الهام سيدحسيني

سﻦ ٤٤

كارشناس مامايي
نام داستان  :راه

يك سال از مرگ نا خدا مي گذرد .مهم نيست من چه احساسي دارم از آن روز مرگ در همسايگي مان اطراق كرده است .هر روز

يك نفر از ما مي ميرد .بعضي روزها بيشتر از يك نفر .تا به حال چهار صد و هفتاد و يك نفر را باندپيچي كردهايم .گذشته از اينكه

كلي پارچه براي اين كار هدر دادهايم گمان نمي كنم اين باندپيچي كردنها فايدهاي داشته باشد .مردهها مردهاند و زنده نخواهند
شد ،هزاري هم كه عروسك گردان بگويد » آنها را بر مي گرداند« من باور نمي كنم.

ديروز مجبور شديم باندپيچي هاي ناخدا را باز كنيم و بيندازيمش داخل كوره .بعد از يك سال اجساد شروع مي كنند به ترشح

گازهاي سمي .عضﻼتشان آب مي رود ،چشمانشان از حدقه آويزان مي شود ،ولي استخوانها مقاومند سالها همين طور مي مانند.

استخوان هاي بيني ناخدا خرد شده بود .پرستار مي گفت » :مال مشتي است كه قبل مرگش از بوكسور خورده«.

بيچاره فرصت نكرده بود بيني شكسته اش را مداوا كند .قرعه كه به نامش افتاد شجاعت نشان داد و گفت» :بﻼخره يكي بايد اين

راهو تا ته بره «.حتي به وسط هاي راه هم نرسيد.

هيچ كس نمي داند آنجا چه خبر است غير از پرنده باز كه وقتي نوبتش شد از نيمه راه برگشت .شايع شده بود اصﻼ راه را شروع

نكرده است .ولي خودش مي گفت» :جهنم را به چشم ديده « .تعريفش از جهنم را باور نكرديم مي گفت » :آن بيرون پر است از
هيوﻻهاي گرد و بزرگ كه همين طور قل مي خورند و از روي هر چيزي عبور ميكنند و لجن متعفن بر جا مي گذارند «.شايد راست

مي گفت ،بعدش كه اعدام شد مطمئنا جهنم را ديد.

از همه عاقلتر نقاش بود .او لباس رباطها را پوشيد اگر رباطها مي توانستند تا آن سر راه بروند و اجساد را برگردانند شايد مي شد

درون لباس آنها همهي مان جان سالم به در ببريم .سه روز آن تو بود .روز سوم رباطها پسش آوردند ،سوخته بود ،جزغاله شده بود.
از آن روز هر كس اسمش از كوزه بيرون مي آمد روغن ضد سوختگي به سر و صورتش مي ماليد اما وقتي فهميديم اين كارها بي

فايده است دو ماه و بيست و يك شب آرزو كرديم قرعه به نام آتش نشان بيفتد كه افتاد .او با تجهيزات كامل وارد راه شد اما وقتي
رباطها دنبالش رفتند او را كه مثل ماهي درون قالبي يخ گير افتاده باشد باز گرداندند .آتش نشان دستانش را به ديوار قالب چسبانده

بود و جوري با وحشت نگاه مي كرد كه انگار زنده است و دارد فرياد مي زد» :بشكنين ،اين قالب يخ رو بشكنين و نجاتم بدين« هيزم

شكن يخ را شكست يا شايد كوهنورد بود ،نمي دانم .ولي آتش نشان زنده نشد .از وقتي او را به سردخانه منتقل كردهايم ديگر براي
نگهداري اجساد نياز به يخ اضﻼفي نداريم.

ستاره شناس مي گويد» :راه انشعابهاي گوناگوني دارد .به تعداد همه ما آن جا انشعاب هست .بعضيها كوتاهند ،بعضيها طوﻻني،

بعضيها روشن ،بعضيها تاريك ،آتش و سرما هم يكسان نيست ،سم و دود هم دارد ،بيماري و ويروس هم فراوان است .اما راه انشعاب

خوب هم دارد .فقط يكي بايد شانس بياورد آن انشعابي را كه هيچ خطري ندارد يا خطر كمتري دارد انتخاب كند آن وقت همهي

ما نجات پيدا مي كنيم« .من كه حرف هايش را باور نمي كنم اما جرئت نميكنم به كسي در اين مورد چيزي بگويم .يك بار آهن گر
با او مخالفت كرد رو به رويش ايستاد و گفت :اگر راست ميگوئي بگو چرا تا به حال كسي وارد اين راه خوب نشده است  ...حتي اگر
تصادفي هم باشد بﻼخره بعد از اين همه تلفات يك نفر بايد اين انشعاب خوب را پيدا مي كرد.

ستاره شناس كتاب هايش را بغل زد و گفت :من دارم از علم واقعي حرف مي زنم نه احتماﻻت غير واقعي.

آهنگر پوزخند زد :كدام علم؟ حاضرم شرط ببندم توي عمرت يك ستاره هم نديدي.

ستاره شناس سرخ شد ،تري چشمانش را با پشت دست پاك كرد و گفت :من مثل تو فراموشكار نيستم  ...من همه ي ستاره هاي

دنيا را ديدم  ...از ب زرگ تا كوچك  . ...اگر آن باران سمي نمي باريد حاﻻ فرسنگ ها دور از زمين داشتم ستاره مي چيدم.

آهن گر از روي حسرت سرش را تكان داد» :ولي چه فايده ،حاﻻ قادر به ديدن يك متر بيرون از اين غار نيستي «. ...روي صندلي

نشست و سرش را بين دست هايش گرفت  :همه مان اينجا خواهيم مرد  ...بدون اينكه بدانيم آن بيرون چه خبر است. ...باران بند

آمده يا هنوز هم دارد تف و لعنت روي زمين مي بارد..

ستاره شناس دستش را دوستانه روي شانه او گذاشت :اين را از من بپذير دوست عزيز ،ما شانس آورديم اينجا زنداني هستيم .آن
نيروي كه ما را قبل از باران اينجا زنداني كرد به ما لطف كرده ...ما بايد سپاسگذار او باشيم.

من چيز زيادي از آن نيرو يادم نيست  ...بقيه هم يادشان نمي آيد چطور از اين غار سر در آروده اند ...همه چيزي كه مي دانيم و به

گنگي خاطر مي آوريم اين است كه باراني سمي باريد و زمين را نابود كرد ،ولي ما در اين غار چشم باز كرديم .همه سالم هستيم.
كسي از ن فس تنگي رنج نمي برد .روي پوست هيچ كدام تاول هاي بزرگ جوانه نمي زند و مايع سياه قي نمي كنيم.

ستاره شناس زانو زد ،همه پشت سرش زانو زدند و از نيروي كه ما را آنجا زنداني كرده بود تا زنده بمانيم تشكر كردند .همه به غير از

آهن گر  .فرداي آن روز آهن گر راه خودش را رفت .البته كه به جاي خوبي نرسيد.

ديروز آمار گرفتم .هنوز سه هزار و سيصد و نود شش نفرمان زندهايم ،قرار گذاشتهايم هركسي وارد راه مي شود مسير عبورش را

عﻼمتگذاري كند تا نفر بعدي ديگر از آن سمت و انشعاب نرود .يعني مي توانيم سه هزار و سيصد و نود و شش انشعاب را امتحان
كنيم ،بﻼخره راه خودش را به يكي از ما نشان مي دهد.

صداي ناقوس عزا مي آيد .جسد ديگري از راه رسيده است .تنها كسي كه رباطها نتوانستهاند جسد يا نشانهاي از او را برگردانند
تردست است .با شناختي كه از او داريم مطمئنيم راه را پيچانده و نرفته است و دارد به شكل نامرئي بين ما زندگي مي كند به

خصوص كه هر از گاهي چيزهائي ضروري از اتاقهايمان غيب مي شوند .مثل جعبه كمكهاي اوليهي پرستار ،شيريني هاي قناد ،يا

كيف لوازم پيرايش آرايشگر.

همه براي تماشا آمدهاند ،جسد آوازه خوان را آوردهاند .انگار دست نخورده است .رباطها علت مرگ را مشخص مي كنند .معلوم مي
شود همانجا پشت دروازه سكته كرده است .حيف شد او مرگي بيمعني داشته است ،هيچ انشعابي را كشف نكرده است .نبايد او را

مثل بقيه باندپيچي كرد ،بايد بيندازيمش داخل كوره .اين اواخر سوخت كم آوردهايم .نمي توانيم هر وقت دلمان خواست حمام كنيم

يا شب ها از سرما به خودمان مي لرزيم .انرژي سوختن اجساد تاريخ گذشته هم صرف بسته نگه داشتن در آهني مي شود.

زنگ تجمع را زدند .در سالن اجتماعات جمع مي شويم .عروسك گردان دستش را توي كوزه مي برد ،كاغذي را بيرون مي كشد و

آن را جلوي منشي مي گذارد .نفسها توي سينه حبس شدهاند ،هيچ كس پلك نمي زند .منشي با صداي بلند مي خواند :آمارگير.

من نفر چهار صد و هفتاد و دوم هستم.

ترغيب كننده پيشانيام را مي بوسد .حرف هائي مي زند كه هيچ معنائي ندارند .مرا دست مشايعت كنندهها مي سپارد .با لباس فرم
سياه و سر نيزه هاي پوﻻدي دنبالم مي آيند تا مطمئن شوند وارد راه خواهم شد .تشويق كننده ها در دو سمت ايستادهاند .دست مي
زنند ،مرا لمس مي كنند ،قوت قلب مي دهند و سرود مي خوانند.

به دروازه مي رسيم .همه عقب مي ايستند ،دروازه بانها با زره هاي سنگين ،كﻼهخود و عينك هاي دودي كه جائي را نمي بينند چرخ

بزرگ را به زحمت مي گردانند .در آهني با صداي تپش قلبم باز مي شود .در يك لحظه سرما و گرما  ،نور و تاريكي  ،اميد و نااميدي

 ،مرا دوره مي كنند .به سمت ترغيب كننده بر ميگردم .او وقتي پيشانيام را مي بوسيد پرسيده بود » :آيا خواسته يا آروزئي دارم؟

كاري هست كه او بتواند برايم انجام دهد؟ پيغامي هست كه بخواهم به كسي برساند؟« به او گفتم » :دوست دارم نفر سي هزار و
سيصد و نود و ششم باشم يا نفر هزارم .يا ﻻقل نفر پانصدم .حتي نفر چهار صد و هفتاد و سوم بودن هم خوب است«.

ترغيب كننده بندهاي پشت پيراهنم را مرتب كرد و دم گوشم گفت :يادت باشه همه همين آرزو رو دارن و تو داري اونارو به آرزوشون

مي رسوني.

من نميخواستم  ،من نمي توانستم آرزوي ديگران باشم ،من خودم آرزو داشتم ،خواستم برگردم .سر نيزهاي پشت گردنم را گزيد و
من در راه افتادم.

