،
امــا چیــزی نمیگویــم .میرویــم و بــا داداش ســام و احوالپرســی
میكنیــم .داداش تــوی اورژانــس راننــدهی آمبوالنــس اســت .فــری
میگویــد مــا همــه تــو كار پزشــكی و ایــن چیــزا هســتیم و ســرش را
هــول گردنــش میچرخانــد .پزشــكی و ایــن چیزهــا یعنــی چــی؟ فری
دیپلــم تجربــی دارد .و البــد بــرای همیــن میگویــد او و شــوهرش
تــوی چیزهــای پزشــكی هســتند.
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امــا مــا حــاال تــوی یــك طــا فروشــی كوچــك هســتیم .دو روز در
هفتــه را كــه داداش ســر كار نم ـیرود تــوی طــا فروشــی دوســتش
كار میكنــد .مــا آمدهایــم طــا بخریــم .داداش چنــد تــا گوشــواره
و چنــد جــور پــاك و زنجیــر و چنــد تــا النگــو میچینــد روی میــز.
طالهــا خیلــی زردنــد و بــا ایــن همــه شــبیه تكههــای حلبــی هســتند.
مــن دوســت داشــتم از آن سرویســی كــه دســت بیتــا هســت بخــرم .از
آنهــا كــه تكههــای مســتطیلی بــه هــم پیوســته بــود و ایــن همــه هــم
زرد نیســت و یــك جــور بــه ســرخی میزنــد .علــی هــی میگویــد:
«انتخــاب كــن».
مــن دوســت نــدارم انتخــاب كنــم .مــن دوســت نــدارم ایــن تكههــای
درخشــان را بــه خــودم وصــل كنــم .حبــاب راه نفســم را گرفتــه،
داداش میگویــد« :چیــه ســلیقهات نمیگیــره؟»
علــی میگویــد« :نــه بابــا شــهناز اصــا اهــل طــا نیســت ،نمیدونــه
چــی بــه چیــه».
برمیگــردم و بــه علــی نــگاه میكنــم .لبهایــم ســنگین بــر هــم
افتــاده ،صورتــم بیحالــت اســت .پرهیــب چهــرهام را از قــاب آینـهی
پشــت ســر علــی میبینــم .پلــك نمیزنــم و زل میمانــم بــه علــی.
علــی میخنــدد و ســر تــكان میدهــد كــه چیــه؟ بعــد خــودش انتخاب
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میكنــد :یــك جفــت گوشــواره اشــكی كــه ازش قطرههــای ریــز
زنگولــه ماننــدی آویــزان اســت ،یــك گردنبنــد بــا پــاك پاپیــون و
بــاز میخنــدد میگویــد« :ایــن بــا پاپیــون لباســت جــوره».
و ســه النگــوی پهــن كــه رویــش لوزیهــای بیمعنــی حــك شــده.
داداش میگویــد« :راضــی شــدی؟»
مــن همانطــور بــا لبهــای افتــاده بــر هــم و صــورت مــرده نگاهــش
میكنــم .انــگار تــاب نمیــاورد ،نگاهــش را برمیگردانــد ســمت
علــی و میگویــد« :نــه خــب اینــا زنــن براشــون ایــن چیــزا مهمــه».
میگویم« :برای من مهم نیست».
میگویــد« :نــه تــو متوجــه نیســتی .ببیــن از اینجــا هــر چــی میخــوای
انتخــاب كــن ،شــب عروســی بنــداز دســت و گردنــت ،فــرداش بــاز
میــارم مـیذارم ســر جــاش».
گوســالهی ســامری ،مــن هســتم .خداحافظــی میكنــم ،زیــر لــب،
بــه ســختی و از مغــازه میایــم بیــرون .منتظــر علــی نمیمانــم .م ـیروم
ســمت ماشــین .پایــم یكبــار تــوی زمیــن ناصــاف كنــار جــاده
میپیچــد .كنــار ماشــین میایســتم منتظــر علــی .علــی زیــر لــب فحــش
میدهــد .حرفهــای بــد میزنــد .بــه مــادرم فحــش میدهــد و بــه
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پــدرم .فحشهــا از فاصلـهی دندانهایـش تیــز و برنــده میاینــد بیــرون
و دهانــش را زخمــی و پــر خــون میكننــد .بازویــم را میگیــرد و
مــن را هــل میدهــد تــوی ماشــین .بعــد بــوق میزنــد و بــا لبخنــد
بــرای بــرادرش دســت تــكان میدهــد و دهانــش میخنــدد و زبانــش
بــه مــن میگویــد« :جنــده» .حبــاب تــوی گلویــم میتركــد و تابلــوی
اكبــر جوج ـهی واقعــی تــار میشــود.
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فری میگوید« :یقهاش خیلی بازه».
مــن دســت میگــذارم زیــر گردنــم و ســرم را یــكوری میكنــم و
در آینــه بــه نگیــن كوچــك درخشــانی كــه تــوی نرمـهی گوشــم فــرو
رفتــه نــگاه میكنــم .بعــد از ســه روز هنــوز جایــش درد میكنــد و
دور و بــر نگیــن چــرك میخشــكد .شــیوا میگویــد« :اص ـ ً
ا بزرگــه
بــراش».
مــن نرم ـهی گوشــم را میمالــم .زن كــه روپــوش كــرم پوشــیده بــه
زور خــودش را تــوی اتــاق پــرو جــا میكنــد و دســت میكشــد بــه
پهلوهایــم:
 از این بغالش میگیریم ،این جوری میشه.انگشــتهای كشــیده زن تــوی گــودی كمــرم حركــت میكنــد.
فــری میگویــد« :یقــهاش چــی؟»
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میگویم« :زیرش یقه اسكی میپوشم».
و دهانــم را كــج میكنــم كــه مثــ ً
ا خندیــده باشــم .شــیوا لبــش را
میگــزد و آهســته میگویــد« :هیسســس».
زن میگویــد« :بغالشــو كــه بگیریــم یقهاشــم خــود بــه خــود جمــع و
جــور میشــه».
فــری میگویــد« :شــما داری بــه مــن میگــی؟ مــن خــودم خیاطــم،
بغــاش چــه ربطــی بــه یقـهاش داره؟»
زن میگویــد« :چــرا دیگــه اینكــه تنــگ بشــه ،یق ـهاش میشــینه رو
تنــش ایــن جــوری رو هــوا نمیمونــه».
و مــن را میچرخانــد طــرف خــودش و بــا دســت یقــه را میخوابانــد
روی ســینهام .ناخنهایــش ســفید و شــفاف اســت .صورتــش تــوی
دهــان مــن اســت و بــوی خوبــی میدهــد .دوســت دارم ســرم را
بگــذارم روی شــانهاش و بخوابــم .فــری لــب ورمیچینــد و میگویــد:
«مــن كــه نپســندیدم».
و از اتــاق پــرو م ـیرود بیــرون .زن میخنــدد و میگویــد« :عــروس
خانــم شــما چیــزی نمیگــی؟»
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شــیوا خــودش را چســبانده بــه دیــوار و از تــوی آینــه نگاهــش بــه مــن
اســت .بــه ســختی تــوی اتــاق پــرو تنــگ میچرخــم و از پشــت شــانه
بــه حوالــی كمــرم نــگاه میكنــم .میگویــم« :ایــن مــدل پشــتش
پاپیــون نــداره؟»
زن میگویــد« :همهاشــون پاپیــون دارن ،اگــه خواســتی بــرات
مــیذارم ،نخواســتی هــم برمــیدارم».
چــه خانــم مهربانــی! میگویــم« :پــس اگــه میشــه بــرای اینــم
بذاریــن».
زن میگویــد« :روســریتو بنــداز ســرت بیــا بیــرون تــوی ایــن آینــه
قــدی بیــرون خودتــو خــوب نــگاه كــن ،ببیــن پســندت هســت؟»
میخواهــم بیایــم بیــرون كــه گیــر میفتــم تــوی درگاهــی تنــگ اتــاق
پــرو .تنــم بیــرون اســت و پایینتنـهام بــا ایــن دامــن فنــردار كــه شــبیه
كاســهای وارونــه اســت گیــر كــرده تــوی اتــاق .بــه زور خــودم را
میكشــم و اطــراف دامــن بــا تكهدوزیهــای پولــك و ملیلــه و
گلهــای رز ســفید حاشــیهی دامــن و ســاتن ســفید بــراق و تــور چیــن
چیــن و همــهی مخلفاتــی كــه بــه مــن چســبیده همینطــور كــش
میایــد .زن كــه تــا حــاال آرام اســت و حتــی چشــم و ابــرو آمدنهــای
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فــری هــم نتوانســته از كــوره بــه درش كنــد ،یكهــو صدایــش بــاال
م ـیرود:
 «اوا ،چی كار میكنی؟ جر وا جر دادی لباسو!»و دســتش را میگــذارد تخــت ســینهی مــن و ُهلــم میدهــد تــوی
اتــاق پــرو .فــری میگویــد« :چــرا هــول میزنــی؟»
شــیوا چــادرش را میزنــد زیــر بغلــش و میایــد تــوی اتــاق پــرو خــم
میشــود پیــش پــای مــن و پــای دامــن را میدهــد بــاال ،فنــر زیــر
دامــن میشــود حلقـهای فلــزی دور تــا دور كمــرم .حلقــه را میدهــد
دســتم و میگویــد« :حــاال بیــا بیــرون».
بــا خــودم فكــر میكنــم شــیوا كــه همســن مــن اســت ،مگــر چنــد بــار
از ایــن لباسهــا كــه زیــر دامنــش داربســت آهنــی دارد پوشــیده كــه
بلــد اســت باهــاش چــه كار كنــد؟ حلقــه را كمــی ایــن طــرف و آن
طــرف میكنــم و میایــم میایســتم وســط مغــازه .دامــن هنــوز تــوی
بغلــم اســت و پاچههــای شــلوار جیــنام پیداســت .زن میگویــد:
«خــب حــاال دیگــه ولــش كــن خودتــو تــو آینــه ببیــن».
از زن خجالــت میكشــم .البــد حــاال از آن همــه محبتــی كــه بــه مــن
داشــته پشــیمان شــده كــه رفتــه ایســتاده كنــار فــری و مــن را نــگاه
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میكنــد كــه ماتــم بــرده مقابــل آینــه و دم روســری ســیاهم آمــده تــا
ســفیدی تــور و پولــك لبــاس و افتــاده روی اســتخوانهای ترقــوهام
و تخــت ســینهی اســتخوانیم را پوشــانده و بــه مــن كــه لبــاس عــروس
تــوی تنــم لــق میخــورد ،میخنــدد .شــیوا بــا فاصلــه از آنهــا ،شــبیه
لكـهای ســیاه ،چــادرش را پیچیــده دور خــودش و كنــار تمــام تنههــای
بیســری كــه لبــاس ســفید پوشــیدهاند ایســتاده؛ همانطــور ســاكت،
همانطــور بیحركــت .مــن تصویــرم را در آینــه برانــداز میكنــم و
ســایهای محــو از خــودم میبینــم ،در آینــه كنــاری و آین ـهی پشــت
ســرم كــه تــه مغــازه اســت و مــن را شــبیه نقط ـهی ســفید متحركــی
میــان آن ســفیدهای بیحركــت نشــان میدهــد.

شــیوا میگویــد« :علــی را غــروب میفرســتیم لبــاس را بگیــرد ».و
دســتش را از روی زنــگ برمــیدارد .در بــه تقــهای بــاز میشــود.
ورودی حیــاط باریــك اســت و ختــم میشــود بــه حیــاط تقریبــاً
بزرگــی كــه یــك ورش خان ـهای اســت كــه زیــرش خالــی اســت و
روی چنــد ســتون بنــا شــده و پلــه میخــورد تــا بــاال .و یــك طــرف
دیگــرش اتاقــی اســت بــا دیوارهــای شیشــهای و در كشــویی .مــن
عقــب میكشــم و میمانــم تــا شــیوا در را بــاز كنــد .هــر دو طبــق
قــراری نگفتــه میایســتیم تــا فــری وارد شــود .شــیوا بــه مــن میگویــد:
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«بفرماییــد».
ســرم را مینــدازم پاییــن و دنبــال فــری مـیروم تــو .داخــل دو تــا اتــاق
تــو در تــو اســت .اتــاق جلویــی را صندلــی چیدهانــد و دو تــا آین ـهی
بــزرگ روبـهروی هــم چســباندهاند بــه دیــوار .یــك سشــوار ایســتاده
كنــار صندلــی چرمــی بزرگــی اســت و چنــد قــاب عكــس هــم بــه در
و دیــوار آویــزان اســت .شــیوا میگویــد« :همینجــا بــاش» و خــودش
مــیرود تــوی آن یكــی اتــاق .فــری ولــو میشــود روی یكــی از
صندلیهــا .مــن ســر پــا ایســتادهام و بــه عكسهــای روی دیــوار
نــگاه میكنــم .زنــی تــوی قــاب چوبــی طالیــی نشســته ،گون ـهاش را
چســبانده بــه شــانهی لختــش و دارد میخنــدد .لبهایــش ماتیكــی
اســت و لپــش گل گلــی .پشــت چشــمها تــا زیــر ابروهــای خیلــی
باریكــش را بــا آبــی غلیظــی رنــگ كردهانــد .یــك تــاج دالبــری بــرق
برقــی هــم روی ســرش هســت و موهــای فرفــری براقــش از بــاالی تاج
آبشــار شــده تــا روی بازوهــا .دور بــازوی چاقــش هــم یــك مــار انگار
پیچیــده ،مــار چش ـمهای شیش ـهای بنفــش دارد .تــوی یــك عكــس
دیگــر زنــی نشســته ،دامــن پــر چینــش را پهــن كــرده دورش و دارد
بــاال را نــگاه میكنــد و دهانــش بــه خنــده بــاز اســت .معلــوم اســت
عــكاس روی یــك بلنــدی ایســتاده و عكــس گرفتــه .از ایــن یكــی
خوشــم آمــد ،یــادم باشــد یــك عكــس اینطــوری بگیــرم .منتهــا مــن
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بــا ایــن دامنــم كــه داربســت فلــزی دارد ،چطــور بنشــینم روی زمیــن؟
اصـ ً
ا اگــر بنشــینم فــرو مـیروم تــوی خــودم و آن فنرهــای زیــر دامن
مثــل پایههــای یــك ســفینه كــه تــازه بــر ســطح مــاه فــرود آمــده مــن
را در برمیگیــرد .چطــور اســت ایــن مدلــی عكــس بگیــرم؟ مثــل ایــن
عــروس چشمدرشــت كــه تمــام صورتــش را پشــت دســتهی گلهــای
ســرخش پنهــان كــرده و فقــط چشــمهای ســیاهش پیداســت .ایــن
همــه امــا ســایه رنگــی پشــت چشــمم نمیخواهــم داشــته باشــم .بعــد
بــا ایــن دنبالههــای ســر پاییــن چشــمم چــه كنــم؟ البــد یــك جــوری
بــا آرایــش ســرش را میدهنــد بــاال.
دو تــا دختــر از اتــاق دیگــر میاینــد؛ یكــی شــلوار جیــن پوشــیده بــا
تیشــرت زرد كــه رویــش عكــس یــك قلــب نارنجــی دارد .منتهــا
آن قــدر تیشــرت را شســته و پوشــیده كــه قلــب نارنجــی بیرنــگ
و كــج و معــوج شــده .آن یكــی هــم موهــای مــش كــردهاش را بــاالی
ســرش جمــع كــرده و چنــد رشــتهاش را چنــان مثــل خنجــر تیــز كــرده
و آورده روی یــك چشــمش كــه آدم میترســد آن رشــتههای
چــرب بــراق فــرو بــرود تــوی چشــمش و كــورش كنــد .دختــر قلــب
نارنجــی بــه فــری نــگاه میكنــد و میپرســد« :عــروس اینــه؟»
فــری ســر تــكان میدهــد .مــن خیــال میكنــم صندلــی هســتم ،یــا
میــز ،یــا حداكثــر ایــن سشــوار ایســتاده .اینطــور كــه یكــی میپرســد
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اینــه؟ و آن یكــی ســر تــكان میدهــد .دخترهــا زیــر چشــمی مــن را
نــگاه میكننــد .از تــوی اتــاق دیگــر صــدای شــیوا را میشــنوم ،دارد
میخنــدد .میگویــد« :نــه ،عــروس بیــرون نشســته».
و صــدا نزدیــك میشــود .شــیوا پشــت ســر زنــی داخــل میشــود
كــه روپــوش ســفید پوشــیده شــبیه آمپــول زنهــا ،ســی ...چهــل ســاله
بــه نظــر میرســد ،آرایــش نــدارد ،پوســت صورتــش بــه ســرخی
میزنــد و از همیــن دور چروكهــای ریــزش پیداســت .از آنهاســت
كــه وقتــی حــرف میزننــد یــا میخندنــد پوستشــان مچالــه میشــود
و تــا ســه دقیقــه بعــد هنــوز رد حركــت از پوستشــان محــو نشــده.
خوبیــش اینجاســت كــه تصمیــم نــدارد بخنــدد .البــد تــا آخــرش هــم
نمیخنــدد اگرنــه مــن را كــه دیــد بایــد میخندیــد .ایــن چنــد روز
هــر كــس مــن را دیــد لبخنــد زد .یكــی حتــی گفــت وای چــه عــروس
كوچولویــی .اینهــا امــا شــوخی ندارنــد .نــه آن دو تــا دختــر ،نــه
ایــن كــه رئیسشــان اســت .جــواب ســامم را هــم نمیدهــد عنتــر
خانــوم .شــانهام را میگیــرد و میكشــد میــاورد نزدیــك پنجــره كــه
نــور از قابــش میگــذرد .چان ـهام را میدهــد بــاال و صورتــم را ایــن
طــرف و آن طــرف میكنــد ،چــه دســتهای بزرگــی هــم دارد.
انــگار بخواهــد اســب بخــرد ،اینطــوری كــه ورانــدازم میكنــد.
مــن ســرم را روی گردنــم شــل كــردهام تــا هــر طــرف میخواهــد
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بچرخانــدم .بیآنكــه حــرف بزنــد ،گیــرهی ســرم را بــاز میكنــد
و موهایــم زرت میریزنــد دور و بــرم .بعــد برمیگــردد بــه شــیوا
و فــری نــگاه میكنــد و میپرســد« :موهاشــو چــه مدلــی درســت
كنــم؟»
من میگویم« :میخوام باالهاشو برام پوش بدین»...
زن آمپــول زن نگاهــش همانطــور مانــده روی آن دو تــا .ســاكت
میشــوم .فــری میگویــد« :موهــاش زیــادی لختــه ،كاریــش نمیشــه
كــرد».
شیوا میگوید« :مدل خیاری نمیشه؟»
فــری بــاز میگویــد« :مــن خــودم باهاتــون همــكارم ،میدونــم دیگــه
ایــن جنــس موهــارو نمیشــه كاریــش كــرد ،زود وا مـیرن».
زن برمیگــردد طــرف مــن و میپرســد« :باالشــو پــوش بــدم ،دورشــو
چــی كار كنم؟»
میگویــم« :دو طرفشــو بــرام جمــع كنیــن .زیرشــم سشــوار بكشــین
بدیــن تــو».
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 مدل باز میخوای؟ امشب حنابندونه؟میگویم« :بله».
و دلــم خــوش میشــود كــه نظــر نهایــی را خــودم دادم .میگویــد:
«بشــین اینجــا».
و بــه صندلــی چرمــی مقابــل آینــه اشــاره میكنــد .میپرســد:
«همراهــم داری؟»
از آینه به شیوا نگاه میكند و سر تكان میدهم كه چه؟
شیوا میگوید« :نه فقط خودشه .ما میریم ،كی بیایم دنبالش؟»
زن میگوید« :هشت ،نه یه زنگی بزنین».
دختــر قلــب نارنجــی ،پیشبنــد ســفیدی را میبنــدد دور گردنــم.
نگاهــم بــه آینــه اســت .ســاعت چهــار اســت و مــن تــا نــه شــب قــرار
اســت بــا ایــن زنــی كــه نمیخنــدد و ایــن دخترهــا كــه حــرف
نمیزننــد ،تنهــا باشــم .شــیوا میگویــد« :لباســتو گذاشــتم اینجــا».
و كیســهی بــزرگ ســفید را میگــذارد روی یكــی از صندلیهــا.
دارم بــه رفتنشــان نــگاه میكنــم كــه دختــر یــك چهارقــد ســفید
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مینــدازد روی ســرم ،دنبالـهاش را میــاورد بــاال و ســفت گــره میزنــد
بــاالی پیشــانیم .خــودم را در آینــه نــگاه میكنــم؛ پوســتم كــش آمده.
پیشبنــد خرخــرهام را میجــود .گــره روی پیشــانی بــه مغــزم فشــار
میــاورد .دوســت دارم بــروم .دوســت دارم تــا ایــن دختــر خــم شــده
و كونــش را هــوا كــرده و دارد تــوی كشــو پــی چیــزی میگــردد،
تــا اربابشــان رفتــه تــوی آن یكــی اتــاق و تــا دختــر مــو مــش كــرده
تــوی آینــه حواســش بــه تیــز كــردن خنجرهــای جلــوی چشــمش
اســت ،از همیــن در ،نــه خیلــی دور و دیــر اســت ،از همیــن پنجــره
كــه نزدیكتــر اســت بپــرم بیــرون و در بــروم ،و همیــن طــور بــدوم
بــدوم بــدوم نمیدانــم تــا كجــا كــه راه تمــام شــود .دختــر میگویــد:
«تكیــه بدیــن».
و شــانهام را میچســباند بــه صندلــی چرمــی و نــخ را میكشــد روی
شــقیقهام:
 مباركه.انــگار هــزار ســوزن را ناگهــان فــرو میكننــد تــوی مغــزم .ســردم
میشــود ،از درد تهــوع میگیــرم ،پوســتم بــا نــخ كــش میایــد و
صــدای قــرچ قــرچ ریشــه كــن شــدن موهــای صورتــم را میشــنوم.
اشــك نمیدانــم از درد اســت یــا چــی كــه بیاختیــار میریــزد.
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دختــر مــو خنجــری هــم میایــد بــاالی ســرم .خیــره مانــده بــه مــن .مــرا
نــگاه نمیكنــد امــا ،نگاهــش بــه حركــت نــخ اســت روی پوســتم.
میگویــد« :لپتــو پــف بــده».
نفــس عمیقــی میكشــم و گونــهام را پــر بــاد میكنــم .دختــر
همینطــور كــه نگاهــش بــه نــخ اســت میگویــد« :تــا حــاال بــه
صورتــت دســت نــزدی؟»
ســرم را تــكان میدهــم كــه نــه .بــه دختــر بنــد انــداز میگویــد« :ببیــن
بــا اینكــه تهرانیــه تــا حــاال صورتشــو دســت نــزده».
بنــد انــداز میچرخــد و میایــد میایســتد بیــن مــن و آینــه و تنــش
روی مــن بــاال و پاییــن میشــود .چشــمهایم را بســتهام .میشــنوم
كــه میگویــد« :خــب تهرانیــا كــه همهشــون خــراب نیســتن».
چشــمهایم را بــاز میكنــم؛ ســینهاش تــوی دهانــم اســت .میبنــدم.
بــاز كــه چشــم وا میكنــم گــردن ســفیدش پیداســت .آنجایــش
میخــورد بــه زانــوی مــن و چندشــم میشــود .پایــم را جمعتــر
میكنــم .دختــر بــه هــن هــن افتــاده .نــخ كــش میایــد روی پوســتم
و پــاره میشــود .دختــر كمــر صــاف میكنــد .همینطــور كــه
دارد نخــی بــه انتهــای نــخ دور گردنــش گــره میزنــد میخنــدد و
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میگویــد« :اوفــف باالخــره پــاره شــد ،معلومــه دو ِســت داره».
منظــورش را نمیفهمــم .نمیخنــدم .تــوی شــوك درد هســتم .چنــد
ثانیــه ولــم كــرده و دارم نفــس میكشــم .بــاالی آینــه تصویــر زنــی
اســت كــه لبهــای بنفــش گوشــتالود دارد .زن دهانــش را نیمــه بــاز
نگــه داشــته و چش ـمهایش را خمــار كــرده ،موهایــش مثــل مخــروط
بــاالی ســرش جمــع شــده .پاییــن عكــس زن هــم تصویــر چنــد تــا رژ
لــب اســت كــه صــاف ایســتاد ه و یكــی كــج شــده و افتــاده .تــا حــاال
دقــت نكــرده بــودم ،رژ لبهــا چقــدر شــبیه فشــنگند.
دختــر بــاز خــودش را مینــدازد رویــم .هــول میشــوم و نفســم
میگیــرد .دختــر عقــب و جلــو مــیرود .چیــزی نمیبینــم جــز
تیرگــی تنــی كــه جلــوی صورتــم خــم و راســت میشــود .نــخ را كــه
میكشــد دور لبهایــم ،یــك جایــی از مغــزم تیــر میكشــد .دور
لبهایــم مرطــوب اســت .آب دهانــم را قــورت میدهــم .حواســم
هســت دســت دختــر تفــی نشــود.
حــاال ،ایــن دم دیگــر حســی نــدارم .صورتــم از درد بیحــس
شــده .از حــال رفتــه ،افتــادهام روی صندلــی .تــن از جلــوی صورتــم
كنــار مــیرود .هنــوز خــودم را تــوی آینــه ندیــدهام كــه اربابشــان
میایــد .مینشــیند روی صندلــی كنــار مــن و بــه حركتــی صندلیــم
478

شهناز گلمحمدی

نسیان

را میخوابانــد .كمــرم تــاب برمــیدارد .پیشــانیم انــگار زیــر فشــار
گیــرهی نجــاری باشــد .نگاهــم بــه ســقف مانــده ،صورتــم زیــر دســت
زن اســت و هیــچ حركتــی نمیتوانــم بكنــم .زن پنبــهای را آغشــته
میكنــد بــه مایعــی كــه بــوی تنــد خنكــی دارد و میكشــد روی
ابروهــا .دور و بــر ابروهایــم میســوزد .بعــد شــروع میكنــد.
دســتش بــوی خفیفــی از آشــپزخانهی مادرجــان را در خــودش دارد؛
بــوی ســیر و ســبزی .نمیدانــم دارد تارهــای ابرویــم را میكنــد یــا
چیــزی مثــل ســوزنهای یخــی فــرو میكنــد تــوی پیشــانیم .اشــك
دیگــر امــان نمیدهــد .آب بینــیام راه افتــاده .در اختیــار خــودم
نیســت .چشــمهایم از درد و ســوزش آب افتــاده .هــی ســوزن فــرو
میكنــد و هــی بــا آن پنبــه میكشــد روی ابروهایــم .بعــد دســت
میكشــد .نگاهــم میكنــد .مــن از فاصلــهی نزدیــك زل زدهام بــه
چش ـمهایش تــا از حالــت نگاهــش نتیج ـهی كارش را حــدس بزنــم؛
چیــزی دســتگیرم نمیشــود .ك ً
ال صورتــش ماســت و بیحالــت
اســت .بعــد بــا انگشــت و بعــد بــا یــك چیــز بــرس ماننــدی ابروهایــم
را مرتــب میكنــد .دمــش را قیچــی میزنــد و باالیــش را .بعــد
میگویــد« :مباركــه» و صندلیــش را میدهــد عقــب و مــن را
همینطــور روی صندلــی كــه پشــتش خوابیــده رهــا میكنــد .مثــل
سوســكی كــه طاقبــاز افتــاده باشــد ،دســت و پــا میزنــم تــا بلنــد شــوم.
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روی صندلــی مینشــینم و نــه ،مــن نمینشــینم .مــن رفتــهام .مــن از
پنجــره پریــدهام و رفتـهام .ایــن كــه تــوی آینــه نشســته و از صورتــش
چیــزی كــم شــده ،پوســتش كنــده شــده ،گونههایــش شــبیه كتــك
خوردههــا گل انداختــه ،ابروهــای نــازك شكســته دارد ،قــد یــك
دهــان دیگــر بیــن دهــان و دماغــش فاصلــه دارد ،ایــن صــورت امــا،
ایــن چهــرهی خالــی مــال كیســت؟ دســت میكشــم و چارقــد ســفید
را از ســرم میگیــرم .موهایــم چســبیده كــف ســرم و خیلــی زیاد شــبیه
جوج ـهای هســتم كــه كــرك و پــرش ریختــه.
نگاهــم میفتــد بــه پنجــرهِ .كــی پنجــره را بســتند و پــرده را كشــیدند؟
ســاعت پنــج و نیــم اســت و البــد حــاال هــوا رفتــه رفتــه تاریــك
میشــود .روزهــای پاییــز كوتــاه اســت.
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لخــت ایســتادهام جلــوی چشــم زن آرایشــگر و دو تــا دســتیارش.
موهایــم خوابیــده كــف ســرم .ابروهایــم دو خــط باریــك قهــوهای
روشــن اســت .دور چشــمهایم هالــهای آبــی و بــاالی پلكــم خطــی
بــراق كشــیده شــده و از گوشـهی چشـمهایم بیــرون زده .خــط یــك
چیــز بیربــط مــردهای اســت كــه چشــمهایم را تنگتــر كــرده.
پوســتم مثــل خمیــر نــان ،ســفید و ور آمده اســت .شــدهام شــبیه تختهی
رنــگ .لبهــای باریكــم بیخــودی ســرخ اســت .تــوی دهانــم طعــم
کــرم پــودر و چربــی رژ لــب میدهــد .ســوراخهای بینــیام پــر از
پــرز و ریزههــای موهــای صورتــم اســت .عطســهام میگیــرد .زن
آرایشــگر میگویــد« :عطســه نكــن آرایشــت میریــزه بــه هــم».
میگوید« :نخند ،حرف نزن ،چیزی نخور».
پیراهــن را از ســر بــه تــن میکنــم .دســتهایم تــوی آســتین پفــی
تنگــم گیــر افتــاده .ســرم ســوراخ یقــه را پیــدا نمیكنــد .وا م ـیروم.
دســتهایم را جمــع میكنــم روی ســینههایم و همانطــور میمانــم
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تــوی لبــاس خــودم .از میــان بافتهــای ســاتن آبــی اتــاق را میبینــم؛
المــپ كمنــوری كــه میــان اتــاق میســوزد و ســایهی دخترهــا و زن
ن تــو بمانــم .زن آرایشــگر میگویــد:
آرایشــگر .دوســت دارم همیــ 
«االن میــان دنبالــت هــا ،زود بــاش دیگــه!»
ایستاده روبهروم:
 صبــر كــن ،یــه مــداد بكشــم زیــر چشــمات .بــاال رو نــگاه كــن!پلــك نــزن ....پلــك نــزن! ای بابــا!
چشــمم میســوزد .گوشــم ســوت میكشــد .خوابــم گرفتــه .آب از
گوش ـهی چشــمم روان میشــود .میخواهــم دســت بكشــم تمیــزش
كنــم ،یــادم میایــد نبایــد بــه صورتــم دســت بزنــم .اصــا شــاید الزم
باشــد یــك تابلــوی «رنگــی نشــوید» بینــدازم گردنــم .دختــری كــه
موهــای مــش كــرده دارد ،زیــپ پشــت پیراهنــم را میكشــد بــاال.
آن یكــی اســپری میزنــد بــه ســر و صورتــم .نفســم بنــد میایــد .زن
آرایشــگر دســت میكشــد تــوی موهایــم و ســعی میكنــد جلــوی
موهایــم را كــه زده ناقــص و كوتــاه كــرده ،كمــی پــف بدهــد .در
آینــه میبینــم موهایــم بــاز میخوابــد كــف ســرم .زنــگ كــه
میزننــد ،زن آرایشــگر گیــرهی ســر نقــرهای را پشــت ســرم ســفت
میكنــد و چــادرش را مینــدازد روی ســرش .دخترهــا میگوینــد:
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«آقــات اومــد»...
و میدونــد اتــاق پشــتی .علــی كــت و شــلوار ســرمهای پوشــیده بــا
پیراهــن بــراق ســفید .جلــوی موهایــش را بــاال داده و فــكل بــرای
خــودش درســت كــرده .صــورت او هــم مثــل مــن زیــادی ســفید شــده
و دور چشـمهایش انــگار هالـهی ســرخ دارد .بــه مــن نــگاه نمیكنــد.
بــا زن كــه رویــش را ســفت چســبیده ،ســام و احوالپرســی میكنــد
و بــه مــن میگویــد« :بریــم ».بیآنكــه نگاهــم كنــد.
مــن روپــوش میپوشــم و روســری مینــدازم ســرم .موهایــم بیشــتر
میخوابــد .پاهــای الغــرم در جــوراب نــازك رنــگ پــا از دامــن
روپــوش زده بیــرون .یقــهی پیراهــن تنــم را میخــورد .علــی دم در
زیــر نــور چــراغ میگویــد« :ببینمــت؟»
دوســت نــدارم نگاهــم كنــد .از همــه بیشــتر از آن خــط براق ســیاه بدم
میایــد .از همــه بیشــتر از ابروهــای باریــك قهــوهای روشــن و لبهــای
ســرخ و گونههــای قرمــز و ســایههای پشــت چشــمم بــدم میایــد.
تــوی ماشــین میپرســم« :بابــا و صــادق اومــدن؟»
علی میگوید« :اص ً
ال عوض نشدی چرا؟»
میگویم« :عوض شدم؛ بدتر شدم».
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علــی ســوئیچ را میچرخانــد« :بابــات اومــد ،امــا آقــا صادقتــون
نیومــدن».
صورتــم را برمیگردانــم بیــرون را نــگاه میكنــم .تاریــك اســت
و انعــكاس چهــرهی مــن تــوی شیشــه ،ســایهای تیــره اســت و از
رنگهایــش چیــزی معلــوم نیســت .علــی میگویــد« :حــاال بــا اون
وضــع نمیخــواد صورتتــو بگیــری بیــرون».
سرم را میندازم پایین .علی میپرسد« :این خانمه تنها بود؟»
میگویم« :نه دو تا وردست هنرمندتر از خودش هم داشت».
میگوید« :چیه ،ناراحتی؟»
ســرم را برمیگردانــم تــوی تاریكــی آنطــرف شیشــه .یــاد حــرف
علــی میفتــم بــاز ســرم را مینــدازم پاییــن و چشــم مـیدوزم بــه كفپوش
الســتیكی زیــر پایــم .ســعی میكنــم خطهــای عمودیــش را تــوی
تاریكــی كــف ماشــین بشــمرم .علــی میپرســد« :خانمــه جــوون بــود؟»
میگویم« :چهل اینا رو داشت».
میگوید« :خوشگل بود؟»
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برمیگــردم و نگاهــش میكنــم .دارد میخنــدد .ســفیدی
دندانهایــش پیداســت .نــور چــراغ ماشــینها و مغازههــا از صورتــش
میگــذرد و تاریــك روشــن میشــود .میگویــم« :فرقــی داره؟»
میگویــد« :آره اگــه خوشــگل بــود تــورم خوشــگل درســت
میكــرد».
میخواهــم بگویــم پــس خــودت از ریخــت و قیاف ـهام بفهــم .چیــزی
نمیگویــم امــا ،حــرف كــه میزنــم صورتــم زیــر پــودر و كــرم
كــش میایــد.
از نزدیكیهــای خانـهی علــی صــدای ارگ میایــد .یــك مــردی هــم
دارد آواز میخوانــد ،نمیدانــم چــی میخوانــد .او یــك چیــزی
میگویــد و ســاكت میشــود و بعــد عــدهای میگوینــد :هــای هــای...
انــگار جــواب مــرد آوازهخــوان را بدهنــد .تــوی حیــاط هــم صندلــی
چیدهانــد .وارد كــه میشــوم زنهــا كل میكشــند .محتــرم خانــم
میایــد جلــو و دســتش را دور ســر مــن و علــی میچرخانــد و دانههــای
اســپند را میریــزد تــوی آتشــی كــه در منقــل كوچــك در دســت
دارد .دود بلنــد میشــود .محتــرم شــانهی بــرادرش را میبوســد و بعــد
شــانهی مــن را .روســری كه از روی ســرم ســر خــورده را برمـیدارد و
بــاز میكشــد روی ســرم .یــك لحظــه بابــا را میبینــم كــه روی تــراس
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ایســتاده میــان آدمهــا .كــت و شــلوار ســرمهای پوشــیده و كــراوات
زرشــكی بســته .چقــدر خــوش قیافــه شــده .دارد دســتمال نخ ـیاش
را میكشــد گوش ـهی چش ـمهایش .فــری پیراهــن ســرمهای پوشــیده
كــه گلهــای طالیــی درشــت دارد .میخنــدد و صورتــش مچالــه
میشــود .ســمانه و آن خواهــر درسخوانــش هــم هســتند و آن یكــی
كــه الغــر اســت و موهــای وزی وزی شــبیه مــادرش دارد و یكــی كــه
خیلــی چــاق اســت و تــوی بغــل ســمانه اســت و مــن تــا حــاال ندیــده
بودمــش ،همهشــان پیراهنهــای چیــندار پوشــیدهاند؛ همــه هــم از
مانــده لبــاس مادرشــان .ســرمهای بــا گلهــای درشــت طالیــی .انــگار
رفتهانــد یــك تــوپ پارچــه خریدهانــد و همــه را از دم بــرش زدهانــد.
ســمانه بچ ـهای را كــه بغلــش اســت میدهــد بــه خواهــر نابغ ـهاش و
ســقلمهای بــه خواهــر كوچكتــرش میزنــد و او را مینــدازد عقــب
و دســت مینــدازد گــردن عمویــش را میگیــرد .بچ ـهی بغلــی ونــگ
میزنــد و دســتش تــوی هــوا پــی چیــزی میگــردد.
دم پلههــا مامــان میایــد و مــن را در آغــوش میگیــرد .پیشــانیم را
میبوســد .روســری را از ســرم میگیــرد .مامــان بلــوز و دامــن ســبز
پوشــیده كــه خالهــای ســیاه دارد و یــك روســری رنگــی كوچــك
ســرش كــرده .بچههــا زیــر دســت و پایــم وول میزننــد .علــی بازویــم
را میگیــرد و از میــان آدمهــا رد میكنــد .بیشترشــان را نمیشناســم.
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تــوی هــال دور تــا دور پشــتی گذاشــتهاند و آدم نشســته .شــیوا میایــد
جلــو و كمــك میكنــد روپوشــم را در بیــاورم .دســت میكشــم بــه
دامنــم و یق ـهی پیراهنــم را مرتــب میكنــم .هم ـهی زنهــا روســری
دارنــد ،غیــر از مــن .از هــال میگــذرم .دقــت میكنــم دســت و
پــای مــردم را كــه نشســتهاند زمیــن لگــد نكنــم .تــوی پذیرایــی هــم
كیــپ تــا كیــپ آدم نشســته .مادرجــان و آقاجــان میاینــد جلــو و پــول
میریزنــد ســر مــا و زنهــا بــاز كل میكشــند .بچههــا مثــل گربــه كــه
كمیــن كــرده باشــد ،میپرنــد زیــر دســت و پــای مــا .دوســت دارم بــا
لگــد پرتشــان كنــم دور.
آقاجــان ســرم را میبوســد .بــوی ســیگار و یــك بــوی تنــد تلخــی در
خــودش دارد .كــت قهــوهای پوشــیده ،همــان كــه هــر صبــح میپوشــد
و م ـیرود نــان میخــرد .صورتــم را میچســباند بــه ســینهاش و مــن
همــه جــا را قهــوهای میبینــم.
مادرجــان جلــوی مــا میرقصــد .مــا ایســتادهایم .علــی گردنــش را
كــج كــرده و میخنــدد و دســت میزنــد .مــن هــم دســت میزنــم.
یــك مــرد الغــری گوش ـهی پذیرایــی ایســتاده ارگ میزنــد .یــك
آهنگــی را هــی تكــرار میكنــد ،یــك حالــت رفــت و برگشــتی ،بعــد
صــدای چیــش چیشــی هــم زمین ـهی آهنــگ هســت كــه همینطــور
هــی هســت .مادرجــان كونــش را داده عقــب و خــودش را خــم كــرده
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جلــو ،بــه چــپ كــج میشــود و كــف دسـتها را بــه هــم میكوبــد،
بــه راســت و بــاز جلــو و همینطــور دســتها را بــه هــم میكوبــد
و كــف پاهایــش را بیآنكــه از روی زمیــن بلنــد كنــد بــه چــپ
و راســت روی زمیــن میســراند .وقــت رقــص نمیخنــدد .ســرش
پاییــن اســت و فــرش را نــگاه میكنــد .بعــد شــیوا میایــد؛ دامــن پلیســه
و بلــوز ســفید پوشــیده كــه آســتینش كوتــاه اســت .میایــد وســط و
روســری از ســر میكنــد و مینــدازد روی صــورت دختــر خپلــی كــه
میــان مــردم نشســته ،دختــر جیــغ میكشــد و میخنــدد.
آهنــگ عــوض میشــود .مــرد كــه ارگ میزنــد دهانــش را
میچســباند بــه میكروفــن و یــك طــور شــلی میخوانــد «كفتــر
كاكل بــه ســر هــای هــای»...
شــیوا دســت مــن را میكشــد و میــاورد میــان هــال .مــن همانطــور
ایســتاده وســط معركــه دســت میزنــم .شــیوا جلویــم میایســتد و
دس ـتهایش را تــوی هــوا میچرخانــد و ســرش را بــه تاییــد تــكان
میدهــد ،انــگار بخواهــد بگویــد دســتهایت را شــبیه مــن تــكان
بــده .كــف دســتم را میــاورم ســمت خــودم و میچرخانــم بیــرون.
ســعی میكنــم مچــم را نــرم بچرخانــم و شــانهام را خفیــف تكانــی
بدهــم .میخواهــم ســینههای تختــم را بلرزانــم ،چیــزی بــرای لرزانــدن
نیســت امــا .خــم میشــوم و راســت میشــوم .هماهنــگ بــا شــیوا.
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دو تایــی خودمــان را پــرت میكنیــم ســمت زمیــن و بعــد خواننــده
«هایهــای» كــه میگویــد صــاف میایســتیم .بعــد دســتها تــوی
هــوا چــپ و راســت میشــویم بــا هــم .آهنــگ تمــام میشــود و مــن
مـیروم یــك جایــی روی زمیــن كــه مخصــوص مــن و علــی درســت
كردهانــد مینشــینم .یــك ملحف ـهی ســفید پهــن كردهانــد و آین ـهی
بیضــی طالیــی را گذاشــتهاند روبـهروی مــا ،یــك چنــد تایــی روبــان
رنگــی هــم دور و بــر آینــه آویــزان اســت ،شــمعدانها هــم دو طــرف
آینــه .جــای شــمعاش خالــی اســت ،امــا المپهایــش را روشــن
كردهانــد .یــك ســبد گل هــم پشــت آینــه اســت ،پــر از گالیــل.
یــك كارتــی هــم چســبیده رویــش كــه نوشــتهاش را نمیبینــم .دو
زانــو نشســتهام .پنجههــای پایــم را انــگار ســگ جویــده ،نــه انــگار
اول حســابی بــا گوشــتكوب زدهانــد لهــش كردهانــد و بعــد پاهایــم
را تــا مــچ انداختهانــد تــوی دهــان ســگ .چــه كســانی ایــن كار را بــا
مــن كردنــد؟ همانهایــی كــه وادارم كردنــد جــای كتانــی ایــن كفــش
پاشــنه بلنــد بــراق را بپوشــم .دور و بــرم پــر از دختربچههــای لبــاس
چیــن چینــی اســت .انــگار آدم ندیدهانــد ،هــی از پشــت ســر دســت
میزننــد بــه موهایــم ،یــا بــا پاپیــون و پولكهــای حاشــیه لباســم ور
میرونــد .یكیشــان هــم كــه تــل ســفید زده و یــك كیــف زنجیــردار
از شــانهاش آویختــه هــی خــم میشــود كــه مثــا شــمعدانها را
مرتــب كنــد .هــی دســت میزنــد و هــی محتــرم خانــم از آن طــرف
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داد میزنــد« :محدثــه كار نداشــته بــاش!» محدثــه «اِی» كشــداری
میگویــد و بــاز ور مـیرود .دختــر مــو وزوزی فــری هــم پشــت ســر
مــن و علــی ایســتاده و هــر بــار كــه محدثــه دســت دراز میكنــد او
هــم از میــان مــا دوال میشــود و میزنــد روی دســت محدثــه .هــر
بــار دســتش میخــورد بــه موهــای مــن و گیــرهی ســر نقرهایــم پشــت
ســرم كــج و معــوج میشــود .علــی هــم چیــزی نمیگویــد .اصــ ً
ا
انــگار دختــر را نمیبینــد .هــر بــار دختــر خــم میشــود علــی فقــط
یــكوری میشــود تــا دختــر راحتتــر دســتش بــه محدثــه برســد.
دیگــر دارم خــل میشــوم .شــیوا دختــر خپــل را میكشــد روی زمیــن.
دختــر میخنــدد و هــی میگویــد« :نــه بــه خــدا»...
گــره روســریش كــج شــده آمــده بغــل گوشــش ،دامنــش رفتــه بــاال
و شــلوار گلدار زیــر دامنــش پیداســت .دختــر همینطــور كشــان
كشــان رســیده وســط هــال كــه همــه دارنــد میرقصنــد .ناگهــان
راضــی میشــود .یعنــی راضــی شــدنش خیلــی ناگهانــی اســت .مــرد
میخوانــد «ای قشــنگتر از پریــا»...
دختــر خپــل خیلــی تنــد میرقصــد .از آهنــگ میزنــد جلــو ،انــگار
یكــی بــا زمانســنج گوشـهی اتــاق ایســتاده .خیلــی هــم جــدی اســت.
مــدام روســریش را میدهــد جلــو و گــره زیــر گلویــش را ســفت
میكنــد و كــون میجنبانــد .شــیوا روســریش را ســر کــرده ،م ـیرود
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بــه مــرد خواننــده یــك چیــزی میگویــد .بعــد آهنــگ یكهــو عــوض
میشــود .از گوشــه و كنــار فریــاد میزننــد «لزگــی لزگــی»...
میــدان خالی میشــود و فری و ســمانه لگد پران میایند وســط .سرشــان
را انداختهانــد پاییــن و هــی پــا میندازنــد ،تنــد تنــد ،دستهایشــان را
ســفت دو طرفشــان نگــه داشــتهاند و بــا تمركــز كامــل لگــد میندازنــد.
لگدهــا اوج میگیــرد و فــری بــه حركتــی كفشـش را از پــا میكنــد.
كفــش پــرت میشــود و میفتــد یــكوری .دوســت دارم كفــش پــرت
شــود و بخــورد تــوی مــاج یكــی از اینهــا كــه نشســته و بــا دهــان
بــاز بــه هنرنمایــی مــادر و دختــر نــگاه میكنــد .یــارو كــه دارد ارگ
میزنــد ول نمیكنــد .مــن دیــدهام روی ارگهــا یــك دكمههایــی
دارد كــه میزننــد و ســرعت آهنــگ را بــاال و پاییــن میبرنــد .شــرط
میبنــدم حــاال ســرعتش را بــرده تــا آخریــن حــد .مــردم تنــد تنــد
دســت میزننــد .انــگار فــری یــك پولــی بــه همــه داده تــا ســاكت
بنشــینند و فقــط بــا تمــام قــدرت دســت بكوبنــد .تــوی ایــن هیــر و ویــر
محدثــه همچنــان درگیــر مرتــب كــردن جــای شمعدانهاســت .دختــر
مــو وزوزی خــم شــده دوبــاره ،منتهــا علــی حواســش نیســت خــودش
را عقــب بكشــد .دختــر ســنگینیاش را روی مــن انداختــه .مــن كنــار
میكشــم و دختــر معلــق میزنــد میــان آینــه و شــمعدان و ســبد
گل .صــدای جیــغ بلنــد میشــود و لنگهــای دختــرك میمانــد
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تــوی هــوا .فــری هنــوز دارد لگــد میپرانــد .ســمانه میــدان رقــص را
رهــا میكنــد و میایــد خواهــرش را از وســط بســاط مــا برمــیدارد.
یــك توســری هــم محكــم میزنــد پــس ســرش .وزوزی میگویــد:
«تقصیــر محدثــه بــود».
محدثــه دارد شــمعدانها را بلنــد میكنــد و ســر جایــش میگــذارد.
ابروهــای بلنــد دارد و چش ـمهای كشــیده .حواســش بــه كار خــودش
ن قرمــزش را میكشــد روی
اســت و خــم كــه میشــود هــی دامــ 
زانوهایــش.

شــیوا میگویــد« :دســتتان را بیاوریــد كنــار گوشــتان و نگ ـ ه داریــد».
دس ـتها را كنــار گوشــمان كاســه كردهایــم .دو تــا اســكناس صــد
تومانــی كــف دســت هــر كداممــان میگــذارد و بــاز میگویــد:
«همینطــوری نگــه داریــد ».فــروزان یــك ســبدی را میــاورد میدهــد
دســت ســمانه .روســریش را تــا ابروهایــش پاییــن كشــیده و بلــوز و
دامــن خاكســتری پوشــیده .آســتین لباســش بلنــد اســت و دامــن صاف
بــدون هیــچ چیــن یــا بــرش یــا تغییــری آمــده تــا نزدیكــی مچهــا.
دختــرش هــم گوشــهی لبــاس مــادرش را چســبیده و انگشــت بــه
دهــان ایســتاده .موهایــش را بــاالی ســرش شــبیه فــواره جمــع كــرده
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و یــك پیراهــن یقــه اســكی ســفید بــا شــلوار لــی پوشــیده .ســمانه داد
میزنــد« :چراغــارو خامــوش كنیــن».
شیوا میگوید« :وا چرا؟»
چــراغ یــك طــرف اتــاق پذیرایــی خامــوش میشــود .شــیوا بــاالی
ســر مــا ایســتاده ،بلنــد میگویــد« :روشــن كنیــن بابــا».
علی میگوید« :باز مسخره بازیشون گل كرده».
چراغهــا روشــن میشــود .ســمانه بــا ســبد تــوی دســتش بــدو بــدو
میایــد .میگویــد« :چراغــارو خامــوش كنیــم ،ایــن المپــای شــمعدونا
روشــنه خیلــی قشــنگ میشــه .حنابنــدون میتــرا ایــن جــوری كــردن».
شــیوا چیــزی نمیگویــد .مــن فكــر میكنــم میتــرا بــا آن غبغ ـب پــر
بــادش چطــور تــوی تاریكــی نشســته كنــار احمــد كلــه پــز و فــری
و ســمانه دارنــد جلویشــان لگــد میپراننــد .علــی میگویــد« :الزم
نكــرده قشــنگ بشــه ،همیــن جــوری خوبــه».
ســمانه پــوزهاش كــج میشــود و بــدون حرفــی مـیرود .مهمانهــا جــا
بــه جــا میشــوند و مشــغول میوههایــی هســتند كــه تــوی پیشدســتی
مقابلشــان چیــده شــده ،مــرد آوازهخــوان دارد بنــد و بســاطش را جمــع
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میكنــد .علــی از كنــارم بلنــد میشــود و م ـیرود ،شــیوا هــم پشــت
ســرش .مامــان را تــازه دیــدهام .از میــان مهمانهــا بلنــد میشــود
از اتــاق مــیرود بیــرون .علــی برمیگــردد ،مینشــیند كنــار مــن.
میگویــم« :علــی خســته شــدم كــی تمــوم میشــه؟»
علــی دســت میكشــد تــوی موهایــش ،دســتش را میــاورد پاییــن تــا
شــانهاش و گردنــش را كــج میكنــد:
 دیگه آخراشه.از گوشهای چند نفر میخوانند« :امشب حنا میبندیم»...
صداهــا زنانــه اســت و اوج میگیــرد« :بــه دســت و پــا میبندیــم...
اگــر حنــا نباشــه ...بــه آب طــا میبندیــم »...بعــد دور خواندنشــان
تندتــر میشــود و بــاز تندتــر .ســبد حنــا را دادهانــد دســت محدثــه.
محدثــه بــا ســبد چــرخ میزنــد و چــرخ میزنــد .پاهــای الغــرش
میگیــرد بــه هــم و ســكندری میخــورد ،امــا زود خــودش را جمــع
و جــور میكنــد .زنهــا همینطــور دارنــد میخواننــد .محدثــه
بــا ســبد رســیده بــه مــا .خیلــی تــوی كارش جــدی اســت .معلــوم
اســت بهــش گفتهانــد ســبد را بــه آســانی دم دســت مــا نیــاورد .مــن
دســتم كنــار گوشــم خشــك شــده .هــر بــار ســبد را نزدیــك میــاورد
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و تــا شــیوا خــم میشــود كــه گلولــهای از حنــا را بــردارد بــاز بــه
قــری ســبد را میكشــد عقــب .علــی كجكــی میخنــدد و دســت
میكنــد از جیــب كتــش یــك اســكناس پانصــد تومانــی درمیــاورد
و میگیــرد ســمت محدثــه .محدثــه امــا نــه اســكناس را میگیــرد و
نــه ســبد را میدهــد ،همینطــور شــانههایش را شــل و رهــا چــپ
و راســت میكنــد و جــا خالــی میدهــد .زنهــا كــه میخواندنــد
آرام گرفتهانــد .تــك و تــوك هنــوز چنــد تــا دختــر بچــه هســتند كــه
میگوینــد «حنــا حنــا میبندیــم»...
شیوا از باالی سر ما هی میگوید« :حنا را بده دیگه»...
محدثــه موهــای لختــش را بــه حركتــی میدهــد یــك ور و چــرخ
میزنــد .محتــرم خانــم از میــان مهمانهــا بــدو میایــد و نیشــگونی از
بــازوی الغــر دختــرك میگیــرد« :بــده دیگــه ذلیــل شــده!»
محدثــه یكهــو از چرخیــدن میمانــد .ســبد را پــرت میكنــد و
مــیدود و مــیرود.
شــیوا یــك گلولــه بــه انــدازهی فنــدق از حنــا برمـیدارد و میگــذارد
روی اســكناس كــف دســت مــن و یكــی هــم بــرای علــی میگــذارد.
همــه بــه خاطــر ایــن حركــت شــیوا را تشــویق میكننــد .كل
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میكشــند و دســت میزننــد .حــاال مردهــا هــم آمدهانــد .محمــد
ســوت میزنــد و از دور دســت تــكان میدهــد .مــن هــم برایــش
دســت تــكان میدهــم .دوســتش دارم .كوچــك و ســبزه و مهربــان
اســت .میشــد حــاال صــادق هــم میــان مهمانهــا باشــد .مثـ ً
ا ایســتاده
باشــد بیــن بابــا و مامــان .بعــد مــا یــك خانــواده بودیــم ،شــبیه همینهــا
كــه اینطــور بــه هــم زنجیــر شــدهاند .حــاال اینهــا زیــادی شــلوغش
كردهانــد .مــا میشــدیم یــك خانــوادهی چهــار نفــره.
نــادر دوربیــن بــه دســت میایــد جلــو .عكــس میگیــرد .مــا لبخنــد
میزنیــم و او عكــس میگیــرد .بعــد میایــد میایســتد پشــت ســر مــا.
از تــوی آینــه میبینمــش .میگویــد« :بخندیــد».
بعــد شــیوا میگویــد« :دســتهایتان را كــه حنــا تویــش هســت
بمالیــد بــه هــم ».ایــن كارهــا را دوســت دارم ،شــبیه بــازی اســت.
دیگــر خوابــم نمیایــد .كــف دســتمان را میكوبیــم بــه هــم و فشــار
میدهیــم .مــن رو زانوهــا بلنــد میشــوم و آن قــدر فشــار میدهــم
كــه علــی نزدیــك اســت بیفتــد .بلنــد میخنــدم و حتــی صدایــی شــبیه
جیغــی كوتــاه از تــه حلقــم بیــرون میجهــد .بعــد بلنــد میشــویم.
پاهایــم خــواب رفتــه .اص ـ ً
ا انــگار از كمــر بــه پاییــن چیــزی نــدارم.
مــن و علــی دســت همدیگــر را گرفتهایــم و مهمانهــا دور مــا حلقــه
زدهانــد .شــیوا میگویــد بایــد اســكناس حنایــی را بیندازیــم میــان
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جمعیــت .ایــن را بلــدم .میدانــم هــر كســی حنــا را بگیــرد عــروس
بعــدی اســت .ســمانه مثــل وحشــیها مهمانهــا را كنــار میزنــد و
دســتش را در هــوا تــكان میدهــد .عمــرا ً بگــذارم بــه تــو برســد .دور
را نشــانه میگیــرم و دســتم را انــگار بخواهــم وزنــه پرتــاب كنــم از
كنــار گوشــم بــه شــدت حركــت میدهــم .اســكناس گــرد و مچالــه
شــده ،شــبیه توپــی كوچــك از بــاالی ســر مهمانهــا میگــذرد .ســرها
حركــت تــوپ كاغــذی را تــوی هــوا تعقیــب میكننــد .دهانهــا بــاز
اســت و میخندنــد .اســكناس محتــوی حنــا از سرانگش ـتهای چــاق
و كوتــاه ســمانه میگــذرد و میفتــد تــوی دس ـتهای محمــد كــه در
هــوا كاســه شــده .ســمانه هنــوز دارد بــاال و پاییــن میپــرد .اســكناس
علــی هــم افتــاده چنــد قــدم جلوتــر از خــودش زیــر دســت و پــا.
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كل ـهام شــده بــه قــدر یــك دیــگ .پلكهایــم هــی ســنگین میشــود
و خوابــم میبــرد .ســرم روی گردنــم لــق میخــورد و پیشــانیم كــه
میخــورد بــه كالهــك سشــوار بــاز از خــواب میپــرم .پشــت
چش ـمهایم سوزشــی عجیــب حــس میكنــم .حالــت تهــوع و تپــش
قلــب دارم .نمیتوانــم ایــن كــدوی عظیــم را روی كلــهام تحمــل
كنــم .پلكهایــم میفتنــد روی هــم و ســرم را تكیــه میدهــم بــه
كالهــك سشــوار .صــدای هــور هــور میدهــد و صــدای آدمهــای
دور و بــرم كــه میرونــد و میاینــد را خیلــی گنــگ میشــنوم .تصویــر
آدمهــا از پشــت كاسـهی سشــوار كــه وارونــه روی ســرم اســت تــار و
تابنــاك اســت .مثــل آدمهــای تــوی خــواب میماننــد .بعــد ســایهها
تیــره میشــوند دیگــر چیــزی نمیبینــم .صــدای هــور هــور هــم قطــع
میشــود.
دردی خفیــف پــس گردنــم حــس میكنــم .درد واضــح میشــود.
مثــل حســی پــر رنــگ میایــد تــا شــقیقههایم كــه پوســتش كــش آمده.
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ســرم افتــاده پاییــن و بــا صــدای خرخــر خــودم از خــواب میپــرم.
چشــم بــاز میكنــم .دهانــم بــاز مانــده و آب از دهانــم آویــزان اســت.
خــودم را جمــع و جــور میكنــم .میخواهــم بلنــد شــوم ،ســرم
محكــم میخــورد بــه كاســهی سشــوار .بیگودیهــا روی ســرم جــا
بــه جــا میشــود .دســتهایم را میگــذارم روی گوشهایــم كــه
داغ شــده .دختــر مــو مــش كــرده امــروز روپــوش ســفید پوشــیده.
میایــد مقابــل مــن میایســتد .صورتــش را نمیبینــم .خــم میشــود و
چیــزی میگویــد .نمیشــنوم .كالهــك را میدهــد بــاال:
 داغه؟ آره سوختم. خوب خوابیدیا.چطــور خــوب خوابیــدم؟ بــا ایــن دیــگ روی ســرم ،بــا ایــن ســوزن و
فنرهــای تــوی ســرم .مینشــینم مقابــل آینــه و زل میزنــم بــه خــودم
كــه كل ـهام مثــل پــاره ســنگی گنــده و ناهمــوار بــه گــردن باریكــم
چســبیده.
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زن آرایشگر میگوید« :پایین رو نگاه كن».
دســتمرا ســتون ســرم كــردهام و انگشــت اشــارهام را گذاشــتهام كنــار
چشــمم .نگاهــم بــه چینهــای دامــن فنــردارم اســت .تیــك تیــك،
زن آرایشــگر عكــس میگیــرد .بعــد م ـیرود پشــت ســرم میایســتد.
میگویــد« :صــاف بشــین از شــینیون موهاتــم عكــس بگیــرم».
صــاف كــه مینشــینم خــودم را تــوی آینــه نــگاه میكنــم .یــك
پاپیــون بــزرگ بــاالی ســرم زده كــه از زیــرش تــور ســفید آمــده
ریختــه تــا نزدیكــی آرنجــم .دوســت داشــتم تــور ســرم بلندتــر بــود
و پــر چینتــر .در عــوض هــر چــه چیــن اســت خــرج دامنــم شــده؛
ســنگین اســت و داربسـتهای زیــرش مــدام گیــر میكنــد ایــن طــرف
و آن طــرف .امــا خوبیــش ایــن اســت كــه میتوانــم آن زیــر راحــت
باشــم .اص ـ ً
ا انــگار زیــر آن گنبــد واژگــون پاهایــم زندگــی راحــت
و آزادان ـهای را بــرای خودشــان دارنــد .حتــی میتوانــم هــی تابشــان
بدهــم یــا مثــل آدمهــای دیوان ـهی عصبــی هــی زانویــم را بلرزانــم و
كســی نفهمــد ایــن زیــر چــه خبــر اســت .زن آرایشــگر میگویــد:
«بخنــد».
میخنــدم .میگویــد« :اینطــوری نــه ،یــك جــوری بخنــد
دندانهــات پیــدا نشــه».
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میخواهــم بگویــم دندانهایــم مگــر چــه ایــرادی دارنــد؟ یــه كمــی
بیــرون ریختــه و یــك كمــی دو تــا دنــدان جلویــم درشـتتر اســت و
یــه كمــی ك ً
ال بــه زردی میزنــد .یــك كمــی هــم فــك بــاال و پایینــم
یــك جــوری اســت كــه روی هــم جفــت نمیشــوند و دهانــم همیشــه
نیمــه بــاز میمانــد .یــك كمــی هــم چــك و چانــهام یــك مدلــی
اســت كــه بخنــدم لثههایــم پیــدا میشــود .دهانــم را میبنــدم و بــه
ســاعت نــگاه میكنــم .تیــك تیــك...
ســاعت یــازده صبــح اســت .زنــگ میزننــد .آرایشــگر مـیدود چــادر
مینــدازد ســرش .دخترهــا هــم مثــل سوســكهای آشــپزخانه كــه نــور
میبیننــد ،هــر كــدام میخزنــد تــوی یــك ســوراخی .علــی كــت
و شــلوار طوســی پوشــیده ،همــان كــه بــا هــم خریدیــم .كــراوات
زرشــكی هــم زده .گــره كراواتــش كوچــك اســت و دنبالــهاش
بلنــد و باریــك .یــك دســته گل گالیــل ســفید و صورتــی هــم بــا
خــودش دارد .دســته گل بــه ایــن بلنــدی را چــه كارش كنــم؟ بــد
هــم نیســت .آخــر عروســی دســته گل را میكوبــم تــوی ســر ســمانه
تــا جبــران دیشــب را كــرده باشــم .شــیوا یــك چــادر ســفید مینــدازد
روی ســرم .بعــد چــادر را جــا بــه جــا میكنــد و میكشــد پاییــن تــا
جلــوی صورتــم .جایــی را نمیبینــم .مثــل یــك خیمــهی متحــرك
شــدهام .قــوز كــردهام تــا چــادر روی ســرم بمانــد .دامــن بــزرگ،
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پاپیــون و تــور كــه روی ســرم لــق میخــورد ،بــوی تافــت و پــودر و
كــرم ،دنبال ـهی چــادر و دســته گل بــا آن ســاقههای درازش گیجــم
كــرده .بــاز خــوب اســت از زیــر چــادر میتوانــم زمیــن را ببینــم و
بفهمــم پایــم را كجــا میگــذارم .كفشهایــم ســفید اســت ،یــك
گل طالیــی هــم داشــت كــه بــا گیــره بــه كفشــم میچســبید .گل را
همــان اول گــم و گــور كــردم تــا مجبــور نباشــم وصلــش كنــم.
ماشــین عــروس ،ماشــین عــروس نیســت؛ تویوتــای آبــی رنــگ عموی
علــی اســت .كاش حداقــل آن ســبد گل دیشــبی را میگذاشــتند
روی ســقفش .یــا همیــن گلهــای درازی را كــه دادهانــد دســتم بــا
چســب نــواری میچســباندند بــه در و پیكــر ماشــین .تــا برســیم خان ـه
زل میزنــم بــه گلهــای ریــز چــادر ســفید و بــه صــدای تِكت ِ ِ
ــك
مــداوم چــراغ راهنمــای ماشــین گــوش میكنــم .خیابــان ســایهای
درهــم اســت كــه از پشــت چــادر میبینــم.
دم در كــه میرســیم علــی چنــد تــا بــوق میزنــد .بعــد صــدای كل
كشــیدن میایــد و شــیوا كمــك میكنــد تــا از ماشــین پیــاده شــوم.
فــری میایــد جلــو و تــا مــن را میبینــد میگویــد« :شــبیه خرگــوش
شــدی».
چــادر از ســرم ســر خــورده و افتــاده روی شــانههایم .دم در ،بــرادر
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بــزرگ علــی چاقــو بــه دســت ایســتاده .مــن را كــه میبینــد میایــد
جلــو ســرم را میبوســد .مــن حواســم بــه چاقــوی بلنــدی اســت كــه
دســت گرفتــه .بعــد دو نفــر یــك گوســفندی را كــه بعبــع میكنــد
زیــر پــای مــا میزننــد زمیــن و بــرادر علــی خــم میشــود روی
گوســفند .مــن از میــان آدمهــا ســر میكشــم ببینــم صــادق آمــده یــا
نــه .همــه صلــوات میفرســتند .شــیوا میگویــد« :دامنتــو جمــع كــن».
یــك لحظــه پاهــای باریــك گوســفند را میبینــم كــه دارد میلــرزد.
راه بــاز میكننــد ،اســپند دود میكننــد و پــول میریزنــد ســر مــا.
یــك داالنــی اســت از آدمهــا تــا پلههــا كــه بــه اتاقهــا میرســد.
فامیــل مــن از تهــران و انزلــی آمدهانــد؛ فامیــل پــز دادنــی و قابــل
عرضــهی مــن .شــوهر خالــه كــه كلــهی ســیاه بــراق و دندانهــای
عاریــهای ســفیدش زیــر آفتــاب ظهــر بــرق میزنــد ،همیــن جلوهــا
ایســتاده و بــه صــدای بلنــد میگویــد« :یاشاســین»...
و غشغــش میخنــدد و همــه پشــت ســرش دســت میزننــد .خالــه
شــهال دســت میكنــد از تــوی كیســهای نقلهــای ریــز رنگــی
میریــزد روی ســر و كلــهی مــا .مــن میخنــدم و برایــش دســت
تــكان میدهــم .او بــا یــك جــور نگرانــی نگاهــم میكنــد .آن طــور
كــه مث ـ ً
ا یــك مــادر موفــق بــه بچههــای خیابانــی از ســر دلســوزی
تك ـهای نــان میدهــد .دختــرش دارد مــدارج عالــی را طــی میكنــد،
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حمیــد هــم كــه داروســازی قبــول شــد ،اووف آقــای دكتــر چــرا
تشــریف نیــاوردن؟ عیبــی نــدارد بــرادر مــن هــم نیامــد .راســتی مامــان
بــه اینهــا چــی گفتــه؟ چــه داســتانی ســر هــم كــرده؟ یــادم باشــد
بپرســم تــا هماهنــگ باشــیم.
محمــد بــدو از كنــارم میگــذرد ،بــا ســر و دســت دارد بــه كســی
اشــاره میكنــد و میگویــد« :نــوار! نــوار!»
مامــان و بابــا میاینــد جلــو .مامــان یــك پیراهــن ســبز پوشــیده رنــگ
چمــن ،همانطــور زنــده و خنــك .دامنــش خردلــی اســت یا قهــوهای،
كمــی هــم ســرخ و زرد در خــودش دارد .آرایــش نكــرده ،امــا انــگار
ســایهی آن رنــگ ســبز اســت كــه صورتــش را آن همــه تــر و تــازه
كــرده .مــن را میبوســد و بــا علــی دســت میدهــد .بابــا بغــض كــرده
و همینطــور كــه دســت علــی را تــوی دســتش گرفتــه میگویــد:
«هــوای دختــر مــا را داشــته باشــی».
علــی میخنــدد و دســت روی ســینهاش میگــذارد .خیلــی واضــح
میشــنوم یكــی آن دور و بــر میگویــد« :او َوه بابــاش خودشــو شــبیه
دامــادا كــرده».
برنمیگــردم صاحــب صــدا را پیــدا كنــم و تــوی چشــمش نــگاه كنــم
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و بگویــم خفــه شــو .بــه فــری هــم نگفتــم خفــه شــو .بــه ســمانه هــم
وقتــی دیشــب گفــت اول عمــوی مــا بــود و بعــد شــد شــوهر تــو،
نگفتــم دهــان زشــتت را ببنــد ،حتــی نگفتــم علــی قبــل از اینكــه
عمــوی تــو باشــد ،معلــم مــن بــود .نگفتــم چــون یــادم آمــد كــه خیلــی
قبلتــر ،ك ً
ال از اول عمــوی او بــوده .صــدای موســیقی بلنــد میشــود.
زنــی خوشــحال میخوانــد« :كالغ دم ســیاه قــار قــارو ســر كــن»...
تــوی درگاهــی میایســتم و دایــی جعفــر مقابلــم میرقصــد .دایــی
جعفــر ریزنقــش اســت .ایــن را مامــان میگویــد ،بــه مــن باشــد
میگویــم كوتولــه اســت .ك ـم ِ كمــش یــك چیــزی میــان ریزنقــش
و كوتولــه .یعنــی یــك بچـهای كــه تــوی پنجــاه ســالگی مــادرش بــه
دنیــا آمــده باشــد بایــد هــم چنیــن چیــزی بشــود .ســرش بــزرگ اســت
امــا نــه آ ن قــدر كــه بشــود گفــت بــزرگ و دســتهایش كوتــاه،
بــاز نــه آن قــدر كــه آدم بــا خیــال راحــت بگویــد كوتــاه .یــك
چیــز بینابیــن اســت و ایــن بــودن خیلــی ســخت اســت .دایــی صــادق
موهــای لخــت جوگندمــی دارد .وقتــی میرقصــد و ســر تــكان
میدهــد موهایــش پریشــان میشــود .زندایــی كــت و دامــن ســفید
پوشــیده .موهایــش را ســیاه كــرده ،صورتــش را ســفید و لبهایــش
را قرمــز .معلــوم اســت خیلــی دقــت كــرده در انتخــاب رنگهــای
متضــاد و زیــاد هــم حواســش بــه نتیجـهی كار نبــوده .دماغــش را چنــد
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ســالی اســت عمــل كــرده و وقتــی میخنــدد انگشــت میانــی دســت
راســتش را میگــذارد نــوك بین ـیاش و فشــاری خفیــف بــه ســمت
بــاال میدهــد .انــگار نگــران باشــد بــا هــر خنــده دماغــش از جــا كنــده
شــود و بیفتــد زیــر دســت و پــا.
زن خواننــده صدایــش قطــع میشــود و كالغــی قارقــار میكنــد .بــاز
آهنــگ اوج میگیــرد .دایــی چــرخ میزنــد و زهــره را میكشــد
وســط .زهــره لبــاس محلــی پوشــیده ،بلــوز و دامــن ســیاه كــه رویــش
پــر از حاشــیههای زری دوزی و تكههــای ســاتن ســرخ و ســبز اســت.
وقتــی میرقصــد دامنــش چیــن میخــورد و ســكههای آویــزان از
یقــهاش تــاب میخورنــد .یكــی از پشــت ســر مــا داد میزنــد« :بــه
افتخــار داداش دومــاد»...
و دســتی محمــد را هــل میدهــد میــان میــدان رقــص .دایــی جعفــر
میكشــد كنــار و زهــره و محمــد همرقــص میشــوند .خــدا را شــكر
بــه محــض اینكــه كونــم را بگــذارم روی صندلــی ،زهــره میایــد ور
دســتم و برایــم از ماجــرای جدیــد عاشــقانهاش میگویــد .صــدای
ضبــط قطــع میشــود .از یــك گوشـهای صدایــی شــبیه ضــرب گرفتــن
میایــد .مــن و علــی میرویــم و روی مبــل ،تنهــا مبــل خانـهی آقاجــان
مینشــینیم .فامیــل مــن كنــار میكشــند .ك ً
ال اعضــای تیــم مــن بیســت
نفــر هــم نمیشــوند .زنــی نشســته روی زمیــن و بــر تشــتی میكوبــد.
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زن ســرش را كــج نگــه داشــته و بــا هــر ضربــه كــه میزنــد گونههــا
و ســینهاش میلــرزد .یكــی میایــد و یــك كارد كوچــك میگــذارد
روی تشــت .صــدای ضربههــای دســت بــا صــدای زنگــدا ِر بــاال و
پاییــن پریــدن كارد بــر روی تشــت هماهنــگ میشــود .چنــد نفــر كل
میكشــند و فامیــل علــی میریزنــد وســط.

آقــا شــبیه بابــا نوئــل اســت .آقــا كــه میایــد زنهــا هــر كــدام میپرنــد
یــك وری و یــك چیــزی میندازنــد سرشــان .زنهــای فامیــل علــی
چــادر ســر میكننــد و زنهــای فامیــل مــن كــه بــه قــول فــری همــه
لخــت هســتند روســری سرشــان میندازنــد .فــری گفــت فامیلهــای
شــما همــه لخــت هســتند .محتــرم خانــم هــم گفــت زندایــی و
خال ـهات لختنــد .مــن اول ترســیدم .خیــال كــردم نكنــد در نبــود مــن
یــك چیــزی ،نمیدانــم چــی ،امــا یــك طــوری شــده هم ـهی فامیــل
مــن لباسشــان را درآوردهانــد ،بعــد فهمیــدم اینجاییهــا هــر كــس
را كــه روســری ســرش نباشــد اینطــور میگوینــد .آقــا كــه میایــد
چــادر ســفید را بــاز انداختهانــد روی ســر و كلـهی مــن .آقــا لبهــای
گوشــتی دارد .انــگار دو تــا سوســیس را چســبانده باشــی روی لــب
بــاال و پایینــش .ری ـشاش هــم ســفید اســت بــا رگههایــی از ســیاهی.
خطبــه را كــه دارد میخوانــد لبهایــش را غنچــه میكنــد و نــوك
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زبانــش از فاصلــهی لبهــا پیــدا میشــود .میگویــد« :دوشــیزهی
مكرم ـهی محترم ـهی »...
بــاالی ســرم دارنــد قنــد میســابند .زندایــی كلــهی قندهــا را
میكوبــد بــه هــم .انتظــار داشــتم قنــد كــه میســابند خاكــهاش از
تــور بــاالی ســرم بریــزد روی ســر و كلـهام .چیــزی نیســت امــا ،خیــال
كنــم زندایــی دارد ادای قنــد ســابیدن درمیــاورد .آقــا میپرســد« :آیــا
مــن وكیلــم؟»
من هم میگویم« :بله».
بعد از من یك نفر میگوید« :عروس رفته گل بچینه».
آقــا میخنــدد و میگویــد« :عــروس خانــم كــه همیــن اول بعلــه را
گفــت».
مامــان زیــر گوشــم میگویــد« :همــه جــا بایــد خودتــو نشــون بــدی؟
بــذار دو بــار دیگــه بخونــه».
زنــی از میــان تیــم مــا میگویــد حــاج آقــا دوبــاره بخونیــن .آقــا
دوبــاره میخوانــد .مــن چیــزی نمیگویــم .او میپرســد و مــن
خیــره مانــدهام بــه ظرفهــای بــراق ســفرهای كــه مقابلــم پهــن اســت.
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میوههــای پالســتیكی و گلهــای مصنوعــی ،دیــس لقمههــای پنیــر و
ســبزی و یــك ســنگك بــزرگ كــه رویــش بــا اكلیــل اول اســم مــن و
علــی نوشــته شــده .مامــان ســقلمهای بهــم میزنــد و میگویــد« :بگــو
دیگــه»...
از جا میپرم ،مامان را نگاه میكنم و میگویم« :بله؟»
همــه دســت میزننــد و كل میكشــند .نــادر یــك دفتــر بــزرگ را
میــاورد و بــاز میكنــد روی پــای مــن و علــی .میگویــد« :امضــا
كنیــد».
مــن امضــا میكنــم .هــی ورق میزننــد و مــن امضــا میكنــم .بعــد
یــك دفتــر كوچــك میاورنــد .آن را هــم امضــا میكنــم .همــان
امضــای كــرم ماننــد خــودم را .امضایــم شــبیه انــدام كــرم خاكی اســت
كــه بعــد از بــاران باغچــه را گــم كــرده و روی موزاییكهــای حیــاط
خــودش را كــج و كولــه میكنــد .آقــا كــه میبینــد میگویــد« :ایــن
چــه امضایــی اســت؟ ایــن اصـ ً
ا شــبیه امضــا نیســت».
بابــا هــول میشــود میگویــد« :دختــر مــن نقــاش اســت و زیــر
نقاشــیهایش را همینطــوری امضــا میكنــد».
تــا حــاال نمیدانســتم از نظــر بابــا مــن نقــاش هســتم .نمیدانســتم
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حتــی بابــا میدانــد مــن نقاشــی میكشــم .بابــا میگویــد نقــاش و
همــه ســاكت مــا را نــگاه میكننــد .بابــا شــرمنده اســت و مــن قیافـهام
شــبیه امضــای خــودم شــده؛ بیچــاره و كوچــك و كــج و كولــه .بابــا
بــاز میگویــد« :دختــرم نقــاش اســت».
انــگار بخواهــد بگویــد تمامــش كنیــد .دختــر من نقاش اســت و خســته
اســت و میخواهــد بــرود اتــاق خــودش و نقاشـیاش را بكشــد .همــه
ســاكتند و مــن و نقــاش بودنــم مثــل چیــزی خیلــی نامربــوط ،شــبیه
مهمانــی ناخوانــده میــان آدمهــا نشســتهایم .عمــوی علــی میپرســد:
«مــن كجــا را بایــد امضــا كنــم؟»
بابای علی میگوید« :شاهد عقدند».
آقــا ســرش تــوی دفتــر و دســتك خــودش هســت .میپرســد« :شــغل
شــما؟»
بابای علی میگوید« :مهندس».
عمو میگوید« :كارگر نساجی».
آقاجان باز میگوید« :مهندس حاج آقا».
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آقــا گیــج ســرش را بــاال میكنــد كــه باالخــره كدامــش؟ آقاجــان
میگویــد« :بنویســین مهنــدس».
یكی از همان جلوها میگوید« :به افتخار عموی داماد»...
و همــه دســت میزننــد .دایــی مــن هــم امضــا میكنــد و شــوهر خالــه
داد میزنــد« :یــه آهنــگ بذاریــن خانــم دكتــر برقصــه».
نمیبینمــش امــا از حالــت صدایــش پیداســت نیشــش بــاز اســت و
نــور خــورده تــوی شیش ـهی عینكــش .فــروزان قــوز میكنــد ســمت
مــن و میگویــد« :دختــر خالــهات دكتــره؟»
میگویم« :بله».
یــك جــوری میگویــم كــه یعنــی ایــن چیزهــا بــرای مــا عــادی اســت.
دوســت دارم مثـ ً
ا بپرســد بــرادرش هــم دكتــره؟ نمیپرســد امــا .بعــد
شــوهر خالــه شــروع میكنــد آواز خوانــدن .همــه ســاكتند و شــوهر
خالــه بــا آن صــدای صافــش میخوانــد« :بادابــادا مبــارك بــادا ایشــااهلل
مبــارك بــادا»...
صدایــش مثــل یــك چیــز چــاق اســت ،یــك چیزی كــه خیلــی بزرگ
اســت و بودنــش خیلــی جــا میگیــرد .یــك چیــز بــزرگ بیســر و
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تــه كــه بگذاریــش گوشـهی اتــاق و تــوی ذوق بزنــد .صدایــش شــبیه
خــودش عاریـهای و بــراق اســت.
 كوچه تنگه بله ...عروس قشنگه بله...نمیدانم كی ضبط را روشن میكند .شوهر خاله خفه میشود.

ایســتادهام و یــك پلــك كــه بزنــم اشــكم ســرازیر میشــود .شــیوا
هــر چــه میكنــد ســوزن گوشــواره نم ـیرود تــوی ســوراخ گوشــم.
فــری هــم میایــد .نرمـهی گوشــم را میگیــرد بیــن انگشــت شســت و
اشــارهاش و میمالــد .میگویــد« :ســوراخش بســته شــده».
ایــن را یــك جــوری میگویــد انــگار گــوش مــن عیــب و ایــرادی
داشــته باشــد .مث ـ ً
ا جنســش نامرغــوب اســت كــه ســوراخش بســته
شــده .صــورت شــیوا مقابــل مــن اســت و میبینــم كــه نگاهــش را
دوختــه بــه گوشــم .چشــمانش را ریــز كــرده مثــل كســی كــه بخواهــد
ســوزن نــخ كنــد .فــری میگویــد« :بــده مــن ببینــم».
گوشــواره را میگیــرد و ســوزنش را فــرو میكنــد تــوی نرمــهی
گوشــم .دندانهایــم روی هــم قفــل میشــود و نفســم مـیرود .معطــل
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نمیكنــد ،بــه حركتــی صورتــم را میچرخانــد و آن یكــی گوشــواره
را هــم بــه زور فــرو میكنــد تــوی گوشــم .مهمانهــا دســت میزننــد.
یــك آقایــی كــه پســر خالـهی علــی اســت ،داد میزنــد« :یــك عــدد
گردنبنــد طــا بــا پــاك از طــرف پــدر دامــاد».
بــاز همــه جیــغ میكشــند .شــیوا تــور را از پشــت ســرم جمــع میكنــد
و میدهــد بــاال .مــرد بــاز میگویــد« :ســه عــدد النگــو از طــرف مــادر
دامــاد ،به افتخارشــون».
یــك جــوراب زنان ـهی ســیاه میاورنــد و میكننــد دســتم .دســت مــن
مــال خــودم نیســت .دســت مــن یــك عضــوی اســت تــوی دسـتهای
شــیوا كــه گرفت ـهاش بــاال و فــری دارد النگوهــا را از جــوراب ســیاه
میگذرانــد .النگوهــا كوچكنــد و دســتهای مــن پهــن ،حوالــی
شســت احســاس میكنــم پوســتم مثــل همیــن جــوراب ســیاه در
خــودش جمــع شــده و حاالســت كــه قلفتــی كنــده شــود و النگــو دور
مــچ زخمــی و خونآلــودم كــه پوســت نــدارد و بافــت گوشــت و
اســتخوانش پیداســت ،تاب بخــورد .النگوی دوم را كــه دارند میندازند
پســر خال ـهی علــی میزنــد زیــر آواز .یــك چیــزی میخوانــد انــگار
دربــارهی شــلوار چیــن چیــن اوشــین ،بــه زبــان خودشــان میخواننــد
و مــن همینقــدر دســتگیرم میشــود .النگــوی ســوم را كــه میندازنــد
انــگار پوســتم آتــش گرفتــه .مهمانهــا بــا دهانهــای بــاز دســت
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میزننــد و میخندنــد .فكــر میكنــم مرحل ـهی بعــد ایــن باشــد كــه
دیگــی را همیــن وســط جــوش بیاورنــد و مــن را بیندازنــد تویــش و
بپزنــد .همیــن دســته گل گالیــل را هــم بــاالی ســرم ســاطوری كننــد،
شــبیه ســبزی بریزنــد تــوی آب .پســر خال ـهی علــی بخوانــد و زنهــا
دستهایشــان را بســابند بــه هــم ،بعــد دایــی صــادق بیایــد ،روی
پنجههایــش بایســتد ،انگشــت كنــد تــوی دیــگ ،انگشــت را بزنــد
بــه زبانــش و بگویــد نمكــش كــم اســت .زهــره بیایــد ،بــا روپــوش
ســفید دكتریــش رقصــان بچرخــد دور دیــگ و نمــك بریــزد و هــی
بپرســد نمكــش انــدازه اســت؟ شــوهر خالــه بگویــد یاشاســین خانــم
دكتــر ...بابــا داد بزنــد دختــرم نقــاش اســت ،هیــن مبریــدش! خانــم
بیانــی بگویــد موالنــا شــاعر قــرن هفتــم بــود و خانــم ســاوجی یكــی
یكــی لباسهایــش را دربیــاورد و جــای خالــی ســینهاش را نشــان مــن
بدهــد ،خانــم دكتــر بخــش زنــان هــی بگویــد شــل كــن ،شــل كــن
و ریســه بــرود ،بعــد بیتــا بیایــد موهــای بــورش را افشــان كنــد ،جیــغ
بكشــد ،غــش كنــد تــوی بغــل صــادق و ســتاره بیایــد ســرش را بكنــد
تــوی دیــگ ،بــرای مــن دســت تــكان بدهــد ،بعــد بــرود ،ســمانه بیایــد
خواهــرش را تــوی بغلــش تــاب بدهــد و بخوانــد یــه روز یــه خانــم
خرگوشــه رفــت دنبــال بچــه موشــه...
پشــت پلكهایــم ســایهها حركــت میكننــد ،صــدای زنانــهای
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میگویــد« :خوابــه؟»
چشــمهایم را بــاز میكنــم ،فــروزان اســت .پلكــم بــاز میفتــد روی
هــم .صــدای مامــان را میشــنوم كــه میگویــد« :بچــهام دو روزه
خــواب و خــوراك نــداره ،دیگــه از هــوش رفــت».
انــگار دری بســته میشــود .حــاال یــك نفــر دارد كفشهایــم را
درمیــاورد .صــدای زنعمــو پــوران را میشــنوم:
 آخــه خیلــی هــم ناگهانــی شــد ،مگــه قــرار نبــود ســربازی علــی آقــاتمــوم بشــه بعــد؟
یك نفر دارد پنجههایم را میمالد.
 دیگــه دامــاد مــا طاقتــش طــاق شــده بــود ،یــه روز اومــد خونــه مــاگفــت مامــان مــن دیگــه نمیتونــم ،زودتــر عروســی رو بگیریــم،
بریــم ســر خونــه زندگیمــون .منــم دیــدم اصــرار دارن ،هــم خــودش
هــم خانــوادهاش ،قبــول كــردم.
چیــزی مثــل ســرب تــوی ســرم قِــل میخــورد .چشــم بــاز میكنــم.
زنعمــو میگویــد« :آخیــش عــروس خانــم مــا بیــدار شــد».
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لبخنــد میزنــم و عضــات منقبــض صورتــم كــش میایــد .دو دســتم
را ســتون تــن میكنــم و خــودم را میكشــم بــاال و تكیــه میدهــم
بــه دیــوار .تــور روی ســرم كــج و كولــه شــده ،احســاس میكنــم رد
آرایــش مثــل مــو ِم آب شــده ،ماســیده روی صورتــم .فنــر دامــن پــر
طمطــراقام كــج و معــوج شــده زیــر تنــم .زنعمــو میگویــد« :بــا ایــن
همــه بــدو بــدو كــه داشــتی ،دســتت درد نكنــه چــه بلــوز دامنــی هــم
بــرای مامانــت دوختــی».
میگویم« :من؟»
مامــان یكهــو از جــا میپــرد و دســتهایش را تــوی هــوا تــكان
میدهــد و شــروع میكنــد تركــی خوانــدن و رقصیــدن.
زنعمــو میخنــدد و میگویــد« :چــه خوشــحالم هســت دختــرش
عــروس شــده».
مامان میگوید« :پس چی!»
در میزننــد .علــی اســت .میایــد تــو و میایســتد بــاالی ســرم و مــن
را نــگاه میكنــد .مامــان و زنعمــو بــدون حرفــی میرونــد بیــرون.
علــی میگویــد« :وا رفتــی؟»
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در دوبــاره بیهــوا بــاز میشــود .محمــد اســت ،میگویــد مهمونــا
دارن مــیرن.
علی میگوید« :بیا بریم خداحافظی كن».
میگویم« :نا ندارم روی پایم بایستم».
محمــد میایــد تــو و در را میبنــدد .میگویــد« :زن داداش دیگــه
تمــوم شــد ،دارن مــیرن».
محمــد چشــمهای بــراق ســیاه دارد .مــن زن داداشــش هســتم.
میگویــم« :از خســتگی نزدیكــه بــاال بیــارم».
محمــد میگویــد« :عوضــش راحــت شــدین .واال خــدا پــدر مهنــدس
كاوه رو بیامــرزه».
و به علی نگاه میكند .میپرسم« :مهندس كاوه؟»
فكــر میكنــم نكنــد یــك آدم خیــری هســت كــه خــرج عروســی مــا
را او داده.
محمــد میگویــد« :آره دیگــه كار علــی رو اون درســت كــرد ،اگرنــه
حــاال بایــد یــك ســال دیگــه علــی میمونــد تــو همــون مراغــه».
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به علی میگویم« :مگه قراره باز بری مراغه؟»
تــا علــی بخواهــد دهــان بــاز كنــد ،محمــد میگویــد« :نــه دیگــه،
مهنــدس كاوه بهــش گفــت اگــه زودتــر عروســی كنــی میتونــی
بیــای بمونــی تهــران .واال اونجــا چــی بــود؟»
بــه علــی نــگاه میكنــم .فــرو رفت ـهام تــوی لبــاس خــودم .تــوی تــور
و كفــش ســفید و موهــای تافــت زده و دامــن فنــردار و ماتیــك قرمــز
و گونههــای ســرخ رنگپریــدهام .علــی میگویــد« :بلنــد شــو،
مهمانهــا رفتنــد».

مهمانــی تمــام شــد .مــن ایســتادهام بــاالی ســر مــادرم .مامــان مالفههای
زیــادی ســفید را دســت میكشــد و صــاف میكنــد ،یــك جــوری كه
هیــچ چروكــی نمانــد .هــی دســت میكشــد ،هــی دســت میكشــد،
هــی مشــت میزنــد و بالشهــا را پــف میدهــد .تشــكها را
میچســباند بــه هــم و مــن میبینــم قطــرهای از چشــمش میچكــد
روی ســفیدی تشــك .دوســت دارم مامــان زودتــر بــرود بیــرون و مــن
بخوابــم .خیلــی خســتهام .دوســت دارم هیــچ صدایــی نباشــد و هیــچ
نــوری و مــن چنــد روز بخــوام .مامــان باالخــره رضایــت میدهــد.
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میایســتد و زل میزنــد تــوی چشـمهای مــن .نمیدانــم چــی از جــان
مــن میخواهــد .چیــزی نمیگویــد امــا خیــال میكنــم میخواهــد
یــك تكـهای از مــن را بكنــد و بــا خــودش ببــرد .پلكهایــش ســرخ
شــده ،یــك تكــه پارچــهی ســفید میدهــد دســت مــن .میگویــد:
«اینــو بمــال الی پــات و صبــح بــده بــه مــن .یــادت نــره ،بایــد بــه
مــادرش و فــری نشــون بــدم».
بــدم نمیایــد .میترســم .بــد آمــدن مــال وقتــی بــود كــه نیــرو داشــتم،
حــاال خســتهام و فقــط میتوانــم بترســم .ســردم اســت و تنــم ســفید و
شــكننده اســت.

علــی كــه میایــد تــوی اتــاق؛ چــراغ خامــوش اســت .كلیــد را میزنــد.
نــور میپاشــد بــه ســر و روم .میگویــم« :خامــوش كــن علــی ،چــراغ
ایــوان اینجــا را روشــن میكنــد».
علــی تــوی تاریــك روشــن اتــاق لباســش را درمیــاورد .ســایهی
عریانــش را میبینــم .آلــت مردانـهاش شــبیه پــای ســومی اســت میــان
دو پــای دیگــرش ،پــای نــوزادی مث ـ ً
ا.
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علــی مــن را میكشــد طــرف خــودش .دس ـتهایش خنــك اســت.
صورتــم میچســبد بــه تخــت ســینهاش؛ دســت میكشــم ،موهــای
نــرم دارد روی ســینهاش .قلبــش تنــد میزنــد .پاهایــش را قفــل
میكنــد دور كمــرم ،رانهــای كشــیدهاش دور تنــم میلرزنــد .حــرف
نمیزنــد .دســت میكشــد روی ســینههایم میگویــد ســینههایت
شــلن.
تنــش بــوی ادكلــن میدهــد .ســرم درد میگیــرد .دســتش را میبــرد
پاییــن میــان پاهایــش ،آلتــش را بــا دســت میگیــرد و میگــذارد
روی شــكاف بیــن پاهــای مــن .تشــك را چنــگ میزنــم .علــی
میگویــد« :كمــرت را بــده بــاال ».مــن زیــر علــی نمیتوانــم تــكان
بخــورم .نفســم پــر صــدا از بیــن دندانهایــم بیــرون میایــد .علــی
میگویــد« :هیسســس»
و صورتــش را فــرو میكنــد تــوی موهــای مــن .بــاز میگویــد:
«كمرتــو بــده بــاال» و تــوی تاریكــی پــی دهانــم میگــردد .بعــد بلنــد
میشــود .خیمــه زده روی مــن .بالشــش را برمـیدارد و میگــذارد زیر
كمــر مــن ،كمــرم میایــد بــاال .دس ـتهایش دو طرفــم ســتون شــده،
نگاهــش كــه میكنــم پلكهایــش نیمــه بــاز اســت .چش ـمهایش در
حدقــه میچرخنــد .بیــرون بــاد میایــد ،المــپ ایــوان تــاب میخــورد،
صــورت علــی تاریــك و روشــن میشــود .بــا كمــرش ضربــهای
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میزنــد .جیغــی خفیــف میكشــم ،ســرم را بلنــد میكنــم و محكــم
میكوبانــم بــه بالــش ،علــی میخوابــد روی مــن ،بازویــش را گاز
میگیــرم و اشــك حوالــی گوشــم را خنــك میكنــد .علــی ضربـهای
دیگــر میزنــد .انــگار آلتــش چاقویــی بــوده كــه حــاال از غــاف
درآمــده باشــد .چیــزی دارد درونــم را میشــكافد .احســاس میكنــم
ادرار دارم و همیــن حاالســت كــه خــودم را خیــس كنــم .علــی
ضربــهی ســوم را كــه میزنــد مــن دســتهایم دیگــر شــانههایش
را فشــار نمیدهــد .دس ـتهایم افتــاده دو طرفــم و ســرم كــج شــده.
خوابیــدهام امــا چشــمهایم بــاز اســت و تاریكــی ســقف را نــگاه
میكنــم .علــی بــا دســتمال روی رانهــا و شــكمم را تمیــز میكنــد.
بعــد چیــزی را میــان پاهایــم فشــار میدهــد .خوشــم میایــد ،دوســت
دارم دســتش همانجــا باشــد .رانهایــم را بــه هــم فشــار میدهــم و
دســتش میمانــد بیــن پاهایــم .درد دارم ،امــا حــس خوبیســت .بــه پهلو
میچرخــم .علــی حرفــی نمیزنــد .یــك دســتش میــان پاهــای مــن
اســت و دســت دیگــرش را میكشــد بــه ســرم .پاهایــم را بیشــتر فشــار
میدهــم .چیــزی دارد از مــن كنــده میشــود ،دارد میایــد بیــرون،
میایــد بیــرون و مــن خــاص و ســبك میشــوم .و ســیاهی دور و بــرم
عمیــق میشــود ،عمیــق میشــود ،عمیــق میشــود .مــن از ســیاهی
میگــذرم ،یــك راهرویــی اســت رو بــه روشــنی ،مــیروم ســمت
نــور .انتهــای داالن یخچالــی هســت .در یخچــال را بــاز میكنــم،
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ماهــی بزرگــی تــوی یــك نیمــه پوســت هندوانــهی تراشــیده شــده
دارد دم میزنــد .دســت میبــرم ،پوســت هندوانــه را كــه شــبیه كاســه
اســت برمــیدارم ،آب تویــش را ســر میكشــم .ماهــی دم میزنــد،
ســر و رویــم خیــس میشــود .میدانــم تابســتان اســت ،امــا هــوا ســرد
اســت .صبــح شــده ،امــا هــوا تاریــك اســت.

پایان
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