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قصهی پر از غصهی این روزهای مردم به قلم گالیا توانگر

داغ یک قاصدک در اعالمیهی مرگ

مرگ آنقدرها هم نمیتواند چیز بدی باشد وقتی ما هیچگاه فرصت زنده بودن نداشتهایم
اپیزود اول:
توی صف دارو همهجور آدمی هست؛ یکی برای مادرش انسولین میخواهد و مادری
برای بچهاش با اس�ترس منتظر این اس�ت که زودت�ر به جلو باجهی پذیرش برس�د،
نسخهاش را نشان دهد ،بلکه بگویند« :داریم» و آن مادر و آن بچه و آن که حیاتش به
چند قطره انسولین بسته است ،دمی #آرام بگیرند.
من مستأصل به دهان منتظران چشم میدوزم ،اما دهان تلویزیون چسبیده به دیوار
از همه بازتر است .مسئول غذا و دارو میگوید« :هیچ کمبودی از بابت توزیع انسولین
در داروخانههای منتخب نداریم».
من به لیست داروخانههای منتخب -که قبال پذیرش ،یکیشان را به دستم داده -نگاه
میکنم .تقریبا به ته لیست رسیدهام و حدود پانزده بار از پذیرش داروخانههای منتخب
«نه» شنیدهام.
دارم فکر میکنم تمام زندگیام سراس�ر #نه ش�نیدن و جنگیدن بوده است ،اما این
بار حتی توان جنگیدن نیست و معلوم نیست ظرف چند روز آینده اصال بتوانم سرپا
بمانم یا نه!
دلم هری پایین میریزد .مثل سرباز بیسالحی ،توی صف ایستادهام و هر ثانیه ،مرگ
با اس�امی مختلف به من لبخند میزند .حتی یک ثانیه ایس�تادن در این #صف مثل
پاگذاشتن روی #مین است ،برای یک دیابتی آنهم از نوع یک.
از اینک�ه هیچوقت نگفتهام ،دلم #آتش گرفته اس�ت .نمیخواس�تم #ترحم کنند و
بگویند« :طفلکی! سنی هم که نداری!»
برای هیچکس اهمیتی ندارد که بداند این نوع یک ،بیشتر بچهها را مبتال میکند و اگر
من هم گرفتهام ،نمونهی نادری هس�تم تا این درد ذرهذره کشنده را #روایت کنم ،تا
بلکه کمی #شرافت را مثل #انسولین به بدن آن مسئول تزریق کنم؛ اما چون با ماهیت
این تزریق #بیگانه است ،کاش درجا سنکوپ کند تا الاقل از تزریق شرافت به رگهای

خشکیدهاش ،اوردوز کرده و تلف شود.
دیگر کس�ی هم نای گفتن ندارد .نمیدانم بدون دارو تا دو هفت�هی دیگر چطور تاب
بیاورند این بچهها.
درد که فقط درد جای سوزن قلم انسولین در دستکم چهار بار تزریق روزانه نیست؛
درد صدایی اس�ت که از دهان تلویزیون فرو میریزد و مثل ماری چنبره میزند روی
جسم نحیفمان.
وزیر بهداشت میخندد و توصیه میکند« :دوز انسولین را پایین بیاورید!»
پذیرش دارو با تشر میگویدم« :خانم! حواستان کجاست؟ نداریم .فردا تماس بگیرید،
شاید توزیع شود».
یک دختربچه به طرفم میدود« :خانم! مامانم میپرسه انسولین دارن؟»
اپیزود دوم:
دیگر خدای قشر متوسط هم لباس مش�کیاش را میپوشد و عصرها مینشیند کنار
پنجرهی قرنطینه و با چش�مهای سرخ از #اش�ک به من و ما مینگرد .خدا مثل مادر،
نگران تکتک ماست و کنار بسترمان تا #صبح مینشیند.
ما هیچ یک #زندگی نکردهایم که حاال با کارنامهای سنگین از خوبی و یا بدیها ،مرگ
را در آغوش بکشیم .ما حتی فرصت نداشتهایم که آنقدرها بد باشیم! طبقهی ما هر
روز ساکتتر و بیهدفتر نفس میکشد.
من دلم ی�ک #نش�انه میخواهد ،مثال همی�ن قاصدکی که روی ش�انهی باد پش�ت
پنجره #رقص گرفته اس�ت .قاصدک ،داستان هزار پنجرهی ش�هر را که سر زده و در
سرگردانیاش پیچیده ،چطور میتواند گره بگشاید؟
قاصدک را از دست باد میچینم و در زنبیل خریدم با خود ،به مرکز خرید ترهبار میبرم.
میخواهم بادمجان شکمپر بپزم .با این حال میدانم در زمانهای که قاصدک از پشت
پنجرههای دردمند شهر گذش�ته و به زنبیل من افتاده ،این سرخوشی و بیخیالیام،

چقدر با این خط زخم قشنگتر شدهای پریماهم .این برای تو و من یک نشان افتخار است

کافهکتاب رؤیایی

مردم ما از دست کرونا زنده ممنن ولی آخر از دست ای گرونا ممرن
نرگس برزنونی :آهس��ته در کوچه ق��دم میزنم و خیال
شهری خلوت در یک عصر اردیبهشتی را در سر میپرورانم .از
سر کوچه که میپیچم داخل خیابان ،همهی تصوراتم #دود
میشود و به #هوا میرود! برخالف چیزی که فکر میکردم،
خیابان فرقی با قبل نکرده .کمی خلوتتر شده اما مغازهها
هنوز بازند و مردم هم کموبیش در رفتوآمد .خب البته #حق میدهم .از آمار
آنتیسوشیال جامعه که هیچ اعتقادی به #ماسک ندارند اگر بگذریم ،کسانی
هستند که نه از سر دلخوش��ی که به اجبار زندگی از خانه بیرون آمدهاند .در
طبقهی منفی ایکس زیر خط فقر ،هنوز قانون بقا حاکم است .اگر آن #رفتگر
ماس��کهای کثیف را از روی زمین جمع نکند ،اگر آن دس��تفروش هر روز
بساطش را کنار خیابان پهن نکند و اگر آن پیرمرد توی آشغالها دنبال چیزهای
بهدردبخور نگردد ،شکمهایی #گرسنه میمانند .اینها تنها چند مورد از هزاران
مواردی هستند که سهمی از #تدبیر و #امید نصیبشان نشده .آن پسربچهی
نحیف که همهی داراییاش یک #ترازو بود ،هنوز کنار خیابان نشسته .از پشت
ماسک ،لبخندی میزنم تا کمی حس مثبت منتقل کنم .اما نه او نگاهش به
لبخند من میافتد و نه من ،لبهای بدون خندهی او را میبینم .بدهبستان خوبی
است! آنطرفتر ،پیرزن همیشه بشاش سبزیفروش را میبینم که کاسبی
میکند .چادرش را به کمرش بسته و فرز دستههای سبزی را توی پالستیک
میگذارد و با لهجهی شیرین نیش��ابوری #بلند میگوید« :مردم ما از دست
کرونا زنده ممنن ولی آخر از دست ای گرونا ممرن!» بعد خندهی قشنگی سر
میدهد و الباقی پول سبزی مشتری را حساب میکند .چه خوب که میخندد
و شاید خندهی چند نفر دیگر را هم برانگیزد .به #کرونا فکر میکنم .به همهی
کسبوکارهای نوپا مثل کافهی من که تعطیل شدند .به همهی دانشآموزان،
معلمان ،دانشجویان و استادانی که بیشترشان دل خوشی از آموزش مجازی
ندارند .به همهی نوعروسودامادهایی که خوش��حال از کنسلشدن مراسم
عروسی یا ناراحت از نگرفتن جشن ،به خانهی بخت رفتهاند .فکر میکنم اگر
فشار اقتصادی نبود ،کرونا هم چندان دیو وحشتناکی برای ما نبود .اما داشتن
یا نداشتن؟ مسئله این است! ما تحریم داریم یا اقتصاد قوی نداریم؟ ما بدبختی
داریم یا خوشبختی نداریم؟ به نظر من جنگیدن برای بهدستآوردن آنچه که
نداریم ،امیدوارکنندهتر از نالیدن است از آنچه که داریم .امید همان چیزی
است که ما را سرپا نگه میدارد .صدای محکم و استوار مردی در سینهی پردردم
میپیچد .انگار که این حرفها را خطاب به #پری گفته باشم...
کافهام به کافههای تازهساز موشهای استرالیایی میماند که از اول هم کسی
دلخوش به مشتریدار بودنش نبود .ساکت و خلوت و همانقدر دکوری!
اما یک حسن بزرگ دارد؛ برای متوجهکردن پری به زندگی ،بهترین جای
دنیاست .پکیج را روش��ن میکنم .هوای کافه رفتهرفته گرم میشود .فضا
را نیمهتاریک و رمانتیک میکنم و یک ش��مع ب��زرگ روی میز میگذارم؛
همانطور که پری دوست دارد .قهوهجوش قلقل میکند و بوی کاپوچینو به
همه جای کافه سر میکشد .آهنگ آرام مورد عالقهی پری را پخش میکنم.
حدودا یک ربع دیگر شیفتش تمام میشود .یک ماه است که او را از نزدیک
ندیدهام .مگر تصورش ممکن بود که من ،پری عزیزتر از جانم را یک ماه نبینم؟
چه فکر میکردم ،چه شد! آن کافهکتاب رؤیایی ،با جمعهای دوستانهمان و

حرفزدن در مورد کتابی که خواندهایم ،با گلگفتنها و گلشنفتنهایمان،
ی نهچندان
با شب شعرهایمان ،با آن کتابخانهی کوچک که مشتریها 
زیادمان را عاشق کتابها میکرد و کتابی به آنها #امانت میداد؛ حال سوت
و کورتر از همیشه است و از هیچکدا م اینها خبری نیست .اما من هنوز پری
را دارم و کافهام را و اینها برای ساخت #آینده کافی است...
چشمهای درشت و عسلیاش با آن رگههای قرمز اطرافش ،نشان از بیخوابی و
خستگی دارند .میگویم« :آنجا همه چیز ضدعفونی است که ماسک نداری؟
نکند یک وقت .»...میگوید« :آری مهدیجانم! اتاق استراحت است و خبری
از کرونا نیست!» کرونآه؟! آن آه غلیظ آخرش خبرهای خوبی نمیدهد...
انگار با دیدن خ��ودش در صفحهی موبایل ،تازه خط زخم ماس��ک را روی
صورتش دیده باشد ،آرام با انگشت اش��ارهاش خط زخم را دنبال میکند .تا
میخواهد لب باز کند ،میگویم« :چقدر با این خط زخم قشنگتر شدهای
پریماهم .این برای تو و من یک نشان افتخار است .به داشتنت میبالم!»
 وضعیت شهرمان خوب نیست مهدی .نیستی که ببینی! مردم یکییکی#پرپر میشوند.
با بغضی در گلو میگویم« :خوب میشود پری قش��نگم .همه چیز روبهراه
میشود ...حاال بیا ببین برایت چه پختهام؛ پنکیک .حس میکنی بوی قهوهی
کافهیمان را؟ گرمای اینجا را احساس میکنی؟ ماهیها را ببین!
پیچیده در 
این را یادت میآید؟ همان ماهیقرمزی است که روز عید مهمان کافه کردی!
ببین چه بزرگ شده! ماشاءاهلل برای خودش خانمی شده!»
 حاال از کجا معلوم خانم باشد؟!با خنده میگویم« :چون مثل تو به گل و گیاه خیلی عالقه دارد .همیشه الی
گیاهان کف آکواریوم بازی میکند .راستی! ببین برایت چه گلهای قشنگی
کاشتهام؛ نرگس ،بنفشه ،نیلوفر ،سوسن ،سنبل ،پروانه ،گوجه ،خیار ،شنبلیله،
خونهدار و بچهدار! زنبیلو بردار و بیار!»
صدای خندههایمان با هم قاطی میشود.
 ولی واقعا کار خوبی کردی! به نظرم روی هر میز ،یک گل طبیعی بگذاریم؛چطور میشود؟
 عالی! اصال گوشهگوشهی کافه را گل میچینیم تا به همه یادآوری کنیمدنیا هنوز قشنگیهای خود را دارد .بگوییم ما هم میتوانیم مثل این گلها
#سبز باشیم و #شکوفه بدهیم.
گیتارم را برمیدارم و روی صندلی #ژست میگیرم« :خب خانم پریماه ،چه
آهنگی پیشنهاد دارید؟ البته زیاد روی این پیشنهاد #حساب نکنید خانم! باید
ببینیم #نوازنده چه مینوازد و #خواننده چه میخواند!» نظرش را با خواهش و
التماس میگوید و اما من ،آخرین تالشهایم را میکنم برای دلگر م کردن و
خندهنشاندن بر صورت مثل ماهش« :با پلخمون نگاهت ،چغوک دلمه زییی،
بزو بزو که ای چغوک وقف پلخمون تویه!»
از خنده #ریسه میرود و میگوید« :انتظار هر چیزی را داشتم جز این!»
چند پرستار دیگر هم در قاب گوشی میبینم که با #خنده تماشاگر هنرمندی
بنده هستند .خوشحالم که توانستهام کمی خنده بر لبشان بیاورم .یادم باشد
وقتی رسیدم خانه ،اول کاغذ نتیجهی تست مثبت کرونایم را که یک ماه پیش
گرفته بودم ،گموگور کنم تا وقتی پری آمد آن را نبیند...

خود میتواند یک بدجنسی بیمنتها باشد.
پیرزنی دارد س�یبزمینیها و بادمجانهای کرمزده را ج�دا میکند .دختربچهای به
موزها و خرمالوها #چش�م دوخته اس�ت و آن دیگری از مادرش میپرس�د« :مامان،
گوشت چرخکرده هم توی خورش میریزی؟»
من فکر میکنم باید برگردم خانه و قاصدک را به دس�ت خدا بدهم و بپرسم« :چطور
میتوانم گره داستانش را از هزار پنجرهی غصهدار شهر باز کنم؟»
در کوچهمان هر جا سر بر میگردانم ،داغ یک قاصدک «اعالمیهی مرگ» شده است.
اینها که #قاصدک شدهاند ،همس�ایگانم هستند که هیچ زندگی نکرده بودند و تنها
داغ داستان خود را هر روز در سکوت زیر پوستشان حمل میکردند .این درد خیلی
دردناکتر از حمل کروناست.
دلم میخواهد در کوچهمان #رستاخیز ش�ود ،قاصدکها از اعالمیههای مرگ #رها
شوند ،عطر و بوی بادمجان شکمپر توی حیاط و خانه بپیچد .دلم میخواهد در #پاییز
دوباره #بهار شود .با این حال ،حتی اگر عطر و بوی بادمجان شکمپر توی کوچه نپیچد،
حتی اگر #لبخند و #سالم همس�ایگان در اعالمیهی مرگ یخ ببندد ،حتی اگر زنبیل
خریدمان تهی بماند ،باز هم مطمئنم که یک چیز همیشه برای ما -قشر متوسط -پر و
دلمه بسته میماند؛ آنهم دل ماست.
از #امیر میپرسم« :نمازت را خواندی؟»
دستهایش را به سبکبالی یک قاصدک ،رها به سوی #آسمان باز میکند و به #خدا
میگوید« :خدایا! ما را #زنده نگهدار».
من بر میگردم و به زنبیل خالی ،به دس�تهای پیرزن در جستوجوی بادمجانهای
کرمزده ،به چشمهای خیرهی کودکی در پی چلچراغ خرمالوها مینگرم و فکر میکنم
مرگ آنقدرها هم نمیتوان�د چیز بدی باش�د ،وقتی ما هیچگاه فرص�ت زنده بودن
نداشتهایم.

