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سقراط

نوشت افزارفروشي خواهم رفت .دلم براي آسمان
دودي و ترافيک هزار گرِه تهران تنگ شده.
نيمه ش��ب بود .ش��ايد مينا خوابي ديده بود که
بيدار شد .چشم باز کرد .کيومرث در تخت نبود .به
هال رفت .کيومرث نبود .المپ دستش��ويي روشن
بود .کامپيوتر هم روشن بود .روي ياهو مسنجر بود.
دي��د زني وارد آيدي کيومرث ش��ده .چتها را مثل
کس��ي که صد س��ال دوره تندخواني ديده ،خواند.
آن زن نوش��ته بود من زني هس��تم که وقتي زن تو
به خواب ميرود ،بيدار ميش��وم .و نوش��ته بود تا
خود صبح هر وقت که بيايي ،بيدارم .استيکر بوسه
فرس��تاده بود .مينا آن را کليک ک��رد .از کامپيوتر
صداي بوس��هاي چس��بناک آمد .قلبش ترسيد و
تند زد .قبل از اينک��ه کيومرث از بيتالخال بيرون
بيايد ،به اتاق خواب برگش��ت و در نور نيمه روشن
نيمهشب به سقف چشم دوخت .از خودش پرسيد
حاال بايد چه کنم؟ جيغ بکشم؟ بچهها را بردارم و به
خانه پدر بروم؟ گريه کنم و با التماس از او بخواهم
به من خيانت نکن؟ خودکش��ي کنم؟ آنقدر غصه
بخورم که کيومرث دلش بس��وزد و از خيانت توبه
کند؟ روي تخت غلتيد و از کش��و قرصي برداشت
و ت��ه حلقش انداخت و آن را ب��ا بزاقش بلعيد .نيم
س��اعت بعد به قعر خواب فرو رفت .ده صبح سعيد
او را بيدار کرد و گفت :مامان ما گش��نهمونه .مينا با
س��ري که گيج ميخورد ،به بچهها صبحانه خوراند
و رفت توي فکر.
مينا آن زن را ميشناخت .پرستار بود .در قبل
و بع��د از زايمان دخترش زهرا ش��ده بود پرس��تار
خصوصي مين��ا .يک هفته ش��بانهروزي خانه آنها
بود .بعدش هم ش��وهرش او را براي مطب خودش
اس��تخدام کرد .کيومرث دوس��ت داش��ت مينا و
پرس��تار با هم دوست شوند .او بيوه بود .از خودش
جوانتر نب��ود .قدش کوتاه بود .س��واد و فرهنگش
پايين ب��ود .دماغش کمي بزرگ بود اما پوس��تش
خيلي س��فيد و بيلکه بود .مينا از خودش پرس��يد
آيا به دليل پوس��تش بود که شوهرش با او دوست
شده؟ و به ساعد خودش سيلي زد و با غيض گفت:
׳׳اَه ...اي پوستي جهنمي!׳׳ پوست مينا هم خوشرنگ
و مهتاب��ي بود ولي از قديم ش��نيده بود که پوس��ت
سفيدبرفي چيز ديگري است.
مينا س��راغ کامپيوتر رفت .هرگز وارد فايلهاي
شوهرش نشده بود .احس��اس گناه ميکرد و کمي
ميلرزيد .فايل چتها را باز کرد .آنجا پر از خبر بود.
چند سال بود که کيومرث و پرستار رفاقت داشتند.
خيلي از شبهايي که کيومرث گفته بود مريض دارد،
در مطب با پرس��تار بوده .مينا بسي سرخروي شد.
س��عيد و زهرا را برداش��ت و به کلينيک کيومرث
رف��ت .نه ش��وهرش از آم��دن او تعج��ب کرد نه
پرس��تار چون او گاهي به آنجا س��ر ميزد .پرستار
با س��يني ش��ربت يخمال وارد اتاق دکتر شد .مينا
گفت :׳׳ديش��ب از خواب پري��دم و ديدم هر وقت

من ميخوابم ،اين پرس��تار بيدار ميشه .ضمنًا تموم
چتهاي ش��ما رو خوندم و از همه چ��ي خبر دارم.׳׳
کيوم��رث گفت :توضي��ح ميدم .مين��ا گفت :׳׳چه
توضيحي؟ باز اگه اين زن از من س��ر بود ،يه چيزي.
ِ
مطبخي بيسواد و بيفرهنگ رفيق
تو رفتي با يه زن
شدي که خودت ميگفتي دهنش بو ميده.׳׳ پرستار
س��يني را روي ميز گذاشت و گريخت .ديگر هم از
او خبري نش��د .دل مينا براي پرس��تار سوخت ولي
چيزي نگفت و در دل خودش ريخت که بيچاره زن
که در اين جامعه مردساالر هيچکاره است.
مين��ا اين قصه را در نهانخانه دلش گذاش��ت
و از آن ن��ه ب��ا خ��ودش حرفي زد نه با کس��ي .اين
را گذاش��ت به حس��اب ش��يطنتي که ه��ر مردي
ممکن اس��ت مرتکب ش��ود .س��ه ماه بعد کارهاي
انتقال��ي دکتر کيومرث جيهوني انجام ش��د و آنها
به تهران برگش��تند .اما ته��ران آن تهراني نبود که
مين��ا چند س��ال پي��ش آن را ترک ک��رده بود .به
خيابانها و س��اختمانهايش کار نداش��ت .کارش به
اين ب��ود که خودش آن ميناي قبل نبود .دوس��ت
داش��ت منزوي باشد .برايش سخت بود با دوستان
سابقش رفتوآمد کنند .با آنها خيلي فرق داشت.
آنها خيلي خوش��حال و خرم بودند .ادامه تحصيل
داده بودند .ش��وهر کرده بودند .ش��غل داشتند .و
پوستش��ان در هواي آلوده تهران چنان سالم مانده
بود که انگار در س��ايه گل رشد کردهاند .تخصص
هم گرفته بودند .شايد مينا خجالت ميکشيد با آنها
رفتوآمد کند .مس��ائلي که او داشت ،با چيزهايي
که آنها مطرح ميکردند ،خيلي فرق داشت .حس
ميکرد حرفي براي گفتن ندارد .خانهنش��يني را به
ديدار دوس��تان ترجيح داد و شوهرش را بهانه کرد
که دوست ندارد به کافه و پارک و تئاتر برم .اين را
راست ميگفت .کيومرث مرد بدبيني بود که مثل
مردهاي بدبين ديگر رفتار ميکرد:
اگ��ر من با خانمهاي همکار ح��رف بزنم ،براي
کار اس��ت .کار هم براي تو و سعيد و زهراست .من
هيچ دليلي نميبينم که تو وقتت را با دوس��تانت در
کافهها تلف کني و اخالقت خراب شود.
٭٭٭
هرچه س��عيد به مادرش کش��يده ب��ود ،زهرا
ب��ه کيومرث رفته بود .دختره��ا بهطور غريزي به
پدر گرايش دارن��د ولي محبتي که زهرا به پدرش
داشت ،افسانهاي بود .اگر بين مينا و کيومرث بحثي
ميشد ،زهرا از همان کوچکي تا حاال که هجده ساله
اس��ت ،اخم ميکرد و به پ��درش ميگفت :چرا اين
عجوزه رو طالق نميدي! اما س��عيد عشق مينا بود.
زحمت ه��ر دو بچه کلًا بر دوش مينا بود ولي براي
سعيد مايه بيشتري ميسوزاند .به عشق سعيد بود
که مين��ا خانه را ميروفت و آش��پزخانه را با عطر
دس��تپختش معطر ميکرد .س��عيد هم از چاکران
مادرش بود .برايش دل ميسوزاند .اگر دستش در
آشپزي ميس��وخت ،پماد ميآورد .اگر تشنه بود،

برايش شربت ميساخت .اگر تولدش بود ،برايش
جشن سورپرايزي ميگرفت .حواسش به همه ِ
چي
مادرش بود .مينا آنقدر با پس��رش مشغول بود که
روي کارهاي ش��وهرش دقت نميکرد .حساسيتي
هم نداشت .دوس��ت نداشت چشمش را باز کند و
ببيند شوهرش با زناني مراوداتي دارد .و به پسرش
ميگفت ׳׳ َگ َرم تو دوس��تي از دشمنان ندارم باک׳׳
اما هر وصلي فراقي دارد و روزي رس��يد که سعيد
جواني برنا شد و بورسيه خارج گرفت و به کشوري
دور رفت.
مينا چند روز افسرده شد ولي به خودش آمد و
س��عي کرد مثل قبل زني خانهدار و مادري مهربان
باش��د .زهرا الزانيا دوست داشت .کيومرث کباب
ديگي .دو جور ش��ام پخت .دو جور س��االد درست
کرد و دوب��ار ميز را چيد .يکبار براي دخترش در
ساعت هش��ت ش��ب و يکبار براي شوهرش در
س��اعت يازده .کيومرث اش��تها نداشت .ميگفت
يک��ي از هم��کاران کتلت آورده ب��ود .کتلت؟ اين
کلمه بوي بدي ميداد .اولين بار آن پرستار با کتلت
آمده بود .مينا تا مدتها خبر نداش��ت چرا شوهرش
به کتلت عالقهمند ش��ده .و حاال؟ اين کدام همکار
ب��ود که با کتلت آمده بود؟ از خودش پرس��يد آيا
کنجکاوي کنم؟
نيازي به کنج��کاوي نبود .چند روز بعد که به
کلينيک ش��وهرش رفته بود ،منش��ي به مينا گفت
آق��اي دکتر جيهوني جلس��ه دارد و توضيح داد که
خانم دکتري به اس��م دکتر آذرمي به مشتريهاي
زيادي دسترسي دارد و براي دکتر مريض ميآورد
و پورسانتش را ميگيرد .مينا از چنين معاملههايي
خوش��ش نميآمد اما ميدانس��ت که بين برخي از
پزش��کان رواج دارد .روي مبل لم داد تا جلسه تمام
ش��ود .و خواس��ت از کيفش کتابي بردارد .دستش
روي زيپ خش��ک شد چون آبدارچي را ديد که با
سيني کتلت و نان و سبزي وارد دفتر شوهرش شد.
از منشي پرسيد ׳׳کتلت بود؟׳׳ منشي گفت :׳׳آره...
خان��م دکتر آذرمي ب��ا خ��ودش آورده .بنده خدا
کارش خيلي زياده .مجبوره ناهارش��و اينجا بخوره
چون بعدش تو مرکز بهداش��ت جلسه داره.׳׳ مينا
زيپ کيف را رها کرد و خواس��ت بپرسد زياد مياد
اينجا ولي گفت :׳׳چ��ه کتلت خوشبويي!׳׳ و منتظر
نشس��ت تا خانم دکتر آذرمي کارش تمام ش��ود و
بيرون بيايد.
مينا با ديدن او ترسيد .از خودش خيلي جوانتر
ب��ود .اندامش دخترانه بود .لباس��ش جلف بود و او
را خيل��ي دلربا کرده بود .م��ژهاش کمکي و گونه و
لب و دماغش عملي ب��ود .متخصص گوش و حلق
و بيني بود .مينا او را در ترازوي زنانهاش س��نجيد.
همه چيز دکتر آذرمي از خودش س��رتر بود .براي
اولين بار حسودياش ش��د .دلش ميخواست اين
درد را براي کس��ي تعريف ميکرد اما تف سرباال

