زهرا تدین :بچگیهایم عاقلتر
بودم .نهایت تعلقم به هر چیزی
در حدی بود که وقتی از دستش
م��یدادم ،چند دقیق��ه برایش
گریه کنم و تمام .کمی که میگذش��ت ،دیگر
حتی یادم نمیآمد محبوب از دس��ت رفتهام
چه بوده و چقدر دوستش داش��تم .اما هر چه
عدد س��الهای عمرم باالت��ر میرفت ،طناب
وابس��تگیها هم قطورتر میش��د .ش��بیه مار
پیتونی ک��ه بپیچد به دس��ت و پ��ای روحم و
جانم را اسیر خود کند .مدرس��ه و دانشگاهم،
کتابهایم ،اتاقم ،نوشتههایم و حتی کاکتوس
قشنگی که لب پنجره جا خوش کرده بود ،هر
کدام نخهایی بودند که در هم میتنیدند و این
ریس��مان را ضخیمتر میکردند .از همه بدتر
اما آدمها بودند .آدمهایی ک��ه امروز مرا به اوج
قله میبردند و فردا به قع��ر دره میانداختند.
آنها برای توضیح رفتار متغیرش��ان نیازی به
ارائهی دلیل نداش��تند .یکی مش��غلهاش زیاد
ش��ده بود و وقت��ش محدود؛ آن یکی داش��ت
مهاجرت میکرد به شهری دیگر و حوصلهی
دوری و دوستی هم نداشت؛ یک نفر هم درگیر
آدمهای جدیدی بود که وارد زندگیاش شده
بودند و تن��وع را به تکرار ترجی��ح میداد .من
اما برای وابستگیهایم دالیل زیادی داشتم و
همین ترکشان را س��ختتر میکرد .اینکه
آدم کارهای جدید را از سر لذت و بدون دلیل
انجام دهد ،همیش��ه راحتتر از آن اس��ت که
بخواهد وابس��تگیهای آمیخته به عادتش را
کنار بگذارد .اینکه به تأثیر حرفمان روی قلب
و ذهن آدمها فکر نکنیم ،راحتتر از آن است که
به خودمان زحمت رفتار درست بدهیم .آدمها
هم معموال کار آس��انتر را انتخاب میکنند و
این ما هس��تیم که از ناحیهی تعلق خاطرمان
به آنها آسیب میبینیم .برای همین است که
وابستگیها ترسناکاند و باید آنها را از دست
و پای خودمان باز کنیم.

س�ه :من و نگار قرار بود برویم برم��ودا .حاال نه
اینکه همان اول جوانی بار و بندیلمان را جمع
کنیم و تیپایی به دنیا و قش��نگیهایش بزنیم و
برویم خودمان را در برمودا گم و گور کنیم؛ نه!
ولی مصمم بودیم در پیری ای��ن کار را بکنیم.
برنام هیم��ان را آنقدر دقیق چی��ده بودیم که
مو الی درزش نمیرفت .قرار بود بعد از اینکه
کلی درس خواندیم و کار کردیم و سگدو زدیم
و یک پول قلمبه درآوردیم ،در اواسط میانسالی
س��فر دور دنیایمان را شروع کنیم .دیوار چین
را از نزدیک ببینیم ،با ایفل سلفی بگیریم و زیر
مجسمهی آزادی افاضات روشنفکرانه ببافیم.
در سنپترزبورگ سوپ هش��تپا بخوریم و از
روی پل سیدنی استوری بگذاریم که همان پل
اهواز خودمان قشنگتر از اینجاست و هیچ جا
وطن آدم نمیش��ود .احتماال کمی هم از ملت
فحش بخوریم که کثافته��ا رفتهاند بالد کفر
معلوم نیس��ت چه غلطی میکنند ،حاال برای
ما دم از وطندوس��تی میزنند .بع��د برگردیم
ایران سفرنامه بنویسیم ،چای زعفرانی بخوریم،
برای آخرین بار طع��م گز و س��وهان و باقلوا و
کاک را بچش��یم و با همهی نق��ش و نگارهای
این م��رز پرگوهر خداحافظی کنی��م .آن موقع
دیگر باید آفتاب لب بام ش��ده باشیم و آمادهی
مرگی متفاوت .بچهه��ا و نوههایمان هم البد
خیلی از ما بدش��ان بیاید که میخواهیم جای
گذاشتن ارثیه برای آنها ،همهی پولهایمان
را خرج اطینا کنیم .البته نظرشان چندان مهم
نیست ،چون اگر عقل داشته باشند میفهمند
اینکه میتوانند در پاسخ سؤال «مادرت چطور
از دنیا رفت؟» بگویند« :در برمودا ناپدید شد!»
تجربهای منحصربهفرد اس��ت ک��ه نصیب هر
هالویی نمیشود و باید بابتش از ما سپاسگزار
هم باشند .یک پرواز دو ساعته از تهران به دوحه،
چهارده س��اعت از دوحه به فیالدلفیا و از آنجا
هم دو ساعت و نیم تا همیلتون ،پایتخت برمودا.
امیدوار بودیم پرواز آخرمان به مقصد نرس��د و

قرار ب�ود بعد از اینک�ه کلی درس
خواندی�م و کار کردی�م و س�گدو
زدیم و ی�ک پول قلمب�ه درآوردیم،
در اواس�ط میانس�الی س�فر دور
دنیایمان را ش�روع کنی�م .دیوار
چی�ن را از نزدی�ک ببینیم ،ب�ا ایفل
سلفی بگیریم و زیر مجسمهی آزادی
افاض�ات روش�نفکرانه ببافیم .در
سنپترزبورگ سوپ هشتپا بخوریم
و از روی پ�ل س�یدنی اس�توری
بگذاریم که همان پل اهواز خودمان
قش�نگتر از اینجاس�ت و هی�چ جا
وطن آدم نمیشود

م�ا آدمه�ا ب�ه چیزهایی وابس�ته
میش�ویم ک�ه در واقع خودش�ان
را دوس�ت نداری�م ام�ا ج�ای
نداش�تههایمان را برایم�ان پ�ر
میکنند .م�ا گاهی چهر هی عش�ق
از دس�ت رفتهمان را در کسی دیگر
میبینیم و به او وابس�ته میش�ویم.
نمیتوانی�م بازیگر ش�ویم اما دیوار
اتاقمان را پر از پوس�تر هنرپیشهها
میکنیم .نمیتوانیم پولدار شویم اما
خودمان را به هر دری میزنیم تا یک
عینک ریبن اصل بخریم و کمی شبیه
رؤیاهایمان شویم

یک :مامان از صندلی جلوی ماشین ،رویش را
برگرداند طرفم و جوری نگاه��م کرد که یعنی
«مگه نمیش��نوی؟ چرا هر چی میگم جواب
نمیدی؟» و وقتی هدفون را روی گوش��م دید،
سری به نشانهی تأس��ف تکان داد .به سختی از
آهنگ «بگذار آهس��ته از پا درآی��م» دل کندم
و هدف��ون را درآوردم تا بیخی��ال صدای الک
بنجامین ،ببینم مامان چ��ه میگوید« :یکی از
اون غذاها رو بده بابات ببره بده این بندهخدا».
از نایلون نذریهای کنار دستم ظرفی برداشتم
و دادم ب��ه بابا که حاال پیاده ش��ده ب��ود و کنار
پنجره ایستاده بود .سر تا پای مرد جوری سیاه
بود که ان��گار همین االن از معدن زغالس��نگ
بیرون آم��ده .طوری که اگر ش��ب ب��ود ،حتما
نمیتوانستیم او را از مخمل مشکی آسمان کویر
تشخیص دهیم .هر وقت از آنجا رد میشدیم،
او را میدیدیم .روزها برای خودش همان اطراف
ول میگش��ت و هیچ ک��س هم نمیدانس��ت
شبها کجا میخوابد و در سرمای استخوانسوز
زمستان ،در دل بیابان چه میکند .بابا غذا را به
او داد و دوباره نشست پش��ت فرمان .پرسیدم:

سه اپیزود دربارهی مفهوم وابستگی

#برمودا

«این طفلی چرا آوارهی بیابون ش��ده؟» مامان
با ژستی که انگار داستان زندگی مرد را میداند
و کلی هم پایش اش��ک ریخته گفت« :میگن
عاش��ق بوده ولی چون به عشقش نرسیده ،سر
به کوه و بیابون گذاشته .عین فرهاد »...خواستم
بگویم البته فرهاد را خسروپرویز مجبور کرد به
بیس��تون برود اما بیخیال ش��دم .در حالی که
پرس��تیژ همهچیزدانی به خ��ودم گرفته بودم،
عینک آفتابی را به چش��مم زدم و گفتم« :ولی
آدم بخواد به خاطر یه نفر کل زندگیش��و نابود
کنه ،حماقت محضه! حاال یکم باال و پایین شدن
دوپامین و س��روتونین و فعال شدن چهار جای
دس��تگاه لیمبیک که دیگه این حرفا رو نداره.
ش شیمیایی
عشق همش همینه؛ یه سری واکن 
که دست به دست هم میدن آدمو خر کنن!» بابا
برای جلوگیری از دعوای احتمالی مامان با من،
س��ر اینکه نباید در حرفهایم از کلماتی نظیر
#خر استفاده کنم ،پیچ رادیو را باز کرد.
دو :بابابزرگ هیچ وقت عصای��ش را از خودش
جدا نمیکرد .به اسم و رسم و اصالت خانوادگی
خیلی اهمیت میداد اما حت��ی این چیزها هم

برایش به اندازهی عصایش مهم نبود .عالقهاش
به مادربزرگ را نمیدان��م ،چون بابابزرگ از آن
مردهای قدیمی اس��ت که عالق هیشان را تنها
با نگاهی محبتآمیز و یا تعارف کردن یک چای
قندپهلو ابراز میکنند ،نه با کلمات .برای همین
حاال که مادربزرگ کنارش نبود ،نمیتوانستم
بفهمم او را بیشتر دوس��ت داشته یا عصایش
را بیشتر دوس��ت دارد .وقتی در مسجدجامع
روستا نماز میخواند ،عصا را کنار خودش تکیه
میداد به دیوار و زیرچشمی حواسش بود کسی
به آن دست نزند .موقع اخبار دیدن هرروزهاش
در تلویزیون توشیبای دوازده اینچ ،عصا را روی
تشک گلگلی که همیشه جلوی تلویزیون پهن
بود میخوابان��د و خودش هم تکی��ه میداد به
پشتی دستبافت طرح خشتی .حتی وقتهایی
که بابا شبیه س��کانس معروف «جدایی نادر از
س��یمین» او را میبرد حمام تا به قول خودش
س��ر و تنش را صفا بدهد ،باباب��زرگ عصایش
را تا پش��ت در حمام با خودش میب��رد و آن را
توی اتاق تنها نمیگذاشت .البته او حق داشت
این همه عصایش را دوس��ت داشته باشد .عصا
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شده بود تکیهگاه بار س��نگین تجربههای ریز و
درشتی که به دوش میکش��ید .جدا از اینکه
عصای خوشدست و خوشفرمی از چوب گردو
بود و رویش نقش گل و مرغ داش��ت ،انگار یک
جور حس اقتدار بهش م��یداد .چون او مردی
بود که ترک دستهایش نشان میداد همیشه
روی پای خودش ایستاده و حاال عصا جای قوت
پاهایش را که دیگر تحلیل رفته بود ،برایش پر
میکرد .گاه��ی ما آدمها به چیزهایی وابس��ته
میشویم که در واقع خودشان را دوست نداریم
اما جای نداشتههایمان را برایمان پر میکنند.
ما گاهی چهرهی عش��ق از دست رفتهمان را در
کس��ی دیگر میبینیم و به او وابسته میشویم.
نمیتوانیم بازیگر ش��ویم اما دی��وار اتاقمان را
پر از عکس و پوس��تر هنرپیش��ههای معروف
س��ینما میکنیم .نمیتوانیم پولدار شویم اما
خودم��ان را به هر دری میزنی��م تا یک عینک
ریبن اصل بخریم و کمی ش��بیه رؤیاهایمان
ش��ویم .نمیتوانیم رانندهی آفرود شویم اما با
پراید قسطیمان در خیابان ویراژ میدهیم .ما با
همین داشتههای عاریهای خوشیم.

ما در لحظات آخر زندگ��ی بتوانیم بفهمیم راز
برمودا در حضور فرازمینیها اس��ت یا نیروهای
شیطانی و یا مغناطیس ش��دید و گاز متان .اما
نگار المصب همهی اینها را ب��ر باد داد .خیلی
زودتر از پیریمان ،پش��ت پا زد ب��ه همه چیز
و همهی وابس��تگیهایش را زیر پا گذاش��ت و
رفت .نرفت برمودا ،رفت ترکمنس��تان پزشکی
بخواند .شهرمان ،مدرس��همان ،آرزوهایمان و
من را ول کرد و رفت .از اولش هم میدانس��تم
به ای��ن بچهمایهدارهای سوس��ول نباید امید
بست .چند وقت پیش در اینستاگرام عکسش
را دیدم .دس��تهای از موهای سیاه پرکالغیاش
را ش��رابی رنگ زده بود و زیر عکس هم نوشته
بود« :خوشا پرکشیدن ،خوشا رهایی؛ خوشا اگر
نه رها زیستن ،مردن به رهایی!» زیر لب گفتم:
«مردهش��ور خودت و رهاییات رو با هم ببره».
بعد برای خودم یک لیوان چای ریختم ،گلهای
رزی که چند ماه پیش هدیه گرفته بودم و حاال
خشک ش��ده بودند را دور انداختم و در گوگل
جستوجو کردم« :قیمت ارزانترین بلیط پرواز
تهران -دوحه».

