 -1در آرایشگاه
اول خرداد امسال  -صبح
آرایشگاه شلوغ است .منتظر فرارسیدن نوبتم هستم .موهایم یکی در میان
سفید شده ،ولی من هنوز سن و سالم را باور ندارم .موهایم را رنگ میکنم
چون میخواهم چند سال جوانتر به نظر برسم .دفترچه مشکی و خودکار
را از کیفم بیرون میآورم .د یدن و لمس ج لد مخملی این دفتر چه ،مرا
شااد میکند .این دفترچه باعث میشاود احساا کنم یکقدم به آرزوی
بزرگم نزدیکتر شدهام و آرزوی بزرگ من ،نوشتن یک رمان است.
شنیدهام همه نوی سندهها یک دفترچه م شکی همراه خود دارند تا هر
وقت نور الهام به قلب شان تابید ،فوری نور را بقاپند به صورت نو شته ثبت
کنند .دیروز که این دفترچه را دیدم ،درجا فهمیدم که خودش اسااات.
قیمت آن ساااه برابر یک دفترچه جیبی معمولی اسااات ،ولی برای هنر و
رساایدن به آرزو باید هزینه کرد .مگر نه؟ پس بدون لحظهای تردید ،آن را
خریدم.
خب ...راسااات اینطوری هم نبود .درواقع ق بل از خر یدن دفتر چه
مشااکی ،سااه بار دور فروشااگاه لوازم تحریری چرخیدم تا مطمئن شااوم
دفترچه مشااابه و ارزانتری موجود نیساات .پس از اینکه مطمئن شاادم
گزینه دیگری وجود ندارد ،دفترچه مشاااکی جلد مخملی خوشاااگلم را
خریدم .تصاامیم دارم هماکنون اولین جمالت را روی صاافحات ساافید آن
بنوی سم .وقت چ شیدن این میوه شیرین ا ست .دفترچه را باز میکنم و بو
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میک شم .عا شق بوی کاغذ سفید و دفترچه نانو شته ه ستم .بعد به سقف
سااالن آرایشااگاه خیره میشااوم و خودکار را آماده روی کاغذ میگذارم.
نفسم را حبس میکنم تا نور الهام از راه برسد.
کالیوپه ،الهه نویسااندگی ،خواه میکنم .خواه میکنم .پلیززززز!
ن گاهی به من بی نداز .تو ال هامبخ هومر بودی تا ایل یاد و اودیساااه را
بنویسد .دانته در هنگام نوشتن کمدی الهی دست به دامان تو شد .شاید
اگر شعر معروف دانته را در ذهنم مرور کنم ،نور الهام بر من بتابد:
آه ای الهه مقدسی کز آن توام ( ضمیمه شماره یک)

.
.
.
درست شد! نور تابید و من یکچیزهایی برای نوشتن دارم:

کتاب فرناز – بخش اول
اووور داپ داپ داداداپ  ...قیژ قیژ قووووووژ سسسسسسسسسسسسسسس دادی
دادی دااااا خششششش هففففففففف رررررررررر
اینترنت وصل شد!
پنجره یاهو مسنجر را باز کردم .در بخش جستجو یک آقای دکتر
چهلوپنجساله ساکن تهران مجرد را یافتم .آنالین بود و عالمت «سرم شلوغه!»
نداشت .تایپ کردم :سالم
فوری پاسخ داد :سالم
خودم را معرفی کردم :خانم 32/ساله/تهران  /مجرد /پزشک
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جواب آمد :من هم پزشک هستم و مجرد البته  45ساله
گفتگو آغاز شد .پانزده دقیقهای گفتگو کردیم .اتصال به اینترنت دو سه بار
قطع شد ،ولی من از رو نرفتم و دوباره متصل شدم .قطعی مودم دیال آپ برای
من مسئله عادی و طبیعی بود .اینترنت پنج دقیقه وصل بود ،بعد قطع میشد.
پنج دقیقه طول میکشید تا مودم قیژ و قوژ و شششششش خخخخخخخ
هفففففف کند و دوباره متصل شود .این دشواریهای کوچک نمیتوانست مرا از
فضای مجازی دور کند .گفتگوی ما آنقدر ادامه پیدا کرد که بفهمم او کوهنورد
است ،عاشق طبیعت و کتاب .کتابی که در دست خواندن داشت :جلد هشتم تاریخ
تمدن ،دوران لویی چهاردهم .پس از چند دقیقه مکاتبه ،او گفت بیمار دارد و از
من خواست چت کردن را شب ساعت نه ادامه دهیم.
.
.
.
خانم م سنی چند بار روی شانهام میزند و میگوید :ایبابا! چرا جواب
نمیدهی دختر جان! صدبار صدایت زدم .آن خودکار را بده به من!
خانم! من دارم مینویسم!
خب! من هم میخواهم بنویسااام .یادم افتاد چند تا چیز را به
فهرست خریدم اضافه کنم.
ولی من دارم داستان مینویسم.
 مگر من گفتم ننویس! خود کارت را که نمیخورم .دو تا کل مهمینویسم و پس میدهم.
دهانم مثل دهان ماهی چند بار باز و بسته می شود .نمیدانم چطور نه
بگویم .نور الهام مرا خاموش کردی که فهرساات خریدت را تکمیل کنی؟!
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نوی سندهها که در فیلمهای خارجی ،دفترچه م شکی شان را باز میکنند و
تند تند مینویسااند .چطوری از دساات این پیرزنهای ساام قساار در
میروند؟
با بیمیلی خودکار را به دساات او میدهم .وقتی کار او تمام میشااود،
یک خانم دیگر میگوید« :آن خودکار را به من بده .میخواهم شاااماره
تلفن آرای شگاه را یاددا شت کنم ».دیگری میگوید« :بعدش خودکار را به
من بده باید یک فرم پر کنم ».خودکار دستبهدست میشود و هرلحظه از
من دور و دورتر میگردد .یکی داد میزند « :خانم یک صااافحه کاغذ از
دفترچهات بکن و بده به من ».این را که میشااانوم برق از سااارم میپرد.
دفترچه عزیزم را پرپر کنم؟ هرگز! با قاطعیت دفترچه مشااکی را در کیفم
میگذارم و میگویم « :نه!» خانم ها اخم میکنند و نوچ نوچ کنان ،زیر لب
میگویند« :چه خسیس! چه ازخودراضی! چه بداخالق!»
نور الهام بهکلی از سرم پریده و نوبت رنگ کردن موهایم شده است .از
خیر پس گرفتن خودکار میگذرم و روی صااندلی آرایشااگر مینشااینم.
لبولوچهام آویزان است .یادم باشد اینجا ایران است .اینجا حریم خصوصی
هیچ معنایی ندارد .اینجا هیچکس خودکار و کاغذ همراه نیسااات ،ولی
اگر خودکار و کاغذی وجود دا شته با شد ،انگار جزو اموال عمومی ا ست و
همه آن را میخواهند .باید راهی دیگر و جای دیگری برای نوشاااتن پیدا
کنم .آرایشگاه زنانه جای مناسبی برای نویسندگی نیست.
نیمهشب از جا برمیخیزم و بیصدا به سراغ کامپیوتر میروم و نوشتن
را از نو آغاز میکنم:
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کتاب فرناز – بخش اول
اووور داپ داپ داداداپ  ...قیژ قیژ قووووووژ سسسسسسسسسسسسسسس دادی
دادی دااااا خششششش هففففففففف رررررررررر
اینترنت وصل شد!
پنجره یاهو مسنجر را باز کردم .در بخش جستجو یک آقای دکتر
چهلوپنجساله ساکن تهران مجرد را یافتم .آنالین بود و عالمت سرم شلوغه
نصب نکرده بود .تایپ کردم :سالم
فوری پاسخ داد :سالم
خودم را معرفی کردم :خانم 32/ساله/تهران /پزشک /مجرد
من هم پزشک هستم و مجرد البته  45ساله هستم
گفتگو آغاز شد .پانزده دقیقهای گفتگو کردیم .اتصال به اینترنت دو سه بار
قطع شد ،ولی من از رو نرفتم و دوباره متصل شدم .قطعی مودم دیال آپ برای
من مسئله عادی و طبیعی بود .اینترنت پنج دقیقه وصل بود ،بعد قطع میشد.
پنج دقیقه طول میکشید تا مودم قیژ و قوژ و شششششش خخخخخخخ
هفففففف کند و دوباره متصل شود .این دشواریهای کوچک نمیتوانست مرا از
فضای مجازی دور کند .گفتگوی ما آنقدر ادامه پیدا کرد که بفهمم او کوهنورد
است ،عاشق طبیعت و کتاب .کتابی که در دست خواندن داشت :جلد هشتم تاریخ
تمدن ،دوران لویی چهاردهم .پس از چند دقیقه مکاتبه ،او گفت بیمار دارد و از
من خواست چت کردن را شب ساعت نه ادامه دهیم.
مرتب به ساعت نگاه میکردم تا باالخره ساعت نه شب شد .مودم دیال آپ
را به راه انداختم .پنجره یاهو مسنجر را باز کردم و بله! آقای دکتر آنالین بود.
سالم کردم .بهجای سالم گفت:
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برو خودت را مسخره کن! من را سر کار گذاشتی؟ من خودم

اینکارهام!

انگار یکی پتک بر سرم کوبیده بود .او دارد چه میگوید؟
 منظور شما چیست؟ من میدانم تو یکی از همکارانم هستی .مرد هم هستی و داری من راسر کار میگذاری .برو این مسخرهبازیها را سر یکی نفر دیگر دربیاور!
 اینطور نیست .من اصالً شما را نمیشناسم .تصادفی در یاهو مسنجراسم شما را پیدا کردم .خانم هستم .شما را سرکار نگذاشتهام.
 من که موهایم را در آسیاب سفید نکردم .تو دستم انداختی .پیدایتمیکنم و حالت را میگیرم!
خب ...یک دیوانه دیگر! دنیای مجازی پر از دیوانه است .آن آقای دکتر
محترم اهل مطالعه و طبیعت به یک خلوچل هذیانگو تبدیل شده بود .مثل
دکتر جکیل و مستر هاید .روزها ،پزشکی فرهیخته است و شبها دیوانهای
پارانویید .او را بالک کردم تا نتواند مرا پیدا کند.

همسرم از خواب بیدار شده است .باالی سرم میآید و میپرسد:

 چه کار میکنی؟دارم داستان مینویسم.
 چقدر نوشتی؟ چه نوشتی؟ داستان چه هست؟ فقط دو صاافحه نوشااتم .هنوز نمیدانم خیال دارم چه بنویساام.فقط دارم مینویسم.
آهان! باشد!
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نوشاااتهام را ذخیره میکنم .برای فا یل رمز می گذارم و فا یل ورد را
میبندم .همسرم معموالً سراغ لپتاپ من نمیآید ،ولی کار از محکمکاری
عیب نمیکند .دلم نمیخواهد هیچکس ،حتی همساارم ،پی نویس کتابم
را بخواند.
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 -2مطب من
خرداد سال گذشته
آخر این ماه پنجاهویک ساله می شوم .از صبح تا شب با بیماران سروکله
میزنم .کلهام میپکد وقتی بیماری با آبوتاب مدفوع اساااهالی خود را
تو صیف میکند « :شل ا ست ،مثل آب نی ستها ،مثل فرنی غلظت دارد.
زرد و گاهی اوقات سبز است .تکههای کلمی که دیشب خوردم هم در آن
هسااات .بوی بسااایار بدی دارد ».انگار مدفوع بقیه مردم ،بوی گل یا
میدهد .سااعی میکنم توصاایف او از مدفوع اسااهالی را در ذهنم تجساام
نکنم .معدهام پیچ میخورد.
آنیکی صدبار میپرسد« :قرص را قبل از غذا بخورم یا بعد از غذا؟ بعد
از صبحانه ،ناهار یا شام؟ من که صبحانه نمیخورم .یکلقمه نان و پنیر
بخورم؟ خانم دکتر من ا صالً دهانم باز نمی شود صبحانه بخورم .می شود
قرص را بعد از ناهار بخورم؟ اثر دوا کم نمیشود؟»
اینیکی چانه میزند:
 میشود ده روز قرص نخورم و فقط پن روز بخورم؟ آقای محترم! شاااما برای من که قرص نمیخورید .برای بهبودبی ماری خود تان قرص میخور ید .میخواه ید من به جای شااا ما قرص
بخورم؟ قرص خوردن با من و بهبودی بیماری با شما!
در چشمان میبینم که میخواهد بگوید :آره! لطفاً!
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و آن پیرزن رنجور ،آنقدر از درد اینجاوآنجا و همه جای میگوید که
راسااتی راسااتی بریدهام .دلم میخواهد بگویم« :مادر جان! ماشااااه شااما
هم سن و سال کهک شان راه شیری ه ستی .این ا ستخوانها که روی هم
سااااب میخورد دردشاااان میگیرد .اصاااالً این اساااکلت چطوری هنوز
سااارپاسااات؟» ولی هرگز چنین چیزی را به زبان نمیآورم ،بلکه مثل بز
اخف ساارم را به عالمت مثبت تکان میدهم و یواشااکی ساااعتم را نگاه
میکنم .متأ سفانه عقربهها ب سیار کند حرکت میکند .باالخره صبرم تمام
میشود و وسط حرف میپرم:
 فشاااارخونتان خوب اسااات .همه آزمای هایتان خوب اسااات.شااکمتان خوب کار میکند .خدا را شااکر .قدری خودتان رو تقویت کنید
مادر جان .چند تا آمپول مولتیویتامین برای شاااما مینویسااام که جان
بگیرید.
همینکااه میگویم آمپول مولتیویتااامین ،قنااد در دل پیرزن آب
میشاااود .اگر قرص روزانه مولتیویتامین بدهم ،دارو را نمیخرد و غرغر
میکند که معالجههای دکتر فایده نداشت.
آه! نوبت جناب آقای بازنشسته میرسد .او موقر و محترم روی صندلی
مینشاایند .بامحبت حال و احوالم را میپرسااد .دفترچه بیمهاش را جلوی
من می گذارد و شاااروع میک ند به خوا ندن دارو ها از روی کا غذ تا من
رونویساای کنم .این سااومین باری اساات که اینطوری روی ساارم خراب
میشاااود .دو بار اول از بس مرا تحو یل گر فت و ه ندوا نه زیر بغلم داد،
خجالت کشااایدم جواب کنم ،ولی امروز حوصاااله مارموز بازیهای را
ندارم.
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 جناب آقای فرخنده ،ممکن اساات لطف کنید آن کاغذ را به منبدهید تا ببینم چه داروهایی میخواهید؟
کاغذ را از دست او میگیرم و فهرست داروها را میخوانم:
استامینوفن کدئین
دیازپام
لورازپام
ترامادول
 آقای فرخنده فرمودید این نسخه مال چه کسی است که باید هرهفته آن را تمدید کنید؟
مال خودم است.
حتماً خیلی درد دارید که پزشک شما چنین نسخهای نوشته.
بله خیلی درد دارم.
 کجای بدن شما درد میکند؟ بیادبی اسااات .نمیتوانم بگویم .دکترم میداند .من باید هر روزاین داروها رو مصرف کنم.
 من نمیدانم بیماری شما چیست ،ولی میدانم اینجا مطب استو نه کال دیکته .شااما نمیتوانید به من بگویید چه نسااخهای بنویساام،
آنهم این داروهای اعتیادآور را .من بهعنوان پزشااک باید بیماری شااما را
تشخیص بدهم و سپس نسخه مناسب بنویسم .پیشنهاد میکنم هر هفته
به پزشکتان مراجعه کنید و از ایشان نسخه بگیرید.
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 دکترم با بیمه قرارداد ندارد .من نمیتوانم هر هفته حق ویزیتآزاد بپردازم.
 من هم نمیتوانم بهجای طبابت ،میرزا بنویس باشااام .میتوانم؟شااما مرد دانا و جهاندیدهای هسااتید .مطمئنم میتوانید شاارایط من را
درک کنید.
مردک مافنگی! مرا ساقی فرض کرده ا ست .با دفترچه بیمه ،داروهای
مخدر و آرامبخ میگیرد و صفا میکند.
و باالخره گل سرسبد بیماران امروز از راه میرسد:

 شما گفتید من زگیل تناسلی دارم؟ کدام تیپ آن را دارم؟من با دیدن زگیل نمیتوانم تیپ آن را تشخیص بدهم.
من در اینترنت جستجو کرده ا م.
کاغذی از جیب بیرون میآورد و از روی کاغذ میخواند:
زگیل های کمخطر تیپ های ،61 ،54 ،53 ،44 ،43 ،42 ،40 ،11 ،6
 73 ،72و  81ه ستند .انواع  6و  11م سئول تقریباً  90در صد زگیلهای
تناسلی هستند.
زگیل های پرخطر تیپ های ،52 ،51 ،45 ،39 ،35 ،33 ،31 ،18 ،16
 68 ،59 ،58 ،56و  69هستند.
حدود  70درصد موارد گزارش شده بیماری سرطان دهانه رحم توسط
تیپهای  16و  18رخ میدهد و همچنین تیپ  16ویرو زگیل تنا سلی
مساائول  95درصااد ساارطانهای مقعد و اکثر ساارطانهای دهانی و واژن
است.

11

فصل 2

 خب ...خوشااابختانه شاااما واژن ندارید و اگر خیلی برایتان مهماست آزمای بررسی تیپ زگیل مینویسم.
 کدام آزمایشگاه انجام بدهم؟ کجا بهتر است؟ نمیدانم .به همان ساااایتی که این اطالعات را از آن خواندهایدمراجعه کنید ،احتماالً آدر آزمایشگاه هم دارد.
مردی که اینهمه وسااوا سااالمتی دارد چرا درگیر روابط جنساای
پرخطر شده است؟ از او میپرسم:
 متأهل هستید؟ چطور؟چون باید همسرتان را هم معاینه کنم .ایشان هم آلوده شدهاند.
نه ...من مجرد هستم.
 شریک جنسیتان را برای معاینه میآورید؟ کدامیکی را؟ بگذریم .نگران نباشید .زگیلها کوچک هستند .با درمان موضعیدرمان میشوند.
به نظر من بهتر است زگیلها را لیزر کنید.
دلم میخواهد فریاد بزنم :نظرت را برای خودت نگه دار! ولی با آرام
میگویم« :اجازه بدهید با نظر شااما موافقت نکنم .لیزر کردن زگیل باعث
تبخیر و پخ شدن ویرو می شود .ویرو وارد د ستگاه تنف سی و ریه
شاما و پزشاکتان خواهد شاد .بعالوه گاهی اوقات لیزر کردن ،زگیل را در
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ناح یه پخ میک ند یعنی نهتن ها زگ یل را از بین نمیبرد بل که آن را
گسترش میدهد».
ولی در اینترنت نوشته بود که...
 بیسااتتا بیمار پشاات در منتظر هسااتند .این نظر من بهعنوانپزشک است .اختیار با شماست که نظر مرا قبول کنید یا از اینترنت برای
درمان کمک بگیرید .تصاامیم شااما محترم اساات ،چون این بدن شااما و
زگیل شماست .حاال من آن را درمان کنم یا برمیگردید پای کامپیوتر؟

کوتاه میآید و دراز میک شد تا روی زگیل داروی مو ضعی بگذارم .این
آقا هفته پی برای معاینه آمده بود ،وقتی تشااخیص را شاانید ،بساارعت
م طب را ترک کرد .االن پس از یک هفته تحقیق برگشااا ته تا اطالعات
پزشکی مرا به چال بکشد .خب ...اینجورش هم پیدا میشود.
 باید واکسن بزنم؟واکسن برای پیشگیری است .شما االن مبتال شدهاید.
دوباره کاغذ را از جیب درمیآورد و میخواند:
در حال حاضاار واکساان برای سااروتیپهای  16 ،11 ،6و  18ساااخته
شده ا ست ولی متخ ص صان هنوز موفق ن شدهاند برای همه  15سروتیپ
خطرزا یک واکسن تهیه کنند.
من االن به یکی از تیپهای ویرو مبتال شدهام ،اگر واک سن بزنم در
مقابل سایر تیپها مقاوم خواهم شد
حق با او است .باالخره یک حرف درستوحسابی از دهان
13
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 بله حق با شما ست .واک سن بزنید .را ستی ...باید آزمای ایدز وسفلیس هم برای شما بنویسم .وقتی زگیل تنا سلی دارید ممکن ا ست به
سایر بیماریهای مقاربتی هم مبتال شده باشید.
دوباره حال بد می شود و وا میرود .ها! زدی ضربتی ،ضربتی نوش
کن! پساارجان! برو زن بگیر .چرا بدون احتیاط با آدمهای مشااکوک رابطه
داری؟ هی کل ریزه میزه ،صاااورت الغر و ری بزی او را برا نداز میکنم.
ترسیده .حسابی ترسیده است .دلم برای میسوزد .این غریزه جنسی چه
ها که با آدم نمیکند .میگوید وکیل ا ست .را ست یا دروغ؟ نمیدانم ،ولی
شیوه صبحت کردن او نشان میدهد تحصیلکرده است.
ساعت ه شت و نیم شب ،من شی با شادمانی خبر میدهد بیمار ندارم.
میدانم از ساعت هفت و نیم مریضها را رد میکند تا بتواند ه شت و نیم
به خانهاش برود .حرفی ندارم .من هم میخواهم سروقت به خانه بروم.
روپوش سااافید را به گیره روی دیوار آویزان میکنم .دسااات هایم را
می شویم .و سایلم را جمع میکنم و در کیفد ستیام میگذارم .با من شی
ح سابوکتاب میکنم .اینجا مطب ا شتراکی سه پز شک ا ست و من شی
بیماران سه پز شک را مدیریت میکند .هر شب با دقت تعداد بیماران را
کنترل میکنم چون منشاای خیلی از اوقات اشااتباه میکند .عجب آنکه
اشتباهات هیچوقت به ضرر خودش نیست و همیشه من متضرر میشوم.
تصمیم گرفتهام بهجای بدگمانی ،با دقت اسکنا ها را بشمارم.
پس از سروکله زدن با بیمار پرفسورمآب زگیلو ،خرد و خسته به خانه
میآیم .سااااعت هشااات و نیم مطب را ترک کرده و سااااعت نه به خانه
ر سیدهام .هم سرم ساعت ده شب از راه میر سد .لبا خانه میپو شم.
14

بیست هزار آرزو – آناهیتا چشمه عالیی

دساات و صااورتم را میشااویم .زیر کتری را روشاان میکنم .میز شااام را
میچینم :نان و پنیر و گردو با یک ظرف میوه .چای آ ماده میشاااود.
لقمهای نان و پنیر میخورم .همساارم از راه میرسااد .خسااته اساات .از
خستگی زیر چشمهای گود افتاده است .یک لیوان چای برای او میریزم.
روی مبل مینشاااینیم .او چای مینوشاااد و من میوه میخورم .گپ
میزنیم .از تمام ساعات شبانهروز ،همین نیم ساعت را دو ست دارم .بقیه
ساااعات روزم به دوندگی میگذرد :صاابح دواندوان خود را به درمانگاه یا
اتاق عمل میرسااانم .به خانه برمیگردم ،ناهار میخورم .غذای روز بعد را
میپزم و ظرف های کثیف را میشاااویم و بهطرف م طب میدوم .معمو ًال
یازده شب میخوابم و ساعت ش بیدار می شوم .خ سته ه ستم .هر روز
خسااتهتر از روز قبل .وقتی سااال پی پنجاهساااله شاادم ،باورم نمیشااد
نیمقرن از عمرم گذشااته باشااد .در دلم هنوز دخترک جوان  20سااالهای
ترانه میخواند و د ست میاف شاند و آرزو دارد دنیا را تکان بدهد و طرحی
نو دراندازد.

کتاب فرناز – بخش دوم
چند روز بعد در یاهو مسنجر یک سرهنگ  45ساله سر صحبت را با من باز کرد.
مؤدب و محترم بود .گفت پنج سال پیش از همسرش جدا شده ،یک دختر
پانزدهساله دارد که با همسر سابقش زندگی میکند .یکساعتی با هم چت
کردیم .از مصاحبت با او لذت بردم .قرار شد یکدیگر را در البی هتل هما مالقات
کنیم.
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روز جمعه بود .با پژو  206به هتل هما رفتم و پارکینگ هتل اجازه داد
ماشینم را آنجا پارک کنم ،البته مبلغی بهعنوان ورودیه دریافت کرد .جناب
سرهنگ گفته بود شال قرمز به سر کنم .قرار بود او یک شاخه گل سرخ به دست
بگیرد .از ذوق و سلیقهاش سر کیف آمده بودم .آن روزها یاهو مسنجر چت
تصویری نداشت .میتوانستیم عکس ردوبدل کنیم ،ولی ترجیح داده بودیم بدون
پیشداوری سر قرار برویم تا شگفتزده شویم .یا از خوشحالی یا از ناراحتی!
قرارمان ساعت پنج بعدازظهر بود .من همیشه زود سر قرار میرسم .خیال
نداشتم هول بازی دربیاورم و زودتر در البی هتل آفتابی بشوم؛ بنابراین سر
فرصت ماشین را پارک کردم .آرامآرام بهطرف هتل راه افتادم .جلوی گلفروشی
هتل ایستادم و یک دل سیر گلهای خوش آب و رنگ را تماشا کردم .آیا او گل
سرخ را از همینجا خریده است؟
باالخره ساعت پنج و پنج دقیقه وارد البی شدم .نگران نبودم .هیجانزده هم
نبودم .تابهحال چند بار سر قرارهای اینترنتی رفته بودم و یکی از دیگری زاقارت
تر از آب درآمده بود .همراه آن آقایان ،فنجانی قهوه نوشیده ،قدری از اینطرف و
آنطرف گفته بودم و یا علی خداحافظ! شاید این هم مثل قبلیها باشد .البته چت
خوبی داشتیم ،ولی دلیل نمیشود .سیزده سال از من بزرگتر است .حتماً خیلی
پیر است یا قدکوتاه ،طاس و بدلباس است .با بیسلیقگی شیرینی را در دهانش
میچپاند و چای را هورت میکشد.
چشمم به دنبال گل سرخ بود که او را دیدم .آه از نهادم برآمد :قدبلند،
چهارشانه ،موهای پرپشت فلفل نمکی ،چشمهای درشت ،چانه مربعی محکم.
شکم تخت ،پیراهن مردانه آبی آستینکوتاه و شلوار جین و کفش کالرک .با
دیدن من از جا برخاست و لبخند زد و گفت :سالم خانم دکتر
 -سالم جناب سرهنگ
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گل را باظرافت به دستم داد و من سرم را بلند کردم تا بتوانم صورتش را
ببینم .یکچشمش پر از اشک است و دیگری پر از خنده .به او لبخند زدم.
لبخندم گشادتر از آن بود که دلم میخواست و نمیتوانستم جلوی فوران
جرقههای شادی را از چشمانم بگیرم.
مرا به کافهتریای هتل راهنمایی کرد .معلوم بود با محیط هتل بهخوبی
آشناست .من کاپوچینو سفارش دادم .او اسپرسو و یک برش کیک شکالتی .در
سکوت همدیگر را برانداز کردیم و به یکدیگر لبخند زدیم .وقتی نوشیدنیها و
کیک از راه رسید ،بشقاب کیک را جلوی من گذاشت و گفت :من کیک
نمیخورم .برای شما گرفتم.
بعد سیگاری آتش زد و درحالیکه دود سیگار را بهآرامی بیرون میداد ،گفت:
 شما جوانتر از  32سال به نظر میرسیدید .اگر سن خود را نمیگفتید،حداکثر  25سال تخمین میزدم.
 ممنونم .نظر لطف شماست. من برای شما پیر هستم .سیزده سال شناسنامهای بزرگتر هستم.موهایم هم سفید شده.
 نفرمایید .شما ارتشیها چقدر خوشهیکل هستید ماشااهلل!خندید ولی تلخ خندید و گفت:
 میخواهم یک اعتراف بکنم و به شما حق میدهم پس از اعتراف من،بدون خداحافظی اینجا را ترک کنید.
خدای من ...چه آدم عجیبی! چه اعترافی؟ مهلت نداد زیاد فکر کنم و گفت:
 من ارتشی نیستم .پزشکم .چت امروز ما اولین چت ما نبود .در واقع مایک هفته قبل با هم آشنا شدهایم .یکبار صبح چت کردیم و یکبار شب .آخر
چت نوشتید :شما دیوانه هستید!
 تو همان دیوانهای هستی که...17
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بله ...متأسفانه من همان دیوانه هستم...

نمیدانستم بخندم ،گریه کنم یا داد بزنم .شما شما گفتن و بفرمایید و لطف
دارید و این حرفها یادم رفته بود .با غیظ گفتم:
 چه مسخرهبازی بود که آن روز درآوردی؟ ما در محل کار با همکاران شوخی میکنیم .خودمان را خانم جامیزنیم و همدیگر را سر کار میگذاریم .من فکر کردم شما یکی از همکارانم
هستید.
 چرا گفتی شب چت کنیم؟ چرا آن شب فکر کردی مچم را باز کردی؟چرا دیوانهبازی درآوردی؟
 حق دارید .حق دارید .صدبار دیگر هم به من بگویید دیوانه ،حق دارید.من هم شرمندهام .میتوانستم به روی خودم نیاورم که ما آن مکالمه ناخوشایند
را با هم داشتیم ،ولی دلم نمیخواست با دروغ شروع کنیم.
 من هنوز منتظر توضیح هستم .حوصله آدم خلوچل را ندارم .توضیحقانعکننده میخواهم وگرنه همانطور که پیشبینی کردی ،همین االن میروم.
 من شب با کامپیوتر خانه خودم با شما چت کردم و دیدم شکلیاهومسنجر تغییر کرده است .توجه نکردم که یاهومسنجر کامپیوترم آپدیت نشده
و به همین دلیل صفحه چت متفاوت است .به همین دلیل نتیجه گرفتم شما
یکی از همکارانم هستید و دارید مرا دست میاندازید.
 من هنوز نفهمیدم چطوری این استنتاج غیرمنطقی را انجام دادید.با شرمندگی سرش را پایین انداخت و گفت :راستش خودم هم نفهمیدم!
آنقدر مطمئن بودم که شما مرا سر کار گذاشتهاید که اصالً فکر هم نکردم چه
برسد به استنتاج .هفته قبل مدیرمان را سر کار گذاشته بودم و همگی به ریشش
خندیده بودیم .مطمئن بودم یکی این بال را سرم خواهد آورد .معذرت میخواهم.
میدانستم دیگر جواب مرا نخواهید داد ،ولی دلم نمیخواست شما را از دست
18
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بدهم .به همین دلیل یک آیدی قالبی ساختم و ادعا کردم سرهنگ هستم .ولی
 45ساله بودن را پنهان نکردم تا ببینم آیا شما حاضر هستید با آقای سیزده سال
بزرگتر از خودتان آشنا شوید یا نه .حاال مرا میبخشید؟
قاهقاه خندیدم و مجبورش کردم تعریف کند چگونه همکارانش را سر کار
میگذارد .خدای من! چه داستانهایی شنیدم! حق داشت فکر کند چوب کارش را
خواهد خورد.
یکساعتی حرف زدیم .کوهنورد بود .عاشق طبیعت .عاشق مطالعه .داشت
تاریخ تمدن ویل دورانت را میخواند .به هشتمین کتاب رسیده بود :دوره لویی
چهاردهم .پنج سال بود از همسرش جدا شده بود و یک دختر پانزدهساله داشت
که با همسر سابقش زندگی میکرد.
دستهای بزرگ و مردانهاش را پسندیده بودم .ناخنهای مربعی شکل و
انگشتان کشیده .صدایش را دوست داشتم .صدای بم و قوی که خش داشت.
صورتش با دقت اصالح کرده بود .چینهای عمیقی بین دو ابرو و دور دهانش
بود که به جذابیت مردانهاش میافزود .وقتی میخواستم خداحافظی کنم ،گفت:
 وقتی شما را دیدم دلم ریخت .فکر نمیکردم اینقدر جوان و زیبا باشید.به خودم گفتم :خاک بر سرت! ببین چه کسی را از دست دادی! نگران
بودم .خیلی نگران بودم وقتی واقعیت را بفهمید بگذارید و بروید .من
آدم گنداخالقی هستم .ولی شما موقع گفتگوی آنالین آنقدر
خوشاخالق و شیرین بودید که اصالً نمیخواستم از دستتان بدم.
آهان! پس آن گریه و خنده قاتیپاتی در بدو ورود در چشمهایش دیدم ،به
این دلیل بود.
 راستی دکتر  ...اسم شما چیست؟ فرامرز محمدی19

فصل 2

 چه جالب! من فرناز هستم .فرناز حسینی خوشبختم من هم همینطورمن تلفن همراه داشتم ،ولی او نداشت .آن روزها همه تلفن همراه نداشتند.
بعضیها پول خریدن خط تلفن همراه را نداشتند و بعضیها از تلفن همراه بدشان
میآمد .میگفتند« :چرا اجازه بدهم هرکسی هر وقت بخواهد با من تماس
بگیرد؟» من به خاطر شغلم مجبور بودم تلفن همراه داشته باشم ،وگرنه من هم
از تلفن همراه خوشم نمیآمد .هنوز که هنوز است تلفن همراه من بیشتر اوقات
سایلنت یا فالیت است؛ یعنی یا صدای آن را ساکت میکنم که تماسها مزاحم
نباشند و یا بهکلی آن را قطع میکنم تا از دسترس خارج باشم .فرامرز شماره
تلفن محل کار و خانهاش را به من داد و من هم شماره تلفن همراهم را.
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شما هماکنون دو فصل از کتاب «بیست هزار آرزو»
نوشته آناهیتا چشمه عالیی را خواندهاید.
امیدوارم از خواندن آن لذت برده باشییید .ا ر مایدید
کتاب را سییرارب بدهید لطراً روی لینک زیر کدیک
کنید:
http://shop.gisgolabetoon.ir/product/20hezar/
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