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خالصه:
نوازش سختیهایت ای دنیا ،خیلی کوچکاند .پاهایم هنوز برای در چاله افتادنها بسیار ظریف و
دستان من هنوز برای
ِ
شکنندهاند .میترسم ...میترسم دست و پایم کوتاهی کنند و من در آن مرداب سیاه فرو روم .ژرفای آن فرو رفتن کم نیست؛
شاید هم فرو ریزم!
ُ
اما وسعت مهری مرا خوهد ربود .وجودم را حل خود مینماید .نوری به رویم میتابد و من غرق در کنه آن میشوم ولی
اقیانوسی این نور را غرق میکند! گوشهایم را گرفتم تا صدایش را نشنوم! چشمانم را بستم تا تالطمهایش را نبینم .قلبم را
ِسحر کردم تا از سنگ شود!
فقط کاش این آب غریق ،پاک باشد...
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مقدمه :
عشق،
الهي است.
اگر چیزي در زمین الهي باشد،
آن عشق است.
و عشق،
هر چیز دیگري را هم الهي ميکند.
عشق کیمیاي حقیقی زندگي است؛
زیرا هر فلزي را به طال تبدیل ميکند.
در تمام فرهنگها به قصههایي از این دست بر ميخوریم که در آن،
کسي قورباغهاي را لمس میکند و قورباغه به یك شاهزاده تبدیل ميشود.
قورباغه منتظر آمدن عشق و دگرگون شدن خود بود!
عشق متحول ميکند؛
این پیام تمام آن قصههاست.
قصهها زیبا هستند؛
نمادین و معنادار.
فقط عشق است که حیوان را به انسان تبدیل ميکند!
در غیر این صورت ،تفاوتي میان انسان و حیوان نیست.
تنها تفاوت ممکن ،عشق است.
هرچه بیشتر با عشق و به عنوان عشق زندگي کنید،
انسانیت بیشتري در شما متولد ميشود.
آن گاه فراتر از حیوانات و حتي انسانهاي دیگر ميشوید...
دیگر الهي ميشوید.
#راستمرد
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هنوز چند ثانیه تا به نیمه رسیدن شب ،راه داشتیم .کاله سوییشرتم را تا نوک بینی تراشیدهام پایین کشیدم .مثل همیشه؛ خوش
نداشتم این سکانسهای آخر ،تصویر پس زمینهی مغزم بشود .صدای کوبیده شدن تن بیجان قطرات نحیف باران به روی
ً
لباسم ،یقینا مشمئز کننده ترین چیزی بود که از این شب به خاطر خواهم آورد .تلفن در جیبم لرزید؛ بر خالف مالکش که از
پوش رعشه به اندام داشت.
سرما تن ِ
دستم را درون جیب تنگ شلوارم فرو کردم و گوشی را بیرون کشیدم .با اطمینان میگویم دو قدم فاصله گرفته تا در نظر خودش،
بتوانم راحت تر با والدینم صحبت کنم .ساعت هشدار تنظیم شده روی ساعت همیشگی را غیرفعال کردم .صفحهی تاچ گوشی
را به گوشم چسباندم و لبانی که امشب مجبور به نقاشی کردنشان شده بودم ،در قالب یک لبخند مسخره کش آمدند و از هم
فاصله گرفتند« :سالم پدر!»

لرزشی که از قدمهای محکماش به زمین وارد میشد را میشنیدم .باید زمان میخریدم؛ هر چقدر هم ارزان ولی حیاتی بود:
«بله ،با دخترها شام خوردیم و االن هم داریم می»...
صدای نالههای خفهاش ،سوت پایان را کشید! تقالی پاهایش برای رهایی ،روی آسفالت شکستهی جاده صداهای ناخوشایندی
ً
ایجاد میکرد .حتی ندیده هم میتوانستم نگاه دوخته شدهاش به خود را که توام با التماس و ترس و ناباوری بود ،بفهمم .حتما
آن پیراهن چهارخانهی اتو کشیده و قیمتی ای که برای جلب نظر من بر تن داشت هم حسابی خاکی شده بود .صداها خوابید؛
همچنین صاحبشان .ای سگ جان! چند ثانیه بیشتر از قبلیها مقاومت به خرج داده بود.
زانوان بهم چسبیده ام را از هم فاصله دادم و قدم هایم را تند کردم تا به انتهای جاده برسم .باران داشت هر لحظه تندتر میشد
و کار من تمام شده بود؛ الاقل برای امشب .بویی که آن قطرات ،وحشیانه بلند میکردند ،بوی زبالهی کارخانههای اطراف بود و
نه هیچ بوی خوشایند دیگری.
َ
سر سنگین شدهام را به کاله ایمنی درون دستم تکیه دادم .گردن خستهترم عرضهی نگه داریاش را نداشت.
روی موتور نشستمِ .
موتور را روشن کردم .تمام نیرویم را به پنجه پایم منتقل ک ردم و در کسری از ثانیه ،از جایی که در آن ساکن بودم چندمتر فاصله
گرفتم.
باران شدت میگرفت و ِمه لحظه به لحظه غلظت بیشتری مییافت .این برای منی که در جادهای چنین دور افتاده و تاریک بودم،
یعنی عمق فاجعه؛ به معنای حقیقی کلمه! گوشی مدام میلرزید .تعبیر جیغ و دادهایش را میدانم .داشت هشدار میداد که
دیر کردهام .لباسهایم در این میان به تن و بدنم چسبیده بود و حس انزجار مرا بر میانگیخت.
جادهای که با سام در سی و چهار دقیقه پیموده بودیم ،در برابرم کوتاه آمد .کمتر از بیست و پنج دقیقه به طول انجامید تا دستم
به در خانه برسد .با یادآوری سام ،گوشهی لبانم باال رفت« :خدابیامرز!»
رشته های عصبی مغزم کش و قوسی به خود دادند و من سردرد گرفتم .در آن لحظه ،موج موهای روی سرم از هر چیز دیگری
مزاحمتر به حساب میآمدند .صبری که انتظار کشیدن برای باز کردن در میخواست را من یکی نداشتم! دستم را بند دیوار
کردم و پایم را درون یکی از شکافهایش جا دادم .نم ناک بود و بوی ِگل ،نورون های عصبیام را تحریک به شورش میکرد .تن
زحمت جا به جایی یک تنهی درخت ،باال کشیدم .همان قدر خشک و بی حس بود؛ و البته سنگین .گویی
همیشه خستهام را به
ِ
قلب درون سینهام هنوز سرسختانه ضربان داشت.
تمام استخوان و ماهیچههایم مرده بودند و این در حالی بود که ِ
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کف کفشهایم با ضرب روی سرامیک های حیاط فرود آمد .سرم را راست یا چشمانم را باز نکرده بودم .دوست داشتم برای
ساعتها مردمکهایم را خواب کنم .مردمکهایی که پشتشان حصاری از سیاهی و بیرونشان دنیایی فرو رفته در زوال است،
زندگی آدمکهای کوک شده با طمعاش ،خودش
نشستن گوی خاکی زمین که در انتظار
به چه کارم میآیند؟ جز برای به تماشا
ِ
ِ
را دور میزند.
سیاهی چشمانم کار کسالت بارشان را آغاز کنند .روی آب بارانی که مقابلم جمع شده بود،
مژههایم از هم فاصله گرفتند تا
ِ
دختری از آن بلوندهای غربی ،مرا میپایید .او حورا بود که مرا به نام فرا میخواند و من انگار که گوشهایم را پیش سام جا
گذاشته باشم ،تنها تصویر درون آب را لب خوانی میکردم.
ً
به حرکت لبانش اضافه شد و من گوشهایم را برای شنیدنشان کم داشتم .هر چه کردم ،زبانم کلمهای بیش نگفت« :بعدا».
ابروهای نازکش به شکل هالل خوابیدهی ماه به پلکهایش تکیه کردند .نگران است؟ فاصلهاش را کم میکند و تا میخواهد از
بازویم بگیرد ،از جا میپرم .منحنی هاللهایش بیشتر میشوند .بمیرم اگر حرکاتم از روی اختیار باشند! از من دور شو حورا! از
خواهری که نفرین شده است .دستت به من بخورد ،حرمت سیاهی چادرت را به نجاست خواهی کشید!
برخاستنام ،تصویر مرا نیز ذره ذره روی آب باران پخش میکند .آن صورت رنگ پریدهام با آرایش دودی خراب شده ،هر دختری
ً
ً
را وحشت زده میکرد .و منی که این سر و ریخت را دوست میدارم هم احتمال اصال دختر نیستم!
از باغچهی شب بوهای حورا میگذرم .سعی میکنم حرکات بینیام برای پس زدن بوی گلها را از چشمان حورا دور کنم تا بیش
از این به حالش گند نزنم! جلوی درب بزرگ ورودی ،کفشهای عروسکیام را با نفرتی شدید از پاهایم بیرون میکشم و برخالف
سردی کف پوش از کف پاهایم به تمام بدنم سرایت کرده و حالم را تازه میکند.
قانون خانه ،بدون پوشیدن دمپایی داخل میشوم.
ِ
ً
برخالف چیزی که در سریالها دیده ام و نه در دنیای حقیقی ،کسی پشت میز شام ،آمدنم را به انتظار ننشسته بود .یا مثال
تن یخ بستهام را به دوش کشد؛ یا مردی که اگر
دلهرهی جواب دادن بابت این
ِ
تاخیر رکورد شکن را نداشتم! زنی نبود که غصهی ِ
کسی در خیابان آزارم داد ،قلب آزرده ام را به دستان تنومندش بسپارم تا دمار از روزگاری که خم به ابرویم آورده است ،در بیاورد.
زن و مردی که فکر میکنم اگر بودند ،باید آنها را مادر و پدر مینامیدم .اشتباه نکنید! این آزادی محض یا به قول شما،
"استقالل" نیست .تمامشان در عین خوشایند بودن برایم ،اوج درد هم هست.
شدن وسیلهای شیشهای ،چشمان دردناکم را باز کردم .هنوز برای به خواب رفتنتان زود است عزیزانم! نزدیک
با صدای هزار تکه ِ
ستونی که با آشپزخانه فاصله ای ناچیز داشت ایستادم .اوه! پدر داشتنم را پاک از خاطر برده بودم .فکر میکنم این پدر ،از آن
مردی که گفتم ندارماش ،ترحم برانگیزتر باشد.
باید برای این حال پریشان و ظاهر آشفتهاش ناراحت باشم؟ البته که نه! او خودش تباهی را انتخاب کرد .همین که در این خانه
پناهش دادم ،از سر تاسش هم بیشتر است.
عکس چیزی که گفتمَ ،جنم بیتفاوتی
بیتوجه به نالههای مکررش ،به سمت پلهها رفتم .انگشتان سردم روی نرده ثابت ماند .نه!
ِ
به زوزههایش را در خود نمیبینم! برمیگردم و کنار همان ستون ،دستانم را به روی سینه قفل میکنم .به خود میپیچد و آن که
پا به پایش ،جان از تنش میرود ،حوراست! گردنم را خم میکنم و میگویم« :صدای نحسش رو خفه کن تا از دم نبریدم!» و
وحشی حورا بر میگزینم.
پلهها راهیست که برای فرار از چشمان
ِ
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حس المسهام سرما گزارش میکند .شومینه با همه توانش شعله میکشد تا خانه را گرم کند اما مشکل
به هر چیز دست میزنمِ ،
از او نیست .این منم که یخ بسته و سرما گزیدهام و آن را به همه چیز و همه کس تشعشع میکنم .به هر چیز که دست میزنم،
سرد است .مثل احساسات که تنها یک قاشق غذا خوری از آن ،برای گرم کردن این خانهی مدفون کافیست .اما راهش
نمیدهم! نمیخواهمش! میدانی؟ گرما را که زیاد تحویل بگیری ،در جانت آتش میگیرد .آخر تو چه میدانی! نه ،نمیدانی.
من حوا هیچ نمیدانی!
تو از ِ
ُ
فنری «رویال» دراز بکشم .چشمانم را برایش میغرانم .گوشهی لبم از این فرمان
مینشینم .تنم تمنا میکند که روی تشک نرم و ِ
برداریاش باال میرود که مادهی خشک شدهی رویش ،مرا به سمت روشویی وادار به حرکت میکند.
از آن مژه های پالستیکی شروع میکنم .حس میکنم پلک هایم راحتتر باز و بسته میشوند و مدار قهوهای درون چشمم،
تمامش را به نمایش میگذارد .شیر پاک کن روی پوستم لیز میخورد و تیرگیاش را از زیر کرم سفید کننده بیرون میکشد.
لبانی که چندان از بزرگی و حالت زیبایشان دلی خوش ندارم ،دیگر گلبهی و براق نیستند.
از آب و آئینه فاصله میگیرم .ابرو های سیاهم از چشمان متحیرم هراس کرده و دور میشوند .این میزان از بزرگ بودن کاسهی
چشمانم ناخوشایند استِ .فرهای دراز و به چرب نشستهام خارششان میگیرد .در را بسته ،نبسته لباسهایم گوشهی حمام تپه
میشود و هوهو هایم با صدای قطرات تند و تیز آب ،تا تمام شدن دوش آب گرمم ادامه دارد.
سرم را از الی درب فلزیاش بیرون میبرم .میخواهم فریاد "حورا حولـه!" سر دهم که تلفن همراهم از ترس جا ماندن زیر آن
لباس به کثافت نشسته ،جیغ میکشد و معرکهای به راه میاندازد.
همه
ِ

دهان بازم را میبندم و برمیگردم .از چنگ لباس ها خالصش میکنم و آنقدر چون بزی یونجه به دهان ،تشنجی شدنش را به
تماشا مینشینم که عاقبت خاموش میشود .ولی گمانم شنیدم که در لحظات آخر "نسخهی به درد نخور و قدیمی آدمیان" را به
ً
من نسبت داد .البته از این بابت که حتما طرف صحبتش من باشم اطمینان نداشتم ولی به هر حال ،تنها شخص حاضر در
آنجا بودم.
از فرط خستگی ،اسب آبی درونم فعال شده و دهانم را به درازای ِلنگ های برهنهام باز میکند! بیحوصله ،از حمام خارج
میشوم و لرزی که به جانم میافتد ،حرکت اعضای بدنم را از کنترل من خارج میکند.
پیراهن و شلوار گشاد و قهوهای رنگی میپوشم .هیچ گاه پیش نیامده به سمت راست کمدم که رنگین کمانی از لباس هاست
حتی نگاه کنم .فکر کنم یکی از دالیلی که حورا هر آخر هفته پاساژهای شهر را آسفالت میکند همین ها باشند .نمیدانم! شاید
هم نباشند؛ البته که مهم نیست!
کف سرم از خشونتی که برای خشک کردن موهایم استفاده میکنم به گزگز افتاده و نمیداند که این کارهایش عصبیترم
میکند! حولهی الجوردی رنگم را درون کتابخانه میچپانم .الاقل اینگونه استفادهای از آن کتابخانهی بیخود هم کردهام.
تمام شامپوهایم را درون سطل زباله خالی کرده و به درک واصل میکنم .سلیقهی حورا یکی از دالیل اشتیاق من به درجهی رفیع
خودکشیست! هیچ رقمه نمیتوانم بوی رایحه هایی که موهایم به خود گرفتهاند را تحمل کنم! به جای اینهمه گل ،کاش از
جلبکهای ته نشین شده در مردابهای جنگل استفاده کنند .قول شرف میدهم تمامش را یک جا بخرم! البته نباید حرفم را
به جد گرفت؛ آخر من در خود یک سلول هم ندارم که بوی شرافت به مشام نداشتهاش خورده باشد!
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آفتاب از شکاف کرکرهی اتاقم میخزد و به روی پلک هایم چنباتمه میزند .خورشید از آن سوی پنجره ،دزدکی مرا میپایید.
انگار ماموریت دارد که مرا بیدار کند و به دنیای برزخیاش بازگرداند .چشم راستم با گستاخی در مقابل تابش و خود نماییاش
باز میشود و رو به پنجره میگویم« :هی! ماه با وجود آنهمه چین و چال ،خیلی از تو قابل تحملتر است!»
با نفرتی سوزانتر از باریکههای نور ،سرم را درون شکم بالشتم مچاله میکنم .با پخش شدن صدای ادریک و آن تماس دیشباش
در بخش پردازش مغزم ،متوجه میشوم که لذت این خواب را حرامم خواهد کرد!
تا تنم قصد خیز برداشتن از روی تخت را میکند ،تلفن انگار که بو برده باشد ،شروع به وز وز میکند .چندثانیه در حالت سکون
میایستم و پیش از اینکه خوابم ببرد ،گوشهایم را فرمان میدهم تا پاهایم را به سمت صدا راهنمایی کند.
ً
شمارهای ناشناس که خب طبیعی هم هست .من حتی شمارهی حورا را هم ذخیره نکرده یا از بر نبودم .اصال چه کاریست؟ از
اسامی مضحک و مخفف شدهای که در مخاطبین ذخیره میکنند ،خوابم میگیرد!
دستم را روی نوار سبز رنگ میکشم ،روی "بلندگو" ضربه میزنم و نفسهایم را میشمارم تا به حرف بیاید .برخالف من،
نفسهایش تند و خارج از تعادل است .بلند هست و سنگین ...او یک مرد است!
هم بلند و هم کوتاه ،سالم میکند .صدایش آهنگ موزونی ندارد .برای رساندن حروف به یکدیگر نفس میگیرم و میگویم:
«سالم ».انگار که جانش باال میآید تا حرف بزند! معطلم میکند...
_ مممیبخخشیدد ککه ایاین ووقت رروز مممزاححمتتون ششدم...
مردمکهایم با کمی جابجایی به عقربههای ساعت روی میز میرسند و آن کوچکترینشان را شکار میکنند .کمی آن طرفتر
ً
از عدد ده ایستاده و به سومین دقیقهی مقابلش اشاره میکند .مطمئنا ادریک مرا به عنوان آویزی زینتی ،به ورودی شهر خواهد
آویخت! خاطرات هیستیریکی از رم کردنهای گاه و بیگاهش در ذهن دارم که این موضوع را به صورتم سیلی میزند :استقبال
بینظیری از حوا و تاخیرش خواهد داشت!
انتهای ابروی شکستهام باال میرود و چند نفر تا به حال به من گفتهاند که در این قالب ،عصبیتر از همیشه به نظر میرسم؟
ادامه میدهد« :مممن ههممموناام ککه ددیشششب تتتوی جججادده »...به مغزم فرمان میدهم تا بر کالمش پیشی
بگیرد و تصاویر را برایم شفاف سازی کند.
هوا سیاه ،موتور در نهایت سرعت و کمی آنطرفتر ،پسری که دوجعبه سیب در بغل دارد .کمرش خمیده ،لباسهایش لکههای
خاک و گل به جان خریده؛ و موتور من که در یک میلی متریاش توقف میکند!
باقی نمایش بسته و در دنیای "حال" میگشایم .هنوز جملهاش را کامل نکرده است!
چشمهایم را به روی ِ
ً
_ در خاطر دارم .برای گرفتن خسارت مزاحم شدی! االن کار دارم .بعدا تماس بگیر.
تا لکنتش پوزخندم را برپا نکرده ،به رویش قطع میکنم .مردک بیمالحظه!
با کشتن وقت ،لباسی بر تن میکشم .حال که دیر کردهام؛ چه تفاوتی میکند نصف ساعت یا چهاربرابر آن! مقابل آکواریوم
میایستم و به چشمان درشت و دست و پای لجنیاش نگاه میدوزم که چگونه با دیدنم عقب نشینی میکند.
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غذایش را میدهم و تخمهایش را میشمارم .خیلی زیاد است! آنقدر لزج است که به طرز وحشتناکی میخواهم جویدنش را
الی دندانها و روی زبانم احساس کنم و تا همیشه به یاد بسپارم .دو مشت تخم سیاه با مایع بیرنگی که احاطهشان کرده است،
روی سطح آب آکواریوم جا خوش کرده و با هر حرکت مادرشان که موجهای کوچکی به آب میافزاید ،تکان تکان میخورند!
به چشمانش چشم میکوبم .درشتتر از مال من هستند! پیشانیام را به دیوار شیشهایاش تکیه میدهم .با حس سرمایی که
به سرم تزریق میشود ،میگویم« :قور قور!» و اینچنین است که با هم خداحافظی میکنیم .هر چند ،این نیز در نظرم حرکتی
بیخود است!
ً
در اتاق را که قفل میزنم ،لحظهای با خود میگویم« :اصال کیست که داخل آن اتاق سقف تا کف سیاه شود؟» جوابی ندارم.
قدمهایم یک به یک پلهها را برای خروج از خانه پشت سر میگذارد .خانه خالی از بوی نیمروهای اول صبح حوراست .فکر کنم
ً
به مدرسه رفته است .به هر حال ،این تنها چیزیست که به ذهنم میرسد .و واقعا چه اهمیتی دارد که کجا باشد؟!
لکسوز را رد میکنم و سوار پراید سفیدرنگ داخل حیاط میشود .همین که به پراید ،میم مالکیت اضافه نکردم نشان میدهد
من از خود هیچ ندارم؟ نه؟! دارم و ندارم .به فاصلهی لب تر کردنی ،میتوانند هر آنچه هست و نیست را هم به آتش بکشند.
یک فندک میخواهد و دل نترس که ادریک بیش از اینها دارد.
ترافیک را دور میزنم .سوت پلیس و یادداشت پالک ماشین برای جریمه ،عواقب حوصله سربریست که هر صبح تکرار میشوند
و تکرار میشوند .بیعرضهها!
به شرکت میرسم .شال ارغوانی رنگی که روی شانههایم افتاده را باال آورده و روی موهای فر شدهام پهن میکنم .رنگش را دوست
ندارم! به کمرم زحمت میدهم تا خم شود و دستم را داخل داشبورد میچپانم .بهترین مارک اقالم آرایشی را در دست دارم اما
وقتی به شادی استفاده نمیشوند ،چه سود؟! تنها کمکم میکند که بهتر کثافت کاری کنم.
کارم تمام است؛ همچنین کار طعمهی امروز! با آن لبان بدل شده به توت فرنگی شیرین و چشمانی آبی با خط چشمی به سبک
گربهای .حسابی با تیپ صورتیام برای خفتن هوش و برانگیختن حواسهای مردانه همکاری میکند!
بیرون میپرم و به سمت در بزرگ شرکت قدم پیش میگذارم .دروغ چرا؛ میترسم .از همانها که بوی دردسر میدهند و تو نقشی
انتظار اینکه ِکی تمام میشود؟ ِکی رهایم میکنند؟ کی دلشان به حالم خواهم سوخت؟ آخر کی؟!
جز انتظار نداری.
ِ
چند پله باال میروم و مستقیم اتاق کار ادریک را مقصد قرار میدهم .اینکه از منشی محجبهاش کسب اجازه نمیکنم که کار
اشتباهی نیست! هست؟ فکر نکنم .به نظرم بهتر استراحت مطلق داشته باشد بهتر است .از رنگ و روی به گچ نشستهاش
پیداست که شب قبل را سخت گوش به فرمان ادریک بوده است .ادریک و اتاق خوابش!
عجیب است که حتی مواخذهام هم نمیکنند! نه منشی و نه ادریکی که بیاجازه وارد اتاقش شدهام و گویی ،این کارم برای آن
دختر پهن شده به روی دیوار بهترین اتفاق ممکن است .دقیق نمیبینم .یاد گرفتهام مستقیم به کسی نگاه نکنم؛ یعنی یادم
دادهاند! البته که یادگیری هم اجباریست ،وقتی طرف کارت ادریک باشد.
از نگاهش قطراتی از خشم به وجودم رگبار میشود .پاهایم به لرزه میافتند .بوی عطر تند دختر هنگامی که از کنارم میدود،
غلظت رنگهای به کار رفته روی پوست صورتش را برایم آشکار میکند.
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ذهنم سعی در شفاف سازی تصویر دخترک دارد که انگشتان ادریک ،به روی چانهام مینشیند .صورتم باال میآید و چشمانم نه.
نگاهم از کنار گردنش رد شده و همچنان رو میز کارش لم داده است.
چشمانش گویی که روحی در تن ندارد ،بوی مرگ میدهند از بس که حرف نمیزنند .دست پروردهی خودش هستند .ادریک
خوب زبان بیزبانی را یادشان داده است .آن انگشتان انگار که جانم را باال میکشند و نه صورتم را! فشار دستش به فکم اجازهی
حرکت نمیدهد .در سکوت جانت میمکد و به بیرون تف میکند!
با خود عهد کرده بودم بیتوجهی طی کنم ولی مگر میشد! نامش را التماس میکنم .میدانم صدایم به گوشهایش نرسیده،
پسش میزند اما...
اینکه زمان چگونه منتظر نشست تا حقارتم را در خاطرش جای دهد را نمیدانم .با فشردنهایش ،گریهام را باال آورده و به نگاهم
َ
زور غم تا چه اندازه است که خارهای گلویم را به تر درون چشمم بدل میکند .نمیدانم و باز هم نمیدانم!
رساند .نمیدانم ِ
به آستین سفید پیراهنش که چنگ انداختم ،انگشتان سفید و استخوانیاش را کشید .چیزی نمانده بود مردمکهایم را همرنگ
پیراهنش کند! خوب جایشان را در صورتم محکم کرده و رد پایی کبود ،انتهایش را امضا زده بود!
اندام الغر گونش روی مبل نسکافهای تنظیم شد .شیشه ی چشمانم را باال و پائین کشیدم تا سقف را به وضوح ببینم .گردنم در
میان خارهایی از درد ،جرئت تکان خوردن را نداشت! پشت سرم و شانههایم گزگز میکردند.
موهای سفید و فرش را محکم بست و گفت« :بشین ».نفسم باال نمیآمد .دیوار شیشهای اتاقش را بشکنم .یک مشت خرده
شیشه به تمام جانش بکشم و خالص!
قدمهایم به سمت مبل ،چون رباتی تنظیم شده است .روح از تنم پر کشیده و جایش را پوچی و تباهی پر کرده ...و مقداری هوا.
نگاه به سایه نشستهی من است که میداند
مبل که جیرجیر میکند ،متوجه میشود .آن نگاه خاکستریاش را دوست ندارم! ِ
بیشتر از موهای سفید ذاتیاش ،آدمک سوزانده و به خاکستر کشانده است.
دستهایش روی تاج مبل دراز کشیدهاند .لبان باریک و تیرهاش را تر میکند و میگوید« :دیشب به کجا رسیدین؟» گردنم را باال
میآورم که مهرههایش جیغ میکشند .تمام ذرات درونیام درد میشود و از هم میپاشند .پردههای صوتیام انگار که از سکوت
آهنگ سخن مینوازند:
دریده شده باشند ،به زحمت
ِ
_ انجام شد.
دو نقطهی سوراخ شدهی چهرهاش که مردمکهایش را در بغل گرفتهاند ،از نوک پا تا فرق سرم را میشکافد .بیشک از جزئیات
شب گذشته هم آگاه است .کافی بود چشمانم از درد بلغزند تا باز بگوید که انتخاب یک دختر بچهی هفده ساله برای تاختن
همسو با او ،بزرگترین اشتباه ایام زندگیاش بوده است؛ البته پس از ازدواجش با فلورا!
بینی تیز و کریحش را باال می کشد و همان انگشتانی که چندی پیش ،جان و جهان را از من گرفته بود ،چانهی زاویه دارش را
میخارد .جایی پائینتر از چال چانه و روی ته ریشهای روشناش .خمیازهای میکشد و میگوید« :برو!» و شاید کسی از هیچ
کسان ،درک درستی از باز شدن در قفس پرندهی بی بال و پر داشته باشد!
اتاق و مرد منفور درونش را پشت سر گذاشته و خدا را شکر میگویم؛ امروز کسی موی دماغ ادریک نشده و الزم نیست خودم را
به یکی از این پشههای نر و نچسب بچسبانم.
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راه رسیدن به اتاقم را قدم میزنم .نگاه بعضیشان آزارم میدهد! شما دوندگی میکنید تا زندگی بهتری داشته باشید و من
میدرم تا دریده نشوم .چقدر فاصله هست بین من و شما؟ شاید هزاران سال نوری!
به چشم مردی که تکبیر و استغفار به سمتم روانه میکند نگاه میکوبم .بگذارید بگویم چه میبیند .دختری ریز اندام که از تمام
موهایش تنها ریشهی آن پشتی ها را پوشانیده و آستین لباسش برای رد و بدل کردن شماره ،از آرنجش به آن طرفتر پیش روی
نکرده است .در یک کلمه ،او دختری خالف آنچه در دیناش عنوان شده است ،میبیند!
حال ...از مادرش نه اسمی به یادگار دارد و نه سنگی که هر پنجشنبه ،رویش گل پرپر کند .پدری پا به سن گذاشته که شب و
روزها را دود میکند و حال ،به خاکستر نشسته است .کشید تا از آن ورشکستگی ،از آن همه اعماق چاه نفس نفس زدن ،ابرها
فرش زیرپا کند اما...
را ِ

خواهر بزرگتری که تخمین میزنم به مادر رفته باشد و حتی این را هم نمیدانم! و اینها که مهم نبود .بود؟! ما آدمها آسان
طلبیم؛ آنچه را که دم دستیتر باشد ،ترجیح میدهیم .مثل تمام میوههایی که به خاطر لک دار بودنشان ،پوست نکنده بیرون
میاندازیم.
سر و صدای سالن برگزاری جلسات ،حوصلهام را گورخری کرده است .وای که االن چریدن یک پاچه ،چقدر به من بچسبد!
با ناخن طراحی شدهی انگشت اشارهام روی میز ضرب میگرفتم و دیوانهتر میشدم .به یاد تماسی که قبل از آمدن به شرکت
داشتم ،میافتم .میخواهم از تاریخچهی تماسها شمارهاش را پیدا کنم اما صدای به ِگل نشستهاش که در خاطرم ضبط شده
بود ،ممانعت میکند .پیامک را ترجیح میدهم.
گربهای که پشت پنجرهی اتاق نشسته و دماش را به شیشه میمالد ،شکمم را میغراند .از صدایش پیداست که به کمی سوسیس
سرخ شده هم رضایت میدهد .یک نگاه به گربه و یک نگاه به شکمم؛ صندلی را میچرخانم و از میز فاصله میگیرم.
***
لبانم را به هم میمالم تا همان یک ذره رژ هم که از صبح دوام آورده ،روی هردو لب باال و پائینم پخش شود .به کاپوت تکیه میکنم
و چند سانت عقب نشینی میکند .آفتاب باالی سرم ایستاده بود و من در جهنمی بیبدیل گیر افتاده بودم .دمای انتظار هم
مثبت هجده درجه گزارش شده است .در کدام گورستانی در حال کندن قبرش است که از دیدراس چشمانم دور مانده را
نمیدانم!
اطراف جاده پر از علفهای هرزیست که سرش را باال گرفتهاند و با ناز برای تابش خورشید میرقصند .نمیدانم گرما را حس
نمیکنند و یا عشق آفتاب چنین حماقتی بیبدیلتر از گرمیاش بدانان بخشیده است.
تابی به گردنم میدهم .صدای دم و بازدمهایی که به گرمی هوا میکوبد را میشنوم .حواسم را پرت پروانه نارنجی رنگی میکنم
که مقابلم بال میزند؛ شاید با این کار ،عصبانیت از سر و زبانم بیافتد!
_ سسسالم .ببببخشید ددیرر ککرددم؛ آخخه مما سساعت نننداریم ،اینه ککه...
از پروانه که آن بالهای بزرگش را به گونهام میمالد ،رو میگیرم .معلوم نیست روی چه کثافاتی نشسته و حال میخواهد آنها را
روی صورتم تف کند!
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پهن روی
برایش چشم باریک میکنم و میگویم« :غلط کردی وقتی ساعت نداری ،به من زمان مشخص دادی!» چشمانم لکهی ِ
لباسش را شکار میکند .نه ،هیچ هم حالم را بر هم نمیزند! من یکی که عاشق گله داری هستم؛ آن هم با یک سگ وحشی!
فکرش را بکن ...چه شود!
زبانش را به دیوارههای دهانش میزند تا قانعم کند:
َ
_ خخخب ششما ککه از ممن نننپرسسیدین؛ فففقط گفففتین...
لبانم را روی هم فشار میدهم .میخواهم جد و آبادش را با فحش بشورم! هر چه بیشتر تحریکم میکند اما چهرهام چون
سپریست که دعوت به جنگش را نمیپذیرد .نمیدانم برای بار چندم ولی باز هم به میان کالم بی سر و تهاش میروم:
_ شما ببعی هم نگه میداری؟!
تعجبی شرمگین در کمین پلکهایش نشست و گفت« :مممنظورتتون »...از نگاهش خوشم نیامد! با عصبانیت میگویم:
«ببعی دیگه؛ ببعی! اینجوری میکنه :بع بعع بععع! میخوای نمونهش رو هم نشنونت بدم که قشنگ تفهیم بشه برات؟! آ...
آ»...
آستین لباسم را تا بازو باال میکشم که پوست صورتش سرختر از حالت عادی میشود .انگار فشاری عظیم روی چشمهایش
مینشیند که مردمکهایش روی کفشهایش میپرد.
_ بببله.
ماهیچهی سمت چپ صورتم را مچاله میکنم .در سمت شاگرد را باز میکنم و خود نیز پشت فرمان مینشینم .تعللاش غرشام
به سمتش تیز میکند:
_ ِد سوار شو دیگه! نکنه میترسی اعوذ بالله هاپولیت کنم؟!
صدایم خیلی خوش است؛ حاال من هی خشنترش میکنم! پسرهی فلک زده! گیر عجب آدم زبان نفهمی افتاده است.
همانطور که به سمت ماشین میآید ،دست و پای جا گذاشتهاش را هم از سر راه جمع میکند.
طوری روی صندی مینشیند ،انگار زلیخا دارد سوار بر تخت روانش میشود! به گمانم لبهایم آخر جر میخورند ،از بس تکههایم
را پشت حصارهایشان سرکوب کردهام.
یک طرف دهانم چون افلیجها به منظور لبخند باال میرود؛ به راستی که ژکوند و لبخندش را از سکه انداختم! چشمم بین موهای
بر هم ریخته و خاکیاش میچرخد و روی پیراهناش قل میخورد .اگر خدا یک روز ،تنها یک روز مرا از جنس این پشههای نر
میآفرید ،قطع به یقین اولین کاری که با اشتیاق انجامش میدادم ،باز گذاشتن سه دکمهی اول از پیراهنم بود! الکردار خیلی
من بیمخ صفا میداد.
به ِ
انگشتان بیجانش که روی یقهی لباسش نشست ،متوجه شدم چقدر در اولین برخورد شبیه به یک احمق رفتار کردهام .لب و
لوچهام آویزان شد .ضدحال بدی بود!
_ خونهتون کجاست خاله؟
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طوری از گوشهی شلوار تا آستین پیراهنش را جمع کرده بود ،آدم میگفت جا کم دارد .در حالی که از نگاه هراساناش ،عرق
شرم ،کلماتی را میباراند؛ انگار نمیخواست به هیچ دالر و ِد ِبنی ،روکش صندلی را کثیف کند .لحظهای ،تنها لحظهای ،حس
کردم یک کیسهی زباله کنارم نشسته است!
_ هوی! با توام!
سرش را باال آورد و به سمت من نتظیماش کرد .شبیه آن بچههای خرابکاری که سر کالس ،حواسشان پی شیطنت است و معلم
یکهو آنها را با یک پرسش درسی غافلگیر میکند! گفت« :بببله؟!» از ناچاری میخواستم ماشین را گوشهای نگه دارم و
گریهای از غضب سر دهم!
_ هوف! میگم خونهتون کجاست؟
لب تر کرد و من برای خود که قرار بود از آنهمه تته پته یک آدرس بیرون بکشم ،صلواتی پیش پیش فرستادم!
_ یییکم ججلوتر مممیرسیم ببه ییه ددوراهی؛ سسسمت چچپیه ممیرسه بببه ررروستااای ممما...
َ
سری تکان میدهم تا حروف اضافهای که شنیدم را از سر بپرانم .هالهای از شک با یکبار پلک زدن ،روی هردو چشمم اطراق
میکند؛ حتی نپرسید چرا دارم با او به روستایشان میآیم!
من سادهام که این کارش را به پای سادگیاش میگذارم ،یا او که به یک دختر غریبه اعتماد کرده است؟ نمیدانم! این آدمها
خیلی غیرقابل پیش بینیاند؛ حتی همین مرد روستایی و گاوچران.
آئینه را صاف روی صورتش تنظیم میکنم .میدانم از اینکه چشمهای یک نامحرم به رویش کلیک کند ،عصبی میشود؛ آن هم
نامحرمی به گستاخی و سرکشی من! خوش دارم آزارش دهم .مثل کسی که گونهی نوزاد را بین انگشتانش میفشارد؛ گر چه
میداند این کار به گریهی او منجر میشود.
شروع به چشم چرانی میکنم .بین خودمان باشد ،به آن موهای قهوه رنگ و مخملیاش حسادتم میشود! تار موهای منی که
دخترم ،به نازکی و لختی او نیست .حتی رنگشان هم انگار فانتزیست! بینیاش را هم گویی همین االن از زیر دست پزشک
پوست روشنت ِر فکاش
زیبایی بیرون کشیده باشی؛ کوچک و سر باال! لبهای کوچک و گوشتی با ته ریشهای روشن که روی
ِ
نشستهاند .قدی متوسط و اندامی ورزیده که با لباسهای گشادش پوشانیده.
ً
خیلی شبیه بچه خرگوش است! به خصوص آن چشمان درشت که اصال کشیدگی ندارند و برقی از شیطنت درش موج سواری
میکند .البته در حال حاضر از بیپرده بودن نگاه دخترکی که کنارش نشسته ،کالفگی بر آن برق چیره شده است! خب ،روی
هم رفته ...چهرهی دلنشینی را صاحب است.
جای تکان دادن دو مثقال زبانی که در دهان دارد ،با اشارهی دستش ،من و ماشین را تا خانهشان هدایت میکند .پنجرهها باز
است و همراه خاکی که از زیر الستیکهای ماشینم در رفته و بلند میشوند ،بویی به داخل میآید که عجیب برایم خوشایند
است.
مرغ و اردکهای اهالی روستا ،های و هوی کنان از سر راهم کنار میپرند .مقابل در آهنی که زنگ زده و از آبی به زرد تغییر رنگ
داده ،صدای گرفتهاش بلند میشود:
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هههمینجاست.

_
***
سطل را از میان دست هایش ،به بغل گرفتم .درش را کنار زدم و بوی شیر تازه سرحالم آورد! زیر گردن سفید گوسفند را نوازش
کردم .کاش میشد یکیشان را به زیر بغل زده و بدزدم اما...
_ چند میفروشی این خوشگله رو؟
انگشتهایش را که ازشان شیر ،چکه میکرد در هم گره زد .با آستین ،عرق از پیشانیاش زدود و انگار که برای گفتن حرفاش
کرد.
پته
تته
همیشه
از
بیشتر
باشد،
تعلل
در
_ بببخخخشید ووولی فففروشی نننیستن؛ ههممشون مااال عععزیززه...
دستم از نوازش پشمهای نرم و برفیاش ایستاد .سطل را بین یک دست و سینهام نگهداشتم و گفتم« :عزیز کیه؟!» پیرزنی که
شیر یک گاو هلندی را میدوشید ،گردن نحیفاش را بلند کرده و رو به من گفت« :عزیز منم دخترم .چی میخوای؟» به دامناش
که حتی چروکها هم نتوانسته بودند آن گلهای زرد رنگاش را از دیده مخفی کنند ،نگاه دوختم .چشمانم دامن را پیموده و از
زن پیر را در بغل داشت،
جلیقهای که باال تنهاش را مزین کرده بود گذشتند تا صورتاش را فتح کند .چینی که کنارهی چشم ِ
نشان از خندههای مکرر او میداد .اندم و صورتش را شکنندگی و فرتوتی در بر گرفته بود.
_ هیچی عزیزخانم .یه سطل شیر از آقا...

ُ
چانهاش در قفسهی سینهاش فرو رفته بود اما حرکت آهسته و بیتپق دهانش را حس کردم که گفت« :مهدی».

_ از آقا مهدی گرفتم؛ میخواستم بپرسم چقدر باید بابتش بدم؟
پولی که پس از تعارف ،قیمت یک سطل شیر تعیین کرد ،روی پلههایی که به حیاط را به ساختمان خانه وصل میکرد گذاشتم.
از عزیز با آرزوی عاقبت بخیری که بدرقهی راهم کرد دور شدم.
یک گله حیوان و درختهایی که بار میوه ،سرشان را خم کرده بود .حیاطشان بوی جاودانگی میداد ...بوی حیات .آخرین دور
چرخشی چشمانم ،گشت و روی پسرک ،فرمان ایست داد .تمام حواس خوب درونم را خفه کرده بودم و صورتم آب و هوایی سرد
و خشک داشت.
_ مرسی.
اما او تا دم در مشایعتام کرد .ماهیچهی دست و استخوان سینهام از وزن سنگین شیر به درد گله میبردند .موهایم بهم ریخته
و با هر قدم ،یک چکه شیر به لکههای بیپایان روپوشم اضافه میکرد .خورشید هم دست بردار نبود و با گرمای اعصاب خرد
کناش ،بر این وضع اسفناک میافزود.
_ ببببدیدد مممن تتاا مماشین سسسطل ررو بببراتوو...
دندان هایم لبانم را از هم باز کرده و به ردیف نشستند .سنگینی ظرف را پیش از آنکه به نقطه سر خط جملهاش رسد ،از روی
شکمم به دستان او منتقل کردم .اعضای بدنم را از هم کشیدم و لنگهای درازم با خشنودی محض ،باقی راه را تا رسیدن به
ماشین پیمود.
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برخالف چیزی که دیده میشد ،عضلههای قدرتمندی داشت .این را از نگاهی دریافتم که به خیالاش نبود چهارکیلو شیر در
بغل دارد! دستی به سر و رویم کشیدم و در نظر خود ،همین برای مرتب شدنم کفایت میکرد .به نیمچه لبخندی که تنها به یک
طرف از لبانش پاچیده بود نگاه کردم .چرا همیشه نصف و نیمه میخندد؟
_ میشه عین آدم بخندی؟ لبهات فلجه مگه؟!
نیش زبانم زهر تلخی بود که جای محو کردن اثر خنده ،به آن شدت بخشید .نگاه عاقل در احمقی نثارش کردم .بخواهند سرش
را ببرند هم آن را از یقهاش جدا نمیکند! کسی نیست بگوید خندهی پسر مردم را به تو چه آخر؟! همین نبودن هم باعث میشود
از رو نروم.
_ همینجا توی روستا کار میکنی؟
نگاهی گرمتر از خورشید ظهرتابستان نثار سر تا پایم کرد .با طمانینه گفت« :ببلی ،گگگلهی ااهالی دده ررو بببه چچراگااه
میببرم و ااز ببباغمون ههم مممیوه بببرداشت مممیککنم ».لهجهی غلیظی که بر زبان دارد ،ادراک سخناناش را
دشوارتر میکرد .پرسیدم:
_ تو آذری زبانی؟!
سرش محض رضای خدا به نشان تایید ،باال پائین میشود .به مبحثمان جهش میزنم و میگویم« :از کار و درآمدت راضی
هستی؟» چشمانش و نه سرش ،برای پیدا کردن مسیر منتهی به ماشین باال میآیند .صدایش را نفسهای نامنظماش قطع و
وصل میکرد:
_ خخخدارروششکر ککه ددستمممون بببه ددهنموون میررسه و مممحتااج ددوست و ددشمن نننیستیم وولی عععزیز
ممیگه ببباید ییه ککار ددرست ددرموون پپپیدا کککنم تتتا ببتوونه ...تاا بتوونه...
گونههای روشناش با آب شرم شسته میشود .حرف زبانش را از چشمانش میشنوم .نگاهم میخیست که با چکش شیطنت به
رویش میکوبم و دست بردار هم نیستم!
_ تا بتونه چی؟
میترسم کلهاش آخر از تناش جدا شده و به سینهاش بچسبد؛ بس که خجل است .از هول اینکه جلویش را نبیند و سطل شیر
پخش زمین شود ،زبان میجنبانم:
_ خب حاال ...چند سالت هست؟
صدای قورت دادن آب دهانش را میشنوم؛ غلط نکنم گلویش هم از داخل ،عرق کرده است! با این قد کوتاهم به زحمت و ستیز
با نور خورشید ،برای دیدناش سر بلند میکنم.
_ بببیست وو هههفت ساال.
کپ میکنم ...زیادی بچهطور است! در دومتری ماشین ،سوئیچ را دور انگشت سبابهام از چرخش نگهداشته و قفل را باز میکنم.
سطل را از بین بازوهای برنزهاش به دست میگیرم و در کفی ماشین و جلوی صندلی راننده میگذارم تا حین رانندگی ،پاهایم
را هرماش کنم و نیافتد.
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خداحافظی میگوید که دوثانیه نگذشته ،صدایش میزنم« :هی ...آقاهه »...فاصلهی اسالمی را رعایت کرده و کمی دورتر از
من میایستد .تلفنام را از ماشین برمیدارم و به سمتش میروم.
_ شماره گوشیت رو بگو!
باز آن سر بیخاصیتاش زمین زیر پایم را طی میکشید! عصبی گفتم« :هوی ببعی! با توام ها »...حتی اخم نمیکند .این بشر
مرض مهربانی دارد! از آن مهربانیهای حال بهم زن!
_ ببببخشیدد وولی ممن گگگوشی ننن...
صدای نوچ از بین لبانم به بیرون فوت میشود .تشر زنان میگویم« :چرا گوشی نداری اون وقت؟!» به زبانش اجازه چرخیدن
نداده و ادامه میدهم« :شمارهی من رو که داری؛ دو روز بعد باهام تماس بگیر ،کارت دارم ».نمیدانم گوسفندچران است یا
خود گوسفند! یعنی ذرهای برایش جای سوال ندارد که برای چه دوروز بعد ،باید به یک دختر غریبه زنگ بزند؟!
_ به سالمت.
درون ماشین جاگیر میشوم و کاری که لحظهی آخر ،جوشش خونش را به یک آتشفشان فعال رساند ،مرور میکنم .خندهام یک
جا بند نمیشد! یعنی دست دادن با یک نامحرم اینقدر گناه نابخشودنی بود؟! از شیشه به قامتاش که با لرزش پاهایش به
جلو هدایت میشد ،چشمکی زدم.
ماشین با صدای غرغری روشن شد .از روستا که خارج شدم ،پنجره را پائین کشیده و دست چپم را بیرون بردم .سرعتم کم بود
اما نه به خاطر رعایت از تابلوی راهنمایی و رانندگی کنار جاده؛ بلکه به خاطر سطلی که بین پاهایم گیر افتاده بود و برای گند
زدن به ماشین ،ورجه وورجه میکرد!
اگر می توانستم مخ ادریک را بزنم که این پسر روستایی را به عنوان آبدارچی شرکت استخدام کند ،خیلی خوب میشد .نه برای
ً
کمک به او و به قولی ،ثواب بردن از این کار؛ بلکه برای سر جنباندن در کارهای ادریک که اخیرا حسابی از دستم در رفته است...
***
شاخههای در هم پیچیدهای که از سر به شانههایم روانه شدهاند را برس میکشم و در همین حین ،به حرکت پرده زیر دست باد
نگاه میکنم .نقطهی تمرکزم از چینهای پرده عبور کرده و خود را به آسمان میرساند .حورا چگونه میان این همه آبی و
سفیدهای یواشکی ،به دنبال تو میگردد؟
در اتاق را پشت سرم میکشم که باد آن را به چهارچوبش میکوبد! و همین تلنگر برای قلمبهتر شدن بغضی که از گلو تا سینه
دارم کافیست .به آشپزخانه میروم ...جایی که همیشه میبود و نیست.
لیوانی از آب سرد کن یخچال لبریز میکنم و بیدرنگ به صورتم برمیگردانم .منافذ پوستیام از سردی به خود پیچیده و بسته
میشوند .از میان مژههایی که آب آویزشان است هم نمیتوان رنگ پریدهاش را به فال ندیدن گرفت!
یقهام خیس است و انتهای پیراهنم هم در راه خشک کردن صورتم قربانی میشود .کاش دستش را بگیرم ،روحش را از این غبار
نگون بشویم و بخوابانم اش ...من خسته است! افکارم از چشمانم بیرون زده و روی تصویر درون آئینه به که چنین قاه قاه
میخندند؟!
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دستان حورا از پشت مرا به آغوشش میفشارد و سرش به شانهام تکیه کرده است .صدایش که میزنم ،نجواهایش نزدیک گوشم
برمیخیزند« :میدونم چقدر ناراحتی یا ...یا وجدانت ...بیقراریهای وجدانت رو میفهمم حوا اما ...اما »...خودش هم متوجه
میشود که دلداری بلد نیست .دست از کلمات میشوید و آغوشش برایم تنگتر میشود.
تنها که شدم ،سری به خودم میزنم .نمیدانم این بغض کبودی که چشمانم را همرنگ خویش ساخته ...نمیدانم این رخت سر
تا پا سیاهم را ...تنها چیزی که میدانم این است ...من خسته است!
ادریک حتی یک روز هم فرصت نداد با این سیاه پوشیدن انس بگیرم که کمر بست مرا بختک شومی کند و به جان دیگری
بیندازد .آنقدر مهربان است که نخواهد در این غم تنها بمانم؛ پس دستم را آلودهی عذابی کرد که عزا به پا کند!
من ناراحت شدن را به یاد نداشتم؛ مهدی بود که مرا با حواس آدمیان آشنا کرد .دستم را گرفت و روحم زنده شد! البته پیش از
آنکه دستم را بگیرد ،استغفار کرد! به یاد آخرین توبهاش که تاریخش به یک هفتهی قبل برمیگشت ،لبخند زدم.
دستش را در مشت خود گرفته و میان دشتی قدم میزدیم که برای پاهای مشتاقمان پایانی نداشت! ملخها از جا میپریدند و
ناسزاهایشان را میشنیدم که انگار استراحتشان را بر هم زدهایم .آفتاب رو به ناپیدا شدن و تمام اینها تنها با او زیبا بود.
شال نازکی که بر سر داشتم ،با شیطنت و دسیسهی باد و مهدی از روی موهایم به شانههایم عقب نشینی کرده بود .کف دستمان
از آنهمه فشرده شدن ،خیس بود اما که خوشش نمیآمد؟!
کفشهایمان که روی زمین کشیده شدند ،چشمان پر مهرش عقل از سرم پراند! تا به حال ،نگاهی چنین پاک و شیفته ندیده
بودم .لبانم از هم باز شدند که باد بدجنسی کرد و طرهای از موهایم را َ
درش هل داد!
متوجهام شد .فشار انگشتانش قطع شد و اجازه ندادم از چنگم در برود! برای هر کاری که میخواهد باشد ،باشد! او باید به یک
دست داشتن عادت کند!
_ مممیخوام ممموهات رو ببدم پپشت گگوشت...
آرام حرف زد و منام که میدانم با اینکار میخواهد از لکنتاش بکاهد تا از دلدادگیام برنگردم .میخندم...
_ بهانه قبول نیست!
و مشتم سختتر میشود .نبض خون در رگ انگشتانش را با کف دست میشنوم! نفسم را از هوایی که شاهد حیات دلدار من
است ،پر میکنم.
_ کاش گناه نبودی تا بیشتر لذت میبردم ...این طمع جنون آوره!
و دستم شل می شود .حرام و حالل را خودش به یادم داد .این را هم گفت که گناه را به دل و جان میخرد تا آرام جانم باشد.
مینشیند و مقابلش مرا دارد .او سر خم میکند اما این هوش من است که از سر میافتد!
_ ما گگناه میکنیم تاا خدا ببخشنده بااقی بموونه.
باد به چشمم نیش میزند و همینطور قلبم طوری از جا میجهد که جسمم به آغوشش فرو میرود .مهدی روی زمین و من
درون آغوش او! اسمم که بیلکنت از زبانش به گوشهایم خزید ،تمام خواستنم شد دستهایی که به دورش پیله کرده بود .و ما
گناه میکنیم تا خدا بخشنده باقی بماند!
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کاسهی چشمم از گنجاندن اینهمه خاطرهی مصور در خود ،درد میگیرد .صدای سوزناک حورا که به حتم باز یاد پدر کرده،
دیوارها را شکافته و خودش را به گوشم میرساند .قلبم جا به جا میشود ...به او گفتهام که باید اندوه داشته باشد ولی کو گوش
شنوا! تنها مهدیست که میتواند آنچه در سینه دارم را احیا کند و یا به اختیار ،بمیراند!
یکی از رشتههای مغزم یادآور میشود که تقصیر از من است! میگوید اگر پایش را به آن شرکت شوم و دفتر ادریک باز نمیکردی،
اکنون بدون دلهره در همان دشت زیبا قدمهای مشتاقت را با او هماهنگ میکردی! و چه کنم که تمام تنام یک صدا او را تایید
میکند؟ من خسته است...
از اشک و زاری گذشته بودم .چشمانم میخیست که سقف اتاق را با ضربههای ممتددش میخراشد .حورا را به زور خواباندم و
کاش یکی هم بود تا مرا بخواباند؛ من خسته است...
دستانم را باال میآورم و جایی نزدیک به چشمانم انگشتهایم را از هم فاصله میدهم .میتوانم انجاماش بدهم؟ آن هم با همین
دستانی که دور گردنش در هم پیچیده یا دستش را بدانها فشرده است؟!
حالتی هیستیریک ،تمام عضلههایم را مطیع خویش میسازد .کف دستانم را با فشار و شدت به بدنم میمالد تا اثر انگشتانش
پاک شود! دستم گزگز میکند و سرخ میشود اما هنوز در وجب به وجباش اثر هر ده انگشت مهدی را میبینم!
تکیهام از تخت برداشته میشود .هیچ کنترلی به روی عضالتم ندارم و صورتم از این وضعیت مستثنی نیست .چشمانم چشمهای
جوشان شده و لبانم به آن ،قاه قاه میخندد!
در تراس را وحشیانه میگشایند و پاهایم به قوطیهای پالستیکی داخل تراس هدف میروند .سلول به سلولم
دستهایم ِ
میلرزد! این لرزه از بند بند انگشتانم که با قوطیهای آبی در تماس هستند به مایع درون ظرف منتقل میشود.
سرم را پیش از آنکه دست پیش ببرم ،بلند میکنم .از ماه خجالت میکشم اما وقتی به این میاندیشم که امشب کامل است و
این یعنی حال بدترم از اوست ،دلم میخواهد به صورت سفیدش چنگ بیندازم!
چنگم به آسمان نمیرسد و روی کف خیس تراس مینشیند .قوطی برگشته و تمام محتویاتش در حال نابود کردن اثر دستان
مهدیست! سوزش از کف هر دو دستم به قلبم میرسد ...غرش برم میدارد! من خسته است...
گردنم را هم تراز با نفس عمیقم باال میبرم و پلکهایم خودکار پائین میآیند .وایتکسها تمام محبت نشسته در دستانم را
زدودهاند و حاال که مطمئن شدهام دستانش را در دست ندارم ،برای کشتناش وسواس به خرج نخواهم داد!
***
زبان در کام بند نمیشود! میخواهد قربان صدقهاش برود و خود را برایش شیرین کند .شیشههای عینک آفتابی هم حریف
مردمکهایم نمیشوند! هی به طرف مهدی ورجه ورجه میکنند .وای از قلبم! کاش بتوانم سینهام را شکافته ،قلبم را برداشته
و رویش از همان مادهی شوینده بریزم! اثر انگشت مهدی را رویش حس میکنم!
آخر من چگونه بین نبضهای قلبی که دست خوردهاش کردهای ،تو را از این دنیا نیست کنم مهدی؟ نفسم سنگکوب کرده و
هیچ جوره راه بیا نیست! به دستکشها و صورتم نگاه میکند .دنبال جواب است .میخواهد بداند چرا مثل همیشه نگفتم
مهدی خوبم؟ چرا آغوشم را از او دور کردم؟ چرا چشم و چالش را بوسهای نبارید امروز؟ و چراهای بسیار ...قلبم زبان باز
سالم
ِ
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گوشت خود گوشای بدوزد و ارتعاش دلم را شنوا
میکند که عزیزجانم ،مرا ببخش ...حوایت را ببخش! کاش قلب مهدی هم به
ِ
باشد.
با توقف ماشین ،هر دو پیاده میشویم .برگ زردی که زیر کفشم خش میکند ،توقف میکنم .بهار فصل شما بود ای برگهای
خزان زده! آن گاه که سبز پوش بودید و به درختان ما نشانی از حیات میبخشیدید .ولی حاال ...برگ را زیر پا له میکنم .یعنی
فصل مهدی من هم غروب کرده؟ آن هم به دست من؟!
شقیقههایم باال گرفتهاند و سرم را منفجر میکنند! یاد حورا برایم زنده میشود که ساعتی پیش ،چگونه داروی بیهوشی در شیر
صبحانهاش خالی کردم و او را با تمام داراییام به یک خداشناس مطمئن سپردم .ادریک را حس میکنم که حرکاتم را به تماشا
مچ دل لغزیدهام را بگیرد و سر از تنم جدا کند!
نشسته است .میدانستم میآید تا ِ
دستم روی اسلحه مینشیند و نگاه مهدی به روی دستم! تعجبی در نگاه همیشه مهربانش هویدا نیست و همین هم دست و
پایم را از نفس میاندازد .انگار از پیش برایش تعیین کرده بودم که طی قراردادی ،دل به او میبازم و بعد ،جانش را میستانم.
دوست دارم سرم فریاد بزند تا انگشت اشارهام به روی ماشه نرود! تنها صدای رقصیدن دشت با باد است که پیچیده اما یک "هی"
کوچک هم میتواند اسلحه را از انگشتان یخ زده و عرق کردهام ُسر بدهد .نمیگوید! هیچ نمیگوید و چشمانش گواه میدهد
که قلوبمان در آغوش هم آرامیدهاند.
صبر ادریک در حال لبریز شدن است و قلب من نیز در حال منفجر شدن! فکر به برنامهی بعدیام ،شجاعتی خالص در
شریانهایم به جریان میاندازد .شجاعتی که بازوی راستم را باال میآورد ،دست چپم را ضامن آن میکند و انگشتم را روی ماشه
مینشاند! آن "ببخش" ای که لحظهی آخر میگویم ،در اعماق لبان همیشه خنداناش گم میشود و اولین شلیک...
تمام کلمات برای به قلم کشیدن احواالتم عقب کشیدهاند؛ عاجز به نظر میرسند .گلوله قفسهی سینهای را شکاف داده که
جایگاه سر و موهای من است! دستی باال میآید و به خون آغشه میشود که دنیای مرا در مشت خود دارد! جان و جهانم به
یکباره در هم میپیچد وقتی روحاش پر میکشد و قامتاش چون درختی تبر زده ،روی زمین میافتد!
هر چه بیشتر میگذرد ،در عمق این فاجعه بیشتر غرق میشوم .گوشهایم را گرفتم تا صدایش را نشنوم .چشمانم را بستم تا
تالطمهایش را نبینم .قلبم را ِسحر کردم تا از سنگ شود! من هنوز کار دارم...
صدای کف زدن ادریک را از پشت سر میشنوم و شلیک دوم ...با لذت به لبان باریکاش که بال بال میزنند ،نگاه خیره میکنم.
چه تراژدی غمناکی! میدانم آنقدر برده در اطاعتاش هستند که تا دقایقی دیگر تمام هستیام را به آتش بکشند!
سر میگردانم .به آرزویی که خودم نیست کردم نگاه میکنم ...کاش هرگز از تو نمیخواستم برای سرکشی به دفتر ادریک بروی!
ثانیهها خفهام میکنند! هر ثانیه بیشتر میگذرد ،انگار دوباره و دوباره در ذهنم میمیرد! گریههایم تمامی ندارد .شاید تا آن دنیا
هم یاریام خواهند کرد.
مهدی عزیزم...
اسلحه بین لرزشهای مکدرش باال میآید و جایی ،کمی آن طرفتر از شقیقهام نشانه میرود .دارم میآیم
ِ

***

_ غروب نشده ،خوت رو برسونی ها!
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صدایش را پشت در جا میگذارم .اندامم در آن لباس سنگین و پر چین ،نای نفس کشیدن هم ندارند .صورتم را به طرف خورشید
ُ
میگیرم .میخواهم تمام آرایشم را آب کند تا سبک قدم بردارم .راه زیادی نیست؛ خانهی گلی چیزی حدود دوکیلومتر از دریا
فاصله دارد.
روی عرشه ،دامنم را باال گرفته و می نشینم .روسری بلند و سفید رنگم کمی کثیف شده است .زانوهایم جمع شده و آغوشم را پر
میکنند .حضور حواسم را به نوری میدهم که سطح آب را پوشانیده .هر بار که دریا خیز برمیدارد ،چیزی درون من فرو میریزد.
کاش دلش به حالم بسوزد ،با حملهای ناگهانی تنم را در خود حل کند و شاید به یک پری دریایی تبدیلم کند.
چشمانم را به جایی که انتهای دریا به نظر میرسد ،مینشانم .مات و مدهوش از آواز موجها میگویم« :میدونی؟ آرزوی
احماقانه ای بود! پری دریایی شدن حتی به قیمت فرار کردن از امروزم هم نمیتونه چیزی باشه که من میخوام .نمیتونم بعد
از اولین لمس تو بمیرم ...نه ،نمیتونم »...حضورش را حس میکنم و حتی لمس هم!
_ اما اگه بشه به واسطهی پری دریایی شدن ،یک روز تو رو کنار خودم داشته باشم ،حرفی ندارم.
ً
لبخندش را میشنوم .به وجد آمده و ادامه میدهم« :اصال قید لمس کردنت رو هم میزنم که تا همیشه کنارت باشم! چطوره؟
یه زندگی بدون بوسه »...اشک که دست خود آدمیزاد نیست؛ هست؟! از من فرمان نمیگیرند این چشمان حریص! صدایم
میلرزد:
_ اما ...اما نه! به نظرم بهتره با همون تماس بمیرم! بمیرم تا بفهمی چقدر سخته کسی که میپرستیش ،توی یک لحظه تنهات
گرم روزمرگی خودم بود! میکشتم و میکشتم؛ تا اینکه تو هم توی
بذاره! تا بدونی این همه سال چی به سرم اومده! من که سرم ِ
این صف اومدی! قلبم هم دستت بود؛ به خاطر همین وقتی تو رو کشتم ،خودم هم قصد مرگ کردم! چرا ...چرا هیچی نگفتی؟
چرا هنوز هم ازم نمی پرسی که چرا کشتمت؟! چرا توی خواب و رویاهام همیشه سکوت به دهن میگیری؟
زمانه در هم شده بود! اویی که باید سوال و جوابم میکرد ،آرام بود و منی که به حتم میبایست پاسخگوی آن شلیک میبودم،
وقیحانه او را مقصر تنهایی و حتی اتفاقات امروز میدانستم .دامن صورتیام را ریملهایم از زیبایی انداخته بود .نگاهم را باال
میآورم ...چقدر در نظرم بزرگتر و مردتر از همیشه شده است.
_ آه! کاش همون روز من هم با تو و ادریک میمردم مهدی ...کاش گلی خانم هیچ وقت هوس نمیکرد به اون دشت بیاد و...
کاش امروز هم مثل اون روز جرئت خالی کردن مغزم رو داشتم!
میبینم که چشمانش ابروانش را به سمت خود میکشند و دلم از این عصبانیتاش هی پر و خالی میشود .سمت چپ لبانم باال
میآید و همزمان ،چشم چپم هم چشمکاش میزند .میدانم هنوز هم از این حرکتم میخندد اما نگاهاش نمیکنم .شاید باید
کمی برایش حرف بزنم...
_ من عاشق وقتهایی بودم که برام پای سیب میپختی!
خندهاش طنین انداز صدای موج و ساحل میشود و من نگرانم! نگران اینکه نکند وقتی ،بیوقتی برایم بخندد و دل دیگری
برای این مدل خندههایش پیچ و تاب بخورد!
_ هیس! میخوای همه بدونن من یه دلبر دارم که از قضا خوش خنده هم هست؟ میخوای ازم بدزدنت؟ آره؟!
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آه میکشم و حس میکنم مثل همیشه نیست .گوشهایم قدرت تشخیص این را ندارند که این صدای خروش خلیج فارس است
یا دل آقای عشق! میدانم همه چیز را میداند و منتظر است برایش توضیح بدهم...
_ مهدی هیچ وقت ازم نپرس چرا تسلیم خواستهی ادریک شدم؛ چون خودم هم جوابی براش ندارم! نمیدونم چرا؛ ولی قلب و
مغز کوچیکم ،هر دو از قدرتش ترسیدن! نمیدونم چرا؛ ولی حس کردم با اینکار الاقل به دست ادریک عذاب نمیکشی و مرگ
راحتی ...مرگ راحتی برات رقم میزنم...
کلمات انگار از گوشت قلبم میمکند که این گونه کم آورده است .هوای شرجی اطرافم ،اعتنایی به داد و بیدادهای قلبم
نمیکند .جانم در میرود که با پرخاش ،مرور گذشتهام را از سر میگیرم و شاید گذشتهمان را:
_ با فکر به اینکه خودم هم بالفاصله از همون راه میام پیشت ،حورا رو خواب کردم و به یکی سپردم ...حورا ...مهدی؟ میدونستی
یکدونه خواهرم برای خودش کسی شده؟ به سرپرستی همون مرد ،االن توی بهترین دانشگاه فرانسه موسیقی میخونه...
با زنده شدن عکسی که هفته ی گذشته ،فوآد با درخواست خودم از حورا برایم پست کرد ،قلبم خودش را پینه دوزی میکند و
محکمتر از همیشه اعالم حضور! سرم را خم میکنم.
_ فوآد میگه هیچی از من بهش نگفته مهدی ...میشنوی؟ هیچی! میگفت نمیخواد فکر سوگولیش بهم بریزه و دلش هوای
ً
من رو کنه ...بهش گفته ...بهش گفته ...گفته که اصال نمیدونه حوا کیه یا چه صنمی باهاش داره ...چند وقت پیش هم بهش
گفته که من مردم ...میشنوی مهدی؟ من رو زنده زنده چال کرده برای تنها کسی که توی این دنیای احمق دارم...
کلماتم فریاد میشود و ال به الی دریا ،به موجهایش قوایی چندبرابر برای غرش میدهند .بینیام را باال میکشم و به صورت
محزوناش بیاعتنایی میکنم .نمیخواهم چشمانش این حقیقت را که تنها خودم مقصر مرده شدن برای خواهرم هستم ،به
دل و جانم بکوبد.
_ میتونی بهم بگی بزدل ،ترسو ...ولی این بزدل ترسو امروز برای همیشه میره مهدی...
صدایم آرام میگیرد؛ دلم میخواهد بگویم ولی او نشنود!
_ میدونم همه چیز رو میدونی .گلی خانم میگه روح مردهها به همهی اتفاقات آگاه هستن ...راست میگه مهدی؟!
از اینکه مرده خطابش میکنم ،تودهای بزرگتر از هر تودهی سرطانی تمام راههای تنفسیام را میبندد! من با خود چه کردم؟!
_ پس خودت بهتر می دونی که هیچ حسی که از عالقه نشات بگیره به امیرعطا ،پسر گلی خانم ندارم؛ حتی یک قاشق چای
خوری! لحظه به لحظهی این ه شت سال ،پر بوده از تو ...گلی خانم میگه باید عاقل باشم و به زندگی برگردم .میگه این ازدواج
میتونه برم گردونه ...میدونی که گلی خانم مزخرف کم نمیگه!
خورشید با بدجنسی پائین میآید و مقابلم ،روی دریا مینشیند؛ غروب است .مهدی میخندد! نه از آن لبخندهای یک طرفه و
حرص درآرش؛ محزون میخندد! جگرم در آن رطوبت به آتش کشیده میشود برای لمس آن خندههایی که دل و دینم را در
دست داشت.
_ دیگه غروبه و ...وقت خداحافظی! چه عجیب که تا چند دقیقهی دیگه حتی نمیتونم بهت فکر کنم اما ...اما یک حرف
کوچیک باهات دارم...
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لبخندی از جنس شرم ،لبان براقم را مزین خود میکند و میگویم« :و من ِکی حرفی به جز دوست داشتنت داشتم؟!» میترسم
پلک ببندم و با رفتناش جهانم در ظلمت فرو برود اما چاره چیست که تقدیر همین است .رفت ...و من خسته است!
زانوهایم راست میشود .دیر کردهام! خدا کند فکر فرار و بیآبرو کردنشان در برابر میهمانان ،به سرشان نزده باشد .قدمهایم از
عرشه و آن غروب خیلی فاصله گرفته اما قلب و روحم همان جا پر کشید ...من دیگر خسته نیست!
پایان
ارتباط با این قلم در تلگرام:
@Romance_Pary
***تقدیم به خانواده عزیزم :نودهشتیای همیشه ماندگار***

جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com

22

WWW.98IA3.IR

پیچیده در روزمرگینگی_ هانیه پروین کاربر نودهشتیا

23

WWW.98IA3.IR

پیچیده در روزمرگینگی_ هانیه پروین کاربر نودهشتیا

