استتوسکوپ و  رز  سفید

زن گفت :آن گربهی توسریخور ،تو هستی و خانهات ویران میشود
فاطمه خلیلیان :مرد #خواب دیده بود که
ماهی مردهای از سوراخ فاضالب روشویی
بیرون آمده و او #ماهی را به #سیخ کشیده
و خورده .بیدار که ش�د ،این خواب را برای
زنش #تعریف ک�رد .زن گف�ت« :به گمانم
اقب�ال از ت�و رو برمیگرداند و س�پس روی خ�وش به تو
نشان میدهد» .ش�ب بعد ،مرد خواب دید که #کفش به
#پا ندارد و آسفالت خیابان ،پاهایش را زخم کرده و او از
#مغازه برای تاولهای بزرگ پاهایش ،فقط یک چس�ب
زخم کوچک میخرد و خون همچنان جاری است .صبح،
زنش خواب را اینطور #تعبیر کرد« :بیماری در راه است

و از درمان #عاجز میشوی» .مرد ،ش�ب بعد خواب یک
گربهی ملوس را دید که روی تودهی ابر متراکمی نشسته
و نیشخند و چشمک میزند و بوئینگ هفتصد و چهل و
هفت سفیدی به او برخورد کرده و رد میشود .زن ،صبح
گفت« :آن گربهی توسریخور ،تو هستی و خانهات ویران
میشود» .شب بعد ،مرد خواب دید که میان انبوه درختان
تاک ،بر تختی نشسته و دید زنی زیبا دارد که فرزندی در
شکمش جا خوش کرده .زن ،صبح اخم کرد و #فحش داد
و پرسید« :آن زن در خوابت من بودم؟» مرد چشمانش را
بست و گفت« :قول میدهم امشب خواب دیگری ببینم».
مرد خوابید و باز خواب دید که یک کش�تی بزرگ دارد و
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زنی در حال غرق شدن را از مرگ نجات میدهد و یک رز
س�فید #هدیه میگیرد .صبح ،زن از شنیدن این خواب
#آش�فته ش�د و گفت« :زنی میگیری که تو را به کشتن
میدهد» .مرد سپس س�کوت کرد و تصمیم گرفت دیگر
واقعا خواب نبیند اما خوابهایش مدام #تکرار میش�د.
بدبختی و بیماری و آوارگی و زنی زیبا با رز سفید .زن که
پس از ش�نیدن این خوابها #ترس از #هوو برش داشته
بود ،مهریهاش را به #اجرا گذاش�ت و مرد برای پرداخت
آن ،خانه را به نامش ک�رد و البته که چش�م دیدن زن را
دیگر نداشت .سالهای کرونا بود و او در همان دفترخانه،
خانه از دس�ت داد و #کرونا گرفت و بیمار و س�رفهکنان،

کنج خانهای که به نام زنش کرده بود ،نشس�ت .هر س�ه
خواب اول یعنی #بدبختی و #بیم�اری و #آوارگی تعبیر
ش�ده بود و او نمیدانس�ت زن زیبا -که تنها دلخوشی
روزهای بیم�اریاش بود -چه وقت پیدایش میش�د .به
حال #مرگ که افتاد ،یک پرستار موطالیی باالی تختش
حاضر شد که لباس پرستاری سفید به تن داشت .مرد در
#تب میسوخت و #استتوسکوپ را ش�اخهی رز سفید
تصور میکرد و میگفت« :من خواب تو را دیدهام! خواهش
میکنم به کشتیام بیا و مرا از دست این #زن نجات بده».
زن از شنیدن این حرف #دیوانه ش�د و پرستار را از خانه
بیرون کرد و با ماهیتابه به سر #مرد کوبید و او را کشت!

