ﻣﺠﺘﺒي صفدري
ﺳﻦ٤٣ :

كارشناﺳي ارشد

اﺳﺘان ﮔيﻼن  ،رشت
» خانه ي اﻣراض «
آنفلوآنزا خيلي هيجان زده بود و داشت تند تند حرف مي زد و ﻻبﻼي حرفاش همونطور يه ريز داشت تپق مي زد و هرچي هم كه

بهش اشاره مي كردم كه بابا داري چرت و پرت مي بافي باز انگار نه انگار  .به هرحال از يه ويروس تازه به دوران رسيده چه انتظاري

مي شه داشت .

سرماخوردگي اون طرف نشسته بود و حتي يه بارم سرش رو باﻻ نكرد كه ببينه اين جوونكِ تيفوسي چي داره قِرقِر مي كنه  .همونطور

سنگين و با وقار نشسته بود  .انگشتا تو هم حلقه كرده و داشت تاب از گره هاي فرش زير دستش وا مي كرد  .آخه مريضي هم انقدر

تو دل برو و جذاب مي شه ؟ اين همه با وجنات و سكنات  .الحق امراض كﻼسيك يه چيز ديگه ان  .حتي وبا و آبله و طاعون با اين
كه تو اتاق كناري بودن  ،نيم رخ شون هويدا بود و روشن بود پيش از شنيدن  ،دل دادن به جلز و ولزاي اين جارچي تازه به دوران

رسيده .

گفت و گفت تا حرفاش ته كشيد  ،اما هيجان هنوز ولش نكرده بود  .خودش رو از روي اين پا مي انداخت روي اون يكي پا و باز از نو

 .عفونت ريوي كه قرمز شده بود و از حرفاي آنفلوآنزا نيمچه كنايه اي هم به خودش شنيده بود خم شد و يه مشت آلودگي پرت كرد
سمت آنفلوآنزا  .آنفلوآنزا يه هويي گفت و پرسيد چته ؟ تو چرا از جا مي پري ؟

عفونت ريوي گفت بي همه چيز اينا كه گفتي از وجنات و شمايلش داشت تنه به من مي زد  .يعني چي تنگي نفس و فﻼن و بهمان

 .من كه از ديشب تا به حال پيش سرماخوردگي اينا نشستم و از اين اتاق بيرونم نرفتم  .بعد رو كرد به سرما خوردگي  .گفت دروغ

مي گم سرما  .من از ديروز تا حاﻻ جايي رفتم ؟ به كسي زنگي زدم ؟ پيغامي  ،پسغامي چيزي دادم مگه ؟

سرما خوردگي يه زاويه داد به گردن و رو كرد به عفونت ريوي و از اون جا سر چرخوند سمت آنفلوآنزا  .عفونت ريوي پي حرفش رو

گرفت و گفت پس اين بي همه چيز چي داره به هم مي بافه ؟

آنفلوآنزا گفت آخه كي با تو كار داره  .كي اسم تو رو آورده ؟ آقا سرما ! مگه من حرفي از عفونت زدم  .فقط گفتم اين غول بيابوني

تو جيبش يه كارت از عفونت ريوي هم داره  .گفتم سرگيجه هم داره و از منم كارت داره  .بابا من خودمم كه گفتم .

عفونت ريوي گفت باز داره حرف خودشُ مي زنه  .خفه شو جونور  ،اين قدر پشت سر اين و اون حرف درنيار  .مگه بزرگتر كوچيكتر

سرت نمي شه .
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آنفلوآنزا گفت چرا سرم نمي شه  .مگه كسي تا به حال از من درشتي ديده و شنيده  .ايني كه مي گم از اين قلتشميِ كه داره تو شهر

جوﻻن مي ده و اﻻناست كه برسه بهمون .

توي همين بگو مگو ها بودن كه جير ينگ جيرينگ الواطي به گوش رسيد  .آنفلوآنزا بفرمايي زد و گفت خود ناكسشه  .شهر رو صداي

زنگ و زنگش برداشته  .بزرگان دايره امراض همونطور سر به تو بودن  ،اﻻ عفونت ريوي كه چشم دوخته بود به در  ،پشت سر آنفلوآنزا

و هر دم حيرت و وحشتش باﻻتر مي زد .

توي يه دقيقه دو لنگه ي در وا شدن و يه جوونكي ريزه  ،با لخ لخ دمپاييش افتاد تو اتاق  .تيغ انداخته بود به موهاي دو طرف سر و

ابرو ورداشته بود  .يه گوشوار بزرگ از پره ي وسط بيني آويزون بود و دو تا هم از نرمي گوش  .يه نگاه به دور و بر انداخت و گفت و
عليك سﻼم  .آنفلوآنزا پشت داد به ديوار و عفونت ريوي نيم خيز شد  .چيزي بين هجوم و فرار بود  .سرماخوردگي بي اين كه سر باﻻ

كنه دست باﻻ آوُرد  ،يعني بي حركت  .عفونت ريوي نشست  .جوونك گفت به ! شيخ بزرگ امراض  .چه سعادتي !

سرماخوردگي سري باﻻ گرفت و چشم دوخت به هيزي توي صورت جوونك  .طاعون و وبا سر كشيده بودن توي اتاق و مشام مي

دووندن پي حادثه قريب الوقوع .

جوونك يقه باﻻ داد و بُلُف زد كه بنده ي كمترين  ،گردآفريد تازه ي دورانم  .يه دور دور خودش زد و گفت هركي حريف اين ميدونه

بسم ا. ...

سرماخوردگي نه پلك زد  ،نه رگش باﻻ اومد و نه نبضش تندتر شد  .گفت  .با چشم امراض منقرض اتاق بغل رو نشون داد و گفت

مي شناسي ؟

جوونك عينك نداشته اش رو باﻻ زد  .خم شد و گفت بزرگان رو به جا نمي يارم  .سرماخوردگي گفت فرداي تواند  ،خوب نگاشون

كن .

جوونك گفت چه آينه ي عبرتي شدن  ،حقا خوف به دلم انداختي سرما جون  .سرطان دستي به سيبيلش كشيد و گفت خفه .

جوونك گفت مادرشوهر .

سرطان رو ز انو بلند شد  .سرماخوردگي تشرش زد و نشست سرجاش  .جوونك كرم ريخت كه هيس ! آفرين بچه ي خوب  .دو تا
بزرگتر حرف مي زنن كه شما نباس پا برهنه بپري وسط  .مگه يادت ندادن جيگر .

سرما خوردگي گفت جوونك ! اگه ارضا شدي به سﻼمت  .جوونك يه بشكن زد  .چرخي به خودش داد و يه نگاه توي چشم حضار

انداخت و زد بيرون  .آنفلوآنزا گفت الفاتحه  .جمع خنديدن  .سرماخوردگي گفت حق با آني يه  .عمرش عمر كرم پيله است  .آتيشت
كه تند باشه  ،زودي نفس كم مي ياري  .اين نصيحتيه كه به همه ي جونا مي كنم  .به طاعون و وبا هم گفتم  .حاﻻ هركي مي خواد

قبول كنه  ،هركي هم دوست داره سرسري بگيره  .يه نگاه به سارس بندازيد  .جمع رو برگردوند سمت تختي كه ته اتاق بغلي بود و
يه جنازه  ،بي حركت روش افتاده بود  .ادامه داد كه مگه كم گرد و خاك كرد  ،كم الدرم قلدرم راه انداخت  .اﻻن چي ازش مونده .

غ ير اينه كه تنش كرم انداخته  ،بس كه ﻻجون اونجا افتاده  .اصن كي يادش سارس چي بود و كي بود .
سرطان گفت حاﻻ اين بي سر و پا كي بود ؟
آنفلوآنزا گفت كوييد نوزده بود ديگه .

سرطان گفت اِ ! كوييد نوزده  ،كوييد نوزده كه مي گن اينه .

آنفلوآنزا گفت آره  .خود ناكسشه .
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عفونت ريوي رو كرد به آنفلوآنزا  .گفت شما حيا كن .
آنفلوآنزا گفت منُ سننه  .من چيكاره حسن جمعم .

عفونت ريوي گفت تو سرطان جمعي .

سرطان گفت حيا كن  .ما رو هم بدنام كردي .

سرماخوردگي گفت پسر جان ! انقدر با راذل و اوباش  ،با اين بي سر و پاها نچرخ  .اِنقدر سر به سر مردم كوچه بازار نذار  .گناه دارن

بيچاره ها  .اين چه وضعه حرف زدنِ بابا جان  .يه كم سنگين باش  .سر به زير باش  .متين باش  .اصالت داشته باش گلم .
آنفلوآنزا گفت چشم  .رو چشم بابابزرگ .

سرماخوردگي گفت اين پسرِ كرونا بود ؟

عفونت ريوي گفت آره  .پسر كوچيكه اش بود .

سرماخردگي گفت نمي دونم چرا اين كرونا همه ي بچه هاش ناخلف دراومدن .

سرطان گفت آخه وقتي پدر با سگ و خفاش و شتر مُتر بچرخه  ،مي خواي بچه اش سالم در بياد .

سرماخوردگي گفت آره ديگه  .همين مي شه  .ولش كنيد  .گور باباش  .زمستون نمي شه بريم يه كم سر به سر مردم بذاريم .
امراض توي اتاق بلند بلند خنديدن .
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