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قصهای برای این روزهای تبدار قرنطینه به قلم گالیا توانگر

به بهارهای بعدی امیدوارم

تهران هم مثل من غمگین است ،اما تمام سعیاش را میکند تا تکتک پنجرههایش روشن بماند
اپیزود اول :کوچه لبریز هیاهو است،
اما ش�ادی در صدایش نیس�ت .توی
صف مرغ محلهمان همه چشمانتظار
روییدن بالی بر دوششان هستند .من
در باالی پش�تبام در حال آویختن عروسکهای
شستهش�ده به بند رختم و از همان باال به ازدحام
کوچهی غمگین نگاه میکن�م .دو تا پیرمرد لبهی
س�یمانی باغچهی جلوی صف مرغ نشستهاند و با
گوشی تلفن همراهشان ترانه گوش میدهند« :توی
این زندگی بس دویدیم ،بریدیم »...حاجیفیروز با
دالمبو دیمبو جلوی صف رقص میگیرد .خواهرم
از چهارچوب در پشتبام غر میزند« :ماهی قرمز
نخریدیم که!» برایم لبخند سرخ هر ماهی قرمزی،
سالم به مرگ است .به همین دلیل ماهی بافتنی در
چشم من ،رنگ زیباتری دارد و شاید برای لحظهای
ذهنم را از مرگ به دامن رس�تن بیندازد .همچون
گلدانهایم که همگی پشت پنجرهی آشپزخانهام
(پنجرهی قرنطینه) گرم بوی بهار ش�ده و بچهدار
شدهاند ،به امید سرسبزی روزهای بعد.
دلم گرفته اس�ت و همیش�ه پش�ت صف ،انتظار
کش�یدهام؛ انتظار برای قبولی کنکور ،انتظار برای
داش�تن کار ،انتظار برای دیدهش�دن ،انتظار برای
آمدن شاهزادهای که باید پیشترها با اسب میآمد
و م�را دستبهدس�ت بهار م�یداد و انتظ�ار برای
روییدن بال شادی بر شانهام.
هیاهوی ازدح�ام کوچهی غمگین ب�اال میگیرد.
سرک میکشم از لبهی پشتبام تا ببینم سرنوشت
یبال
منتظران صف مرغ چه شده است؟ مرغهای ب 
از باالی س�ر منتظران پر میزنند و به داخل جوی
کوچه میافتند .بعد صف متالش�ی میش�ود و هر
کسی خودش را روی جنازهی مرغی در جوی کوچه
میاندازد .خواهرم میگوید« :امس�ال ،س�ال گاو

است .برکت دارد».
دلم گرفته اس�ت و یک گاو پارچ�های خیس آب،
در حالی که با گیرهی چوبی یک گوش�ش را به بند
رخت آویختهام ،به سرنوش�تم نیش�خند میزند.
خواهرم میگوید« :نمیآیی برویم توی صف مرغ
و روغن؟ ارزان میدهند!» صدای ترقه ،ترس را در
دلم مینشاند و چیزی هری در قلبم فرو میریزد.
پسر همسای هی آپارتمان روبهرویی فشفشه میزند
و عروسکها قاهقاه میخندند .مثل من که همیشه
توی صفهای زندگیام ،گریه را خندیدهام...
اپی�زود دوم :دومی�ن به�اری اس�ت ک�ه پش�ت
پنجرهی قرنطینه نشستهام .کوچه سرد و ساکت
و مغموم اس�ت .با این حال هنوز هم ب�ه رهایی در
بهارهای بعدی دلخوش�م .همیش�ه امی�د دارم
و خ�ودم هم متعجب�م که ای�ن امی�دواری از کجا
سرچش�مه میگیرد؟ موهای�م را رن�گ میکنم،
چای با طعم لیمو مینوش�م و شعر مینویسم .بهار
کلیت جزءهایی است که زندگی را میسازد .بهار
باید زیرپوستمان ش�کوفه بدهد تا ادامه دهیم.
یک س�ال اس�ت که از پش�ت پنجرهی قرنطینه،
جهان خویش را نگریستهام و نوشتهام؛ بیوقفه و
عاشق .ناشرم زنگ میزند و طرح کتاب جدیدم را
هماهنگ میکنیم« :چشمهای خانهنشین» .دوباره
چراغها دم غروبی روشن میشوند .تهران هم مثل
من غمگین است ،اما تمام س�عیاش را میکند تا
تکتک پنجرههایش روشن بماند .با هر سیلیای
صورتش را سرخ نگه میدارد و اگر چه صبح دوباره
با دهها صف کوفتی آغاز میش�ود اما تهران دوام
میآورد .من ه�م در پس انتظاره�ای زیادی دوام
آوردهام .هفتسین را آرامآرام از میز جمع میکنم.
فردا شروعی دوباره اس�ت .یکهو چیزی در دلم
فرومیریزد؛ شروع دوباره چه شجاعتی میخواهد.

شانهام گرفته اس�ت و تازه به یاد میآورم امسال
در خان�ه بودی�م و س�بزهای گ�ره نزدی�م .ح�اال
گی�رم میزدیم و کم�ر چند تا علف زبانبس�ته را
میشکستیم؛ آنچنان که روزگار با من و آشنایان
و همسایگانم در این یک سال گذشته کرده است.
سبزه اگر چه نرم و ترد ،باید قد علم کرده بایستد تا
باد از الی موها و اندام نحیفش بگذرند.
اللهس�وزها را داخل کمد میگذارم .تنگ ماهی را
که امس�ال بیماهی بود و تنها ی�ک ماهی بافتنی
در میانهی قلب بلورینش میخندید ،برمیدارم و
داخل کابینت آشپزخانه جایی برایش باز میکنم.
امسال ماهی قرمز هم نخریدیم ،آخر نمیخواستم
ناغافل بوی مرگ دورش بپیچد و باز یادم بیندازد
که چقدر چموش و بیرحم در کمین نشسته است.
تلویزیون روش�ن اس�ت و خبر از اوج موج چهارم
میدهد .با انگشتهایم میشمارم که چند تا موج
مرگ از سرزندگی گذراندهام؟ زمزمه میکنم« :از
چهار تا موج که بیشتر ش�د!» بعد به خودم تش�ر
میزنم« :بیخیال! بروم چراغ پنجرهی آشپزخانه
(پنجرهی قرنطینه) را روشن کنم».
دلم هوای نسکافه و ش�یر میکند .خوشحالم که
هنوز این دلخوش�ی را دارم و وسعم به خرید این
چیزها میرسد .بوی نس�کافه که میپیچد ،ماهی
کوچک بافتنی را میگذارم گوشهی میز آشپزخانه،
کنار پنجرهای که این یک سال ،باالی میزتحریرم
خوش نشسته بوده و شروع میکنم به نوشتن.
باید اللهس�وزها را توی کمد نمیگذاشتم .دوباره
بیرونشان میآورم و روی میز روشنشان میکنم.
نور میافتد روی شکوفههای درختی که از پنجره به
داخل آشپزخانه سرک میکشند .اینجور انگاری
دوباره هفتسین چیدهام .واقعا به بهارهای بعدی
امید دارم...

اپیزود سوم :ش�ب دامنهدار و بیمنتها است .اگر
نیمهی شب برفی زمستان بود ،اینچنین سکوت
کوچه و خیاب�ان دردمند نبود .نیمهش�ب بهاری
است و س�کوت بیمنتهایش درد دارد .میروم از
یخچال شیشهی آبی را برمیدارم و سر میکشم.
پنجرهی آشپزخانه (پنجرهی قرنطینه) مشرف به
خیابان ،در نور کمرنگ چراغ خیابان ،س�ایههای
گلدانهایم را هویدا کرده اس�ت .همه چیز و همه
کس در ه�راس کرون�ا خوابیدهاند ت�ا صبح فردا
چه سایهای کم شود و چه س�ایهای پایدار بماند؟
حاال مرگ برایم ش�بیه همین پنجره و سایههای
گلدانهایش است.
دلم برای امیر میسوزد .دو هزار کیلومتر آنسوی
پنجرهی آشپزخانهام ،سایه شده و پشت پنجرهی
تنهای�یاش خوابی�ده اس�ت .دلم برای س�ایهی
همس�ایههایم در صف مرغهای بیپ�ر و بال فردا
میسوزد .دلم برای سایهی بازنشستهها ،کارگرها،
معلمها و هر قش�ر متوس�طی که از جوی تنهایی
خویش به دهان فردا فریاد میریزد ،میسوزد .دلم
برای بیکسی خودم میسوزد .دوباره شیشهی آب
را سر میکش�م و نمیدانم آیا فردا سایهام دوباره
خواهد بود؟ با این حال ،خوب میدانم سای هام چشم
دارد و بغضه�ای فروخوردهی نویس�ندهای را که
دلش برای کل سایههای شهر سوخته ،دیده است.
س�ایهی گلدانهایم ،پش�ت پنجرهی آشپزخانه
(پنجرهی قرنطینه) ردیف شدهاند .گویی هر یک
نمایندهی یک گروه از قشر متوسطند که به شانهی
من پناه آوردهاند .برایش�ان چه میتوانم بکنم؟
برای خود چه میتوانم و برای سایهی دردمند خود؟
چراغ آشپزخانه را روش�ن میکنم .سایهها کلمه
میشوند و به شکل شعری تازه در دفترم بند به بند
میخروشند...

