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 !اتچچچههه
 

که ید نوزده ووها کبمب هیدروژنی براي ما میلیونیک  انفجار مهیبی بود برابر با قدرت
کجا  قبلش. انباشتیمتمام اطرافمان را  وشدیم  پرتاب پیرمرد دماغمنحنی طویل از ناگهان 

فقط من  دانم، آخر ؟ اگر شما آدمها داستان خلقت خودتان را دانستید من هم میبودیم
آگاه و خرد طالعاتم هم از ناخودا؛ پر موداالن تاریک آن  متولدانم و حاصل تکثیر دیگر

من کاري به سایر  دماغ است.همان ي معرفت صاحب در حوزه جمعی که بگذریم بیشتر
یا سرنوشت محتوم ،هاآدم کشتارتکثیر و  باشان مهیج داستاني ها ندارم و ادامهکلونی

 .زبالههاي هاي لباسشویی و سطلو ماشین شان در کف صابون و اسپري الکل
 در حال پراکندن متري دماغ پیرمرد از زور فضولی تا یکمیزبان ما که پیرزن  يهادست

 ها قربانیمیلیون رفتند وفرو در کف صابون  به محض رسیدن به خانه ،نددرفته بواي شایعه
از ریزترین سوراخ روي رکاب انگشتر نقره گذشتیم و در شیار  مانهمراهمن و  .از ما گرفتند

قتل با داغ  جري و زخمی؛ ماندیم کمین دراي اي نقرهاي در محفظهزیرین نگین فیروزه
موفق ها دستشستشوي بعد از  . پیرزنفرصتی براي انتقام در پی بر دل وگسترده  یعام

 ،کردها را با دستمال خشک میقتی دستو. کف را به شیار زیرین انگشتر برساند نشد
با اسپري الکل به سمت کیف پول و  ش. دختري میز گذاشتگوشهانگشتر را در آورد و 

ده ما همچنان در قصر فیروزه زن پیرزن با چینی به دماغ انگشتر را پس کشید. .آمدتر شانگ
 .میلیونی دوار براي یافتن یک سلول زنده و تکثیریماندیم و ام

همراهان سمت  دم با خیل رفقا ومیانی نشسته بوترین نقطه هبرجستمن درست در 
در دیدن دنیاي بقیه  و چشم سخنگوشدم ه ویژبه خاطر همین موقعیت  م.چپراست و 
از ، وایتکسکردن الکل را کنار گذاشت شروع کرد به اسپري  با غیظ وقتیدختر بیرون. 

روي وایتکس  مانندزنگهاي به لکه مادر خیره ؛شروع کردهال  ي درهدستگیرها و کفش
به ما کمی قبل از این که  دختر لرزید.اش میامهش از بوي بدبا نفرت  شبلوز سر آستین

  :تشر زدبه برادرش رو عوض  . دررا هم کنار گذاشت برسد اسپري وایتکس
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 »نره بیرون.هی تو این اوضاع ه مامان رفتی خرید کاین کارا میبه جا ! هاي پهلوون«ــ 
ا خنده ب کوچکش را از حلقه انگشتر گذراند،انگشت به میز که رسید نفس نفس زنان  پسر

 :گفت
دودره ه بخشید  اوه، امیه برا دور زدن تحریا دنبال راهیاش همهمامان خودش «ــ 
کردیم تالش میتمام قوا ما با !» جان نه مامانمگه ، اننون و میوه بهانهقرنطینه، کردن 

 :گفت درامبگذریم.  از انحناي قوسی شکل انگشتر توانستیمناما  پسربرسیم به انگشت 
کی همچی روزي ، کنج خونه نمونگیر افتاداینم از  ،اون از عیدمون الاچی بگم و« ــ

هبراي بار چندم میوبا وسواس  دختر» !ترسنب همدیدار آدما از کرد که بینی میرو پیش
و  هاي کوچکبیشتر قدر دلخوشی هم باعث بشه شاید« :سینک را آب کشید يهاي تو

 !»رو بدونیم زندگی ارزش
 :دکنتکه میتکه ها را با قیچینانمادر 

اش همه چی خواست خدا باشه اینا هر ،ترسمنمی اصالً من که اگه برا شما نباشه « ــ 
  :زندمی داد رپس »نباشهحرفه اگه تقدیر 

کل مرگ بیماري و ؟ کدوم تقدیر !اي خدا دوباره شروع نکناه مامان محض رض«ــ 
 :کشدمی بیرونانگشتر را از نوك انگشت برادرش  دختر .»... اونوقتاوت کرده ناك دنیا رو
کند و چین می مشیمش!» میرسجا نمیبس کن با این بحثا به هیچ لطفاً !اشدادا«ــ 

  :اندازدبه دماغ می
چند بار باید بگم ورزش دوران قرنطینه یوگا  ،اومدهدر بهتره بري حموم بوي عرقت«ــ 

ي یک زیرگوشی اشاره در گود به فرورفتگی جاي مشت» و مدیتیشنه نه مشت و کاراته
  »آوردي. روهمه چی دخل ! ببین« .کندمی

تا یم زنمی له له ظریف دختراین بار میان انگشتان خیل کرونا ویروس مشتاق ما 
 جمعرا  نانهاي تیکه پسر رو به مادر که .زیاد است خیلیفاصله بدبختانه  ،لمسشان کنیم

  :دنزمی د پوزخندکنمی
اگه پیه و چربی م! کردمی ارن من بیچاره تو باشگاه کییوگا! انگار فراموش کرد !یوگا«ــ 
وشی گ ،پیامزنگ دختر به صداي .» ننیستول معطل  معلما همه که مثل کارم تمومه،بیارم 
  :گویدمی خفه ید با صدایدهمیو تند تند جواب  دریگمیرا باال 
بختی داریم با این کالساي بددونی چه نمی !خوشی زده زیر دل ماآره جون تو «ــ 
 !»اینشتین شدنهمه گرفتن حاال و نمیهم مطلب رحضوري سرکالس  خنگوال !آنالین
  :به هواکوبد می گیرد و مشتگارد میپسر 

  :روي گوشی دختر زوم کرده» ؟خب این کجاش بده«ــ 
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ـ   این ویروس منحوسدا کنه زودتر خرو آوردن اینجا.  بفرما باز دعواشون شد؛ کل کال«ـ
 :زنمداد می  !»و مدرسه ها باز بشن بره به درك

اون همه  تون بنداز بهدبه خو نگاهییه  قبول ما منحوس، اما شما چی؟ خانم معلم«ــ 
یم، عجب رو دستی بهتون زد!زرشک  ؛شعار انترناسیونالیسم جهانیتون و صنف و اتحادیه پز

مادر ریزه »جویید.همو میخرخره دارید تو قرنطینه  ها؛مستحکم خانوادهاین هم از بنیان 
 :کندهاي نان را جمع می

م معلو بی اصل و نسب رو خدا لعنت کنه این !دونستیممیحیف برا روزایی که قدر ن« ــ
  :زندمی نان گاز ايهپسر تک» .اومدري درونیست از کدوم گ

ویروس چینیه دیگه، حاال ما کاري ندارم به طبیعی یا آزمایشگاهی ؟ اصل و نسببی«ــ 
ان ول وله انداخته میشان حرف های!» چینه که دیگه شکی نیستمتولد این که  در ،بودنش
قصر  هاحرف آدم توهین ازحس تحقیر و غرور و تعصب و  .ي ماهاها و راستیچپیسمت 
بخش کدام م دان. نمیهنددمرا فشار می جوابی در خور انگار برايگروه دو  .شتهانباما را 
 :مویگمیبدهم پس با فرار به جلو  را جواب هاحرف

و حوا یا میمون بودن  حث آدمهنوز در با هآدم خیال دوستان؛ خود اینبی«ــ 
ه در خطر مونفعال زندگی .چه اهمیتی داره اصل و نسب ماان به توافق نرسیدن اجدادش

 مسکوتی مرگبار توأ!» سلول زنده برسیم کارمون زارهیه زمان به ترین نیم در سریعنتو اگه
دانلود کرونا با موضوع را هاي شاگردانش نقاشیدختر با ترس همه را به فکر فرو می برد. 

  :کندمی
دن رو شکست بنا همشون سعی کردن با الکل و صابون و ژل کرو تقریباً نگاه نگاه!«ــ 

» جهنم. تو آتش بندازتش سعی کرده با دعاو ایستاده باال سر ویروس ، ببینید جز این یکی
 :پسر می خندد

 :اندازدمی باال ابرو ردخت» .دعا که چه عرض کنم بفرما نفرین« ــ
مادر با  ».نرفتگجاي عمل رو  اتف و کلموحراینه که  کنه مهمچه فرقی میحاال«ــ 

  :کندعالقه نگاه می
تی مسجدي گذاشته نه جماعمعبد و اینم فکر بدي نیست لعنتی کرونا که نه دیگه «ــ 

  :که شه داد بزنم حیف نمی!» دست به دعا بشن که
هم نقاشی  پسر» !بودن حاج خانماول هم اموري شخصی دعا و نیایش که از همان «ــ 

  :را نگاه می کند
رها  گوشی رادختر  !»ان خانمهاي عقاید مامتو مایه هچیزیاین بچه نقاشی جالبه «ــ 

از پسر می گوشی را ،دکشمیاز جعبه دستمال برگی  بعد روي میز کنار انگشتر کندمی
حس بگذرد.  نماقصریم بال از کنما چسبیده به هم آرزو می .کندمیغرق در الکل  و گیرد
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ها که با برعکس سمت چپی ،دکنندعا میبا چشمان بسته هایم م سمت راستیکنمی
به هنوز دختر  چشم .دکننفرار فکر میشورش یا  يخشم و نفرت به راهی براپرورش 
 انگشتر رازودتر شود موفق می مادر .شسمتبرد  می دستمادر  همزمان باو  استانگشتر 

  :آمیز بگویدو طعنه توي انگشتشبکند 
پسر  »خونم!می من با این انگشتر نماز ،خوامگفتم که الکل نمی !الزم نیست عزیزم «ــ 

  :زدریتوي سماور آب می
ما به نزدیکترین  »!اوکی ،هرو کرونا حالل کردالکل  احتماالًمامان خانم  ببخشید«ــ 

  :گویدمی اقتدارمادر با ، ایمفاصله با انگشت مادر رسیده
ها لهدست چپی »افته.نمیاي جنبندهتا خدا نخواد برگی از درخت هیچ زور نزنید «ــ 
کمی ها هم الدعوه، دست راستیمستجابه ین مادرابراي رسیدن به انگشت نند زله می

 خواهند رقبانمی ،راضی نیستنته ذهنشان اما موفق شوند ها چپ هدخوادلشان می
  :د توي ظرفشوییکنمیرا پرت آب ته تنگ  پسرقدرتمند شوند. 

 فرستاده نه کار چینهپس کرونا رو خدا برا تنبیه بشر  ،یه نظریه هم از مامان خانم«ــ 
مادر با مشت به شانه  »!انهم هیچ کاره اجنه سحر و جادو وحتی  ؛طبیعت نه آمریکا و نه

  :دکوبمیپسر 
، تردیکو ما به انگشت مادر نز هشد حلقه انگشتر تنگتر »!عزیزم استغفراهللا کفر نگو«ــ 

 ،ي خاصالحظهبراي ما  .کندد، انگشت و انگشتري را نوازش میریگمی پسر دست مادر را
دست  واست  هدفشان انگشت پسرچپی یاران سمت  .است ی استراتژیکتاریخی و موقعیت

  :گویدمی پسر .نزدیکترند انگشت مادرها به راستی
یه جور رنسانس  به قول بعضیاآد کم داره از این کرونا خوشم میکمراستش «ــ 

ما که  ها انگار نه انگاراند این آدمدار است چه انتظاراتی از ما پیدا کردهخنده !»فرهنگیه
د دارنسیاسی  ،اجتماعی ،فرهنگیتوقع انقالب زا هستیم از ما ویروس بیماري فقط یک

 :کشد بیرونمیاز دست پسر  را دستش مادر! دخیل ببندند چیزي نمانده به ما
این اچرمیدین  فاصله حفظدستور به من چپ و راست برو عقب شما که این همه «ــ 

 :کشدمی تندي پس پسر ».طوري دستمو گرفتی
  :خنددبعد می!» حواسم نبود اصالًخوام معذرت می« ــ

مادر » نیستی!گرا و تقدیر خیالبیهمچین هم  ،حرفات فقط شعارنپس  اي کلک«ــ 
  :زندغر می
باید  ،تسهم یه بال مثل بقیه بالها کرونا ،خودکشی که نبود دیگه منظورم از تقدیر«ــ 

پسر » !رهمی هاارهچبدبخت بیما  دودش به چشم از همه بیشترکه  خصوصاً ،قب بودامر
  :زندبشکن می
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ـ  بدبخت درسته که ذاره؛ نصیب نمیرو بیخوبیش به اینه که هیچیکی نه مامان جان «ـ
رو هم گل هاي دنیا گندهاز کله اما دکون خیلیکنه می فقیرتر کشه یابیشتر می وره بیچار
 :کشدمیدستمال  وشسته  ها رادستر دخت »!خودش اابرقدرتی شده بریواش یواش؛ گرفته
و خواري قدرت هشدتحقیر ثروتمندا  باعثحسابی تبش بدجوري دنیا رو گرفته، « ــ

مید پسر بلن ».مخترعین پوشالی تا مدعیان علم و تکنولوژِي و وپاو آمریکا و ار چین ازها. 
  :خندد

  :کندیید میأدختر با سر ت» ؟گییپزشکی رو چرا نم«ــ 
ـ  ران رهبعوض  و حرفی برا گفتن نداره درخودش زانو زده  نوا علم پزشکی که فعالً بی«ـ

زده ادامه پسر حسرت» .موننمی لمعروي  پیچن و رو دررو نسخه میو ررو پرپر شعوربی
  :دهدمی

ی دلخوش !به فنی کردرو ضرورزش دربست این بود که همه کاراش از  بدتربه نظرم «ــ 
 ،تهباورش سختماشاي مسابقات فوتبال بود،  در سرتا سر دنیا میلیاردها بدبخت بیچاره

ما همه از  !»نامردي بود نددیگه اِ کارشخدایش این  ،کنسل کرده هم المپیک روحتی 
 . اماهااز طرف بچه مانایی قدرتبزرگنم یم از این همه غلو وآسر ذوق می چپ و راست

 براي ادامه زندگیما ، ه باشیمکاري به کارشان نداشتشود این تعریف و تمجید باعث نمی
  :می پرسد . مادرنیازمندیم زنده هايبه سلول

و سرش توي کتاب است، برا من دختر روي مبل لم داده » شام چی درست کنم؟«ــ 
 :آوردبیرون میپسر سرش را از توي گوشی  »کنه هر چی شازده پسرت بگه!قی نمیفر

خواند. ده میزآخرین اخبار را از دنیاي کرونابلند بلند و » .من که هوس کتلت کردم« ــ
ارقام و  غالباًگیریم پس نتیجه می. که خوشبختانه کم شدن گویدمی هاآمار فوتیاز اول 

آمدن و به زانو در ضررهاي اقتصادياز در ادامه پسر ها. آدمو  صاشخانه  مند وهاعداد م
دعواي  ند تااخومی اقتصاد جهانهوایی و و گردشگري  هاي بزرگ نفت و صنایعکارتل

ما در قصر  .و قحطی احتمالی گسترده در دنیا تنفس هايسر ماسک و دستگاه برکشورها 
و  کندمیزمینی پوست پیاز و سیب مادر. بالیمخود میآورد دست هاین هم مان بهفیروزه

 .مهنوز موفق نیستیاما کند به هدف نزدیک میرا خیلی ما  انگشتششدن در خم و راست 
خواند و مادر آنگال موفقیت سران زن جهان در کنترل ویروس کرونا می هم از يپسر خبر

 بالد.و به او می کندرا دعا می ي مردم آلمانمرکل فرشته
شوند براي حمله به انگشتان پینهرفقاي سمت چپیمان سر تا سر خشم و جنون می

گیرد ترس از سیلی دستش را زیر شیر می مادر، ي تند پیاز فضا را آکندهعصاره .مادربسته 
پیرزن  .مانستون و سقف کاخ فیروزهپشت  چسباند بهفراگیر و خانمان برانداز ما را می
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رود با یک سینی چاي می شود بعدخطر سیل برطرف میو  دستشکشد به دستمال می
 :دهد به خودشو قوسی می خواند کشهال. دختر آخرین ورق کتاب را می توي

 از حق، شال پیش خریدم اما تا حاال فرصت نکرده بودم بخونماینم از این، سه س« ــ
سر  پسر چاي را »تو عمرم اینقد کتاب نخوندم. ،نعمت بودجورایی  قرنطینه هم یهنگذریم 

  :کشدمی
فیلم دیدم هم کلی  استراحت کردمحسابی  هبد نبود تا حاال ي ي برا من هم یه«ــ 
لبی غر دختر زیراس. دهندهآزارواقعا هم چیزا  بعضیجاي خالی ام؛ پول و کالفهبی هرچند

  :ندزمی
فهمیدي البد  يقیدال وبا خوشی رو خره فرق امر رسمی و قانونی األ، بخوب شد«ــ 

 دستپاچه ،ه دختر حرفش را می بردپسر با لب گزه ب» -هم بدجوري حالشمجنون لیلی بی
  :پرسدمی از مادر
اندازد و سبد اي باال میمادر شانه »؟اینجاي قرنطینهتا مامان خانم چطور بوده برا «ــ 
  :دهدرا نشان میاول گلدوزي روي پارچه  کشدمیز بیرون می ا از زیرها رپارچه

خیلی خوب ام اما چهل تیکه، قدیم که نشده دیگه چشمم سو ندارهمثل  البته«ــ 
  :شدکچهل تیکه می رنگی هايلوزيتر دست روي دخ.» شده

  :دگیرباال میبعد گلدوزي را  »، نه؟به گذشته نبرگشتالبد حس قشنگیه «ــ 
  :کندچشم تنگ می مادر »ناز بشه!قد این کردمفکر نمیي چقد ظریفه  واي«ــ 
ـ   :گردد توي آشپزخانهبرمی !»کرده باشیهم بهش نگاه حتی  تو شهباورم نمی !جدي«ـ
چه  پرسهه کسی از من نمیکتاباتونتو گوشی و فیلم و سرتون اش شما که همه« ــ
 :گویدمی ت مادر که انگار با خودشگردن سمدر سکوت برمی هابچه »!مرگته
ه ک تنگ شد شونبرا بغل کردن و بوسیدندلم اونقدر اومدن دم در ها بچه دیروز که« ــ

  :گویدمی دختر دلجویانه!» گریه کردمتو حموم  وقتی رفتن کلیزدیک بود بپکه، ن
، خدا به داد دل همکار پیش بابا مامانشه تونازنازي که نوه باز جاي شکرش باقیه «ــ 

خوش بود که قرنطینه دخترش  دلش به همین دیداراي آخر هفته با، طفلکی من برسه
کارد و  رود سراغمی پیرزن!» ردهمحرومش ک کالً  ؛اي داد دست شوهر سابقشخوب بهانه
 :کندنفرین می

و ختر نتونی دخدا از سر تقصیر کسانی که این بال رو سر دنیا آوردن نگذره، وقتی « ــ
هم اي معمولی همین دورهمنشینی و بازار و کوچه رفتن، وقتی راه بدي خونهرو ات نوه

کمی  گناه ماست وپیرزن  یگاحساس دلتندانم می »!زمان شه، آخرفیکن میکنآرزو بشن 
را به دست همین پیرزن ن ماعکرور هم نو قتل کرورها چپیسمت اما می شوم  احساساتی

از هدف و رسالت دوري ها راستیو دستکنند به من یادآوري می در ساعات گذشته
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 توانم تما ید بابا ،لغزیمب ماني عواطفغلبهبا  بایدن .دانندرا نوعی خیانت میمان سیویرو
با آستین کند و را رنده می هازمینیپیاز و سیبمادر . بکوشیم براي پیشبرد اهدافمان

و  پوشدمی دستکش فریزرکند اضافه می د نخوذ چیو آر بعد گوشت گیرد،اشکش را می
مان کاخ ي چپهنیمناگهان کند و خمیر را پاره می دستکشسر انگشتر  .دهدشان میورز

خوشحالی ا چسبند ببه ته قصر می ها اول در بهت اتفاقراستینیمه ،گیردرا گل می
به خطر افتاده. مادر  نماکه کل دنیایفهمند می کند وکش میفرو کماي که کمموذیانه

استکانبعد از شستن دختر  ،پوشدکشی دیگر میتدس و آوردانگشتر را در می ودستکش 
بخش ي الشه کشدخمیر الي دسته را که می .کندمی با دستمالی پاكانگشتر را آید میها 

کسی زنده مانده از رفقا دانم درست نمی .داردبا دستمال برمیهم را ما اعظم جناح چپ 
 امیدي به زنده .شویدصابون میاندازد و دستش را با آب و دستمال را توي سطل می .یا نه
زمانی که دستمال  بینانه امیدوارمخوش ،ندارم را هماز رفقا  يناچیز صددر ن حتیماند

 . بیده باشن به میزها چساز ویروس یاي از دست دختر افتاد روي میز چندتایبراي لحظه
 کشد،را از توي کشو بیرون می دختر الکل .امیدواریم هنوزبازمانده  اما خودم و دوستان

  :آوردر میانگشتر را از دستش دو گردد برمیناغافل پاید مادر چشم مادر را می
 با یک استکان چاي برگشته و پسر!» ضدعفونیش کنی م نیست با اون نجسیالز«ــ 

ما به جنب و جوش و تقالیی افزون افتاده قاپد.میمادر سر میز نشسته انگشتر را از دست 
ان از الي انگشت انگشترزند که پسش بگیرد مادر چنگ می .ایم تا دست کسی را لمس کنیم

و دارد انگشتر را بر میبا احترام و خم می شود  پسر. افتد زیر میزمیخورد و همه سر می
دهان پسر ، دل ما نیست يدل تو .ها می بردیک لحظه تا نزدیک لب دلخور رو به مادرِ 

ور میعلی ن نور که دیگر بگذارد روي چشمش همانگشتر را اگر  ،بهشت موعودي است
  کند.به قول خودش به یک بوسه مجازي بسنده می، دورا دورفقط اما  .شود

دیم که کنخودخواه میهاي اگر نبود پوستی از سر این آدم این دنیاي مجازي!تف به 
 ها بگویند و بنویسند و باز کمشان باشد. انگشتر هنوز کف دست پسر است و بالتکلیفسال
رود و در یک لحظه دستش یسمت سینک مره دست دختر به اشابا  .چه کارش کند مانده

غلیظ  یغرق در دریاییک مرتبه  ايظرفشویی و تمام قصر فیروزه پدال مایع ويرود رمی
ي مبهم با امیدزنیم همگی در مرگ دست و پا می .شودمی ی بنفشکننده از مایعو خفه

 دنیا.در  ماناخالفعملکرد  و ي رفتارادامه به
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