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لعنتبهنوستالژیوهرچیکههست!

قصهشمساهلل

مدتهــا بود کــه میدیــدم تب نوســتالژی بــازی باال
گرفتــه و دهــه شــصتیها همــه فاز پیــری برداشــته و
با آهی از ســر حســرت مــدام خاطرات عهــد عتیق را
مــرور میکنند اما راســتش خیلــی وارد ایــن مباحث
نمیشــدم تا اینکه یک روز در جمعی نشســته بودیم
که همــه از اهلدلهای روزگار بودند و دســت برقضا
همه هم دهه شــصتی .نمیدانم چه شــد که بحث از
سیاســتهای ترامپ و داعش و قابلیت این نســل در
هندل کــردن فرضیه چند همســری به طــور مخفی،
رســید به نوســتالژی .یکی گفت :آقا سندباد یادتونه؟
چقدر باحال بود ،چقدر دوستش داشتیم؟
همــه بهبــه چهچــه کردند اما مــن یاد عمــو قناد و
قلقلی افتادم که عشــقم بود .راســتش من از سندباد
مثــل ســگ میترســیدم از بــس کــه غــول و جــن و
دزددریایــی داشــت ولــی یــک دل نه صد دل عاشــق
قلقلــی بــودم .یعنی دوســتش نداشــتمها ،رســماً و
علناً عاشــقش بودم تا اینکه دست برقضا زد و در یک
میهمانی فامیلی قلقلی را از نزدیک دیدم.
اگــر زلیخــا از دیــدن یوســف دســتش را کاردی
میکــرد ،مــن بــا دیــدن قلقلــی از شــدت هیجــان
گرداگرد ســالن خانه میزبــان را کلهمعلق زدم و مثل
اســب شــیهه کشــیدم .پدرم کــه در عین روشــنفکری
بــا جریــان ایــن عشــق کنــار آمــده بود دســت مــن را
گرفــت و بــرد نــزد معشــوقم و بــا حالتــی آمیختــه از
شــرم و نفرت گفــت« :آقا این دختر ما خیلی شــما رو
دوســت داره!» قلقلــی هم دســتی به ســر من کشــید
و گفت«:چــه دختــر نــازی هــم هســت!» همانجــا
بــود کــه مــن فهمیــدم عشــق یــک دروغ نفرتانگیز
قلقلــی من! عشــق من! بــا آن اداهای
بیش نیســت!
ِ
گوگولــی مگولــی و الل بازیهــای دلبرانــهاش ،صــدا
داشــت در حد رضا صادقی اما بــه من دروغ گفته بود
که الل است.
خالصــه این خیانت و فریب خیلــی تأثیر ناجوری
در روحیــه مــن گذاشــت و از آن بــه بعــد کالً نگاهــم
نسبت به عشق و برنامه بچهها و مشکالت گفتاری به
کلی دگرگون گشت.
بــه خــودم که آمــدم دیــدم رفقــای دهه شــصتی
دارنــد از خاطــره اتوبــوس دو طبقــه حــرف میزننــد
و کیــف میکننــد امــا مــن بــا شــنیدن اســم اتوبــوس
قدیمــی تشــنج کــردم و افتــادم روی زمیــن .یــادم
آمــد کــه یکبــار بــا مــادرم ســوار اتوبــوس شــدم ،آن
وقتهــا هم خیلی کســی اعتقــادی به ایســتگاه و این
شــیک بازیهــا نداشــت .مــادر مــا هــم یکهــو از روی
صندلــی پرید پایین و گفــت :آقا نگهــدار! آقا هم نگه
داشت.
از آنجــا کــه آن دوران بچه ارزشــی در حــد دمپایی
پاره داشــت مــادرم (نمیدانم عمداًیا ســهواً) من را
جا گذاشــت و جلو جلو برای خودش رفت ســمت در
اتوبــوس .مــن هم کــه یک بچــه ریزهای بیــش نبودم
دوان دوان به دنبال مادرم دویدم.
مــادرم پیــاده شــد کــه راننــده در را بســت امــا من
مانــدم الی در .درحالــی که کلــه ام رو بــه خیابان بود
یــک ایســتگاه روبــه مــردم گریــه کــردم و ضجــه زدم
کــه یک باشــرفی بــه راننــده بگوید مــن نصفــه پیاده
شــدهام ،اما ملت چنــان از دیدن یک بچــه الی در به
غــش و ریســه میافتادنــد کــه وقــت نمیکردند یک
کمکی هم بکنند .از آنجایی که هر ســختی که انسان را
نکشــد حتماً او را قویتر میکند بعد از تداعی خاطره
اتوبــوس و قلقلــی و یکــی دو خاطره دیگر بلند شــدم
دمپایــی ابری صاحبخانه را از پایــش درآوردم ،بردم
زیر شیر خیس کردم و با دمپایی خیس قاطعانه یکی
یــک ضربــه در دهان خوبــان دهه شــصتی کوبیدم تا
بداننــد که دیگر نبایــد در حضور من نوســتالژی بازی
دربیاورند.

شــمساهلل خانهنشــین بود ،یعنی از همان روزی که ُمچ و پنجه
پایــش شــروع کرد به بــاد کردن ٬رفت تــوی اتاقــش و هرگز از آن
بیــرون نیامد و جــز «اِهِن» هیچ نگفت .شــمساهلل ســیاه بود و
چاق و کچل .همیشــه خدا چند تار موی ســیخ و کوتاه دور سرش
دیده میشــد و کلهاش شــبیه خورشــید در نقاشــی بچهها شده
بود .شــمساهلل ســیاهترین خورشــید دنیا بــود ،صورتش آنقدر
ســیاه و آفتابســوخته بــود کــه همــان چند تــار موی ســفیدش
بدجور توی چشم میزد.
هنوز یک روز از دامادیاش نگذشته بود که علیل شد .فردای
عروســیاش با عذرا ،رفــت کارخانه ذوبآهن و وقتی مشــغول
تعارف شــیرینی عروســی به همکارانش بود پای راســتش توی
ِ
آهــن ُمــذاب فرو رفــت و راهــی درمانگاه شــد .وقتی به
مجــرای ِ

عذرا هفت هشــت شــکم زایید ،اما همه بچههایش نارنجی
آهــن زنگ زده
بودنــد ،یعنــی رنگ موهــا و پوستتنشــان ِ
رنگ ِ
بــود ،حتــی تنشــان بــوی آهــن مــیداد .وقتــی عــذرا هفتمین
گلدان ســنگی و
شــکمش را زاییــد پــای شــمساهلل انــدازه یــک ِ
بزرگ شــده بود .وقتــی پایــش را روی زمین اتاقکش میکشــید
صدای ســنگ میداد .حتی عذرا از پای شــوهرش جای آسیاب
در خانهیشان را زد .جماعتی
اســتفاده میکرد .یک روز شانس ِ
پزشــکان اروپایی به خانه آنها آمدند و از شــمساهلل خواستند
از
ِ
تا همــراه آنها بــه آلمان بــرود ،میخواســتند روی پــای عجیب
و غریبــش تحقیــق کنند و بعــد هم مفت و مجانــی جراحیاش
کنند .شــمساهلل کمی فکر کرد و بعد جواب داد« :اِهِن» اشــک
توی چشــمان عذرا جمع شــد ،گفــت« :از خر شــیطون بیا پایین
مرد! بــرو بذار دوا درمونــت کنن» اما شــمساهلل تصمیمش را
گرفته بود ٬دلش نمیخواســت از اتاقکــش دل بکند ،اخم کرد و
محکمتر از قبل گفت« :اِهِن»
شــانس همانطور که آمده بود ،رفت! عذرا آه کشــید و سراغ
قلمو و قوطی رنگ رفت و پای شوهرش را رنگ زد تا دیرتر زنگ
بزند .شــمساهلل هم با رضایتاِهِــن گفت و بعد هم ُخ ُ
رخرش
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آهن مذاب روی پایش سرد شده بود و نمیشد
درمانگاه رســید ِ
آن را از روی پوســتش برداشــت ،آهن و اســتخوان به هم جوش
خورده بودند .شــمساهلل آنقدر از درد فریاد کشیده بود که دیگر
صدایش درنمیآمــد .انگار آهن مذاب تــوی رگهایش جاری
شده و تمام وجودش را آهنین کرده بود.
وقتــی از درمانــگاه بــه خانــه آوردنــش با انگشــت بــه اتاقک
گوشــه حیاط اشــاره کــرد .عذرا تشــک و پتوی شــمساهلل را توی
اتاقــک پهــن کــرد و همانجــا از شــوهر علیلــش پرســتاری کــرد.
مدتی گذشــت ،شــمساهلل به اتاقکش عادت کــرده بود و حتی
بــرای قضای حاجت هم از آن بیرون نمیآمد و هر وقت تنگش
میگرفت فریاد میزد« :اِهِن».
مدتــی بعد پای علیل شــمساهلل بــاد کرد .پایــش روز به روز
بزرگتر ،سنگینتر و سختتر میشد .اگر دست روی پنجه پایش
میگذاشتی انگار سنگی سرد و سخت را لمس میکردی .پایش
دل آدم را آشــوب میکرد.
آنقدر زبر و ســفت بود که تماشــایش ِ
پوســت کمکــم روی آهنــی که بــه پایش چســبیده بود پیشــروی
میکــرد و بــوی عفونــت و زنگ آهن همــه اتاق را برداشــته بود.
هر کســی بــه خانه عــذرا میرفت قبــل از اینکه به اتــاق پذیرایی
بــرود کمــی پشــت در اتاقــک شــمسا ...میایســتاد و چــاق
ســامتی میکرد ،شمسا ...هم در پاسخشــان جز «اِهِن» هیچ
نمیگفت .میهمانها تا آخر شب با عذرا و بچههایش بگو بخند
میکردند و کاری به شــمساهلل که آن سوی حیاط توی اتاقکش
بــود نداشــتند ،فقــط موقــع خداحافظــی دوباره ســمت اتاقک
میرفتنــد و شــمساهلل هم اگر بیدار بود با «اِهِن» پاسخشــان را
میداد.

بلند شــد .ســالها بعد ،وقتی شــمساهلل ُمرد ،تا چند روز کســی
خبــر از مرگــش نداشــت .بچههایــش از آب و گل در آمده بودند
ســر یک چهارراه میایســتادند و فال و سیدی و
و هر کدامشــان ِ
ُلنــگ میفروختنــد .عذرا هم آنقــدر فاصله اتاق اصلــی تا اتاق
شــمساهلل را طــی کــرده بود کــه پاهایش سســت و لرزان شــده
جان این را نداشــت که مدام به شوهرش سر بزند.
بودند و دیگر ِ
شــمساهلل مدام اهن اهن میکرد اما گوش های عذرا ســنگین
شــده بــود .بدش نمیآمد از شــر شــوهرش خالص شــود .برای
همین وقتی خانهشــان توی طــرح افتاد به مأموران شــهرداری
نگفــت که شــوهرش تــوی اتاقک اســت .صــدایاِهناِهنهای
شــمساهلل در صدای لودرها و کامیونها گم شــد و زیر تلی از آوار
زدن نخالهها پیدایش کردند.
دفن شد .چند روز بعد ،موقع بار ِ
جنــازهاش آنقــدر ســنگین بــود کــه نمیشــد از زیــر
آوار درش آورد ،مجبــور شــدند پــای بــزرگ و بــاد کــرده و
سختش را بُبرند.
وقتــی پــای بریــده روی زمین افتاد صــدای آهــن داد و زمین
بار آهن قراضهها انداختند و فرســتادند
فرو رفت .پایش را توی ِ
کارخانــه ذوب فلــزات .امــا کســی بــه زن و بچــهاش پولــی نداد،
نشــانیای هــم ازشــان نداشــتند .پــای شــمساهلل را تــوی کوره
انداختنــد ،وقتی ذوب شــد با پایش میله پرچم ســاختند و میله
را روی پــل فردیــس کاشــتند .از میلــه پرچــم کــه بــاال میرفتــی
میتوانســتی کارخانــه ذوب فلــزات را ببینــی ،روی نقالهها را که
نگاه میکردی پر بود از دســتها و پاها و بدنهای آهنی که یکی
یکــی توی کــوره میافتادند و از آن ســوی کوره شــبیه میله پرچم
بیرون میآمدند.

