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داستاني كـه   . اين داستان با اجازه خانم الياتي و از وبالگ شخصي ايشان  گرفته شده است                   
  .پيش روداريد داستاني است كه در عين كوتاهي، بسيار تاثير گذار و عميق است

ي ميـك   ها  فارش خود خانم الياتي تصوير يكي از نقاشي       تصوير صفحه اول اين داستان به س         
و ايـن نـشان از تيـز          . م ربط عجيبي به داستان پيدا كـرده       كه به نظر شخص خود    . فينچ است   

  .اميدوارم همه شما مثل من از خواندن اين داستان كوتاه لذت ببريد. هوشي خانم الياتي دارد 
  
  
  

  با تشكر 
  حسين اوشني 
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  براي رضا تقوي          

  

 دم و باز دم

   

   

هايش هنوز هـم     در شعر  ،اني است بي باغ    كه دانشجوي سال اول رشته     ،د خواهر زاده ام ميال      
  !   خطاب مي كند»شما«سوسن را   گلمحض احتياط،

  »اي نوشتين؟ چيز تازه ؟داستان تازه چه خبر«: مي پرسد،مثل هميشه از گرد راه نرسيده   
ام از سر كار به خانه بـر         ها جنازه   بداند و چه فايده كه بداند  وقتي شب         و چرا    ،از كجا بداند     
كـه خـودم را      ،ي امشب را بخواب و از فـردا شـب بكـوب بنـويس اسـت                 با وعده  ،گردد مي
  كشانم به رختخواب؟ مي
كـشم و    صندلي را عقـب مـي      ،گذارم روي ميز   ريزم و با ظرف ميوه  مي        دو فنجان چاي مي      
پـر و   بلنـد و تـو  .  حسابي استخوان تركانده  ،از چند ماه پيش به اين طرف      . يشرو  به  نشينم رو   مي

 موهاي مرتب و    .كنم  با دل سير نگاهش مي    . به او ساخته  م است آب و هواي رشت       معلو. باريك
. گاه داسـتان شـده       مسئول كار  »گيلماخ« سايت ادبي  گويد در  مي. ترش كرده    خوش قيافه  ،كوتاه  

خواهـد    گذارم هـر چـه دل تـنگش مـي           مي... ل كرده و چه و چه     ش حسابي گ  ا گويد سايت   مي
  !و مي گويد كه شعر گفتن را رها كرده و سفت و سخت چسبيده به داستان.  بگويد،بگويد

  . وعاقبت مي رود سر اصل مطلب
  »حوصله ي شنيدنش رو دارين؟. وشتميه داستان تازه ن« -

  .ن و نوشتن نيستمن و خواندد شنيدگويم كه تازگيها توي مو به او نمي

  .هيچ وقت. در هيچ شرايطي. واهم گفتخن» نه «به اوهرگز 
  ! شود  نمي.من نمي كشم.مي كشد . داستانش شروع خوبي دارد. خواند او مي

  دلم گرفته است«
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    دلم گرفته است
   به ايوان مي روم و انگشتانم را

  ي شب مي كشم برپوست كشيده
   »...ي رابطه تاريكندها چراغ

  »ور بود؟ خوشتون اومد؟چط« -
  ».دستت درد نكنه. خوب بود «-

بده خودم سر فرصت يك باره ديگه       « . دستم دراز مي شود طرفش     ،اش وا نشود   ام پيش   و تا مچ  
  ».بخونمش

  ».خيلي عالي مي شه«
 .بايد دوباره خودم را پيدا كنم

 : گويم مي. كنم  شوم و به سيب توي دستش اشاره مي  بلند مي،خندم مي

  »!برم دنبال يه لقمه شام رو نيوردي ها ميوه دخل   ات«
  .   گرداند سر جايش سيب را پوست نكنده بر مي. مي شودتا گوشهايش سرخ 

   »؟ كمكي مي  خواين« 
از قيـا فـه اش      .  رو عـوض كـن     اگه حالش رو داري شكل و شمايل وبالگ ام        . چرا كه نه  «    

  ».سيرم
   »! شيناقل هفته اي يكي دوبار به روز البشرط اينكه شما هم. حرفي نيست. باشه«

  كسي مرا به آفتاب «
  معرفي نخواهد كرد
  كسي مرا به مهماني

   نخواهد بردها  گنجشك
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  پرواز را بخاطر بسپار
  »پرنده مردني ست

 ريـز   روي تختـه حـسابي    . گنده ي گاز دار     ي  ها   با كارد بزرگ آشپزي مي افتم به جان پياز           
  .به هق هق افتاده ام. هاشكم جاري شد. ريزشان مي كنم 
ه روز مي شوم ب   

  ب
ب

ه روز مي شوي 
      ه روز مي شود

بـه جـايي    .  در چه مرحلـه ايـه      راستي رمانتون «:مپيوتر مي گويد  صداي ميالد از پشت ميز كا        
  »؟رسيده

  !آش سرد شد. سار از درخت پريد. ساعت چند بار پياپي نواخت
ايـد  ب. افتم   ريزم،با قاشق چوبي به جانش مي      خرد شده را روي پياز داغ طاليي مي           سبز لوبيا   

 .درست و حسابي سرخ شود

  هنوز خاك مزارش تازه ست«
  »...مزار آن دو دست سبز جوان را مي گويم

بندم و در قابلمه     كنم و رويش آب مي     فرنگي و ادويه پلويي را به قابلمه اضافه مي         رب گوجه    
  . گذارم را مي

گفـت وسـواس     اسـتادمون مـي   ...گذارين خاش مي  ه به خش  زيادي مت ... دونم عادتتون رو مي  «-
  ».بنويسين  تمومش كنين  ديگه... زيادي توي هيچ كاري  خوب نيست 

 .با تشنگي پير مي شويم : شهرزاد شاعر مي گفت 
  »روغن زيتون بو دار دوست داري؟«
  ».خيلي نه«
  » بريزم توي ساالد يا نه؟؟ خيلي نه  يعني چي«
 ».يه كم لطفا«
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  .ساالد را بدون روغن زيتون مي گذارم روي ميز آشپزخانه  ظرف 
  »با رنگ سرمه اي موافقيد؟«

 داره تـو بخـواي بـا اونـا چكـار            بـستگي .  به رنگهـاي همجـوارش     ،بستگي به زمينه داره   «   
  »گم؟ درست مي...كني
شـاپ     روي برنامـه ي  فتـو        ،انگار  در حال كشف و هم آميزي رنگها        .   صدايش نمي آيد     

 . است

  . گذارم روي قابلمه دم كني مي. ماند دم كشيدن پلومي . ام خلفات روي ميز شام را چيده م   
  ».شام تا يك ساعت ديگه حاضره«
 ».نوشتن رمانم را از سر خواهم گرفتز امشب ا«

  ». تا مجبور نباشم دو شيفت كار كنم،رسانم هايم را به حداقل مي از فردا هزينه«
  »...آورم ال ديگر در مي را تا سمجموعه داستانم«

   »!ي ساده كوچكها  دلخوشي.ي فريبندهها وعده«
  .جوري كه صدايش چهار ستون خانه را بلرزاند ...!يك موسيقي ناب

  .مي نشينم به اتو زدن يك خروار لباس شسته.  گذارم را مي ) ( SUFI SOUL دي  سي

  !از امشب به روز خواهم شد
  !د نازنين داستانش تمام نش

  .د  در گير بازي با رنگهاست ميال
 مدام بـه  ،ها نگار اسكندر فر در حال پذيرايي از مهمان   . آيد   صداي قاشق چنگال و حرف مي        

 از جمله سيمين    ها  مهمان خيلي از    ،قبل از شام  . گردد  رود و دست پر به سالن برمي        آشپزخانه مي 
با ) حتماال  خسته اش كرده بود     مه هم ا  كه بيمار بود و مراسم اختتاميه جايزه شعر كارنا        (بهبهاني

امـشب قـرار نيـست      . ز شام گل مي گويند و گل مي شـنوند         بقيه سر مي  .  پسرش علي رفته اند   
كـه  «حتي نـازنين    .  شب را به ديگران حرام كند      ،ي ابدي ها   و چس ناله   ها   با چه كنم نكنم    كسي

 سـراميك    روي كـف پـوش     ورده و با كله   ساعت پيش پايش پيچ خ       كه يك  » بود ها  دوست گل 
  !افتاده
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 گفتـه بـود   انگار به رضا تقوي...  !چرا..  نمي گويد »آخ« حتي ، وقتي از زمين بلندش مي كنند 
  ».چيزي نيست«:

  ».م نشست و در خودش  فرو رفت وقت كنار آن«:گويد رضا مي
  .زند اب غذايش نوك مي آتش شومينه ودر سكوت به بشقحاال هم نشسته دم

 نزديـك   ،نشيند  آيد و مي    خجالتي اش غذا مي كشد و با زنش مي        ي  ها  ضا چايچي براي بچه   ر   
خورند و هـر   اند و شامشان را مي  به رديف روي مبل راحتي نشسته      ها تايي از مهمان   چند. نازنين

 و مهـين خـد يـوي        شمس لنگـرودي  .  به به و چه چه مي گويند       ،پخت نگار    به دست  از گاهي 
بلند بلنـد حـرف   . حال خوردن مرغ و ساالد هستندر  د،اسد امرايي و دو سه نفر ديگرواحتماال  

امـشبي را كـه در       «.ل امشب به فكـر خيلـي چيزهـا نيـستيم           الاق ،خيلي از ما  . زنند  مي
  .نازنين صدايش را كم مي كند.... »آنيم

.  وارد اتـاق شـد     مرگ سرش را انداخت پايين و     . ننواخت/ پي نواخت     چند بارپيا  سـاعت     
نـازنين   تا وقتـي كـه       ،زير كاه كه كسي حضورش را حس نكرد         موذي و آب   ،آنقدر بي صدا    

  .روي شانه ي چپ در بغلش افتاد
مي بينيـد كـه زورم      : ه ما نگاه مي كند كه انگار بگويد       دكتر جوري ب   ، توي درمانگاه لواسان     

  . پاراوان سفيد را يكسره ميكشد روي زندگي نازنينو! نرسيد
  . حاال ديگر دستمان به هيچ جا بند نيست

 حال  نازنينش را     ،رسد  به هر كدام از ما كه مي      . رود  طرف مي   رضا تقوي به اين طرف و آن            
 دنبال دكتر جـوان     .فقط يكي از ما در جوابش پرت و پال مي گويد          . گوييم  چيزي نمي  .پرسد مي

 ي داالن دراز   همـه . دربخش به روي رضا بسته مي شود      . شود  دكتر وارد بخش مي   .  افتد راه مي 
 آرش و مهـرداد     ،شـود خواهد داخل    مي. زند  پاراوان را عقب مي    سراسيمه. گردد  برمي را دوباره 

  .گذارند نمي
ي در راه   آمبـوالنس پزشـك قـانون     . تحقيقات شروع شـده   . اند  ماموران نيروي انتظامي رسيده      

  .گيرد  ماره برادر نازنين را در مشهد مييكي از ما ش.است
يي هـا   مـامور چـاق روي كاغـذ چيـز        . رويـم   همگي سردر گم به اين طرف و آن طرف مي            
يما سـعيدي   من و س  . رود   با پرستار به داخل پاراوان مي      ،زند با دكتر جوان حرف مي    . نويسد مي
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مـامور روي   .  زده  مالفه را از روي نازنين عقـب        رستار ريز نقش  پ. زنيم  گوشه پاراوان را پس مي    
كه بـه    بي آن   و »!ازنين نظام شهيدي مرد   ن«:گويد يم حافظ موسوي بلند  .دارد مي برورقه يادداشت   

  . زند بيرون اطرافش نگاه كند از در مي
من و سيما هم    . برندش طرف در در مانگاه     و مي  اند  مهرداد و آرش زير بازوي رضا را گرفته          

 روي  ،توي سـرماي صـفر درجـه       ،پيش حافظ كه حاال بيرون ساختمان      رويم  مي .پشت سرشان 
هـاي عميقـي    پك. نگاه شده نگاه حافظ خالي از. ريزد  اشك مي  صدا  سنگي نشسته و بي   سكوي  

 رضـا جـا بـاز        براي نشستن . ما را كه مي بيند در جايش تكاني مي خورد         ! زند به سيگارش مي  
  .  فندك مي زند،براي سيگار رضا. كند مي

   ».تموم شد خاله«
  فته را از روي اجاق    قابلمه غذاي ته گر   . دوم توي آشپزخانه   مي. گذارم زمين اتوي داغ را مي        

ر با رنگها خـوب كنـا     . كارش حرف ندارد  . روم سراغ ميالد   با ليواني آب پرتغال مي    . دارم بر مي 
  . آمده

 يـك گـيالس   ،آن طرف پنجره  ...دم و . دم و باز دم     . بلعيدن هواي تازه  .  پنجره را باز مي كنم       
  . شفاف و آهسته خودش را از افق شرق باال مي كشد،مهتاب
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