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خم  . د تا عمق ستون فقراتمتیر درد می رو. نمی توانم بلند شوم .مو و کف دست هایم زمین را نگه می داردو زان با

روي گلهاي خیس و  م؟خورده ا ترك نکند. ترك خورده ،بود قهوه اي. را از زمین بردارم کاج خروط چوبیشده بودم م

که آن طرفش افراها و زبان گنجشک ها پابه  کنار همان دیوار سیمانی پردیس دانشگاه فردوسی .پیاده رو توي. سرد

براي کالغ ها این طرف یا آن . گردنم تیر می کشد. سرم را باال می کنم. هاي این طرف دیوار آمده است پاي کاج

توي این  جا شده ام حاال. اریک بود توي خونیک النه ت. روي نوك همه شان النه دارند. طرف دیوار فرقی نمی کند

   .اي، به قد یک انگشت سبابه بطري شیشه

گرفتم گفتم شاید به درد دانشجوهاي جنین . همین صبح افتاده ازش. مال زنشهگفت . ردتشصبح آو یه آقایی"-

  .وراندازش می کنم .چرخانمش می آزمایشگاه میز روي جا در ". شناسی بخوره

  ". فیکس شه هاش یه سرنگ هم بده یه مقداري تزریق کنم تو بافت. بذارش تو الکل. خوبه، سالمه "-

  "چند وقتش بوده؟"-

  ".سنش رشد کرده نصف، خیلی کمتره اندازه شظاهرش دوازده هفته می خوره، اما "-

  ".پس یه نقصی داشته که افتاده" -

  ".افته بی عیب و علتم می...اگه خودش نخواسته که باشه "-

ت شناسی و جنین باف هايآزمایشگاه سالها توي. آخرین سال خدمتش است. نمی شنودخانم جالیی این آخري را 

را باز حرف و نصیحت  به هر بهانه اي می خواهد سراین روزها . حواسش به همه چیز هست .پلکیده دانشکده شناسی

سر جدال هم با کسی ندارم  .تصمیم من فقط به خودم مربوط است ولی. قبال همه مسئول می داند خودش را در. کند

 هايرده بین انگشتپ. طري را بین دو دستم می آورم باالب. که بخواهم بفهمانمش زندگیم و مرگم مال خودم است

لی خیس و گ. بیرون می کشم ت هایم راانگش. ل هاي زیر درخت کاجتا بند آخرش رفته توي گ. محو شده دستش

الي دندان  می گذارمفلس را . دمی خراشدستم . خروط کاج را می شکنمي میکی از فلس ها .مور مور می کند .است

توي  می کشداز زانوهایم درد باز . استخوانهایم. بوي کاج می رود الي عضالتم. با قدرت فشارش می دهم. هایم

  . پنجره را باز می کنم. دستهایم فرو می رود توي گل سرد. می افتم. زمین

  ".زود درش رو ببند. چه بوي الکلی راه انداختی"-

   ". چیزي نیست. حساس شدي خانوم دکتر .یه کمی ریخت رو میز"-

. این روزها حتی یک نفس عمیقم هم نیمه کاره می ماند. نمی توانم. م....هووو. لبه پنجره را با پنجه هایم می چسبم

در جستجوي نفس . خوب فهمیده اند. یم آماده باش مرگ داده امشود که به همه سلولهاچند ماهی می . طبیعی است

زل می زنم به دو تا درخت چنار غول پیکر که تا اخر ابرها قد . همانجا می ایستم .پنجره را می بندم  .هایم نیستند

  .کشیده

  "؟دکتر خانوم بودیم جور همین ماهم شه می ریش دلش آدم"-
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  ".دیوار رو پوسترهاي. که دیدي هاشو عکس، بودي اونا، سلول یه، کمتر نه، کرم یه، این از بدتر" -

 یک خواست می. کند نمی نگاه دیوار روي هاي عکس به وقت هیچ که دانم می. زند نمی حرفی دیگر جالییخانم  

 روي چیند می را تشریح ست. مانده برایش تا سه فقط که است خوب. آورده بچه تا پنج خودش. نزدم که بزنم حرفی

   .شوند می رد چنارها زیر از دارند کهدانشجوها  بعدي گروه براي ؛میزها

ل گ اگر نتوانم بلند شوم؟ .می شکنم روي خاك .استخوانم توي دود میناخوانده  ،درد هنوز تا نوك چنارها نرفته ام که

دیوار پشت می دهم به . می کنم را از مرداب گل دستهایم  "کسی اینجا نیست؟ ":داد می زنم. انگشتهایم را می بلعد

روط روبروي دیوار ردیفی از پنجره هاست که بوي مخ .به پشتم می چسبد .سرد و بی رحم است. دانشگاهسیمانی 

کسی پشت این پنجره ها " .سایه ام افتاده روي شیشه هاي لک دارش. این خیابان کاج را می برد توي خانه هاي

 ي دستم را می گیرم به ریشه. می خواهم همین جا تمام شوم. ددرد آرام می گیر. نمی خواهمنه کمک  "نیست؟ 

انگار اصال . است بی حرکت .استخوان هایش نرم است .سوزن را وارد می کنم .نباید فشارش بدهم. اجک ي بیرون زده

عق می  .الکل چشم هایم را دور سرم می چرخاند بخار. یادم رفته که گفتم. باشم مخودم گفته بودم می خواه. نبوده

  . می ریزمشان توي سطل زباله کنار پنجره. از توي کیفم در می آورم. اثر قرصهاي ضد افسردگی است. زنم

 ه نیگا االن رو همین کوههاي ته هاشمیهدختره زنگ می زنه به پسره می گ. تو صفحه حوادث دیروز نوشته بود "-

  ".نیاي رگم رو زدم اگه .هیه تیغم دستم .نشستم

منتها با اتوبوس . قول. دارم ناهار می خورم  یه چرتی هم بزنم، میام. البد پسره هم می گه نه عشقم صبر کن "-

  "...عجله نکن جون من. ممکنه یه ذره طول بکشه. میام

  "...ی نمی ده بیام پیشتاالنم رئیسم مرخص. مرتیکه می گه راستش من زن دارم و دوتا بچه. نه خانوم پسره کیه "-

  "! نامرد  "-

 جنین اینم، خانوم دکتر بیا ": :کاور میکروسکپ را برمی دارد و می گوید. تخم ها را از توي انکوباتور درمی آورد

  ".دارم نگهشون دراومده خوب اگه نببی. گنجشکها

  .  میز لبه به کند می گیر شکمم. جلو کشم می را صندلی. میکروسکپ را روشن می کنم

 می. دیگه شه خالص زود که کنه می کاري یه بمیره واقعا بخواد کسی اگه. اداست همش خانوم اینا گم می من "-

  ".ترسن می مردن از. ترسن

  "؟ ترسن می مردن از یا بکشن خودشونو خودشون ترسن می "-

   ". ترسن می مرگ از آدما همه. دیگه همرگ. نمی دونم "-

 من ": خندم می و کنم می بلند را دستم،  بردارم ها دوچشمی روي از را سرم اینکه بدون و برم می باال را درشتنمایی

  ".ترسم نمی من، 
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 باید اول همون ":گوید می، کند می خرد آبجوش لیوان ته را نباتی تکه حالیکه در. می آید نزدیکتر جالییخانم 

   ".ش بچه باباي گور ،ول کرده رفته که شوهري. هست آمپول. خوردي می قرص. داشت راهتا هزار. کردي سقطش می

حاال که  ":گوید می صداي مادربزرگها با گوشم کنار و میز روي گذارد می را نبات چاي لیوان .نمی زنم حرفی

  " ؟گردنت نیفته بچه کشتن گناه که بکشی خودتو خواي می. ننداختیش

 کن صبر الاقل ولی . خودتو بکش ،ترسی نمی مردن ازواقعا  اگهخوب  ":گوید می باز و رود می عقب قدمی یک بعد

    ".نباشه گردنت دیگه زبون بی این خون. گناه داره. پا به ماهی، بیاد بدنیا بچه

دلم می خواهد این نفس که می آید، . از حرفهایش معلوم است که باور نکرده از ثانیه ثانیه هاي بودنم خسته شده ام

  .آخري اش باشد

خانم . براي خودم. توي دلم می گویم ". حاال هم می خوام خودم نباشم. من خواستم که باشه. خود منه این بچه "-

  . جالیی نمی شنود

   ". بود تو انکوباتور شکسته گنجشکها چند تا از تخمراستی  "-

  ".خوره نمی تحقیق بدرد .فاسده. دور بنداز شکسته چی هر"-

یک روزه، سه روزه، پنج : روي پتري ها برچسب می زنم. می آورمرا دراز توي تخم هاي سالم ، جنین گنجشکها 

اصال . غذاي کالغ ها یا ماهی ها؟ نمی دانم. تخمهاي شکسته به چه درد می خورد دوست ندارم فکر کنم....روزه

به موي پیشانی شان مهار بسته شده انگار  .باید بشود. هدبراي گنجشک شدن بو گنجشک بشود، می خواهدخاکی که 

می پیچد دور . شالقی می کوبد .نه. نمی شود اناز قرارداد چیزي سرش من چکاره ام وقتی اصال .جنبنده هااین اند 

. شود می خراشیده هایم استخوان .نفسم می برد....کسی پشت این پن: داد می زنم .از دو طرف می کشدم .کمرم

 کنیم قایم کجا. خورد نمی تکان ها گنجشک تخم. نشود شب وقت یک. است ها پنجره این طرف آن هایی سایه

 گنجشک اگر؟ ترسند می مردن از نه. بخوردشان کسی که این از نه. ترسند می حتما، شب؟ نکند پیدایشان کسی

؟ اند گفته؟ اند نگفته که انخودش. شوند گنجشک نخواهند شاید دانیم نمی که ما اصال. ترسد نمی که باشد نشده

. شده خورده دندان گوشت بعد. اولش بوده کرم. نیست گنجشک ها تخم این توي اصال. نیست انیادش هم انخودش

صدایم ته  چرا کسی جواب نمی دهد؟ .ام نامه پایان عنوان. مشهد دشت گنجشک زیرگونه دو اي مقایسه تکوین

 کند می رشته رشته را  عضالتم درد ".شوم می دونیمه وسط از دارم؟ المروت زنی دورمی چند": حنجره ام گیر کرده

 توي خورد می لیز بوي تلخ فلس کاج. لیوان چاي نبات را توي دستشویی خالی می کنم .رود می. کند می رهایمو 

  . بطري جنین آن زن را توي دستم فشار می دهم. توي چشم هایم فقط دایره هاي سیاه مانده و قرمز. حلقم

توي . دوشمی  درازتر و درازدارد  آدم نیمه کاره پاهاي. مبین می درست .دوش می بلند. آورد می کش دارد شهایانگشت

به زمین . نمی توانم . یخ می کند .می شود تر هایم دست. بوي الکل است. ترکاندمی را  شیشه. دشیشه جا نمی شو

  . چسبیده ام
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  "تو این آزمایشگاه لعنتی؟ کسی نیست ....خانوم جال! خانوم جالیی "-

چشم هایم نفس  .پایم جلوي پایین دافت میز می روي ازآنقدر سنگین که  .دوش می کلفت و بزرگ ش داردانگشتان 

  . نمی توانم تکان بخورم. خیسم نکند تمام شود؟ .هایم را می شمرد

  " !هیوال"–

با ناخن هایش شیشه ها را می . ترك می خورددارد دیوارها  .می پیچد و می گسترد. می رودباال درخت چنار را 

داد می . فشارش می دهد .می پیچد .قطور می شود. توي کمرم بازاز شانه هایم  ،درد. شیشه ها. فرو می ریزد. خراشد

   "....بی رحم. هیوال ": زنم

قارقار کالغها  . بودنش می شودتسلیم دارد  زمین، .دمی پاشاز هم . خوردمی ترك .می شکافم  با پنجه هایم زمین را

مشتهایم پر از  .دارم از وسط دو نیمه می شومبی رحم، . نه هاي شان از نوك افراها می افتدال. خاك را می خراشد

ده تا روي سینه آسمان آم. باالیی نیست .که چیزي نمانده تکه تکه ام کند يبا تمام درد سرم را باال می برم. گل شده

  . هوایی براي نفس کشیدن بیاید تواید ش. کاش بشکافد. ام

  ".زنگ بزنیم اورژانس بیادبیا "-

  . دنزمی  دامنم را کنار

  " !اي واي، سر بچه که بیرونه"-

مرد  زودباش. بیار بدو برو در یکی از این خونه ها رو بزن یه چاقویی قیچی بگیر. ییمی میره که تا برسه یه جا"-

  ".طفلی

یک لحظه . جانم را ؟ نه .یردگمی داغی خونم را زمین . بطري شیشه اي را رها می کنم. پشتم زمین را می فشرد

روس ع. ردو باز می می دنزمی جیغ  ،وسط خرده شیشه هاآن زن رها می شود  آدم نیمه کاره... فقط یک نفس... دیگر

صداي . روي بوي دانه هاي کاج می لغزد .ف دستماز ک .سر می خورد توي خون. همه بدنش آب است. دریایی است

  .. است گل خیس نفس کشیدنی از عمق

. اي قفسه سینه ام را می لرزاند گریه هق هق. ندبراي همین می خند .امبیرون زده  از کنج دلم .نددو زن می خند

  . می مانم. آرام می شود .دنده هایم از لرزش می افتد. تکه گوشتی را می گذارند روي سینه ام

  ". بپیچون الي لباسش سرما نخوره. خدا رو شکر سالمه بچه "-

خودت خداي . حاال بچه هیچی. دخترم درد داشتی سوار یه ماشینی چیزي می شدي می رفتی بیمارستان "-

         "...نکرده


