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 همجای مقدبه 

 
 

فقط پنج سالم بود که گودال خودم را پیدا کردم. مادرم حامله بود و دختری به دنیا آورد کهه تها آمهد رفهت.     

م قرار است چه اتفاقی بیفتهد.  دانستکردند نمیکرد و در آن گودالی که برای خواهرکم حفر میخانه گریه می

ای ناگهان بهال  شهد.   ی پنج سالههم خورد و پسربچههکاره حالم بیک سرگیجه بزرگ در سری کوچک! یک

دو سال تمام الل بودم، بهه مدرسهه ههم کهه      گوید آن روز وقتی به هوش آمدی دیگر حرف نزدی.مادرم می

همهه از مهن در   ایهن  هم بود. درسم خیلی خوب بود، بها و این لکنت تا پانزده سالگی همرا رفتم لکنت داشتم

شد! حاال دیگر وقتش رسیده بود به یکی از لبخندهای توی راه مدرسه پاسخ بدهم اما زبان کالس سوال نمی

کردم، بهرای همهین   میانه خوبی نداشت. باید با لکنتم کل کل میخطرناک بود و زندگی رازی که با اللی من 

 .شاعر شدم

ههم   دانسهتم. هنهوز  هم مثل شعر چیزی نمی که مثل یک شکارچی بروم دنبال شکار، اما از شکارشاعر شدم 

کنم دانند، من اما فکر میی خواص میها شاعری را ویژهگیرد، آنام میگویند خندهوقتی شاعرها از شعر می

انتشهار   .کنندخوبی هم میکنند، کار لرزد شاعرند، فقط کتاب چاپ نمیشان میهمه وقتی برای اولین بار دل

گیری تنهها در خهودت   بازتاب صدات را بشنوی، پس یاد میکتاب مثل داد زدن در بیابان است، محال است 

 بهازی، کند بهدون ههم  در ذهن من مدام یکی دارد بازی مینوشتن مثل بازی والیبال است،  زندگی کنی. شعر

 ی خانه به دوشی در برهوت است!عارهکه بیشتر استاین فقط تعریف تنهایی نیست بل بدون توپ، بدون تور.

د تواننه اند میهایی که مهاجرت کردهکند، فقط آننویسد خانه عوض مییک شاعر واقعی با هر شعری که می

-نند، چون هنوز کسی را باور نکردهزها دائم با خودشان حرف میاند. آنبفهمند چقدر از خودشان دور شده

تواننهد دروغ  ه باور دارند خودشهانند. برخهی نمهی   گویند به تنها کسی کیبه خود دروغ م اند و با اینکه دائم

م که بقیهه  گویگویم اما طوری راست میمثل من که هرگز دروغ نمی؛ گویندتوانند، اما نمیبگویند، برخی می

ت تی که بها سهوینی  گویم که از آن دفاع کنم! حقیقگویم. درست است! دارم دروغ میفکر کنند دارم دروغ می

خود بیش از همه آن  اند کهقدر این دروغ را تکرار کردهتر است! حاال دیگر آنگفته شود از هر دروغی فجیع
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دیدند، بعدها عوض شهدند، بهه مهن    طور که خود بودند مرا میها ولی آنام. من خودم بودم، آنرا باور کرده

 !گفتند عوضی

دو به ههم   گزیری! این هرست و دروغ نال ضروریگفت، سواروغ نمیی در کار نبود هرگز کسی داگر سوال

سهت کهه از دروغ نگههداری    کنند. تاریخ ادبیات معاصر انباریاند تا دوستان هنوز در غار زندگی کمک کرده

توانم سهطح آب را نشهان   جا فقط میهایی که آن را حقیقت کرده با آن توافق دارند. من هم اینکند. دروغمی

کنهد  کوپولوی ادبی که سیر سرگردانی مهی ام! یک مارجا غریبهشوم! من اینغرق می سر اگر در آن ببرم دهم،

وت کهه  ام، با این تفها ام که دیگر خودِ زمین شدهقدر گشتهآن ،در جهان! گاهی این ور گردو، گاهی آن طرف

-ن نمهی شامئن باشند کسی تعقیبمه مطه گذارم! اگرنویسم و میکنم، فقط میدیگر خودم را هم دنبال نمی

-هایی هستند که تقلیهد مهی  ها آنترین آدمسگ دو بزند! مفلوک کند محال است یکی را ببینند که در زندگی

ز طریق دیگهران هرگهز   انجامد. اجز نابودی آنکه واقعن هستند نمی رویای چون کسی بودن، به چیزی ؛کنند

نستم! برای همین هرگز شبیه کسی نبودم، جنگ جهانی من و داشود، من این را از اول میکسی خودش نمی

 .جا آغاز شددیگران نیز دقیقن از این

بی زبانی را یک نقیصهه  زند، بی شک اولین مواجهه با کودکی که حرف میخالصه اینکه یک کودک الل در 

هاسهت کهه   نکحهاال حکایهت ایهن داسهتا     دانهد. ه سخنگویی را بیماری آن دیگری مهی بیند بلکدر خود نمی

  !ست برای خودشداستانی
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 سوزیخانه

 
 

-شود، خودم را به آن راه میوبرو، آرام و آهسته وارد اتاق مىی خاموش رام به خانهام، خیرهمن پشت پنجره

پشهت  شهوم،  کنم، بهدون آنکهه در بهزنم وارد مهی    آرام دنبالش مى .رودبرگردانم مى م اما پیش از آنکه سرزن

ای که هنهوز  ی خانه، خانههای سوختهی اتاق نشسته، انگار به چیزی دور خیره شده، چیزی مثل چراغپنجره

 .سوزدهای قبل میدارد در سال
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  لُرد
 

 

آن روز حالش خوب بود امها   آلن .بخشد به شرطى که قادر باشى واقعن ببخشىست، فراوان مىخدا بخشنده

برداشهت، یهک    ش راترى کرده بود، پهالتو تر باشد، براى همین هوسِ نوشیدنىِ گرانخوب خواستدلش مى

ها ریخت پایین خورد به دیوار راهرو، از پلهش مىاطورى که خوشحالىو همان اششانه ت رویورى انداخ

واردِ  و از دِر اصلى ساختمان زد بیرون و بعهد از اینکهه نفهمیهد چطهور رسهیده آن سهمِت خیابهان، داشهت        

آن گوشهه   ،ى که سمت چپِ درخوابشد که چشمش افتاد به کولىِ خیابانمى "یت رُزو" اىِفروشگاهِ زنجیره

شصهت و   اسکناسِ مچاله کشید بیهرون، شهمرد،  هاش پهلو گرفته بود، دست کرد در جیبش، مشتى بینِ سگ

مفلهس  بعد هم چون کشیشهى   .ش لذت ببردااشت کفِ دستِ کولى تا که از شادىپنج پوند بود، همه را گذ

شد گذشت، به شان کم کم داشت تمام مىش، تاریخ مصرفااى که مواد غذایىواردِ فروشگاه شد، از محوطه

ش چسهبانده  افتاد که برچسهبى صهد پونهدى بهه تهن     درازى ها رسید، چشمش به بطرىِ گردنبخش نوشیدنی

 !از فروشگاه زد بیرونو مثل لُردى مغرور  ند، برش داشت و گذاشت زیر پالتوبود

کند به آسمانِ آبى و از خهدا  رود سرباال، نگاه مىاى که مىاش و با هر جرعهى خانهنشسته حاال پشتِ پنجره

 .خواهد سخاوتش را بیشتر کندمى
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 مدینه
 

 

دم پس کو خبهر!   گوید پریروز یازده هزار نفر براى تماشاى اعدامِ متین آمده بودند، پرسیخبرنگار است، می

 گفت: دیوانه شدى!  مگر ممکن است انتشار چنین اخبارى!  گفتم پس براى چه رفتى!  تاییدِ بربریّت! 

شهان جهز خودپرسهتى نیسهت و     اند و نوع دوستىدم نیز انواع خود را فراموش کردهفقط حکومت نیست، مر

و آن  بار مجبور شهدم تماشها کهنم    م یکمن ه !برندى مرگ و عذاب دیگران لذت جنسى مىانگار از تماشا

رم تعمیهر کهرده بهودیم و بها بهراد      ای راشته؛ فقط هفده سالم بود، سردخانهکابوس هنوز دست از سرم برندا

ى جمعیتهى کهه داشهتند    ماى پل چمخاله برخوردیم به سهیاهه گشتیم که دم دداشتیم از چاف به لنگرود برمى

 کردند.مىپرت  سوى مدینه، زیباترین دخترِ شهر، سنگ

اش شده بودم؛ چند سالى کش رفته بودم مشترى پدر کارگاه که از دخلِشناختمش! چند ماه قبلش با پولى یم

آورد، عهالوه  هربانىِ بزرگ عرفانش بود و از هرچه درمهی تر بود، سوادِ چندانى نداشت اما یک ماز من بزرگ

-ند. حاال مدینه را در مرکز دایرهبردمینصیب  محمود، شل سکینه و کاظم غوز هم ی فقیرش، تورخانواده بر

-های چادرپوشى بهود کهه نمهی   مى از محیط دایره، در تصرفِ جندهای تا گردن فرو کرده بودند در خاک، نی

-پراندند که بى شک از مدینه لذتهایى سنگ مىی بعدی التکنند و از نیم دایرهدانستند دارند خودزنی می

هام را نشانش داده باشم. هنهوز  متى خود را رسانده بودم به صف اول که فقط اشکبا چه زح .ها برده بودند

زنم و با همهان  سلى مرا دید، دید که دارم زار مىهاى درشتِ عچند سنگ مانده بود تا تمام کند که آن چشم

 !آهى کشید و تمام هاى وا مانده گردن کج کرد وچشم

-هاى وا داشت میگردم که با آن چشما دنبال مدینه میهخانهشهکنم، در فاحهنوز به هر کشورى که سفر می

 !هاکن پسر! الاقل تماشا نکنید لعنتیگفت نگاهم ن
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 ختنه سوران
 
 

تم نخورده بهود،  چنانی به پسکش نکرده بودند. در یک پارتیِ آنى برلین پیشخانهترین روسپیاو را از اعیانى

ند کثیف است منتظر بودم که سوار ماشینم کرد. تازه پایش را این ورِ باغِ بلوغ گویلب خیابانى که مىآن روز 

ى خالی سر کرد که ناغافل از خانهقدر خوشگلی مىگذاشته نگذاشته با دو چشم شهال، موى طال، بی پدر آن

ده تهوی  زه پایهت را آن ورِ پهر  ى سینما نشسته باشی و تها مین که لخت شد، طوری که لبِ پردهدرآوردیم. ه

اگههان  کول کیدمن گذاشته باشهی و کیهرت از درزِ زیهپ زده باشهد بیهرون، ن     نی "زهاى کاملن باچشم"مِ فیل

ی کهه  طور، یک دقیقه وا ماند که سلمانیِ ریغماسهى در ختنهه سهورانِ تهوپ    چشمش روى خطی افتاد و همین

وردند طشهت و جفتهک!   آد و کم که مىزدنها دایره دُنبک مىاش انداخته بود. زنبرایم گرفته بودند، سرِ کله

م را خواستند پوستِ کیرزدند و مىودند، سنگِ خودشان را به سینه میتاشان هم که شکرِ خدا پسرنزا بسه دو

ى پوست نازکِ دکترِ زنان را ماالنده باشند صاحبِ نوزادى پسر شوند. پهدر و دو  باال بکشند تا بى آنکه خایه

بزرگ مخفى شده بودم، از هر طرف گرفتند و برای اینکه جُهم نخهورم،   وشِ مادروى نامردم، مرا که در آغعم

را گرفته بودم کهه  شاشیدم، با دو دستِ کودکم کیرم نشاندند که از ترس داشتم توش می چمبک لبِ حوضی

-نگهار کهه دارد بچهه   و ا راست روی سهنگِ مصهقل کشهید   ریغو، تیغش را درآورد و چپ و  ناگهان سلمانیِ

ها طوری آن پاره پوست راشید و در چشم به هم زدنی، خانمبرد، برقی سرش را قاپید و تسر مى خروسى را

نیست کهه   نام من است. بیخودشان پسرى دارند که همالکردار ردخور نداشت و حاال همه را باال کشیدند که

سهت کهه   همان خیابانى آید که پاتوقم نبشِشود، سراغ من مى "سینگل مام" خواهدحتى در برلین، هر که مى

 .استگویند کثیف مى
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 پارتنر
 

 

گفهت ههر کهه    ترسید، مهى کشت. ازم مىکند هرگز خودش را نمىدانست که مرگ فقط تنهاترش مىاگر مى

خواست بسوزد. گفهتم  ت نزدیک شده حاال فقط خاکسترش مانده باقى. دوست داشت امتحانم کند اما نمىهب

کنند سرد نیسهتم. کهاش   قدر هم که فکر مىهات را بِهم بچسبان، سفت بغلم کن! من آننترس! بیا جلو! سینه

قدر عصبى و بداخالق نبودم، مثل بهار بهودم،  داد. کاش اینسوختم بیرونم نشان مىقدر که در درون مىهمان

شهوى در  ىشدم مثل عشق. تبعید مثل گهور اسهت، دفهن مه    و در هوا پخش مى ،منّتدلیل، بىیدادم بگل مى

کنى. باید یاد بگیرم به یکى مهربانى کنم، بعد به یکى مهربهانى کهنم، بهاز ههم بهه یکهى       حالى که زندگى مى

کهنم هرگهز   دانست که من فقهط تنههاترش مهى   ارزد. اگر مىمهربانى کنم، هیچ چیزِ این زندگى، جز این نمى

قدر داغ کهه دیگهر چیهزى از او    غ شد، آنترسید ولى آمد جلو، سه هفته در آغوشم داشد. ازم مىعاشقم نمى

رود کهه دیگهر   خرم، هنوز یادم مىاز وقتى که رفته بیشتر براش کادو مى .دادمنمانده بود باقى، نباید پرش مى

دانم کى، از وقتى که رفته بیشهتر هزینهه   شرت را پریروز براش خریدم، آن کیف چرمى را نمىنیست، این تى

ارم، همه جاى من و این خانهه در اشهغالِ اوسهت. امشهب بهاز رفهتم بهه همهان         کنم. دیگر وقت خالى ندمى

ههاى  گرفهت و ههر بهار انگشهت    رفتیم. باز آن روبرو نشسته بود و هى برام لقمهه مهى  رستورانى که با هم مى

 .کرد. بشقابم که خالى شد، بیست پوند گذاشتم سرِ میز و زدم بیرونهام گیر مىباریکش بینِ دندان

 .دادمیدم خانه، تنهایى باز صدام زد و تازه یادم آمد که باید ده پوند مىوقتى رس
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  مالقات هفتگی
 
 

 

 .ماریا هستم :آیفون را که برداشت صدای نازی گفت گوشیِ

 !باال سارا! بیا خوش آمدیه 

  د.آمی نگذشت که صدای درِ ورودی دری قدّی ایستاد که دستی به سر و رویش بکشد. چیزروبروی آینه

 .شیتر میر دفعه خوشگله ه

 مرسیه 

  حیف نبود!  !چرا موهاتو کوتاه کردیه 

 !من ماریام احتمالن منو با یکی اشتباه گرفتین،ه 

 .، نشد پذیرایی کنمی قبل خیلی زود رفتیدفعهه 

 شما حالتون خوبه! ه 

 .بیاررو اون اتاق در ، تا من میزو بچینم لباستمهم نیست سارای نازمه 

 .ببخشین من زیاد وقت ندارم باید زود برم مشتری دارمه 

 .دست کرد توی جیب شلوارش، چک پولی صد هزاری کشید بیرون و داد دستِ ماریا

 .پارسال توی پاساژ کوروش دیده بودیم بخری تونی همون پیرهنی رو کهبا این پول دیگه میه 

 ز آن جدا کرد تا باقیِ پول را پس بدهدی پولی از کیفش درآورد و سی اسکناس هزاری اماریا بسته

 بوده!مثل اینکه یادت رفته عزیزم، قیمتِ اون پیرهن مقطوع صدهزار تا ه 

ز را همراه چک پول و یک مرسیِ ریه  هاماریا هم که انگار از دست و دلبازی مرد خوشش آمده بود اسکناس

 ی تختخواب رفتند. همین که بر لبه اتاقتوی کیفش گذاشت. بعد هم آرام دست مرد را گرفت و با هم به 

 نشستند

 دیگه!واسه چی معطلی  زودباش ه 

 .اول بریم شام بخوریم وقت واسه خواب زیاده ،پختم رو ذای دلخواهتغمگه عجله داری  ه 

 ، کمی صداش را بلند کرد، گفتم که مشتری دارم بابا زود باش! بعد هم در ماریا هم که دیگر عصبی شده بود
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که چشمش افتاد به عکهسِ روی دیهوار، خشهکش زده    رفت زیر پتو م زدنی لخت شد. داشت میچشم به ه

 .بود، شباهتی نزدیک به حسی دور داشت

 آقا صاحب اون عکس کیه ه 

کهرد گفهت تهو    را دور کمر ماریا حلقه می راستش دستداشت ه زمان کمرد هم که حاال لخت شده بود، هم

تر بهه  یا منو گیر آوردی!  بعد هم جستی زد آن طرف ماریا که آسان واقعن توی این شغل مسخره گم شدی

هاش مثل عدسی دوربین عکاسی زوم شده بهود روی صهورت زیبهای تهوی     عکس چشم بدوزد. حاال چشم

را آرام روی سر ماریا گذاشت و فشهارش داد تها بهرود پهایین!      قاب، پاهاش را کامل دراز کرد، دست چپش

 .های ران را لیسیدکرد و سفیدی راهنی پالستیکی تنِ کیرشپی هاش،ماریا هم با لب

 ههای بسهته در داالنِ  هاش نشسته بود. مرد با چشملخت و عور توی چشم ،سارا سراپای مرد را در برگرفته

دویهد کهه   ، باز داشت مهی در، حاال با اینکه نزدیکِ قله بوها درازتها بازتر شده بودند، جادهدوید، راهلذت می

ی! بعد هم نیم غلتی زد و بر پهلوی راسهت، رو بهه دیهوار دراز    بسّه سارا بّسه! مرسسی ن داد زد جآاان!ناگها

 .کشید

دونهم کهه   م دادی و مهی قط تو بودی که شروعم کهردی، ادامهه  ها بودم اما این فمن با خیلی !دونی سارامیه 

کنی، مثل یهه اسهب وحشهی    می ی بغلمبخشه، همیشه وقتکنی. کنار تو حتی مرگ هم لذتباالخره تمومم می

رسم و از اون باال مثل یه قطهره،  رم که بعد به قله میتازم، اونقدر میداالن تنگ و تاریکی چهار نعل می توی

حهاال  "کنهی   مونی  واسه چی با مهن زنهدگی نمهی   نمی چرا پیشم شم پایین، آخهی زالل پرتاب مییه قطره

اال هر جمعه درست سهر سهاعت    . مطمئنم که تو هم عاشق منی، و"اشک سراسر صورت مرد را خیس کرده

بازی با منو داری مگه نه!  با توام سارا! عشقاومدی پیشم، تو منو دوست هفت با یه ریخت و قیافه تازه نمی

 .سارا باز رفته بود، دوست داری مگه نه!  سرش را برگرداند
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Leave me alone 
 

 

یعى شاکى! توى دلم گفهتم  م نکرد، مثل همیشه نبوسید، عصبانى بود، به طرز فجباز کردم، بغلا وقتى که در ر

کهامپیوتر،   بردم توی م! بعد هم رفتم نشستم پشت میز تحریر و سرم را مثل کیر فروکونِ لقت، اصلن به تخم

دخترهاى ایرانهى   هجورى کزیرکى، یک جورهایى چریکى یعنى همان کردم، زیرزمان که داشتم تایپ مىهم

ى سفید که دمر افتاده بود روى کاناپه، انگار زنند، چشم چپم را دربست داده بودم به یک تپهپسرها را دید مى

و رک! و رفهتم آرام  شد به چیزى شبیه درکهه! گفهتم بهه د   تپه آرام آرام داشت بدل مى .دلش درد گرفته باشد

حهاال   !Leave me alone ودزیال از کوره در رفته باشد داد زدکاره انگار گکشیدم روى تپه اما یک تخت دراز

 !سوسک شده بودم شدید! اما سوسه هم نیامدم براش
 ،همکهار کمربهاریکش   ،که نانسىش کردم گفتم چته نازم!  خطایی سر زده از من  و احتمال دادم یواش بغل

مهار  گونه مثل برج زهربه سیلویا که ایناى که کرده بودم بهش، چیزى گفته باشد ى پیشنهاد بى شرمانهدرباره

ش داد و تپه را طورى برد به آشپزخانه که کاناپه دیگهر زیبها نبهود    ااما پیچى به کمر زنبورى ،هوار شدهسرم 

ه پدرسگ! دو گیالس کمر باریک و بطرى شراب برداشت و هر سه را گذاشت روى میز تحریهر و گفهت که   

-م زندگى نمىبودم که انگار هرگز یکى زیر نافچنان جفت کرده  آورد،همکارش دیگر دارد شورش را درمى

ه را ترک کرده قهر کرده و خان نانسی ست، امروز گفته پارتنرشالفاصله گفت مایکل آدم بى ظرفیتىکرد اما ب

اما گفت نه احمق جان!  ،خواسته تنها نباشدفتم خب اینکه چیزى نیست، حتمن مىگ .اشدعوتم کرد به خانه

ن، ناراحتى  خب تو انهدامى دارى جهآاا  گفتم که چى  واقعن براى همین  .خواسته با او بخوابمز من رسمن ا

مجبورت که نکرده عزیهزم!   ،کرده پیشنهادى مایکل هم! مغز خر خورده شک بی نخواهد با تو بخوابد هر که

که خورده بودم از ... و صداش عینهو همان سیلى  گفتى نه و خالص! گفت چنان خواباندم توى صورتشمى

اند، مدرن نیستند، ظرفیت ندارنهد، بایهد مواظهب    ها گاهى این طورىنانسى، توى گوشم صدا داد. برخى زن

 .بود
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 ناموس دزدی
 

 

-ن تلویزیون به اینا چى چى وصل مىکرد مالى نبود، احتمالو سال پیش که گاهى پیش ما کار مىخدایى تا د

، ولى دیشب کهه  رو ما گرفته بودیم، گاییده بودیم و اصلن ندیده بودیمخانم این شم بیان، وگرنه چ کنه تا به

این لعبتکِ مستان ضهرِ مفهت زدنهد     پستانِ کاچى چیز شترى و ها دقیقن ده دقیقه دربارهندیدهدو تا از کس

نهداریم،   خاموش کن این المصبو! تعارف که معروف کرده.هم  وباالخره این بیچاره رتازه فهمیدم تلویزیون 

ها به هم وفادار بودین اما هر تو هم دیگه پوست کیرت کنده شد از بس بهش فکر کردى، ول کن دیگه! سال

کربال تا تنوّعى بشه، حهاال ههم    تون بریده زده به صحراىىجورى بود مگه نه!  خب حاال یکروزتون همون

ود باش! تو زنى زوبه! چقدر آروم بُر مىده و امروزش مثل دیروز نیست، اینکه خیلى خالاقل چیزى تغییر کر

خیهالش  تهونى بهى  رده اما با اینکه ازش متنفرى نمىدونى بهت خیانت کدونم، مىاعصاب معصاب ندارى مى

-کنم، سکسِ خوب آدمو خراب مهى تو بى ناموس نیستى االغ! درکت مىبشى، اینقده خودتو سرزنش نکن! 

که بهد نیسهت   شاشه، اینکنى داره روش مىشى و حس مىه مىذارى توش، عینهو چى چى زندوقتى مىکنه، 

ن شه، هى بهش گیهر نهده! مههم ایه    جورى بهتر مىخره، باز خودت رو بزن به خریّت، حالتو بکن! حالت این

تو یه عمر بردى حهاال   .کنىجورى دارى حالشو خراب مىکنه، مهم اینه که ایننیست که با کى داره حال مى

تهونى  کنى، بازى کن! وگرنهه از مهن نمهى   ى در حالى که دارى اصلن بازى نمىت رو باختکنى که زنفکر مى

شن، زنت ها بعد از مرگ فاسد مىبىِ دل اومده، کارتِ بعدى رو بکش! زود باش! همه آدمببرى، ببین برام بى

  خواى حتمن بمیرهاز مرگ شده، مى قبل
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 ورطه
  

 

که  وبایلم زنگ خورد، سرم را از الی پاها درآوردم، دستم دراز شد و گوشی رابازی بودیم که مدر حالِ عشق

نگاه کردم، بر صفحه اسم حمید افتاده بهود   .آمد، از کنار تخت برداشتمصدای زنگ دومش هم داشت در می

ه شناختیم. درست داشد، مدت زیادی نبود که هم را میکه بعید بود از روی مالل و بی حوصلگی زنگ زده ب

شهان دعهوت شهده بهودم و     من است به میهمانی سهالگرد ازدواج که همکار  ماریا ماه پیش، توسط همسرش

همدیگر را مالقات کرده بودیم. برخالف ماریا که مطلقن اهل کتهاب نبهود و نیسهت حمیهد ههر شهبه روی       

ن برخورد، رابطهه  خوابد و همین باعث شد که در همان اولینی که تازه هم منتشر شده باشد میرُما سطرهای

همدیگر  ینشینی در خانهای را بدون شبهیچ جمعه عمیقی بین ما شکل بگیرد، طوری که طی ده ماهِ اخیر،

 .نکردیم سر

 زد:آمد که خانم سرش را از زیر پتو درآورد و داد کم داشت صدای زنگ سوم هم درمیکم 

  ش کنم! رو یا خفه کنی اون قارقارکتخفه می

 !، مهمّهم! مجبورم اینو جواب بدمبخش عزیزبه 

 .ی سبز روی موبایل را فقط لمس کردمی انگشت سبابه، دکمهسپس با نرمه

 چطوری رفیق، خوبی! ه 

 !میرم هرچه زودتر باس ببینمتدارم می ،من گند زدم !هومن به دادم برسه 

 کنی کسی مُرده! حاال چرا گریه میه 

 !که بمیرم نه! خودم مُردم، جانِ ماریا االنهه 

 .میرممی هم طوری تا بیام ببینمت خودمبگو چی شده اینه 

 .م پیشت، توی راهمآنه الزم نیست زحمت بکشی من میه 

 گی چی شده باالخره نمیه 

بار شای ماریا نگاه کنم، واسه اولین م هومن، دیگه قادر نیستم توی چآم! من خائنچرا! واسه همین دارم میه 

  فهمی! می م گولم زد، من به زنم خیانت کردم هومن،زندگی مشترک، امروز منشی زده سالبعد از یا

 ، حاال کجایی! فکر کردم چی شدهه 
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 .ترسم خونهده دقیقه دیگه میه 

 .اوکی، منتظرمه 

 !مهمان دارم! باش کنار زد، به ماریا گفت زودهمین که قطع کرد پتو را 
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  شوهرداری

 
 کند تا بادِ سردی بیاید و بیدارم کنهد. بها همهه   هاش را چارتاق میشود، پنجرهخوابم افسرده میزیاد می قتیو

-دهم، نه او بیهوده گرد و خهاک مهی  اقِ کوتاهش گیر میطه اتاق تنگ و نه من ب دیگر ،ایمچیزِ هم کنار آمده

ه ست این تنهایی که راحت هم بهاییم، غنیمتیمن و خانه اغلب تن شود.روم دلش تنگ میکند. هر جا که می

در خانهه   کنند که آخهر هفتهه  کوب کار میدانند، پنج روزِ هفته را بها قدرش را نمیدست نیامده، البته خیلی

ه زنند بروند بیرون، میمی توانند خانگی باشند،نمی شوند،رسند به یکشنبه خسته میاستراحت کنند اما تا می

 وت آفتاب بگیهرد. آن مهنِ کهاذبی کهه    کس دوست ندارد در ساحلی خلمع لخت شوند. هیچدریا که توی ج

 !زند به چاکدست و پا کرده در سکوت می
شهوند، بیخهود   چون خودی در کار نیست دیوانه می فقط با خودشان کار دارند اما ،کارندها بیآخرِ هفته آدم

 .رود باالت که آمار قتل و جرم تهِ هفته مینیس

رونهد در  گو کهرد، پهس مهی   وشود گفتترند، با درون خالی هم که نمیها تهیست، آدمرِ هفته دنیا دیوانهآخ

جو سهرباال  لیوانِ آب از ام بیایم بار، بنشینم پشتِ این میز ول من که ترجیح دادهمث ای که گوشی پیدا کنند،کافه

اش که ردهها توی خودش ننشیند. موهای سیاه کهمه تنشود گاهی نگاهش کرد تا اینطور میبروم، الاقل این

 ها پخش است حاال دیگر طنابِ دارم شده، زیر زیرکهی دارم زیبهاترین  تر روی شانهپیچ خورده و کمی پایین

هام ذلّه شهده،  کند چشمزنم. انگار از خجالتی که خرج میست دید میگور جهان را که آخرین جای زندگی

ام چطهور ایهن صهورت کوچهک     خرامد! مانهده آید که! میآید جلو، نمیدارد میهمین طور که  .شودبلند می

 .های به آن درشتی را کول کرده، رسیده حاال کنار میزمچشم

 تونم بشینممی_ 

 کنمخواهش می_ 

جا سیگاری بگیرانهد و  اش از خانه سر رفته آمده اینی سرد و تاریکش و اینکه حوصلهاز شهر گفت و شنبه

ام گفتم که دیگر دلش تنگ شده و باید برگهردم تها از ایهن    شد توی جمع. من هم کم کم از خانهنوگیالسی ب

بیشتر تنها نماند، سرآخر هم دعوتش کردم تا اگر مایل بود کنار مها باشهد. او ههم بعهد از اینکهه عیهنکش را       

 یدنی باشد، فقط اجازهی سخنگو! باید دشت هُل داد سمتِ پیشانی گفت خانهبرداشت و باز گذاشت و با انگ
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خوردم بطری بگیرم و بعد برویم. وقتی رسیدیم حتهی حهالِ خانهه را ههم     دهید از همان شرابی که داشتم می

نشست روی کاناپه و خواست بطریِ شرابش را باز کنم. گهیالس ِپهر را کهه دادم دسهتش، بها       نپرسید، فوری

سرخی ریخهت روی   نیست، بعد هم یک تکهدست دیگرش مرا کشید روی کاناپه و گفت چیز دیگری الزم 

-را نگه دارد تا نچرخد دیگر، تنش پر از پیچ و خهم  خواست زمینگردنم، طوری بغلم کرده بود که انگار می

ههاش رفهتم   ی اندامش، با لب از الی پستانپس از گشتِ کوتاهی روی نقطه نقطههای لندن بود، های کوچه

ل مهاهی سهفید،   شوم، مثمی کنم دارم عاشقتش گفتم احساس میپشت گوش و تا یواروی گردن و پیچیدم 

بسهت  های پیرهنش را مهی طور که داشت با متانت دکمهو همان پیچِ مالیمی به تنش داد و ایستاد باالی سرم

 .ببخشید! من شوهر دارم :گفت
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 ارباب پسر

 
رای همین او را اربهاب پسهر صهدا    ها اجاره داده بود، بدهاتیشالیزار داشت که آن را به  پدرش چند هکتاری

-فته بود که برف غافلگیرش کرد. میشان ربرای شکار سرِ زمینزدند. آن شب با تفنگ سرپُرِ پدر بزرگ، می

-کرد. آسمان در هر چهار جهت صفحهسرِ جاده پارک کرده بود پیدا نمیش را که خواست برگردد اما ماشین

ته بود و او حاال دیگر راهی نداشت مگر اینکه با قلمِ پاها بر یکی از ایهن صهفحات بنویسهد،    ای سفید گذاش

را از دور  ای که پایتخت دهات بود، خودشی روشن قهوه خانهقدر رفت تا پنجرهپس سمتی را گرفت و آن

قف را ببینهی،  داد سه دودی که مثل ابری داغ اجهازه نمهی   نشان داد. صدای سوختن هیزم در بخاری سفالی و

ای بنشهیند  گوشهه خانه را به سونای بخار بدل کرده بود، جای سوزن انداختن درش نبود، تا آمد کهه در  قهوه

 :صدایی گفت
 اارباب پسر بم_ 

اسهتان را  اش دیدند بهی آنکهه لهب تهر کنهد د     روبوسی کرد، تفنگ را که بر شانه بعد هم احتمالن با هزار نفر

ها را پذیرفت ن دعوتیگذراند. سرانجام یکی از اها بی آناست شب را در خانهخوگرفتند و حاال هر که می

-شته بود و حاال حاج نصرت صداش میکه تازه از مکه برگ ده شتی نصرت کدخدایمَ یو آن شب به خانه

تا  زدند رفت. حاجی زن زیبا و کم سن و سالی داشت که یک اهللِ احتمالن نیم کیلویی را به گردن گرفته بود،

  :چشمش به ارباب پسر افتاد گفت

 امه چِشمون روشن! خوش بمایی ارباب_ 

بعد کدخدا را که بوی دود گرفته بود فرستاد حمام که دوش بگیرد و خودش هم رفت توی آشپزخانه تا ههر  

ی درندشهت خوابیهده بهود سهیزده سهال بیشهتر       کند. آخرین باری که در این خانه چه دارد سرِ سفره حاضر

ی دخترهاش هم نرفته بودنهد بهه خانهه    ، آن موقع هنوز زن اول کدخدا عمرش را نداده بود به کسی،نداشت

زیر نهوری کهه    ،بازی کردههلسلیمه دختر ته تغاریِ حاجی خا بخت، تا دم دمای صبح در همین اتاق بغلی با

رفهت و  د و همچنان که پایین مهی ابانده بودو پا خو الی ها، او راد از ماه و تابانده بود بر پنجرهبرف گرفته بو

تر، یک تکه از نور ماه افتهاده بهود روی   گفت تندتر، محکمآمد و صدای خش داری توی گوشش میباال می

 ه.ها گیر کرداهلل که حاال الی پستان



 تختخواب میز کار من است
23 

-روی... حاال زن باال و پایین مهی  خواهد بنشیندهم به پشت دراز کشیده از خانم میکند، بعد کمی مکث می

اهللِ  آید راست، ناگهان یادِ بسمرود چپ و مید، اهلل مثل آونگ ساعت دیواری میکنو با هر آخی که می رود

بهرد  نشیند، دو دستش را میسرِ سفره می افتد که تازه از حمام برگشته و با موهای هنوز خیس، تاکدخدا می

در  چهارزانو  کنهد، اهلل ههم  فهرو مهی   پلو را مشت مشت توی دههانش گوید بسم اهلل و در حالی که باال و می

 .دوری کند از شیطان، پیشِ زنش نخوابد امشب که خواهدخودخواهانه می ،خیالش نشسته
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  در ندارد یا
 

 

هها،  ب دریها، نشسهته بهود روی داغهی ماسهه     ، با مادرش آمده بود لبی که بر همه جا افتاده بود عمودآفتا زیرِ

اش، مثل مردی که در میهمهانی مجللهی   بود مَلس به پاهای تا زانو برهنهش را ماالنده موجی آمده بود و خود

اش شلواری که پاچه قدر وقار داشت که دختر نتوانسته بود جواب رد بدهد، پا شد،آن ،دعوت به رقص بکند

دانست که د شود، نمیمانده بود از کجا وار ش را کند و حاالاشرتِ صورتی زده بود درآورد، تیرا تا زانو باال

درک بهه تهنِ   در ندارد دریا، نیم نگاهی به مادر انداخت و دستی تکان داد و با موجی که آمده بود رفهت، مها  

شماری آمده بودنهد و دسهت    های بیشد، موجه بود که کم کم داشت در آب گم میی دختر زُل زدتراشیده

ها و دخترک نیامده بهود هنهوز، مهادَرک مانهده بهود از      خالی برگشتند، حاال آفتاب افتاده بود اُریب روی آب

 .کجای صحنه خارج شود
 

 در ندارد یا

 روی دریاستاز هر طرف که می

 از هر طرف در واست

  در ندارد دریا

 !از آب متنفرم
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 الله 

 
 

تهوانی  وید بباز! تا مهی گاند، یکی در مغز من است که میرساند! مرا برای باختن آفریدهرویا مرا به جایی نمی

ایهن زودی   تر بال بزنی، نباید بهاند! خالی شو که سبکس نساز! تو را برای تاختن آفریدهکخراب کن با هیچ

اند کهه  تر یکی را به جایی رسه ست چون پیشجا باز کنی. این جاده نامش جاده اند کهجا بزنی، تو را آفریده

اشی که حهوالی آن هنهوز بهال    داده حاال اشغال شده باید آشغال ب تر به یکی جاجای اوست نه تو! جاده پیش

 .شود به جایی رسید مگر اینکه از جاده منحرف شویزنی. نمیبال می

ای بود، ما هر دو باالی پل بودیم، چشم تهو  ه در آن چپ کردم، هوا نسبتن سرمهای بودی کو تو اولین جاده

نهه چشهم داشهتم     کاره کور شده بودم، دیگر پهس نهداد،  که یک که افتاده بود در آب غواصی گرفت و مرا را

هها  ین در ویترینم گذاشته بودند و از آنئشدم، بلد نبودم فکر کنم چون مغز را فقط برای تزببینم، نه دیده می

هها فقهط   رسید. آنرفتند نوبت به مخفی زودتر میآمد، وقتی که زیرِ آب میشدند بدم میکه کم کم لخت می

و مثهل مهن    ها کمی از تو بودندشان بود، آندادند فرقچه نشان میکردند، آنچیزی بودند که پنهان میشبیه 

ت رضا، حتی همکارت مرتضی، همه عاشقت بودنهد، فقهط مهن    ا، امیر و حمید و همکالسیفقط با تو بودند

 !امام چرا شاعر شدهم، ماندهه مثل بقیه اندوهگین باشچنان تنها کام مثل بقیه، نه آننه عاشق بوده نبودم،

شهدم،  شهاعر نمهی   البته ازدواج تو الزم بود، الزم بود یکی تو را ببرد، یک چیزی باید گاهی کم باشد، وگرنه

بهود   رفتهه کهه   بسهیجی آن  ای، دست کسی بهت نخورده، جزشدم که بنویسم هنوز دست نخوردهشاهد نمی

دنیهای مهن   تو به دنیا آمد، تهو   همه چیزی بادیگر نیست، چه هست حاال جنگ و حاال دیگر دست ندارد. آن

شهود، مهن امها تهو را در شهب      م نمیرفتی، در زندگیِ همه روزی هست که هرگز تمابودی، نباید از دنیا می

 شب...دیدم، دیشب دیدم، هر 
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 !هی کلمه

 
! هرگهز بهه   داشتم، فقط با شعر و من فقط با کلمات رفیقم. همیشه با شعر رقابت شناسندمرا فقط کلمات می

جا زندگی ام، حتی به ناظم حکمت که در این خانه یک اتاق داشت، فقط من اینهیچ شاعری حسادت نکرده

لولهد و در دلهم   هها در ذههنم مهار مهی    کنی، پدر وجود ندارد. جای آنکنم، توی این صفحه مادر پیدا نمیمی

خواهی تو که پشت این مانیتور نشسته می گردد. هیار و برمیخورد به دیوجهد میای که هر چه میقورباغه

که وقتی تو را دید، بزند به چاک و  گردی فراریعلی میی اولش گم شده، دنبال فداستانی بنویسی که جمله

اولش مثل تو گم شده پهیِ   یاین داستان که جمله خودکارت مثل شیطان دنبالش بدوی، برسی به ته، تهِ زیرِ

ی مهربهان  رگ هم کمی دیرتر، بعد عموها، عمهزببیایی پدربزرگت رفته بود، مادر آنکه گردد! پیش ازفردا می

 !کنی، هی کلمهجا زندگی میهات ... همه رفتند! فقط تو اینو خاله
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  عشقِ کول

 

 

-ید بهش دست بزند، مىآست که آدم دلش نمىیىِ درخشانى دارد اما یک جورهایىبسیار ظریف است، زیبا

پلکد، دیروز از پشت میزش این اواخر هم زیاد دور و برم مى ترسد انگولکش کند یکهو ترک بردارد، بشکند!

ها از لحهاظ عهاطفى   هام و پرسید شاعرها و نویسندهبلند شد و با کلى ناز و کرشمه آمد درست جلوى چشم

کاره گفتم شاعر فقهط بها   ها را با هم نداشتیم اما یکفچه فرقى با هم دارند!  تعجب کردم! ما اصلن این حر

کنهد راههش را   ا بنویسد، وقتى هم که کارش را مىخوابد که عاشقش شود و شعرش راش چند بار مىسوژه

که دیگر بهه درد  گاید قدر مخش را مىرود، آنسنده ولى بیشتر با مغز طرف ور مىفرار! یک نوی گیرد و دِمى

هاش چهار تا شده بود اما از رو نرفت و باز پرسید حاال اگر خورد! جا خورده بود، چشمهیچ بنى بشرى نمى

 !هم شاعر و هم نویسنده باشد چى!  دلم براش سوخت، طفلى
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  دره

 

 

دیده! بینى خودِ قلهم،  ام ریختند، جفتى چشم داشت جهانى بهم ریختهرا که باز کردم، بهشت را در خانهدر 

ش را کهه داد دسهتم، اول آویخهتمش روى خهودم،     ردنى و تا بخواهى خوردنى، پالتوهاش مکیدنى، فروکلب

اش را تهازه کهش رفتهه بهودم از فرودگهاهِ      یدن فرانسوى مثل شانِل که مردانهنشناختمش اما بویى داشت شد

ورى که تا نداشت ط ،گندهن داشت خداپسند، کمرباریک و باسنفرانکفورت، عجب گردنى! واى جفتى پستا

اى از هواى اتاقم برف باریهد، دراز  ، شلوارش را که در آورد، روى تکههایى که تا آن روز خریده بودمبین آن

کمى خهم شهدم، بعهد ههم      ،کشید، پاها هر دو با هم تا بناران وا شد، ژیمناست بود احتمالن، کم آورده بودم

نرم! آرام فرو کردم، اما چه فایده! سنگریزه انداختهه بهودم   ناگهان تمام ساختمان بدن انداختم روى او، چقدر 

 درّه.در 
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 دنیا

 
 

زنند که از دنیا اند در زمین اما سنگش مینیا آوردن! با اینکه او را کاشتهزمین زهدان مادر است و کاشتن، به د

 .همه زود از دنیا برودبرود! دنیا تازه آمده بود، قرار نبود این

. پراننهد دهنهد کهه سهنگ مهی    هایی میکنند و دست آنهایی که دارند سنگ جمع میاند اینقدر سنگ شدهچ

رود، بودند که کم کهم دارد از دنیها مهی    ها با دنیاییها یک روز به دنیا دلبسته بودند، خیلی از آنخیلی از این

 !سترفته

 .زندگی بودی دنیا، دنیا، دنیا! تا همین چند لحظه پیش، تو زیباتر از 
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 وداع

 
 

کردند زودتر بمیرد و از این بیشتر درد نکشد. پهدر امها منتظهر مهن بهود،      همه منتظر مرگ پدر بودند، دعا می

دانسهت، فکهرش را   کس نمیدوست داشت برای بار آخر هم که شده چشمی با هم داشته باشیم. این را هیچ

بی به بالین پهدر آمهده بهود و پهس از     رّدانست  آن روز روانکاو مجد میاصلن از کجا بای کرد،هم کسی نمی

-خالص شود بهتر است پسر سفرکرده خواهید پیرمرد زودتره میمعاینه و تحقیق به خواهرم گفته بود اگر ک

 د.ود از طریق اسکایپ با او وداع کنشاش بیاید تهران یا اگر نمی

وده پدر تصادف کرده بستری به  هشد ک، از قرار معلوم دو سالی مینگ زدآن روز سرِ کار بودم که خواهرم ز 

میرد! مهن  وخیم بود که پزشک معالجش مانده بود چرا نمیقدر شدم. حالش آناما من تازه داشتم خبردار می

ای در برایتون بودم، پس به کافه نتی رفتم و از طریق اسهکایپ بهه   لندن نبودم، مشغول اجرای برنامه آن روز

توانستم تصور کنم هرگز نمی بندی کند وصل شدم.خواست پدرم را بستههای بیمارستانی که میاز اتاق یکی

پهدر زوم   همه فامیل دارم، همه دور تخت پدر جمع شده بودند، حاال دوربینِ تبلتی را روی چهره نحیفاین

-طوری که غرق چههره ردم! همانرفت، منتظر بود که برگشد که بیهوش بود اما نمیکرده بودند. دو سالی می

چهه بهرایم   که هر جا نیستم پدر! اما چیزی نشنیدم، گفتم تو تنها کسی هستیاش بودم گفتم مرا ببخش که آن

طهور  ه ههایم به  آیم! هنهوز لهب  توانم، ممکن نیست! نمیبودم پدر، اما نمیجا میکرد پاسخی نگرفت، باید آن

ه رسیده بود گرفت و عاشقانه با زن زیبایی را که تاز تبا پا شد، دسیم ننشسته بود که باآکامل روی میمِ نمی

 !کردنددید، همه گریه میها را نمیقصیدند، کسی آنم ره
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  کالهِ آشپز
 

 

 از .انگیهز زنهدگی را بهه مهن بسهپارد     های غمکه او را ببینم و اجرای تمام نقشام به قتلگاه، االن است رسیده

ای کهه  ر خیابان چید، انداخته جلوی کافهای کناک تاکسی که مثل گردو مرا از شاخهن، یایستگاه که زدم بیرو

ای روی صورتِ پر چروکش نشسته بود حهاال پها   . گریه که چون پرندهستایرفتهدروار  صاحبش پیرمرد زه

بیهدِ مجنهونی   چون  شده، لهستانی از زیر میز کشیده بیرون تا بنشینم. پشت میز روبرو هم زنی نشسته که غم

چه هسهت امهروز   دانست هرشود، ای کاش میکند به دیروز برود نمیچه سعی میمبیده بر سر و روش، هرر

همین کافه خاک کند. هنهوز نیامهده و مهن هنهوز      تواند مرا دراما وضع بهتری دارم، چون کلمه میاست! من 

-ود، وگرنه جز به جانب انزجار نمیشقد میکه تنها بین دو دیوانه منع ستام، این روزها عشق قراردادیزنده

ترسهم، تهاکنون   از پاریس می جا که دلم را تنبیه کنم. منام اینهمه باز آمدهند! با اینها که عاشقِ همروند آن

 دانسهت می ،دانست، پس بدون آنکه بدانداو خیلی می .سالی که با یکی بودمدو بار مرا کشته، بار اول آن دو 

کردم. همه با مهن  با یکی دیگر بودم و به او فکر میکرد. بار دوم آن شب که را غیرممکن می همین ارتباط و

رفهتم. همیشهه او روی دلهم سهنگینی کهرده در      هاش را چشم بسته میهمه پیچ و خمبودند، من با کسی که 

 .ار نشدهجاست، اما زنی که در خواب دیدم هنوز بیدپاریس، همیشه پاریس با او بوده، امروز هم آن

سهه شهب بها     .بینمو یکی را که هرگز ندیده بودم می روم پاریسگذارم میشود که تا چشم میچند شبی می

جا که گمنام ام آنام. گرچه مطمئنم یکی خوابیدهآغوش، انگار هرگز به پاریس نرفتهیک نفر، یک شهر و یک 

 بعدی ...و  شقسم او باشد، مثل کاله آشپز، قاتواند ااست. حاال گالیل می
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  راندَوو

 
 

همهه زا  و داف کهه دور و بهرش    کهرد. بهین آن  نشینی نمیگذاشت، عقبپا پیش می تنها پسری بود که اگر

اغلهب تهوی    ،رفتهه ی بابک! همه در یک محلهه قهد گ  چطور گلوله درست نشسته سرِ سینه بودند، مانده بود

کهرد  رچشمی شهرزاد را همه جا دنبال میها نبود، زیبازین قرتیردند اما بابک اهل ایخومهمانیِ هم وول می

هرچه اصغر و اکبر و باقرِ بوگندو  آن روز میدان ونک پر از خودشان بود و شد.اش علنی نمیعالقه اما هرگز

هها  کار بود همه از اطراف تهران آمده با چوب و چماق ریخته بودند حوالیِ ونک، دمِ غروب بود و کهالغ  در

بینهی کهرد فهردا یکهی از     شد به راحتهی پهیش  ستاد چنان سیاه کرده بودند که میایاری را که سرِ توانیر میچن

توانست همه شهرزاد هنوز نمیاین . آن روز گذشته بود و روزهای بعدی هم، باشودن بابک میشهرزادها بدو

کاره افتاد بهه  شت که چشمش یکگبوک ول مینشسته بود جلوی کامپیوتر، در فیسبگذرد، خسته و وامانده 

کهرد. از اینکهه   و جای مسترموس فتوای سبز صادر میعکس یکی از ریشوهای سابق که حاال رفته بود لندن 

از اینکه دائهم مجبهور بهود بهین بهد و بهدتر        کرد،که باید از همچین آدمی تبعیت می کار به جایی رسیده بود

ر چنین ایرانی زن بود گذاشت، از اینکه ددائمی سرِ خودش می ا روسری کالهیانتخاب کند، از اینکه هنوز ب

ی روی دکمه ،ز و هر روز باال بیاوردآمد و برای اینکه باز مثل دیرواصلن از هرچه اینکه در دنیا بود بدش می

پلِی کلیک کرد تا بیانیه را با صدای نائِب مسترموس بشنود. صدا کهه بهه آخهر رسهید خوشهبختانه ایهن بهار        

شهدند در  اره سبزها دورِ میدان ونهک جمهع مهی   ال شد، از اینکه بعدِ یک سال کرختی و سکوت دوبخوشح

ههای  چراغ مازیار که در تمام پهارتی  نگاهی به لیست دوستانش در اسکایپ انداخت،گنجید، نیمپوستش نمی

 بود.دنیا دست داشت روشن 

 خوبی مازی _ 

 تو چی  من که خراب..._ 

د همهه رو  آودک، یه اتوبهوس مهی  فردا ساعت پنج بیان سرِ جهان کبه بر و بچ بگو پس خبر دارم توپ!یه _ 

 .انگار با هم باز یه پارتی افتادیم قرتیبره زرده بند ویالی لیالداره میبرمی
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 گی جانِ من راس می_ 

 !، بایم خبرت کنم حاال هم باس زودی برمآره دیگه فقط خواست_ 

 .فاصله شماره لیال را گرفتاز اسکایپ که آمد بیرون بال

  چه خبر لیال_ 

 ما هیچ ما نگاه، تو خوبی خانوم خوشگله _ 

ببینمش اگه خوام پنجشنبه من می ش برگشته از آلمان،خواستی ببینیم بدونی پسرعمو فرهادم که میخواست_ 

 بیاطالبی تو هم 

 !خدایی عندِ معرفتی! از خدامه چرا که نه_ 

 دارمنج دقیقه از سر جهان کودک برت میت پنج و پپس پنجشنبه ساع! اوکی_ 

وقتی گوشی را گذاشت نگاهش افتاد به عکسی زندانی در قابی آویخته بر دیوار که انگار اخهم کهرده بهود،     

کشید، اش را مدام به ر  میآورده بابک با همه فرق داشت، نه مثل خواستگار آخرش سهراب مال و منال باد

ههاش هرچهه   زنگ زد به کامی که چشم .ر پُر و خالی کردنِ تختخوابش بودی خدا فکهمیشه نه چون کامیار

ای ههای ونهک قههوه   پنجشنبه سهاعت پهنج در یکهی از کافهه    قرار شد  .توانست بگیردشند، نمیدواسگ می

دقیقن در همان روز و همان ساعت با سهراب هم در همان میدان قهرار گذاشهت، بهه او گفتهه بهود       .بخورند

قبول کرده جمعه با خانواده بیایند، آزاده را هم که با سهراب عاشقیت داشت خبر کرد. به مینها و مُنها   پدرش 

-های ههم ن ونک، حاال جهان کودک پر از دافهم زنگ زد بیایند، پای برادرش شهروز را هم کشاند به میدا

ترسیده در چنهد سهمتِ   هی ها گاهی منتظر، گاهی نگران و گاچشم شناخت.هایی بود که میشاگردی و زا 

جا بودند جز شهرزاد که رفتهه بهود   زدند، ساعت از پنج هم جلو زده بود، حاال دیگر همه آنمیدان گشت می

 .بهشت زهرا
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 رمبو  

 
 

عزیزم کاش در قرن دیگری بودیم. بوسه عار نبود، از لبِ تو تبعیدی در کار نبود، همیشه عید بهود و بازدیهدِ   

شد مثل یک ماشین نگه داشت یا اینکه چون سفالی عتیقهه جهایی   و وقت بوسیدن. زندگی را کاش میت روی

گذاشت و در قرن بهتری رو کرد. اما نه! از کجا معلوم که وضع دنیا از اینکه هست بدتر نشود! با این وجهود  

های رمبو را ا پاریس که لبکردم، جایی بودم نه مثل تهران یقیم قرن نوزده بودم واقعن حال میاگر شاعری م

بینی!  مثال هم ندارم. چه در زمان، چه در مکان، ما همیشه محکهوم بهه   می کرد. جایی مثل ... مثلِ ...منع می

 .مرگیم، پس چه بهتر همین جا که هستیم بتمرگیم
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 تشریحِ انار

  
 

کرده بود و همه عمری مردم مردم این بود! باچه خدا بخواهد، خودش چیزی نخواسته گفته بود هر ک عمری

. شهود تر از زندان پیدا نمهی دانست که امنیِ امنیت بود، چه میدانست. دائم پاش نمیآزادی که چیزی درباره

خوابید و تا هر وقهت دلهش   خورد، سر وقت میبود، فضایش آماده بود، سر وقت میدر زندان غذایش آماده 

دانسهت کهه دارد گهورِ    گفهت و نمهی  همه باز از آزادی مهی این مرگ ادامه دهد، باتوانست به خواست میمی

کند. امروز عوض شده بود، دکتر بهش گفته بود همهین حاالسهت کهه واپسهین بهازدم را پهس       خودش را می

ههار نفهر کهه گوشهه     ههای چ ه مرگ مالقاتش کند و بعد بهر شهانه  بدهد، دوست نداشت در حالی که خوابید

خواست انار را خودش تشریح کند. دوست نداشت کسی انارش را مید. اند به گورستان برورفتهتابوتش را گ

هرگهز   اش خهاک کنهد.  کرد تا قطره قطره خون دلمهه بسهته   تشییع کند، با دست و دهان خونی، درش را باز

از  و بعهد  شهان زد اش را پوشید، سری به بهار سهر کوچهه   هداشت مرگ را توی بسترش ببرد، کفشدوست ن

ی بُرشِ یکی از لیموها را توی دهانش غلتاند و باقی بطری تکیال را چند پیکی تکیال سرباال رفت، الشهاینکه 

ده کشید پای پیها ها دست میداد و بر دیوار خیابانها دست تکان میهم برداشت و در حالی که داشت به آدم

-اال که دارد بر خاک سهردش دراز مهی  ح ند.ای برداشت و گور خودش را کتا گورستان رفت. بعد هم بیلچه

 .کشد از الشه تنها پوستش مانده که آن را هم حاال که بطری تمام شده قورت داده، شما فقط خاک بریزید
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  اولیشن

 
 

ههاش  ی کوچکی از صندلیِ لهستانی و گاهی که درد، اشهک در چشهم  ا یک سمتِ باسن نشسته بود بر تکهب

کنارش افتاد که هر وقت از شان میکشید یادِ مبصر کالسشد و همین که دستی به باسنش مینشاند پا میمی

 کشهید. از ههر  دارد، درست بر همین کبهودی دسهت مهی   شد که بَرش افتاد و تا خم میشد مدادش میرد می

م کهه خهم   پای آبخوری هه  کالس، توالت و حیاط خلوتِ پشتی، ی مدرسه خاطره داشت، زیرِ میز، تهِگوشه

کرد، مدیر کرد، حتی امیر او را میرحم نمی شده بود ش خبردارناظم هم که شصت کرد،شد کاظم او را میمی

هها گذشهته   داد کهرد! البتهه سهال   مِ عربی هم که بیشتر دینی درس میکرد و یک روز که دیر کرد معلاو را می

همهه ریختهه بهود و     ،شهد شد دیگهر نمهی  می حتی موهاش که از فرق باز بودند و حاال خیلی فرق کرده بود،

یهک   مثلن ؛شدرفت بیشتر عوضی میهرچه بیشتر پیش می شازندگی همهاین کاملن از ریخت افتاده بود، با

که من سرِ سطر قبلی بودم با این لحظه فهرق داشهت چهون سهرِ سهطرِ بعهدی هسهتم و هنهوز          لحظه پیشش

چه زندگی بر محیط دایره حرکت ها مثل پریروزشان است. گریرِ خودکارم که بگوید امروزِ خیلنیاوردمش زی

کنند اما کسهی از پهسِ   سازند که زمین را تخریب همه دارند بمب می .ستتکراری هاکند اما برای خیلینمی

 تواند به روز ایست بدهد یا شب را با دست نگه دارد کس نمیآید. هنوز هیچزمان بر نمی

ایهم.  زمین کهرده زنهدگی را از دسهت داده    ایم. زمان را جانشیناردادی ایستا کردهحرکت را در قر همهما این

ههای پیهریِ   ها که مدام نگران سالو برخالف آدم شودکار نیست، یکشنبه هرگز تکرار نمی ای دردایرهدیگر 

 .ستکند که وقت بازنشستگیکند و هرگز فکر نمیهمه سیاره دارد هنوز کار میخودشانند، این

ست اما چیزی جز ساده کردن اصل رچه برعکس دروغِ ادیان کمی منطقیاولیشن یا تئوری تکامل تدریجی گ

جا، یا همان جها کهه   کار نیست. او فقط زخمی بود، این ای درمسئله این است که اصلن مسئله مسئله نیست.

گشهت و بهه   ش مهی ابود، حاال هم باید فقط توی زنهدگی ش کبود شده دانست کجاست یک سمت باسننمی

شد که سر هنوز. یک ماهی میکند چه بر او گذشته که یک سمتِ باسنش درد میآورد که در رحِم خاطر می

نشست پشت میز که به خاطر بیهاورد. دورتهرین جهایی کهه روز اول     داشت و تا دمِ غروب میاز بالش برمی

ه ر سیکلتی که با سرعت از کنهارش گذشهت  و همچنین موتو بانی داشت و کودکی در راهِ مدرسهرفته بود خیا
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وزادی شهد  ش چنگ انداخته بود. روزهای بعدی کمی جلوتر رفت، مثلن نبود و از پشت بر یک سمتِ باسن

قدر پیش رفت که رسهید بهه   چرخاند و امروز صبح آنکه دایی عباس همان سمتش را مشت کرده در هوا می

زدند بعد از اینکه نافش نره خر هم که تازه دکتر صداش می انداختندش بیرون، یککه از بهشت میای لحظه

 کند.ش که تا هنوز گریه ست محکم زده بود به آن سمت باسنرا برید برای اینکه گلو صاف کند با پشت د
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 پارک چیتگر
 

  
 !آمد اما در بغل داشت با یک خبر به خانهامروز جیمز در حالی که جان کوچک ر

 !ش را کشتیسئدانستیم، دیشب ری مانی!  آدم فجیعی بود و ما نمیشناسریچارد را که می _

او تنها پسری بود که جهان سهالم بهه در     کردم که داخل شود،جان را بغل نکرده بود اصرار نمی بی شک اگر

اشته بود و قتلی که هرگز نگذ برده بود. به مادرش گفته بودم بیندازدش اما جیمز انگار که جانِ خودش باشد

ی اولین قتلهی کهه نکهردم اطهراف     آید نقشهدر کرده بود. تا جایی که یادم میخواستم انجام بدهم او را پنمی

ام گردی کنهیم. تهازه درسهم را تمه    و برده بود پارک چیتگر تا دوچرخهتهران کشیده شد، ناز مرا برداشته بود 

ی نهاز از مهال مهن کهه     گرفت. دوچرخهه ه تازه داشت جان میی حشری ککرده بودم. یک بیست و دو ساله

زند، از روی مانتوی گل و گشادش کرد دارد تندتر رکاب میود جلو افتاده بود و حتمن فکر میقدری یغور ب

ندیده بودم باسن بزرگی داشته باشد اما حاال نصف جهان بر هر سمتِ زین یله بود،  که دائم تنش بود، هرگز

بهود  ام انداختهه  اههاش را از دو پهلهوی بیضهه   کردم، پداشتم یک پسر را توی تخمم حس می اربرای اولین ب

درختهانِ تههِ پهارک     ههای دانم چه شد که یکهو آن پشهت مُشهت  زد، نمیبیرون و داشت جای من رکاب می

سهرم  کهردم پ  کاره روی هم افتادیم. وقتی هم به خانه برگشتم حهس مان به هم خورد و یکچیتگر، دوچرخه

ملهه کننهد و   ها بهش ح، چون قرار بود تهِ ماه سر  پوستکند. او رفته بود پیش نازدیگر در من زندگی نمی

ای طهول  شدم! خالصه اینکه چند هفتهه بودند و از بختِ بد داشتم پدر مینشینی کرده انگار نکرده حاال عقب

دانست اگر پسردار بشود بهرای  م بود و مییع را بگیرد. ناز عاشقکشید تا دکتری پیدا شود جلوی این قتل فج

هها  کشتم، جیمز ولی با اینکه طنابِ مرا گردن گرفته این حهرف شدم خودم را میگناهی که دچارش میحس 

گوید، بیچهاره جیمهز!   آغوشِ زنِ ریچارد گیر افتاده می یسی که درئشود، هنوز دارد درباره مرگِ رسرش نمی

 نیست.تر از به دنیا آوردنِ یکی دیگر اختن یکی از دنیاست و فجیعون اند، بیرداند کشتنهنوز نمی
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  کامیونیسم

 
 
 

ست. یک دولهت بهرای تمهام دنیها یعنهی      میونیسم جهانی تعیین دولتی جهانیاولین قدم برای تحقق کامل کا

همهه ملهت   نواقعن ای .ها، به ریاکاری سیاستمدارهاایست دادن به فخرفروشی نژادپرست ایست جنگ! یعنی

هها  ترسهیدند، بهه نهروژی   همه از مهاجرت نمیها اینیک دولت داشت انگلیسیبرای چیست  اگر دنیا فقط 

-خواستند آدم میرفتند از بمبئی هرچه مید و ولد کنند، برای حفظ جمعیت میدادند که بیشتر زاپاداش نمی

-ایهن  ،شهورش را درآورده  ا بهه قهدر کهافی   شد. خدها توهین نمیها و آلمانآوردند و دیگر به شعور نروژی

کننهد و  حقوق بشر را اصول و فهروع دیهن نمهی   برای چیست!  چرا بند بندِ اعالمیه جهانی  مذهب آخر همه

را هر جا که خواست بکارد، دیگر نیازی  توانست تخمشدنیا فقط یک دولت داشت هر که می خالص!  اگر

-ست فقط جمعیت را کنترل کنیم آنشد. کافیخاک بر سر نمی کشوری هر همه دربه ویزا نبود و مهاجر این

وقهت فقهط   مرد، آنو کسی برای دمکراسی در ایران نمیمرد گرفت و خدا میوقت دیگر مذهب قدرت نمی

مت درونی کردن ریاکاری شد و علوم سیاسی در خدشهروند دنیا میکرد و آدم گورها بر گورها حکومت می

 ...ا فقط یک دولت داشتشد. اگر دنیتدریس نمی

ههای  لهب  "فهاک یهو  "ناگهان از خواب پرید، کنترل تلویزیون را از روی میز عسلی برداشت و در حالی کهه  

 .شد، خاموش کردغنچه کرده بود سخنران را که مشتش در هوا تازه داشت وا میکلفتش را 
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  هوستل
 
 

یکهی   ،آوردمهی دراش یکی کلید خانه .اندمه شاکی شدهکند، دوستانش هجا زندگی میست که اینسه ماهی

گلستان  اش با من برو برای خودت سوئیتی دست و پا کن، یکی دیگر هم که دوست گرمابه وگوید اجارهمی

همه این است هم دیوار... باجا ساالر، بجنب که هم یار زند که خواهری دارم آناست دم به ساعت ایمیل می

جها  ش را کشهیده، آن رُسه عمارتِ همسرش  ست! زندگی درجا چقدر زندههند بفهمند اینخواکدام نمیهیچ

جا ولهی زنهدگی   گذاشت. اینجاست باقی نمیسرِ جایش بود اما جایی برای زندگی که اساسن بی همه چیز

سهت رفتهه تهوی نهخِ     ده ههم کوکهائینی، حهاال ههم چنهدروزی     طی این سه ماه هم الکلی ش خطرناک است،

 .مدام باید حواسش را جمع نگهه دارد شان ندارد اما برای اینکه دوام بیاورد کدامزها! البته ربطی به هیچقماربا

یاورد. این گهوش بهه زنگهیِ    تواند بالیی سرش بیاورد که دیگر خودش را هم به یاد نترین غفلتی میکوچک

تواند مهمانش انه در هوستل نمیکند باعث شده حاال قلبش تندتر بزند. متاسفدینامیک و هوشی که خرج می

 ای بنوشد، گپی بزند. امروز سارا کهه ی مهمان است، قهوهتواند با او در اتاقی که ویژهببرد اما می را به اتاقش

ای عبهوس و حهالی گرفتهه حهاال نشسهته      ش، به دیدنش آمهده، بها چههره   ابه تنگ آمده از یکنواختیِ زندگی

همه همهین  این با ،هرگز با او صنمی نداشت، هنوز هم ندارد زنند،ف میوش در اتاق مهمان و با هم حرروبر

بهرددش بهه   گیهرد و بهه دو مهی   سارا می کاره دستیک، است غیبش زده بیند جورج که نگهبان هوستلکه می

همان چتِ قبلی کند و به ای درست میسوال سارا بدهد، قهوه های پرو پیش از آنکه پاسخی به چشم اتاقش

خواهد سهوالی  تواند بزند تازه میارا هم که قلبش از این تندتر نمیدهد. ساقی که بوی نا گرفته ادامه میات در

 .زندبکند که یکی در می

 کنه! جا مانی زندگی میاین _

 !نه آقا _

 !لطفن دَرو وا کن _



 تختخواب میز کار من است
41 

یکهی از   طفلهی  ذاردَش تهوی کمهد،  گه کند، میه خورده فوری بغل کرده و بلند میسارای مضطرب را که یک

بندد، در اتاق را کمد را که می کند.ها مخفی می، آن را هم پشت لباسشودخورد به در و کنده میپاهاش می

 .کندباز می

 ! تو مگه مانی نیستی _

 البته که هستم _

 کنی جا زندگی نمیمگه این _

 ! گی زندگیبین اتاقم رو، تو به این میب _

که باز شد، یکهی کهه   ، سری تکان داد و رفت. در کمد نگاهی به اتاقش انداخت اینکه نیمنگهبان هم بعد از 

 .کرد، زنده بودآمد، انگار حاال داشت زندگی میاش بند نمیزد خندهقلبش حسابی می
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  چمخاله
 

 

و  افتد، اگر برگردد گیر میپیش بست! نه راهِ پس دارد نهرار کرد و حاال گیر افتاده در بنماهِ گذشته از لندن ف

ایسهتاده روی دو پهای    .کشهته  خورد بهه دیهواری کهه قهدرِ دو پهلهو آدم     اگر بخواهد به راهش ادامه دهد می

حاال باید همین  تواند گیرش بیندازد، بیندازدش توی آب،ترین تکانی میخورد، کوچکنحیفش، جُم هم نمی

شهان  د، جا ... کار ... تا کی باید پهی شده بو "جاکارتا"ن سوارِ پروازِ کرد. ماهِ گذشته در لندباال فقط مکث می

ههر صهندلی نصهب شهده بهود،       ها کیپ تا کیپ پرِ مسافر بود، مانیتورهایی که پشتِزد  صندلیسگ دو می

داد که طیِ چند ساعتِ گذشته چون سهوزنی از آسهمانِ فرانکفهورت رد    وضعیت هواپیما را در هوا نشان می

شده بود که از آسهمانِ   رفت. دیگر مطمئنود و حاال داشت سمتِ مسکو پیش می، به ورشو رسیده بشده بود

صهدای کمرباریهکِ    ههاش را روی ههم گذاشهت و رفهت، چیهزی نگذشهت کهه       گذرد، پس پلهک ایران نمی

نی ی مانیتور، باور کرداش را باز کرد و انداخت روی صفحههخواست شام سرو کند، چشممهمانداری که می

مانده بود رد بشود یا نه! بعدِ یازده سال تبعید، نه ایران، نهه تههران، بلکهه     نبود، هواپیما روی آسمانِ کاسپین،

جا پرتش کرده بودند بیرون! کمربندی را کهه  یازده سال پیش از آن برگشته بود باالی سرِ چمخاله که درست

زد که یکی از درهای اضطراری اشت زور مید ی نجاتش را بست،صندلی وا کرد، جلیقه پرچش کرده بود به

را باز کند که مهماندار آمپولی به پهلوی راستش تزریق کرد و بیهوش شد. هنهوز ههم بهه ههوش نیامهده آن      

 کرد.شود فرار نمی لعنتی رد نه پیش، از این تیمارستانباالست، نه راه پس دا
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  سوسک
 
 

زند تا کسی بو نبهرد. بینهیِ   گوشی حرف می ست، حتی در گوشه هم درِگیر اسوسک انزواطلب است، گوشه

-ترسهند، همیشهه مهی   ها فقط برای اینکه دائم میسوسکت. دارد و همین برتری ضعف بزرگ اوس حساسی

هها یعنهی   ماند، میدان برای آنکند، همیشه در حاشیه میی سوسک هرگز در صحنه زندگی نمیترسانند! گله

ند، تنها کاری هم که سمّ ها در عیان کاری برای کردن، حرفی برای گفتن ندارعیان است و آنآرامگاه، میدان 

زند کهه بیاینهد   صداشان می دهد،ها میدان میریزد همه جا، به آناست، با بویی که می کند همینسوسک می

-پیر کهه مهی  یرند، مها هرگز در گله نمیشود. سوسکگونه جای صحنه و حاشیه تعویض میو این در میدان

ت رفهت و آمهدِ پاهاسه    ها را تا میهدانکی کهه پهر از   گردند، دنبال سوسکی که پا باشد و آنشوند دنبال پا می

اری برود زیرِ چسرِ نارسند دیگر نا ندارند، مثل سیاستمدار مستأصلی که از به میدان هم که می .همراهی کند

 .یی که نامش انسان استتر، هیوالروند زیر پای سوسکی بزرگکامیون، می
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 شتر گاو گوسفند
 

  
چه گوسهفند در تهاریخ بهود آشهنایی     اهللِ صفاچی که با هری حاج ذبیحهم صغرا خواهرکِ مشد اصغر، نشمه

دار، جاکشِ خدیجه خهاتون مهادرِ بتهول کهه عبهاس      افِ کلب باقر پسر مال معینِ داف داشت، هم کلثوم جی

جا در بیابانک شاهد بودند که اول آقا از کوره در رفت و به مشهدی فاطمهه   ، همه آنخوشگله معروفش کرد

کربالیی جعفرم ضعیفه! بعد هم تور غالمعلی مثل همیشه پرید وسطِ حهرف کهه   کلب یعنی سگ! من  :گفت

چرخد خب، زور که نیست، اما خودش هم کلهب  خانیم گیر نده زاخار! زبانش نمی به مشدی قدربگوید این

عفر صداش زد و باز دادش را درآورد و خدیجه خاتون که از وضهع بهتهری برخهوردار نبهود آن وسهط را      ج

 .ایم شدشد پشت اسم او هم قشد کرد با هیچ فنی نمیز آنکه هست بدتر نشود. اما چه میگرفت تا اوضاع ا

او را از شیرِ مهادر  آمد و صاحب خسیسش ست که اگر زنده به دنیا میی شتریخدیجه نامِ جنین سقط شده

زد گشت و حسابی چاق و چلهه مهی  ن صورت اگر دنیاش بر وفق مراد میشد فاطمه، در غیر ایگرفت میمی

-ماند و خیلی کول صهداش مهی  ر داشت وگرنه تا همیشه دوشیزه میزدند که خواهان بسیاکلثوم صداش می

کنی اما اسامیِ این نفرات مثهل  ر پیدا نمیشت دار نیست!  کل شمال را که بگردی حتی یکزدند بتول... خنده

زبهان  کشورهای عرب ها که حتی درشان که سیّد هم نیستند به این اسمها ریخته، تازه برخیپشکل روی آدم

د که مال معین ی گاو صدا بزنآید نوزادِ پسرش را گلهدهند. آخر کدام االغی دلش مینیز مرسوم نیست پُز می

ههر روز او و بهرادرش را    تر است کهرا خواهرکِ مشد اصغر از بقیه پست  یعنی صغدزنباقر خاش میبابای 

شهد اگهر   زشت و عبوس و اخموست  چه خهوب مهی   همه معروف استکنند  کجا عباس که اینتحقیر می

ر آید شهت لبته به جعفرکِ بی پناه واقعن میکرد. ارفت با اسمش صفا میاهلل جای کتابت تاریخ ادبیات میذبیح

کند تا مبادا بهی خیهال فرهنگسهتان زبهان     بش علی هنوز به او تجاوز میی باشد یا به غالمعلی که اربااشیرده

 ایم فقط رداند انتخاب کنیم، یاد گرفتهیادمان نداده ها که بگذریم اوضاع ما هم بهتر نیست، هنوزشود. از این

مهان را  نیستیم چون علیه همه چیهزیم. اسهم   چیزیتر سربرسد. ما طرفدار کنیم تا مرگ این مرگ لعنتی سریع
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بیخهود  . داشته باشد دوام نیز نخواهد داشهت دانستند ملتی که نام ناند چون میمان را دزدیدهاند، رسمدزدیده

 .ند جز آدماو گوسفند گرفته تا شتر، همه جمعجا در بیابانک، از گاو نیست که آن
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 ازدواج
 
 

پسهر ههم کهه     آیهد. دار داده این بارِ آخر است که مهی لیفِ خودش روشن کند، هشتک خواهد بیایددختر می

 .کندهایش را در آینه مرتب میبیند، نشسته منتظر، حرفآمالش بر باد رفته می

-که تجربه شد روی میز گُه چیهده مهی  شود، لذت رِ سفره پر از عسل است، خورده میاول خوب است، س"

خهوری را  مهان دیلهر شهد، گهه    رط سر سفره نشستیم بعدها ولی یکیون ششود. اول عسل خوردیم چون بد

ست. تهو  خوریگه ،آن را خورد، پس این عشق نیست پیشنهاد کرد، عاشق هم که من باشم دل را دلیل کرد و

گهویی  سهت. مهی  کنی  دل شجاعت است و عشق آزادیدل را دلیل می ترسی که از دست بدهی پس چرامی

دارد. ست، باید برنمهی به عشق ندارد، گفتم که عشق آزادیباید مرا بگیری! باید که ربطی خواهی اگر مرا می

طور آغاز گذارد، جنگ جهانی ایندل ندارد، اثری از عسل باقی نمی ست، ربطی بهازدواج یک دیل اقتصادی

واده یعنهی  خهان  تشهکیل  و خواهد، بعد هم خانه و خهانواده ست که اول کار میشود. ازدواج غولی گرسنهمی

حالی که عشق تهو را   جمعی! در خانواده عمومِ مردم شرکت دارند، درهای دستهتاسیسِ شرکتی برای سکس

 عشق تخریب شود.  خواهد. خانواده اگر پا بگیرد باید پایدار بماند. مهم نیست رنج بکشی وخصوصی می

هرچهه کهه    عموم فامیل و عمه، البته عمو، و هبزرگ و بچاز مادر، پدر، پدر خانواده یک گنج است، گنجی پر

حتی اگر همسرت خواهرت شد،  خواهد.ست که جامعه از تو میباید از آن حفاظت شود و این همان چیزی

کند. اگر زنی به شوهر افتد! برو جلقت را بزن! جامعه آن را تایید میدرت شد، مهم نیست، اتفاق است، میبرا

زنهد و  ار مانده، شک نکن که دارد جلق میاش وفادردی به همسر پنجاه سالهر ماش خیانت نکرده، اگده ساله

. خالصه اینکه خانواده زنهدان اسهت و   شودست که برای حفظ خانواده خرج میاین خیانت نیست، حماقتی

دهم، البته نه ش ترجیح میاست با همه کوتاهییخود نیست که من عشق را که آزادیش! باازدواج درِ ورودی

کن که بعد از تو دل کندن آلپ را ول کنم گردم که بعد از تو در خیابان ول بگردم، نه فرهادِ کوهجنون بیابانم

ای همیشهه نیسهت.   عشق در هیچ رابطهه  بروم بیستون بکنم! هرگز از من نخواه تا همیشه عاشقانه بخواهمت.

خواهم که عاشهقم  وید نه! پس از تو نمیرسد که بگانی، یکی از ما عاقبت به روزی مینقطه مرگی دارد و پای

 "!خواهم بعد از آنکه گفتی یا شنیدی نه! در صف دشمن نمانیاز تو می باقی بمانی،
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و  کندعینکش را روی بینی جابجا می پشتِ در، بود دختر که انگار کمی زودتر از موعد رسیده گوش ایستاده

 .گرددکند و آرام، از راهِ آمده برمیت سبابه پاک میگشقطره اشکی را که حاال رسیده به نوک بینی، با سران
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  حاملگی
 

 

کردنهد. پهدر لهیال کارمنهد     ارِ همِ برجی هفده طبقه زندگی میی پایین بودند و در دو واحد کنهر دو از طبقه

و بها آن   مهادر حمیهد ههم معلهم     آمهد. شان برمیی سازمانیهای خانههرداری بود و به سختی از پسِ قسطش

 توانست به خواستگاری لیال برود. پس قرار شد که این دو ههم را دیگهر نبیننهد،   حقوق بخور نمیر چطور می

 امهروز ام آن برج بلند داشته باشند. های هم را مخفیانه بر ببرای همین با هم قرار گذاشتند هر پنجشنبه چشم

-خورد، دوستش ستارهموبایل لیال زنگ می. هنوز نیامدهحمید  لوتر،و ساعت ده دقیقه از ده ج استپنجشنبه 

-و دخترک هفت ماه دیگر مهادر مهی   استکند. جواب تست مثبت که در بیمارستان پشت برج کار می ست

آن باال ماه طناِب سفیدی دور گردن یهک تکهه ابهر انداختهه، لهیال ولهی بها         تر شده،شود. حاال آسمان تاریک

 از این باال پرت شده.کند، یکی ای در آن پایین نگاه میم پختک برّوبر دارد به نقطهرنگ دصورتی به 
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  اندام وحشتناک قانون
 

 

کلمهات دیگهر در    توانست مثل گذشته آسان بنویسد.ناک قانون را دیده بود، دیگر نمیدر زندان اندام وحشت

ی توی تابوت رفته بود و در اقصهی نقهاط ذههنش خهاک     هر کلمه چون جسد نشستند.ذهنش به ترتیب نمی

امیونی بها دو  کشید، سطرهایش سرد بودند، کلماتش چون که نوشت دست میی که میابر هر قطعه شده بود.

 آمد.شد اما مصبّ خودشان درمیوردند به دیواری که باید خراب میخآمدند و میچشم روشن از دور می

 افتهاد روی سهرش، بعهد ههم    رفت یک تکه ابر بزرگ میش درمیام سلولیشدند و ههمین که درها باز می

های اطراف پیچیده بود کرد. برف که تا دیروز چون شالی قیمتی دورِ گردنِ تک تکِ کوهصورتش را غرق می

ها عشق وقتکرد، آنجا زندگی میآمد اینشد. دقیقن بیست سال پیش باید میسادگی آب میه حاال داشت ب

آمهد. آمهده   جا که نباید میساله بود و حاال باید چهل سالش رفته باشد. دقیقن بیست سال بعد آمد آنبیست 

هاش زُل بزند، بعد هم برود، واقعن برود. بار دیگر توی چشمجا که اتفاقی بیفتد و اتفاقی هم که شده یکاین

 .ن پر کردحاال ولی نه اتفاقی افتاد نه اتفاقی آمد، فقط جای خالی او را زندا

اش را اول بر یکهی از دیوارههاش نوشهت.    ی رُمان تازهست در سیدنی که اولین جملهسیلور واتر نام زندانی

هها درش  ست که فقهط زنهده  ایزندان گورستان دورافتاده کاغذ و صفحه با ماژیک نوشتبدون خودکار، بی 

زد. تهازه در زنهدان آزاد   دو سطرش قدم می که آزادی بین هر شد رُمانی و بعد آزاد شد، آغاز کنندزندگی می

دروغ هنوز تریبون آورِ قانون و یک مجنون بنویسد اما رز فجیعی آزاد بود از اندام چندششده بود، حاال به ط

متاسفانه این دفعه گیرش انداخته بودند، گیر کرده بود  .کردی اینکه بمیرد باید فقط زندگی میو او برا داشت

ناهکهار  پاپوش! حاال یک ماه و چند روزی آزاد بود ول بگردد تها دادگهاه آگهاهش کنهد گ    یکی از پاهاش در 

تر که بود نوشته بود یکهی در جهایی کهه سهخت اسهت، آرشهامِ       جوان .آمداست! چقدر از سوسک بدش می

کنهد، پشهتِ   تواند با اینکه در صهحنه زنهدگی مهی   سخت است، سخت است چون فقط او می آموزگار بودن

 زد! نمیخر چرا همیشه باید فقط او دم ت بایستد و دم نزند. آپنجره لخ

دادی، دنبهالش  ادامی که هُلهش مهی  غلطید و مشد هُلش داد، گوی میای کاش زمان گوی بزرگی بود که می

-همه خود را جهای شهب قالهب نمهی    گذشتند و توی این چاردیواری ایندویدی و روزها کمی تندتر میمی
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بهه سهاعت سهرش را از     ش دماسلولیهم "تروا"اردیواری فقط چهار دیوار داشت و کردند. ای کاش این چ

ی شلوغی داشت، موههایی کهه پاشهیده    چهره .هاشزد به جایی دور در چشمکدند و زُل نمیتوی صفحه نمی

-موهای سینه و آن را کرچ و کهرچ مهی  کرد الی خاکستری بود. هر وقت که انگشت میبودند سرِ صورتش 

ای اعصاب معصابش را بریهزد بهه ههم،    خواهد با سوال بیهودهشد که باز میشصتِ آرشام خبردار می خاراند

زد تهوی  پرسید و بعد منتظرِ پاسهخ زُل مهی  پرسید و با صدای بلندتر باز میداد دوباره مینمی را اگر جوابش

کهرد  بارید و هرچه مهی زی میانگیخالش کرده بود. باران به طرز غم صورتش که فکر و خیالِ زیاد پر خط و

دستی را که ریخته بود پشتِ پنجره بشورد. صدای به ههم خهوردنِ درِ آهنهی چنهد     توانست تاریکی یکنمی

مانست کهه  هاشان به کتک کاریِ مایکل میته بود پر داد، صدای بال بال زدنکبوتری را که پشتِ پنجره نشس

بعد چوب را مثل بهاتوم در مشهت    کردی دستش تف میشد، اول توواحدشان محسوب می "ابورجینِ"تنها 

 د.آوربر پشتِ لحاف، دادِ همه را در میهاش گرفت و صدای بام بامِ ضربهمی

رو رفته بود و درها را که باز کردند فوجی سرِ کچل ریخت در حیاط و با اینکه درختِ هلو تا گلو در برف ف

پخش شد، تهِ حیاط توپ  و حرکت همه جا زد، شعفمی ای بیهوده تُکی تک افتادهچند گنجشک بر هسته

رسید سهرش  اره کرده بود میخورد و تا به دست کسی که بیشتر گلو پای مشهدی در هوا پیچ میمثل خربزه

-ز این فوتبالِ خشن اصلن خوشهش نمهی  زد بیرون، آرشام او ناچار از الی پای یکی دیگر می شدندآوار می

ده بهود و آفتهاب تهازه    سلول، پای درختی که از دیوارِ پر خط و خال سیمانی سرکشهی آمد. نشسته بود دمِ درِ 

-د که همیشه بادِ مالیمی از آن میعزیزترین جای زندان همین جا بو کرد.هاش را روشن میداشت سرشاخه

چرا ز مانده بود خجالت کشید. های پیراهنش که تا ناف باکه سرش را پایین انداخت از دکمه گذشت. همین

د، همیشه استخوان جا بود  در زندگی او هرگز کسی سرِ جای خودش نبوطوری شده بود، اصلن چرا ایناین

کردند. بیخود نبود که حهاال خهودش ههم ربطهی بهه      تند و علف را به سگ تعارف میانداخرا جلوی گاو می

براش دوخته بودند گیر کرده  آرشام آموزگار نداشت، آرتیستی تبعیدی که حاال یکی از پاهاش در پاپوشی که

ی چاله آمد و روی دوبه هم چفت شده بود بادِ سردی می از درزِ درهای پنجره که مثل دو لبِ چروکیده .بود

" تهروا "ش را موهای بلندی آشفته کرده بود مکث کرد و بعد بر نوکِ پا در رفت. ی آرشام که باز دیشبچهره

  خوری ای و جوابم رو میگرسنه گفت تو مطمئنی گوشت سورا  داره  نکنه

هاش بادکنکی باد کرده بودند، مثل کسی که تکه گوشتِ لذیذی دهانش ز ول نکرده بود، زیرِ یکی از لُپهنو

زد. حهاال دیگهر حیهاط را    رو نرفته بود و هنوز داشت وِر مهی را پر کرده باشد و دلش نیاید قورتش بدهد از 

-گرفتند و با هر گامی کهه برمهی  دو، سه و چند نفری یک ردیف را میای هقلدُرها پر کرده بودند و در دسته

آرشام هنوز سلولش را ترک  کرد.هِ بعدی را آسان میداد و کار گروتند برف پاها را کرت کرت قورت میداش

نوشید پُکی ههم بهه سهیگار    ای که می، فنجانش را گذاشته بود کفِ دستش و پشت هر جرعه قهوهنکرده بود

سیگاری را که ریخته بهود بهر    کرد و با احتیاط خاکسترتر می اش را با آبِ دهانو گاهی انگشتِ اشاره زدمی
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کهه تکیهه   بلند  مالید. بر درگاهِ سلول بغلی، جوانکی موهای کثیفِ زیرسیگاری میو به لبه داشتتختش برمی

ریخت. اشک صورتش را پلک آب میست سال داشته باشد پلک توانست بیشتر از بیداده بود به دیوار و نمی

بهود و دوبهاره آن را   کرد اما باز دست بهردار ن پیراهنش زینتِ چشمانش را پاک می برداشته بود و گاهی با پرِ

کرد. پشتِ پنجره نال نالِ آبِ توی ناودانی حزن عمیقی به بغبغوی کبوترهای روی شیروانی داده بود. زیبا می

خواستند توی جاده دراز کرده بود اما جز ماشینِ گهارد  تان را که کمک میهای درخسوتر برف شاخهکمی آن

ین پُهک را  اش بر شانه انداخت و آخرپالتوی پاره پوره گذشت که دستگیرش نکند. آرشامجا نمیکسی از آن

و " بهرو بیهرون!  "را از دو سمت گرفت و بلنهدش کهرد    "تروا"های دو دستی لُپ .که به سیگارش زد پا شد

یگاره، بی خیال! آخرش بهه کهونش   گذاشت گفت عمرِ آدمی مثل سمان که دستش را بر باسنِ نرمش میزهم

بلند را کشان کشان انهداخت سهرِ تخهت و در را     رسی، بعد هم رفت دمِ درگاهِ سلولِ بغلی و جوانکِ مومی

ههای پسهر مالیهد و    لزیرِ تخت برداشت و یواش روی کپه  بست، شلوارش را کشید پایین و پُمادِ پایش را از

 .کشیدیهمه درد نمیزدی اینگفت اگر داد نمی
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 ی لندن هیکل بدقواره
 

 

تایی خوابیدند، اما چون دو نفر بودند، دو تا نبودند، من سه نفر بودم! و چون یک  گرچه با من در بستری دو

کننهد و  ها از مرگ فهرار مهی  ها سکس مرگ است. آنکردم. برای خیلینفر نبودم، داشتم به ماندن خدمت می

شهود  کاره پها مهی  کنند و به کیر که یکه کس پشت میدهند. دائم بدانند که دارند زندگی را از دست مینمی

و همهین تولیهدِ    خواهند بدهنهد وانند بکنند، نه میتها نه میزنند بگیر بخواب! اصلن برو گم شو! اینتشر می

ِ من قدم بزند. در مقابله با خهواهشِ یهک زن، مهن نهیم مهن ههم نیسهتم،        مرگ به آسانی بین کند تاقانون می

 انهد! همیشهه در یهک زنِ دیگهر حاضهر بهودم.      هها ارتفاعهاتش را خهاموش کهرده    کوهستانی ضعیفم کهه زن 

ص خواهد زنهدگی را خهال  ای که میافتاد. اما هنوز از تک گلولهالخصوص وقتی زنی به فکرهای من میعلی

خهواهم  نزدیهک شهوید، مهی    اتاقم گفتم بیایید آشتی کنیم! لطفن کمهی  کند، دوری دارم. دیشب به چاردیوار

ایهن زن   و راه رفتن دیگر وحشت نبهود.  ابیده بود، راه دادنهایم کوهِ نمک سانگار زنی روی زخم ببوسمتان!

 ایم، فوری ولش کردم!تا شده سه . پس با او یکی شدم. بعد دیدمشدممن بودم که داشتم به خودم نزدیک می

داند! برای همین است که گاهی دو نفر مثلِ کنهه بهه   ول کردن مثلِ خودِ کردن لذتی هولناک دارد، کسی نمی

ست، طفلهی  کند که بردهست، چون فکر میترین بازندهای ابلهلی شکست نخورد. هر برندهچسبند تا دهم می

 شود. شاید در بازیِ بعدی هم ببرد، بازیِ دیگر چی یداند که پایان هرگز آغاز نمچه می

کند. چون هیچ کند، تنها به باختی که دست داد، بعدن فکر میحاال جنابِ من از بردهای قبلن دیگر ذکر نمی

بازند. عمری به هر که نزدیک شهدم تختخهوابی آمهاده کهرد کهه فکهر       برد، هر دو میکس نمینبردی را هیچ

زند مرا عهدم  آلود که معمولن در جنوبِ شب قدم میام. یک جنونِ مهو کار پیدا کرده ن سرکردم تازه با آمی

زدم که ناگهان روز شد. حاال چیزی در من به شدت از کهردن دوری  کرده بود. در عدم داشتم قدم در آدم می

بودم چهه کهنم. البتهه     و من مانده ه بود، کیش داده بود به احساساتمکرد. کسی انگار آن را از من کش رفتمی

شهود، بهرای   شان که بیشتر میکند، اما عالقهشان چیزی از من کم نمیها را دوست دارم، چون کردنوز زنهن

ی ها دوست ندارند مردم مرا لخت ببینند، اصلن برای همین است که برای پنجرهدوزند. آنام لباس میآزادی

هاست که دارم کنند برای آنشوند، چون فکر میخوانند صاحب میاند. شعرهایم را که میام پرده دوختهخانه



 تختخواب میز کار من است
13 

کنند ایهن مهالِ   و ادعا می امبرند الی موهای سینه، دست میخوابندگاهی روی تنِ پشمالوم که می نویسم،می

کننهد،  فهمند، تا بدنم را محاصره مهی شوند، من مال خودم هم نیستم، نمیبینید!  صاحبِ پشم میماست، می

آید و این کنند. گرچه بعدها بعدی میگیرند و فوری سرتاسرش یک دیکتاتوری بر پا میرا در اختیار می تنم

اما چرا کسی به فکرهای آزادیِ یک آدمِ عادی نیست  تهنِ مهن مثهلِ    ، گیردمپراطوریِ کوچک را تحویل میا

ن حکومهت کهرده، هرگهز مهالِ     ی همین انگلیس است که ششصد سالِ آزگار انواعِ ملکه بهر آ هیکلِ بدقواره

، جا همه مجبورنداند. اینخودش نبود و هزار و یک ملت مالکش شدهام! مثل لندن که هرگز مال خودم نبوده

کهس دوسهت   ی مردم این شهر هم دوستم، چون با هیچمثلِ من که عازمِ ماندن در همین لندن هستم. با همه

-مهی  ای تهازه خودم نرده سازم و دورِشوند فاصله میارم رد مینیستم. هر روز با این مردمی که آویخته از کن

 ست.های مجسمهل تماشای آدماشوم بر میدانی بزرگ که هنوز در حای میکشم، گاهی مجسمه
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 انتقام

 
ه اینکهه بچهه   کهرد، نه  نه! باید کورتاژ می ،کردی باری عبث که هیکلش را دفرمه مینه به خاطر حمل نه ماهه

این تنها راهی بود که برای انتقام باقی  !کردمادر شدن بود اما باید کورتاژ میدوست نداشته باشد نه! آرزوش 

مانده بود. هوتن سورا  نرفته باقی نگذاشته بود در همه عالم، حتی به سودابه خواهر تهه تغهاریِ سهارا ههم     

ی بیچاره به این خیال که دنیاش تمهام شهده   د و سودابهده بورحم نکرده بود، طبق معمول کرده بود و ول کر

با هفتاد و سه قرص اسبی خودکشی کرده بود و سارا که زیباترین دختر خانه بود سر خاک خهواهرش قسهم   

ههای او کهم   بهس بهه خهواهش    خورده بود که انتقام بگیرد. پس رفته بود در شرکت هوتن کار کرده بود و از

همهه چیهز    ست،دانست که سارا خواهر سودابهکس نمیازدواج کرده بودند. هیچ ا هممحلی کرده بود حاال ب

 شهرکت  یداراسهر عروسی در اولین فرصت بها عبهاس،    طبق برنامه پیش رفته بود، سارا تصمیم داشت بعد از

در  همسر یا همان قاتل خواهرش انتقام گرفته باشد امها ههوتن  ز دار شود تا از این طریق ابخوابد و از او بچه

همان شب اول کارش را کرده بود و هنوز از ماه عسل برنگشته بودند که سارا حالش به هم خورده بود و در 

خواسهت  ی هوتن را نمیخواست اما بچهشدّت بچه میه سارا به. ان که تست داد فهمیدند باردار شدبیمارست

 توانسهت او را ببخشهد، حهدود   همه نمهی نای عاشق هوتن شده بود با اینکه حاال کرد، او باو باید کورتاژ می

بچه را در  ، دور از چشم هوتن،گذشت و قرار بود دو روز دیگرش میاشتاد و هفت روز از دوران بارداریه

دشان مطلع شهوند،  اند در بیمارستان فارابی تا از جنسیت فرزنامروز هم هر دو آمده. صی بیندازدمطبی خصو

کند و توی را سفت بغل می همسرش آید،به وجد می شان دختر است،اهشنود کودک در رهوتن همین که می

 .ه سودابه را بهت برگرداندمم کگوید خوشحالگوشش یواش می
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 اعدام
 

 

خورد شان قسم میزد. نسا خانوم، مامای خانوادگیلگد میدست خودش نبود، محمد در مادرش هم که بود 

ش از بس که گنده بهود در سهورا  گیهر    پاها زده بوده بیرون، ولی باسن جفت آمده، باکه وقتی داشته دنیا می

طفلی نسا خانوم، حسابی ترسیده بود، تا آمد که یکی از پاهها را دو دسهتی بگیهرد بکشهد بیهرون،       کرده بود.

زند لگد، دیگر تر از االغ میدر مدرسه معروف بود که محکم !محمد با پای دیگرش شتردق زد توی صورتش

زد، توی کهالس ههم   قت دویدن کسی نباید از او جلو میزنگِ ورزش و .ها باقی نمانده بوداسنی برای بچهب

هیچ دختری  پوست بودتیپ و خوشاینکه خوش تر که شد بابزرگ .همیشه مجبور بود در ردیف اول بنشیند

تها   روها همیشه پشت دویادهی باال دختربازی، در پرفت محلهشد، بیخود نبود که اغلب میبا او دوست نمی

 ر!فرا پراند و دِکاره لگدی میزد. بعد هم یکای در باد قدم میچادر که افتاده باشد روی تپه

شهد. حهاال   رهبری دائم به تهران اعزام می زد که برای رژه در پیشگاهِسربازی که رفت چنان اساسی پا می به

ری ههم بهه کهارِ کسهی     اوین! دیگر اوضاعِ خوبی دارد، کها ست که برای ماموریت آمده زندانِ هم چند ماهی

زند نه طناب را دورِ گردنی، خوشبختانه دیگر کاری به باسنِ کسهی  بند را پشتِ سری گره میندارد، نه چشم

 !زند به این چارپایه بی جانال فقط ساعتی سه بار لگد میهم ندارد، دست خودش نیست، حا
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  سرقت
 

 

-ایهن  دارند بها توانند دور برمیها تا میکنبرف پاک .باردفید نشده اما هنوز دارد سنگین میکاملن س آسفالت

خیابان ایستاده کم کم بزرگ  ی سیاهی که دمِآن دور نقطه. طور کامل کنار بزننده توانند سفیدی را بهمه نمی

-اما چتر ندارد، بارانی ندارد، مهی دهد برف امان نمی .ا، حتی کاله نداردشود. در این سوزی که دارد سرممی

... حهدس   دهد بهه فقهط  انگلیسی نیست، از روی کشی که می تواند حرف بزند،ایستم که سوارش کنم، نمی

گذارد روی صهندلیِ  ... و اسکناسی بیست پوندی را می گوید فقطکه اسپانیش باشد. دخترک تنها می زنممی

گفتم سهوار  دهد تا بگوید میدانِ میداول! دور بود اما ش میاهای بوسیدنیری به لبشاگرد، بعد هم کِش دیگ

دود آن سهمتِ خیابهان، زنهی را کهه روی پیهاده رو دراز      شود، مهی کند ولی سوار نمیشو! درِ عقب را باز می

سهت، بهوی   پیدا نیکند در ماشین. توی آینه هیچ شباهتی بین دو صورت آورد فرو میان کشان میکشیده کش

-ست، بهرف ههم نمهی   ای داخل را بیشتر کنم. راه درازیکند شیشه را بدهم پایین و سرمناخوشی وادارم می

کند، کشِ دیگری میرسیم، دخترک به درب بزرگ بیمارستان اشاره این تندتر بروم. به میدان که می گذارد از

تادم جستی زد و زنِ بودار را کهول کهرد و   جا. همین که ایسدهد تا جای فقط حاال بگوید اینهاش میبه لب

ی گرفتاری نداشتم راه افتادم اما دلم نیامد! برای اینکه پولش ارستان شد. من هم که حال و حوصلهداخلِ بیم

در پارکینگ بیمارستان رها کردم و رفتم سراغ دختهرک و بیمهارش،    را را برگردانم میدان را دور زدم، ماشینم

داد که بیشهتر از سهه   شنود توضیح میفهمید چه میم دکتر داشت برای دختر که نمیسیدوقتی به اورژانس ر

گهردم بهه   از همهان راههی کهه آمهده بهودم برمهی       روز است این خانم مرده! بدون آنکه خودم را نشان بدهم

 .پارکینگ، ماشینم نیست
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  دادگاه
 

 

ش باالتر بود. الفبا را او یادم داده بود. آب ه کالسسن و سال که نبودیم. همیشگرچه کم سن و سال، ولی هم 

نرسهد. چهه    "ب"ههاش هرگهز بهه    خواستم لبکرد که از خدا میان حالی پخش میکرد چنرا که بخش می

ههاش  هاش پشت سرخیِ لهب ای که ردیف دندانماند و منظرهطور وا میهنوز همان "آ"شد اگر در حال می

دادم قدر کش مهی ی آب را بنویسم الف را آن"آ"گرفت تا ی که دستم میشد. گاهکرد خراب نمیدرست می

ههای ظهریفش وقهت    خواست کاغذی داشتم این هوا، تا دسهت شد. همیشه دلم میکه صفحه فوری تمام می

را کهه  " آ"کرد. های گرمی که از قرص سرماخوردگی زودتر عمل میبیشتری به دستم اختصاص دهد. دست

رفت سهرما بخهورد، بها ایهن حهال دلهم       کردم، هر چند که گاهی احتمال میسرش نمی کشیدم کالهش رامی

 جناب! خواست سرش کاله بگذارم، به خدا کارِ من نبود، من کالهبردار نیستم عالینمی
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 !مرد که گریه نمی کند
 

 

تهر شهدم چهون    رفته رفته ضعیف کند! و منرم گفت قوی باش! مرد که گریه نمیبار اولی که گریه کردم ماد

ی انهد، اخهراج ههر کهدام از صهفحه     روزیو خنده مثل شب و روز، شبانهتوانستم گریه کنم. گریه دیگر نمی

ها نیهز  ی آدمینمای غم نیست بلکه خندهدهد. حاال دیگر فقط گریه سرت، ماهیتِ آن دیگری را تغییر میصو

شان نیستند بلکه اندوهی آدمکش گریبانگردند شاد نبال بهانه میایی که برای شادی دهست. آنمخفیگاهِ گریه

شهان  هایی کهه لبخنهدی روی چههره   ای هم که شده از دستش فرار کنند. آدمخواهند برای لحظهرا گرفته می

نکهه مهربهان باشهند خطرناکنهد!     دارند بیش از آشان برنمیلو را از سرِ صورتاند و هرگز این تابنقاشی کرده

. ترنهد هر کدام یهک جهور خندیدنهد خطرنهاک     ای تعریف کنید، سپس جوکی خفن، اگر بعدِشان لطیفهبرای

 .مواظب باشید! بار اولی که گریه کردم، مادرم مرا کشت
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 پیماییراه
 

 
نِ هفهت جهوا   .زنندآید حرف میدرباره دختری که دارد از دور می لباس، سرِ کوچه دارندسه نوجوانِ خوش

تر شهده  ها هم احتمالن دارند درباره همان دختر که حاال کمی نزدیکاند، اینی روبرو ایستادهدمِ کوچه دیگر

از آنکهه دختهر برسهد بهه     پهیش   اند دعوایی درنگرفت، تازهر شدهعجیب است! با اینکه ده نف.کنندپچ پچ می

 !خیابانِ بعدی حاال هزار تها  گذرند، درر دارند میرو هفتاد نفپیاده ازد. ناهخواست برود راه افتادسمتی که می

مبادا کهه دختهرک    !ستدستپاچه ست، گاردِ ویژهبزرگ منتظرند، پلیس جاده را بستهیازده هزار نفر در میدانِ 

 !برسد سر
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 خواستگاری
 

 

. چشمش بهه یهک جفهت آبهیِ     گشت که پشت تظاهرات گیر کردرا تمام کرده بود، به خانه برمی تازه کارش

 .دُرشت افتاد، کشید کنار و پیاده شد

 سالم_ 

 !مرگ بر دیکتاتور_ 

 !ممن مایکل_ 

 !مرگ بر دیکتاتور_ 

 ...یس افتاد و تا آمد که بگوید مرگ بر ... تیر خورد، افتاد زیرِ پاشئیاد ر

 ؟کنیبا من عروسی می_ 

 .چیزی نشنید! تازه کارش تمام شده بود
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 زلزله
 
 

ام دیدم که قدری نگرانم آید، پانسمانی هم بر سینهدانستم از کجا میبیدار شدم کمی درد داشتم که نمی وقتی

خوابیدم، از شهادی تهوی    کرد اما تا نگاهم افتاد به سقفی که دیگر سفید نبود و فهمیدم تمام شب توی چادر

تر مادر خوابیهده  ود و آمده بودیم پیک نیک! آن طرفب سرانجام پدر به قولش عمل کرده .گنجیدمپوستم نمی

طفلی برای اینکه مادرم را خوشحال کند حاضهر   .ن رفته بود بیرون که هوایی بخوردبود تنها، پدر هم احتمال

راههی شههر    خواست خانه را بفروشهد و شان شده بود، پدر میه این سفر بدهد. پریشب بحثشده بود تن ب

رس بخوانهد. مهادر   دیگر سارا باید برود مدرسه، دوست ندارم دخترم در دههات د  گفت یک سالشویم، می

جا الاقل سقفی باالی سهرمان داریهم، در   گفت این، می ترسید خانه به دوش شویم، میرفتولی زیر بار نمی

رام بیهدارش نکهردم. آ   ای چادر بزنیم. حاال ولی چه راحت خوابیده زیر چادر،حتی اجازه نداریم گوشه شهر

مهان را  گذشت شبیهِ راهی بود که خانهه ای که از کنار چادر میآمد، جادهدم بیرون، همه جا به نظر آشنا میآم

چاهِ آب، چر  خیاطی، آن طشت، اصلن این درختِ برگ ریخته را هم که خهودم کاشهته بهودم،     .زددور می

دم، با عجله برگشهتم بهه چهادر، مهادر     ی خودمان است پس خودِ خانه کو!  ترسیده بوجا که حیاطِ خانهاین

اش به زمهین و  های گریهالی هایخته بود و البهبیدار شده بود، زُل زده بود به عکسی از پدر که پارسال اندا

 .دادزمان فحش می

 .پدر باالخره کار خودش را کرده بود، خانه را برده بود که بفروشد 
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  ایمیل

 
 

رود توی می .کندپیوتر، خوابِ مانیتور را خراب مینشیند جلوی کامشود، مییدار میمثل هر روز، همین که ب

 .شودهست که به او فکر کند، خوشحال مینامه دارد، پس هنوز کسی  ایمیلِ یاهو، باز

آدمی مثل تو که دائهم داره تنههاییش رو انجهام    طوری، واسه دونم همیشه همونگم چطوری چون مینمی_ 

ی نزن، تو شاید دنیا رو بتونی خانهه ست اما زیادی دلت رو صابون دنِ هر ایمیلی خوشحال کنندهخوان دهمی

 !تونی، همیندونی که هرگز نمیت بکنی اما من یکی رو خودت هم میخود

 :اول خواست جوابش را ندهد اما دلش نیامد، نوشت .گرفته بود بود حالش را "همین"قطعیتی که توی 

 م نزدیک شوم، کنار هر که خواستم بمیرم تو حایل شدی و گورت را بین ما کندیبه هر که خواست_ 

ای درست کرد، تا یک قلُهپ رفهت بهاال    ، پا شد! رفت توی آشپزخانه، قهوهجا مکث کرد، دیگر ادامه نداداین

 .ای برای خودش بفرستدآمد جلوی کامپیوتر که ایمیل تازهنظرش عوض شد، باز 
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 سکعرو
 
 

 م قاپیدنهد و تها  کردیم کهه او را از بغله  ر نیمکتی چوبی و با هم درد دل میرفته بودیم پارک، نشسته بودیم ب

هایی که مثل آلهو خهیس   شان زد. با چشمپریدند و آن سمتِ خیابان غیب هاآمدم داد بزنم دزد! از روی نرده

یستاده بود، داستان را که شنید، قاه قاه خندید خیابان ا خورده باشد، سراغ پاسبانی رفتم که مثل مترسک وسطِ

 !و سرم داد زد

 !برو خونه بچه ! به تو چه_ 

مهادر، نهه   با صورتی که حاال دیگر با اشک شسته بودمش رسیدم خانه، مادربزرگ فقط گوش کرد، نشنید! نه 

 .ها آگهی ندادندنامهجایزه تعیین نکردند، به روز کدام برای پیدا کردنشست هیچپدر که تندیس بی تفاوتی

های زباله پیدا شد، جهز مهن   اش جلوی خانه، کنار کیسهن پا، بدونِ دست، جسدِ پاره پارهحتی بعدها که بدو

حاضر  ،آفریده شدکه از روی تابلوی مونالیزا  ،که با او بزرگ شده بودم، کسی برایش گریه نکرد. حتی مادرم

اش ی اندام پاره پاره. واقعن حال خوبی نداشتم، مشاهدهاریام را تعطیل کنم برای عزادنشد یک روز مدرسه

ش تهرک  درد داشهت در صهورت نحهیف    .گشتم فاجعه بودن هم درست وقتی که از مدرسه برمیجلوی در، آ

ههای  قطره اشک یخ بسته بود. آرام بغلهش کهردم، لهب   اش دو های گود رفتهی چشمداشت و در گوشهبرمی

-ههاش را ههم مهی   نوکِ زبانم گرفتم اما هر چه پلک با را م، سیاهیِ دورِ چشمانشاش را با بوسه بستوامانده

خواست نگاه کند، مثل رویا که می گشت، پس هنوز زنده بود،شد و به حالتِ قبلی برمیدوباره باز می، آوردم

ت، کسی به نبود، نیسخواست زندگی کند اما ممکن کالسی ِ پارسالم که دست نداشت میپا ندارد یا لیال هم

 .دهدما اهمیت نمی
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  دیوارشویی

 
 

همه سال همان شهعارها  گذشت. بعدِ اینشرکت کرده بود سی و چند سالی می از آخرین تظاهراتی که درش

آخهرین   ش را کنهارش نداشهت، طفلهی در   ابازیِ کودکیشد. تنها احمد، همهمان مردم داشت تکرار می کنار

ه بهود بهر دیهوار یکهی از همهین      اش را داده بود دسهتش، رفته  بودند، کیف مدرسهی که شرکت کرده تظاهرات

شد تر نمیاز تقاطع رودکی پیش های گشت، آزادی را بسته بودند.ماشین .ها بشاشد که دیگر برنگشتکوچه

ش گرفتهه بهود، از صهف تظهاهرات زد     ی که احمدش را گم کرده بود. شاشپیچیدند توی همان خیابان .رفت

پشت ماشینی خم شد، همین که زیپش را کشید پایین،  ای که شهیدش کرده بودند،کوچه و رفت توی بیرون

از الی دو سه تا  .دادندتا ریشو که بوی پنیر خاکه می گیرِ چندگیر افتاده بود،  .تا سایه افتاد روی سرش چند

ای از کنهارِ  ایست ایست، گلولهود که وقتی گفت گذاشت پا به فرار، حاال فوجی سایه دنبالش ب باریک شد و

ش را قورت داد، رد نشهد، از سهورا ِ   رست نشست پشتِ گردنش، از ترس تفها مثل برق گذشت و دایست

ای در جوباریکهی پاها، بعد هم ریخت اش، قل خورد تا الی برفیِ خونآلودی افتاد روی سینههگلو مثل گلول

ی جسد، احمهد  هاش، باالرفت، افتاد، حاال پشتِ پلک هاش سیاهیچشم. گذشتشلوارش می یکه از پاچه

 .کردکیو میر کرده بود و هنوز کیویتفتهاش را هایستاده بود، انگشت
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  صد سالِ سیاه
 

 

ز برقی رسیده پیش پای زنی و انگهار بها ایسهتی کهه داده بهه بنه       خیابانی دراز است، از زیر پل بتونی گذشته،

اش زند، مرد هم که حاال گوشیشیِ موبایلی مکُش مرگِ ما داد میزن دارد عصبانی توی گو .آلبالویی ایستاده

 ...رود تا ته پایینها کرده، همین که شیشه راننده میرا سر داشبورد ماشین ر

 !بفرمایید در خدمت شما باشیم خانوم _

بردار نیست، نشنود، مرد اما دستکه دیگر  کند، سعی میشنودچند تکه حرفِ دیگر هم می .کندزن اعتنا نمی

 :گویدگذارد و باز میدهد سه پیچ، درِ شاگرد را باز میگیر می

 ه! ناز هم حدی داره، چقدر بکشم آخ _

 !رم آقا! منتظر بودم خیابون خلوت شه برم اون طرف، شما بفرمایینن جایی نمیم _

گذشهته وسهط   از پشت ماشین  مالد به کاپوت،طوری که تنش را میاندازد پایین و همانبعد هم سرش را می

بها   و رود آن سمت خیابانآیند بگذرند و بعد هم میهایی که دارند میکند تا ماشینخیابان مکثِ کوتاهی می

 :زنددارد توی گوشیِ موبایلش فریاد میهنوز  .ایستدمی ی چپشسری که افتاده سرِ شانه

 آمنمیا تو دیگه حتی بهشت هم د سال سیاه! بص _

 کند تا درِ شاگرد را باز کندترمز کرده، راننده خودش را خم میجلوی پاهاش دوباره ماشینی نیش 

 خانومر خدمت باشیم د _

 طرف، شما بفرمایینرم، منتظر بودم خیابون خلوت شه برم اونن جایی نمیم _

 !برم، هر جایی! میر طرف بخوای من پامه _

اندازد پایین و بدون آنکه تهنش را بمالهد بهه کهاپوت، از پشهتِ ماشهین       ا میکند دیگر، سرش رن اعتنا نمیز

 آورد.ها را در میتا برسد آن طرف صدای تمام ماشین گذشته حتی بدون آنکه مکثی کند وسط خیابان،

ر آیهد، از زیه  دارد از دور می خیابانی باریک و دراز ی راست منتظر است. بازحاال با سری که افتاده سرِ شانه

یه هنوز دارد توی موبایلش داد و آرام پیشِ پای زن که البه الی های های گر شودگذرد عریض میپل که می

 .ایستدزند، میمی

 



 تختخواب میز کار من است
11 

 داری  گورت رو گم کن! ازت متنفرمر یازدهمه، چرا دست از سرم برنمیین باا _

هایی که اشک خیسش کهرده،  و با چشم کندراننده را آرام باز می گذارد سرِ داشبورد و درِمرد موبایلش را می

 .کندگوشیِ موبایل را گذاشته در کیفش، سفت بغل می های زن را که حاالگریه
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  زندگی با سُسِ ساالد
 

 
گذشت. او در همین آمبهوالنس،  نسی که از میان های های گریه میش آمبوالادنیاش پر از آژیر بود و زندگی

با گریه آمده بود  ،زدشد از الی پاهای مادرش که جی  میاز آنکه داخل اُرژانسِ هیچ بیمارستانی شده با پیش

نار آمهده بهود حهاال دیگهر     کرد، مادرش که تازه با درد کی که در آغوشش گرفته بود نازش میبیرون. پرستار

خندیدند ادربزرگ، پدربزرگ، همه می. پدر، مکردندارستان هم که رسیدند همه شادی میبه بیم .زدلبخند می

-بدش مهی  ترسید،جا میشناخت. او یک بهشت از دست داده بود، از اینها را نمیاین دانست چرا!و او نمی

آل، از بیرون کالفهه بهود. او را از ایهده    حتی از دستِ همین هوایی که مجبور بود قورتش داده هی بدهد آمد،

! نُهه مهاهش تمهام شهده بهود و      کشیدند انداخته بودند بیرونجایش نفس می که حتی بهرفاهِ کامل، از جایی 

هها سهر    ها گرفته تها تهک تهک سهلول    ی اهالی رحم از تخمکش سر رسیده بود. وقتِ آمدن، همهازندگی

ه بهود کهه دیهدارش را جشهن     هایی طهرف شهد  کردند و حاال در چشم به هم زدنی، با غولپوشیده گریه می

ه بود. حاال هم مهدام  ند. پس مرگی در کار نبوده تنها از جهانی وارد جایی، جهانی دیگر شدخندیدمی ،گرفته

ش بگویهد کهه مرگهی در کهار نبهوده آرام      اا به خانواده و دوستانِ ههم سهلولی  زد که برگردد، تدست و پا می

سهاخت. تها   طِ موجود میشرایتوانست. دیگر او را از بهشت تبعید کرده بودند و باید با اما نشد! نمی بگیرند،

کرده بازی میآید عاشق بوده، عشقب در نیامده! از وقتی که یادش میطور که باید از آحاال هم ساخته اما آن

 راحت نبوده! فضای داخل رحِم شور بود، برای احیای همین فضا ،اما هیچ رحِمی مثل بهشتِ مادر امن نبوده

پهر از  ها، هر روزه وانِ حمهام را  زمستان .زدها غلت میر ماسهو بگشت سراسرِ تابستان لبِ ساحل لخت می

خوابید. هفتاد سالِ تمام، دنبال دنیای رحِم رفته بود، همه را، همه ریخت و میآب ولرم کرده در آن نمک می

ش س درپوش، با های های گریه از آمبوالنجا را گشته بود اما پیدا نکرده بود. حاال هم که این جماعتِ سیاه

بلکه تنهها از   ها بگوید که مرگی در کار نیستکند به ایناند، احتمالن دارد سعی میآورده در گورش گذاشته

 .تواند! باید با شرایط موجود ساختشود، نمیجهانی، واردِ جایی، جهانی دیگر شده اما نمی
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  مالل

 

 

همیشه مثهل  ! گذارد ماللکند مدام، اما مگر میشادی  تواند انتقام بگیرد کهاز این زندگی لعنتی فقط کسی می

کنهد و تها یکهی    رود توی رگ، خونت را تهوی شیشهه مهی   ات، از ناف میلولد الی موهای سینهسوسک می

ت کهه کسهی   اافتی به جانِ بغل دستیشوی برج زهرِمار و میزند به باالخانه و میدهد، عصب میتکانش می

ای هم که شده، شهاید  ست. البته برای لحظهل هوای لندن مدام بارانیبروم مثنیست جز همسرت که قربانش 

ست دوباره بند نازکی آب بدهی تها مثهل بهارانِ رشهت، صهبح تها شهب، یهک         هاش، اما کافیبند بیاید اشک

جا باز ببارد، هی ببارد و دیگر هم دست از سرت برندارد، هی حهرف بزنهد طهوری کهه     جا یکی آناین قطره

 .های نگفته و باز گوش باشیباشد انبارِ حرف حاال سرت شده

 :زندآیم که باز بخوابم زنگ میشوم. بعد هم تا میآیم که بگویم، بیدار میطور است، تا میهمیشه این

 ! خوبی_ 

 گفتم خوابم

 پس مزاحم شدم_ 

 گفتم خُب

 برهخوابم نمی ازب_ 

 گفتم خب

 اندها را الل کردهخروس_ 

 گفتم خب

 نیست! تو امشب حالت مساعد  ثل اینکهم_ 

 .تا آمدم که بگویم خُب، گوشی را گذاشت
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  فانتزی

 
 

همه این پها و  شود، از دست دادن اما دست ما نبود که بیخود آنآوردن اغلب با دست دادن آغاز می به دست

خیِ وشهت سهنگال  های ما را توی هم گذاشته بود، رقصهیده بهودیم در سرن  یک پارتی دست .کردیمآن پا می

شد هرگز، ن سفر که نه آغاز میزد، کشانده بود ما را به ایی سرمان لب پر مییکدیگر و دیوانگی که در کاسه

ن، تا رسیدم ی اتاقی در طبقه هفتم هتلی وسطِ لندخم شده بود بر پنجره .رسیدها به انجام مینه به این زودی

ی مچ پای راسهتش را کهه داشهت از ههره     من هم پریدم وکنی  خودش را انداخت، و گفتم داری چکار می

الن قبلن نفهمیده بهود دارد چهه   احتم شد گرفتم، حاال دیگر نیمی از خودم هم بیرونِ پنجره بود.پنجره رد می

-ش را مهی اکردم مثل صیادی که تور ماهیگیری خواست. خیلی سعیکند که حاال چنین ترسان کمک میمی

ول شهد و یهک    . ناگههان ش برآمدآن بود که با یک دست بشود از پستر از ، اما سنگینشد او را بیاورم باالک

اینکه دنبالش کنم، من ههم پریهدم و ترسهم     توانستم بکنم جزچه می جی  طویل خطِ عمودی در هوا کشید،

ههام  شهانه ظهر، با تکهان دادن سر  از چنان فریاد کشید که عابر ناشناسی مجبور شد زیرِ آفتابِ عمودِ یکِ بعد

هرچه هم کهه فکهر    رود،آید و موجی میها، موجی میام بر ماسههمه جا آرام است، دراز کشیده .بیدارم کند

سهت  دانهم چنهد روزی  م اتاقم شده باشد در هتل. فقهط مهی  آورم، نه دختری که هکنم نه لیالیی به جا میمی

 را دریا را به تماشا و برای اینکه خوابِ کهوچکم  امخودم تنهایی کنم. حاال هم نشسته ام استانبول که باآمده

افتهد وسهطِ   شود، زنهی مهی  ردم که ناگهان آسمان سورا  میگوی کیفم دنبال خودکار و کاغذی میبنویسم ت

زنهد.  ایش از دور مثل ماهی سفید بهرق مهی  هشانه .خوردبه پشت خوابیده بر آب و تکان نمیهمان جا  دریا.

ههایش  رسم کنارش، بهر شهانه  زنم به آب و وقتی میمی خورد.دهد، تکان نمییکنم جواب نمهرچه صدا می

 .کند لیالمی آورد از زیرِ آب و بغلمسرش را درمی کشم،آرام دست می
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  آخه من قربونت برم و بیام برگردم
 
 

س راهزنهان در  یئه کرد. گهاهی ر ای در او زندگی میها ولی قبیلهروزها فقط کارمندی وقت شناس بود، شب

پشت بار هم که الکو یک سیاهکل و وقتی سپور محلهشد، گاهی چریکی در های قرن هفتم مییکی از قریه

ههاش اکهران   خواب قدر کُند پیش رفت که سریالی کسل کننده یک ماه آزگار، هر شبه درشده بود داستان آن

ههاش همهه   اش را بخهوانی خهواب  ل صفحهچه ه  ت داشته باشی هر شبه سیشد. مثل رُمانی که عادداده می

 !سریالی بودند. بعید بود امشب خوابی ببیند و فردا شب سکانس به سکانس در خوابش دنبال نشود

که برای تولد دوست نزدیکش مازیار ترتیب داده بودند از دختری خوشهش   چند شب پیش در جشن بزرگی

ها فهمید طرف خواهر ته تغاری مازیار است، بری زدند و همین که از دور وصداش می "مهرو"آمده بود که 

داد هرچه بیشتر گهاز مهی   تر از معمول بود،آن شب شرجی سردردش را بهانه کرد و بی خیالِ پارتی شد. هوا

-وقتی به خانه رسید که دیگر ساعت هم روی دیوار خوابش برده بهود. آن  .رفتش کندتر میاماشینِ قراضه

درازش کرد و  کشیده بر کاناپه مست شده باشد اما خستگی با کت و شلوار اتو قدر مشروب نخورده بود که

 .خوابش برد

ههام را  خوانند و من لمیده بر مبل راحتی، لهب زند، بقیه میاند، مازیار دارد گیتار میا خاموش کردهها رالمپ

گیهرد و صهدای   را مهی  های باریکی دسهتم در همین حالم که انگشت. های نازک گیالس شراببام به لداده

رویم چهراغِ  ها که پایین میوی راهرو ریخته اما از پلهتاریکی غلیظی ت ".پاشو بیا!"گوید آرامی در گوشم می

 م.پرافتد از خواب میشود و تا چشمم به مهرو میروشن می طحیا

چهه  کهرد هر ده بود و سعی میوارد اتاق ش ،ها را باز کردهآفتابِ اریب، پنجره. صبح آمده بود اما نه طبقِ قرار

 زودتر از خانه بیرونش کند. او هم به هر فنی که شده از تخت کنده آبی به سر و صورتش زده بود و لباسش

کرد، بهه مهمهانی، بهه    وز در اداره تنها به مهرو فکر میر را با عجله تنش کرده بود تا سر وقت برسد. تمام آن

 .ان ساعت اداری نمانده بود که مازیار زنگ زدخوابی که برایش دیده بود. چیزی به پای

 بهتر شدی رفیق ه 

 .سنداشتم، تو اما انگار صدات گرفته سردرد آره ، از خواب که پا شدم دیگهه 

 !من خوب نیستم، از دیشب هم چیزی یادم نیست، فقط صبح که بیدار شدیم مهرو نبوده 
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 مهرو! ه 

دیهده   طگه شما رو با ههم تهوی حیها   مادرم می .، البته دیدیشواهرمه، سرم شلوغ بود، نشد معرفیش کنمخه 

 .دیشب

  !دونم کی رسیدم خونهحتی نمی من مست بودم درست یادم نیس،ه 

 م.فقط خواستم حالت رو بپرس شم،مزاحمت نمی خب رفیق! دیگهه 

ه در ههوا تهاریکی   قهدری بیشهتر که    .قرار بودو مستقیم رفت خانه، بی تلفن را که قطع کرد از اداره زد بیرون

ریخت دوباره زنگی زد به مازیار اما هنوز هیچ خبری از مهرو نداشت. کالفه و خسته بهود، دیشهب درسهت    

-ها انگار به یک سمت دیگر باز میهاش عوض شده بود و پنجرهه بود، به اتاق خوابش رفت، مالفهنخوابید

تر از آن بود کهه  حالفید بزند اما حاال بییاه و سکرد توی اتاقش دست به سشدند. معمولن کسی جرات نمی

 .هاش را یکی یکی کند و هنوز نرفته بود زیر پتو که خوابش بردند. لباسمادرش را به دادگاه احضار ک

-از کوچه .ده بودند تشکر کردم و استارت زدمسوار ماشین که شدم از مهرو بابت شبِ زیبایی که درست کر

داشهت   یچم به راست که باز نگاهم افتاد به او که حاال نشسهته بهود کنهارم،   خواستم بپشان بیرون رفتم و می

های به آن چشم مترش کند، مانده بودآمد که از این هم کوتاهزد، انگار بدش نمیموهای کوتاهش را کنار می

 .اند، ترمز کردمی کوچکش سوار کردهبزرگی را چطور بر کله

 !چرا وایسادی  گازش رو بگیر و بروه 

 چی شده یکهو، کجا! ه 

 خوام گشتی بزنیم دلم خیلی گرفته میه 

 ا...امه 

 !دآاما رو ولش... مثل اینکه از من خوشت نمیه 

 برگردم...آخه من قربونت برم و بیام ه 

هاش چنان محکهم بسهت کهه لهبِ     ی باال را با لبی جملهآخر، در و پنجره یدرست قبل از همین سه نقطه

دیگر من نبودم که بهودم شهاید    .رس و لذت بود افتاده بود توی تنماال موجی که ترکیبی از تباالم باد کرد. ح

-جاده را مثل نخی گرفته بود و مهی  مروی پدالِ گاز رفت، حاال ماشین پاش همین موج بود که استارت زد و

ن او را مرا و شاید مهای متروک چمخاله که دریا ریخته بودند پاش، او تهِ یکی از کوچه رسیده بودیم .کشید

د و آمدنها بلند میموج .ه دریا را هم به وجد آورده بودیمزدیم طوری کها غلت میبغل کرده بودم و بر ماسه

گشتند، ما ولی هنوز فقط بوسهه بهودیم و تها آمهدیم کهه مثهل       شدند و برمیمحکم بر لمبر ساحل کوبیده می

 !واباند توی گوشمساحل لخت کنیم موجِ بلندی آمد و سیلیِ سردی خ

 !کنمانه این سطلو سرت خالی میزود باش وگر! شده دیرت که ادر قربونت بره پاشوه م
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دوبهاره مشهتی آب بهه     از تختخوابش که تا چند لحظه پیش حسابی دور برداشته بود پیاده شد، پای روشویی

ماشین شد. بهاز ههم در    کشید و سوار پوشید استکان چای را سرطور که لباسش میصورتش پاشاند و همان

ساعتی مانده بود بهه تعطیلهی اداره کهه بهاز      شد.مهرو می اداره تنها بدن بود، تمام فکر و خیالش هنوز صرفِ

شهد بهدبخت شهدم    شد گفت دیهدی چهه   ه تازه داشت از روی گریه بلند میزنگی به مازیار زد و صدایی ک

تهر از  حیرت کرده بودم، ماجرا فجیهع  ...ه پیدا کردندساحل چمخال در ی ما رو پاره پارهمهروی بیچاره! رفیق

گذشهت تها   ای بایهد مهی  ها بخوابم و انگار چند هفتهه ترسیدم شبدیده بودم، دیگر می آن بود که خوابش را

 درباره بعدها مازیار باز به موبایلم زنگ زد و .مشخص شود مهروی باکره هم چون مریم مقدس باردار شده

تهر از مهادرم مامهایی    ه بودند بچه را بیندازند و مطمهئن تصمیم گرفت! کند هنوزمامایی می که آیا پرسید مادرم

او هم قبول کهرد و قهرار    سراغ نداشتند. من هم با مادر تماس گرفتم و خواهش کردم این کار را انجام دهد.

ت اتهاقم را بهرای   شه ، مامها دا وقتی رسیدم خانه. ی ما بیرون بیاورندتا چند ساعت دیگر بچه را در خانهشد 

هایی را که دیده بودم ی سرم بنشینم و خوابگوشهبرسند سعی کردم در  کرد. من هم تا سرکورتاژ آماده می

کهه   و از کنارِ کاجی از راهرو را درآوردند، از سرم زدم بیرون، در مرور کنم. در همین حوالی بودم که صدای

ی مهرو که کرده هم افتاد به صورت آرام و بادباز کردم نگا. همین که در را میخ شده بود توی آسمان گذشتم

 .تا مرا دید جیغی کشید و در آغوش مازیار از حال رفت
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  زمان لرزه
 

 

-ی آنمانده بودند فقط من بودم. همه ها که جاهای رشت رفته بودند. ترمینالِ غرب خلوت بود و آناتوبوس

تند بروند، فقط بروند. ایستاده بودیم همه، در صفِ بلیطِ تنها اتوبوسی که هنوز نرفته خواسها من بودم که می

خواستند وسطِ راه پیاده شوند. مها همهه   ها هم رشتی بودند و میمقصدم رشت بود، شاید آن من بود اردبیل،

یسهتادیم و پهس از   ارفتیم توی صفی مهی گرفتیم و بعد هم میبودیم که داشتیم یکی یکی بلیط میبینِ راهی 

ودم بهاز بها   هها نشسهته به   شدیم. با اینکه بر تمام صندلییها به شاگردِ الغروی راننده، سوار متحویلِ چمدان

هم با سبیلِ بخت  شوفرم. خودم رمبیدتوی  ، بر نیمکتی که پای بوفه کار گذاشته بودندعجله رفتم تهِ اتوبوس

 ت.ری نشست. چیزی نگذشت که سرش برگشیک و اش از درِ شاگرد داخل شد و پشت فرمانبرگشته

 پسر ببین کسی جا نمونده باشه_ 

ههای جلهو نشسهته بهودیم صهلوات      میدم و تنها چند نفهری کهه در ردیهف   بعد هم چیزکی گفت که من نفه

شد و در چشم به هم زدنی از عوارضهی ههم گذشهتیم. در بهینِ راهِ     ادیم. ترمینال کم کم داشت دور میفرست

-خواست آب تعارف مهی ر که میدرازی در دست، به ه ردِ الغروی راننده با تُنگِ گردندیم که شاگاتوبان بو

 .همه دو تا اسکناس سبز از جیبم درآوردم و گذاشتم کفِ دستشاین خواستم، بامن نمی .کرد

  تونم این باال بخوابمم! میخیلی خسته_ 

 معوض کرد ش رو هم تازه امروزحتمن! مالفه_ 

 .ها اضافه کردمسبزِ دیگری به اسکناس

 خورم لطفن به رشت که رسیدیم بیدارم کنمن شام نمی_ 

بعد هم جستی زدم باال و تا پاهام دراز شد رفتم که رفتم! حوالی لوشان بهود کهه فهمیهدم اتوبهوس جلهوی       

دم، حتی نفهمیهدم شهام   . حاال دیگر حسابی رفته بورف شام توقف کرده اما پیاده نشدمسرایی برای صمهمان

رد کهردیم از بادههای لجهوج منجیهل گذشهته       ی لوشان را کهه دیم و کی دوباره سوار شدیم. حومهچه خور

هها  ی آدمنالهه  .گیر کرده باشد زیر پلی قد کوتاه، در رودبهار گیهر افتهادیم    نگذشته چون رودی که بارِ قایقش

د با یک تاریکیِ غلیظ توی اتوبوس! انگار جایی آن باال ی باد و باد قاطیِ صدای آبی که آمده باشقاطیِ زوزه

حهاال دیگهر همهه را     ش را کشهیده بودنهد.  اترمز دسهتی  ،زد ایست دادهاشت دورِ خودش را میبه زمین که د
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اتوبوس خراب شده  روی فقط من بودم که تازه بیدار شده بودم. انگار تونلی پرتاب کرده بودند توی خواب،

! هرچهه داد  دانهم ها، چهه مهی  سنگ نشانده بود بر تک تکِ صندلی هاآمده بود و جای آدم ا شاید بهمنیبود ی

کدام جان سالم در بدن هایی که هیچها خونی شده چسبیده بود به شیشهصورت داد.زدم کسی جواب نمیمی

کسی  ،و بر انداختم بیرون، نگاهی به دور لنگان کشاندم از ماشینها فقط یکی از مرا لنگ نداشتند. از بینِ آن

هاش پر شهده بهود امها    بعد از کمی شالن شالن رفتن به رستورانی رسیدم که از بوی غذا و صدای آدم .نبود

ههاش  و توکی خانه افتاده بود که چهراغ  ی بغلِ رستوران تکدیدم. کسی هم مرا ندید. در کوچهکسی را نمی

شهان شهدم اما...اما...امها    درها باز بود اما... داخل تک تهک  ، همهها را زدموشن بود اما... یکی یکی درِ خانهر

چه کمک خواستم کسی نبود به دادم برسد، برگشتم! دوباره آمدم کنار اتوبوس، دیگر سنگی در کهار نبهود   هر

نه خوابیهده! شهوفر، شهاگرد، از     ها نه دیگر نشسته بودم،کدام از صندلیهمه رفته بودند، حتی من هم بر هیچ

ری نبود. در را باز کردم، بعد هم نشستم یک وری پشت فرمان منتظر که برگردند. یهک سهاعتی   کس خبچهی

نگذشته بود که یکی دیگر از ما آمد، مکثی کنار اتوبوس کرد و بعد بی آنکه مرا دیده باشد در را بهاز کهرد و   

چندی گذشت  !صداش زدم نشنید! نگاه کردم ندیدهرچه . وی پاهام، پشت فرمان یک وری نشستدرست ر

دوبهاره پشهت فرمهان روی پاهها     و دوباره از دور رسیدم، مکثی کنار اتوبوس کرده نکرده در را بهاز کهردم و   

، بعد هم دوباره آمدم نشستم و باز آمدم نشستم و باز این بازی تا حاال که شهری پشت فرمهان اسهت   نشستم

 هاییم.آنادامه دارد، حاال هم کی گفته کسی مرده!  ما همه 
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  گفتمان سکسی
 

 

ترند چون زیاد ها صادقزن .اى بگویند و دروغ نگویندد اما محال است جملهزننگرچه مردها زیاد حرف نمى

کننهد  آورنهد نگهاه مهى   ها وقتى هم که حرف کم مىروند، آنکاره لو مىزنند، اگر دروغ بگویند یکحرف مى

-رفتهه اند، یاد گگرا شدهزنند، براى همین مردها اغلب عملان هم حرف مىشبردار نیستند، با نگاهیعنى دست

ى کمهر جها   پیراهنى حریر رد کننهد و در چالهه   اند نشنوند، الکى بگویند عاشقتم! بعد دست راست را از زیرِ

شان هاشان، بعد هم سرى جفتى پستان، سفت بچسبد به سینهکاره فشار دهند تا نرمىِ خوشمزهبیندازند و یک

شهان را مثهل   زبهان  ،شود قورت دادهو بسته مىهاى گوشتالویى را که هنوز دارد باز اندازند پایین و لبرا مى

بهردار  ها دستطور کامل قفل شود، آخیش! سرسام گرفته بودم، اما زنه شان تا بچرخانند توى دهانکلید مى

-زننهد، علهى  زنند بلکهه داد مهى  یگر حرف نمىکشد، حاال دشان از چند ثانیه بیشتر طول نمىنیستند، سکوت

چالند در چشم به هم زدنى شلوارکش را کنده با پهاى  ها را مىالخصوص وقتى که مرد همچنان که دارد لب

انهدازد کهه   گش را در دهاِن پایین چنهان جها مهى   زند کنار و حاال کلیدِ بزرهاى تپلِ را مىراستش یکى از ران

-شوند، یک عده بعد از آ  سکوت مىها دو دسته مىجا زنشکند آا ! اینرا مى دردى شدید قفلِ دهانِ باال

لِ دوچندان ببرند، یهک عهده ههم    بندند تا در نهایتِ آرامش به یکى دیگر فکر کنند و حاها را مىکنند، چشم

م دو هها هه  خواهند از رو بروند و این فرصتِ عزیز را براى حرّافهى از دسهت بدهنهد، ایهن عهده از زن     نمى

یم بعهدش بهر   دیقول مهى ": کنندکند معامله مىلى که مرد در آسمانِ هفتم سیر مىگروهند، گروه اول در حا

شان اند، آ خانهگروهِ دوم اما جنده "خرى  قول بده تعطیالت منو ببرى آنتالیا...بیرون!  اون النگو رو برام مى

دهنهد تها   ترین زنان جهانند، حال مهى ها پاکنند، اینآید دیگر خودشان نیستند، یعنى بیشتر خودشاکه در مى

ههد لهیال و مینها و    ها هم اگهر پها بد  اند، یک شب سارا خوشگله، برخى شبهحال ببرند، یک شب پرى بلند

ههایى  زنند، فحشهایى مىشود، حرفکند، بم مىشود، عشوه مىبعد از آ  صداشان ریز مى .رویاى توأمانند

ى توام، جرم بده تر! من جندهبى شرف تندتر! دیوث، جاکش محکم" ست دارى بشنویدهند که تا ابد دومى

 ."بیشتر
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 گُه بخور
 

 

خورد آرام به صورتم، آخیش! نازنین است، دل است، بسم اهلل الهرحمن الهرحیم   آید، مىهمیشه مثل نسیم مى

دهد از کنم به خدا نسبت مىمىهر کارى که براش  .گویداو مى، خدا وجود دارد چون او هستاست، اصلن 

گوید او خواسته با من باشى پس او کرده این کارها را! مهن ههم   که باخداست، اصلن خودِ خداست، مىبس 

اگر خدایى هم خلقهش کهرده   االن کارى به خدا مُدا ندارم اما این زن خودِ مهر است، الرحمن الرحیم است، 

توانهد تنهها باشهد، حهتمن معشهوقى      مرد نیست یا اگر باشد نمىداى او خ .تواند خداى ادیان باشدباشد نمى

بهراى خلهقِ چنهین    اى ریلکس کرده چرتى زده بعد هم پا شده بازى، ده دقیقهداشته خدایى خدا و بعدِ عشق

ام تها شهعرى   ام کلماتم را بیدار کردهل من که بعد از چرتى کوتاه، آمدهمثل من، یا دقیقن مث .بُتى، چنین لعبتى

و نفسهى معیهوب، و    خواند الهى قلبهى محجهوب  هام مىخوابمش لبکنم مثل او، یا او که هر وقت مى خلق

د مسلمان که سههل  عقلى مغلوب، و هوایى غالب، و طاعتى قلیل، و لسانى مقرِّ بالذنوب و خالصه او که باش

 !شوم بى ریش، با ریشهاست آیت اهلل مى

، پس زنگ زدم ایهران، بهه   مادم از او بهتر هرگز ندیده زندگییچند لحظه پیش چنان دچارش شده بودم که د

 ر!مادرم گفتم دیگر تمام شد، باید... گفت گُه بخو
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  هندزفری
 

 

 .ت هم نیستیدى لعنتى! دلم برات تنگ شده حالم کروام، برگردیم خونه مارلن، دیوونهخدیگه من بغل مىه 

بینه آرلن! هر شهش مهاه   شرى!  چشات گود افتاده دیگه نمىدارى حَشى آخه  سیرمونى نتو کى خسته مىه 

 !ره باال، من هیچ! الاقل به چشات رحم کن دیوونههاى عینکت داره مىشیشه نیم شماره

ه یکهى تهوى خیهابون بها     هها اگه  همین حاال از کنارت رد شد!  قهبلن دیوونه منم یا تو یا اون یکى یا اینکه ه 

کهردن  گرفتن و زیر لب زمزمه مهى شدن و الاقل دو متر ازش فاصله مىخش مىزد، همه میخودش حرف مى

کوچهه و خیهابون بها خودشهون      دیوونه، اما حاال قبل از اینکه با طناب باریکى خودشون رو دار بزنن، تهوى 

زد فاک یو! دنیا دیوونه شده، ول کن! دلهم  دارا سرِ خودش داد مىزنن، پریروز یکى از همین طنابحرف مى

 ...سته، بیا بریم خونه، خیابون دیوونهبرات تنگ شد
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H2O  
 

 

ست اکسیژن ممکن نیست. اکسیژن زندگی اکسیژن اگر نباشد چهار چر ِ زندگی روی هواست! زندگی بدون

ب به تنِ اُکسهیژن ندههد آ  هاست! هیدروژن اما ماهیتی مردانه دارد چون تا تن پس زن است یا الاقل عین زن

آید که سرکار خانم اُکس با دو هیدِ جنتلمن خوابیده باشهد!  آید، البته این آب هم وقتی به کار میبدست نمی

ها از بازیِ زنی با دو مرد است اما آدمین را آب فرا گرفته که حاصلِ عشقالاقل بیش از هفتاد درصد سطح زم

آسان است اما همه آن را آب است مثل آب هم  کنند و از آن انزجار دارند! عشقاین اصل طبیعی تبعیت نمی

ق پیشنهاد کرده جا خودِ مرگ است! این را اخالخواهد که اینژن فقط یک مرد میاند چون اکسیسخت کرده

خواهد، حتی به هیهدروژن  دین است که مرد را یکه و غالب میی دین است! فقط که حتی نوع نوینش نواده

-مهی ن اختیار کند و این با طبیعت که سرشتی دارد آسان مثل آب، هرگهز ن چندین زکند اگر توانست امر می

ها در این عُرجى عشهق از  تواند کنار دو هیدروژن بخوابد چون تنمی گوید که یک اکسیژنطبیعت می خواند.

رود با زن و کند و در نهایت زن میرد، عصیان میوآج خواهد کرد! آدم این را تاب نمیآید و عروآب در می

برای رفعِ عطش، مهرد ههم ناچهار     شود که زیباست اما تشنه! چون دیگر آبی در کار نیست ولزبین تولید می

 .آورنهد ی جدیدند خیلی دوام نمیها اتمسفری جدید در جامعهمرد که هاش دو بشود. با اینکه گیرود با می

ترند اما متاسفانه چاره دیگر ها مقبولگیها از کم دارند، برای این است که لزبینها عالوه بر آب، هوا هم این

سهت بها دو   شد. عشق شاید رفهتن اکسهیژنی  فرهاد توأمان نداشت، خیلی تلخ میاست. شیرین اگر خسرو و 

نیست. شاید  گوید و این برای دین طبیعیین عُرجى نیست!  طبیعت این را میهیدروژن! عشق جدید آیا هم

روزهها چقهدر لیالسهت.     ها لقب شیطان داده و ابلیس این. دین به آنترندها بی دینبرای همین است که زن

رای همین است که دست زن را کهم  کنند! بدر حالی که مردها آن را انکار میهاست، ابلیس خدای معاصر آن

ست. اکسیژن اگر نباشد زیادی ،غایب است چون زن زیاد نیستگیریم. زندگی گیریم، زن را دست کم میمی

 .قعن ممکن نیستزندگی وا
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ای ههیچ عالقهه   .گهردد شهود بهاز برمهی   یال نکن دلش تنگ میتو که عاشقشی، داد نزن سرش! ولش نکن! خ

-قدر که هست بخواه، نهه آن هر که را همان. حقارتِ او ندارد شود، بزرگىِ تو ربطى بهطوری بزرگ نمیاین

روى نکن! یهک  خورند، زیادهچه در خود دارند مىهمه از آن شوند،ها زیاد نمىخواهى باشد، آدمقدر که مى

توانى برگردى، پس عجله نکهن! بگهذار خهودش پهیش     ت که اگر به آن برسى دیگر نمىجایى در عشق هس

ستى یکى را دوست بهدارى  بیاید، خودش پیش برود، خودش هم تهِ سطرى نیمه کاره نقطه بگذارد. اگر توان

باد ت بر اش رو شود عشقاگر اصرار کنى که سمتِ کثیفِ سکهلنگند، همه مى سوال پیچش نکن! این روزها

توانى براى همیشهه بها او   ست. تو هرگز نمىاست به باور، وقتى ندارى پوشالى رود. دوام عشق به اعتمادمى

د کن، بگذار با همهان کجهى بهرو   توانى خیانت کن، یا کارى نر اینکه مثل خودش باشى، پس تا مىباشى، مگ

شان کهج اسهت و از رابطهه دزدى    ، ذاتاندها تخم چنار پاشیدهشود، در نهاد خیلىهر درختى سرو نمى ،باال

آهسته از یک بشمارى تا ایهن   ،که ول کنى و از دوباره عاشق شوى قدر باالکنند تا دوزِ شک برود باال، آنمى

هها  ا محال اسهت کهه بشناسهى، زن   ها ریکى هم فرصت کند خوب خودش را پشتِ دروغ مخفى کند. تو آن

انهد،  کهه پریشهب در تئهاتر تهو را بوسهیده      برندتواند، از یاد مى رود که عاشقِحافظه ندارند، زود یادشان مى

امش خواهى، بها او قههر نکهن، بهه پیه     وستش دارى، اگر از او وفادارى مىاند! پس اگر ددیشب با تو خوابیده

شهان  اى به پستیک شب بدون عشق بمانند، اگر تازهت ندارند حتى ها طاقجواب بده، به او پشت نکن، زن

 !زنند به قبلى، یا به قبل از او، اوها، اوهوکنند، نشد زنگ مىورن خیانت مىبخورد، ف
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 ها تا بخواهى کوتولهه، گهالیور شهده بهودم. داشهتم از     اى بود، آدمرفتم باشگاه، هوا سرمهامروز که داشتم مى

اش از روى سرم رد شد و اعضهاى صهورتم،   شدم که کامیونى زد به من و چر  جلویىعرض خیابان رد مى

حالِ مردن نداشتم، خیلى زود بود، اصهلن خهوب نبهود اگهر      پاشید.حتى مغزم تکه تکه بر دیوارهاى اطراف 

قهدر  ه خدا تو را ایهن دار نیست  اینکخورد، مرگ، آن هم با تصادف! خندهطورى رقم مىتقدیر من یکى این

ت زیر کامیون تا یک شىیِ مادرمرده بههت تجهاوز کنهد اصهلن     دجورى کیرى بیندازدست کم بگیرد و همین

ست، براى همین زیر بار نرفتم، به خدا بیآل  کردم و تصهمیم گهرفتم   خوب نیست، یک جورهایى برخورنده

تا اولین خوابِ خود را با هم ببینیم، حیف بهود   ام هم قرار بود امشب بیایدکه برگردم، تازه دوست دختر تازه

نباشم، پس تکه تکه اعضاى صورتم را از خیابان جمع کردم و چسباندم به استخوانِ سهرم، بعهد ههم انگهار     

-ام خانه، منتظرم پشتِ این مانیتور، نبضم دارد از همیشه تندتر مهى اتفاقى نیفتاده رفتم باشگاه و حاال برگشته

 یاید جآاان! ورزش خیلى خوبه، شما هم بکنید!زند، حاالست که ب
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نهت کوسهکشِ بهى پهدر مهادرِ      ى عوضىِ جاکشِ زنازاده کیرِ سگِ عابد ارمنى توى دهى مادرجندهخارکسده

ت یکى کنن کوسکش فکر کردى کون واسهمادرتو  دم خاره مادرتو گاییدم کونىِ سگ پدر مىخایدیوثِ شل

 ...پارهبمونه کونذارم مى

-، صداش هم رفته بود باالتر، فجیعتر هم شده بودشد، تازه سریعجنبید، خسته نمىهاش هنوز داشت مىلب

شد که دستش ناگهان رفت روى میز آرایش و بها پشهت بُهرس کوبیهد     داد و داشت شدیدتر مىتر فحش مى

  !روى مالج مردى که در آینه بود
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  ئنکچل خا
 

 

حهاال  . زد گذاشهت گوشی را که فقط سوت مهی بود، سرآخر شنید کچل خائن و  هچه التماس کرد بی فایدهر

 .فروشندا را که دارند کنار خیابان تن میهزند آنهم رفته خودش را ریخته پشت پنجره دارد دید می

دروغ! بى حاشیه بى بهازى!   خواد، یه عشق بىه، همه چى رو! دلم یه عشق پاک مىکثافت همه جا رو برداشت

ده، من همیشه انتخهاب شهدم،   من همیشه توى انتخابام اشتباه کردم، نه! این دروغه! هرگز انتخابى در کار نبو

فروشاى این خیابون، اونایى که اون روبرو وایسادن، همیشه یکى تماس گرفت، یواشکى مخم رو زد، مثل تن

و روبهروى درِ  شهد از خیهابون حهافظ    م سر بهه ههوا رد مهى   یالگعنى فقط اون روزا که نوزده سفقط یه بار ی

اگهه  گرچه همهین االنهه    ،نتخاب کردم تمام عمر عاشقش بمونممن انتخاب کردم، ا، شدشون میخ مىدانشگاه

ست، عشق هم فقط همونه، غروى نوزده سالهعاشق فقط اون جوانِ ال .مونمببینمش یه لحظه هم باهاش نمى

معشهوق   .زنمم واسه زن چهل و چند ساله عر نمینوزده سالگى! وگرنه االغ هم که باشجاست توی فقط اون

هات خرد و خمیر شهه.  هاش الى دندونگیرى استخونجشکى داشته باشه تا وقتى گازش مىفقط باید تنِ گن

شهده تهو   شه، اخیرن چند جمله مُد ، رقیب مقیب سرش نمىعشق فقط مال توست، حسادت برداره المصب

اصلن برام مهم نیست کهه بها همهه    "، "!تو همسر منى، مالک من نیستى که": هاسرون که وردِ زبونِ خیلىته

تهونن کمهرِ جامعهه رو    اند ولى مهى چنین جمالتى ساده" ی...ته باشى اما فقط باس عاشق من باشسکس داش

اگه واسه رسهیدن بهه   . کنهست قرار بدى اندام نازنینت رم مىکه دلش خوا بشکنن، اگه تنت رو در اختیار هر

فقهط بههش    ؛بهازى کنهه  فروش محاله بتونه با پهارتنرش عشهق  تن .ترسهاهدافت مدام تنت رو وسیله کنى مى

فهروش  تهن  ؛ترسه، محاله ازش لذت ببرهفروش از کیر مىخوابه که! تنده و خالص! باهاش نمىسرویس مى

کهاش   .بکشى واسه همین محاله عاشهقت کنهه   شکشه به دندوندام گنجشکى هم که داشته باشه دلت نمىان

کاش به گنجشهکم خیانهت    .کنهیمونى داره چطور سیگارمو نفله مىگنجشکم این حالم رو ببینه، ببینه که پش

-باید وفادار باشى، نباشى مهى  عشقه دیگه، قواعدِ خودشو داره،. گرفتکردم و مچم رو نمىکردم، یا مىنمى

 ! کنهگه هم به دنیا بیاد جز خیانت نمىدی شى همین کچل که اگه هزار بارِ
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لش کرد. فقط هفهت سها  نشست سفر میوباره دیدن! او در خودش هم که میی دیدن بود، داز کودکی شیفته

-گشت. روستاهایی که دیده بود، باالده! پایین ده! همه سر داشتند، همه پا! بزرگبود که دنبالِ اندامِ محیط می

رفهت دمِ  کشید. دم دمای غروب، میو انحنای اندام را باد برایش می گیِ پاها، قوس کمر، کشیدتر هم که شد

شسهتند  شان را دمِ نهر میه بودند بیرون و داشتند تن و بدنهایی را که تازه از باتالق مزرعه زدشالیزارها، زن

کهرد.  ی بود که مدام زیر لب زمزمه میاجمله "شناسدها را کسی نمیاندامِ آن" .دیداما چیزی نمی زددید می

اهِ خانه را بگیرند، کنند و ر ماند تا همه چادرشان را سرلب جوی کنار باریکه راه منتظر میقدر برای همین آن

شان را دربیهاورد و  د که بیاید، بیاید و کمرِ باریککرافتاد و دائم از باد التماس میشان آرام راه میاو هم دنبال

 جا پرتش کرده بود دربعدها همین باد او را از شمال ایران برده بود تهران، از آن. هایفتد روی باسنکاره بیک

گیهر  ش داده بود تا لندن! خاکِ لندن دامهن های استکهلم و بعد هم هُلخانهپاریس، فرانکفورت، برلین و جنده

تهرین  بهاد بهزرگ  . بهاد بهرش گردانهده    فرار کرده باز ست، به هر جا کهجا گیر کردههاست که ایناست! سال

توانسهت  رامتهین بها اینکهه مهی     .وزیهد هاش موافق باشد نمهی بود، هرگز در مسیری که با خواستهمخالفِ او 

 کرد. البته او هرگهز خالفکهار  نوشت و رفتار میهای مخاطبانش میی محبوبی باشد، خالف خواستهنویسنده

-که بود، از آنکه بود دائم سفر مهی جا از آن .ش تازه شودازندگی رفت کهنبود فقط بر خالفِ مسیر رایج می

-کاهد، به درکِ آن دیگری میت میامیرند، سفر از خودخواهیهایی که در سفرند نمیگفت فقط آنمی .کرد

کهرد، پیهاده   عادی نشود، حتی در خانه هم باید سفر  سفر یعنی دوباره دیدن، باید تالش کنی هیچ چیز .رسی

سهت!  گر پا نبود و خودش پیاده شد عالىات نکند یا اسفرت اگر پیادهپوسی! زندگی سفر است، همیشوی م

ست! وگرنهه دائهم   و برگشت داری، اگر برنگردی عالی عشق هم سفر است، مدام از قلبی به قلب دیگر رفت

 .ستیکنی چقدر جای او خالفکر می

ها همیشه از مهدت  آن .دهندگونه راه را از دست مید و اینکننکنند، فقط به مقصد فکر میها سفر نمیخیلی

ها اند! ایناند بگویند چون ندیدهچه طی سفر دیدهام از آناز مقصد! هرگز ندیده ،از زمان سفر ،گویندسفر می

انهد  جا نیست! مثل کنه چسبیدهجایند که جایی جز اینکنند، همیشه آنها را لگدمال میروند، فقط راهراه نمی
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شهان  عمری پیش پهای  روند مگر با راهی که آخرِتر است! هرگز از خود نمیبه خود که از یک نقطه کوچک

! شهوند دانند اگر سفر نرونهد، بهرده مهی   یی نمست، برخترین آژانسِ مسافرتیمرگ صاحبِ بزرگ .نشیندمی

خواهد بهرود  ت جایی که میدانسگشت، میبی مقصد بود، هی در نقشه نمی عاشق سفرهای "هرمان ملویل"

دسهت   ای درکشید اما هرگز هیچ مقصهد و نقشهه  تین هم گرچه برای سفرهاش نقشه میرام .در نقشه نیست

ست قدم بردارد، ناگهان آمریکا دانست که کافیکرد. حاال دیگر این را خوب مینداشت، فقط از مبدأ فرار می

-ها سفر مهی ی راه رفتن بود. او حتی در آدمد، همیشه شیفتهرگز برایش مهم نبوکاره آفریقا! مکان ه، یکبود

-او سفر کن! در سفر همه چیز تازه نویسد برای اینکه بفهمی یکی را دوست داری بامی "مارک تواین" .کرد

ست جز او! اگر تازه نشد یعنی که دوستش نداری، سرِ کاری! پس جدا شو! با یکی دیگر در خواب دیگهری  

کهه همراهنهد یها نهه!      دههد بینی! راه ولی نشانت میشان را میهزار نفرند، در خانه تنها یکیها سفر کن! آدم

 "جان اشتاین بک" .آمدند تا که حفظش کنندها که با او راه میاز آن ؛رامتین از هرچه بادیگارد انزجار داشت

ها تنها ت! این دسته از زوجهاسکنند همه چیزش تحت کنترل آنا فکر میهداند که خیلیسفر را ازدواجی می

ازدواج بدترین سفری بود  .گیرنددهند تنها حالِ هم را میارتنرِ هم نیستند، به هم حال نمیند، پمامور انتظامات

-مهی  ،قیعنهی طهال   ،هایی که زودتر به مقصدگفت فقط آنهمیشه می .بار امتحانش کرده بود که رامتین چند

شهان بهیش از   کدامبار به این سفر رفته بود اما هیچاو تاکنون چند  .بپوسند خواهند کهرسند مسافرند، بقیه می

نوشت، مهم واری فقط مییِ خودش! به طرز دیوانهیاال هم کاری نداشت جز انجام تنهاسه ماه نپاییده بود! ح

یگهری  ی دسپرد که اگهر نویسهنده  ه دست چاپ میهایی را بنبود برایش که خوب بنویسد یا بد! گاهی کتاب

ههاش  کرد و مابینِ مسهافرت یی هم که حال نوشتن نداشت سفر میهاخندید! وقتکرد بهش میمنتشرش می

 .ست که فقط در لندن ایستگاه داردزد، او اتوبوسیسری هم به لندن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تختخواب میز کار من است
11 

 

 

 

 

 آدم آزاری
 

 

در این باره من ههم پرونهده   شود. همه چیز بستگی به ما دارد. شکارچی نمی اگر شکاری در کار نباشد کسی

کهرد، دسهتی   هرچه ماهی که به قالبم گیهر مهی   رفتم ماهیگیری و برایران که بودم اغلب می .نی ندارمدرخشا

کردم، اسمش را هم گذاشته بودم ماهی آزاریِ سادیستی! همیشهه وقتهی شهمال    کشیدم و بعد رهاشان میمی

عن آسهان نیسهت، تهوی    ودم. شکار پرنده در آسمان واقجنگلی ب علیرفتم دولولِ پدری بر دوش، یک پا می

د و همیشه دستی ها که چند پرنده درش گیر کرده بوی دهاتیها بارها برخوردم به دام و تلهگردیاین جنگل

یهد گهاهی کهه    آاما پیش میست کردم. هنوز لختی نوازش برام کافیشان میکشیدم و ولبر سر و روشان می

سازند و عاقبت شکارچی را شکار جور شکارها همیشه دردسرت نکند، با تو بماند. اینشکار را ول کنی و ول

داند چنین کمهری  ترین کمرِ دنیا را دارد اما نمیکند باریکمثل این خانم که دمارم درآورده، فکر می ؛کنندمی

ها ما از این خانهست ارفتارش خوب است، امروزی .ارزدون هم نمیخواهد وگرنه به لعنتِ فرعمخلفات می

از خهودش کهه در    کنار عکسهی ه شده! روی دیوار روبرویی هم دارد که مبل استیل و قالی کاشان بهش حقن

رو کردم به دیوار و گفتم چهه زیباسهت! گفهت ایهن عکهس را       .آویختهی غزال کلهزند قاب نفیسی برق می

ات را نی من زشتم!  گفتم تو ههم اگهر کلهه   عست، پرسید یگفتم نه! منظورم آن غزال بیچاره پارسال انداختم،

 .آمدیآویختند حسابی به چشم میکنار سرِ این غزالِ مادرمرده می کردند وخشک می
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  تباهی
 

 

. م جز خالى براش نبسهته کردند فهمیدهایى که ردّ و بدل مىجا، از حرفچندى پیش با دختری آمده بود این

-باره دختر بدانهد، گفهتم تهو اگهر مهی     خواهد نظرم را درازدواج دارد و مى د و گفت که قصددیشب زنگ ز

ست که همهه  ی!  بهترین سوژه برای ازدواج کسیهمه بهش دروغ گفتخواستى با او ازدواج کنی پس چرا آن

و هات را بداند و با این وجود فکر کند که بهترینی، بجنب! برو پیش آن کشیش مونهث  کاریها و گهبدبختی

 !ستتراف کن تا بعد بفهمی چه گهیاع

شناسی دوستی نیست که هنوز نترس! مگر تنها دوست خوبی که می ترسم از دستش بدهم، گفتمگفت نه! مى

ی دنیا را دنبال زنی زیبا گشتی، حاال زنهی را بگهرد   همه سخت نگیر! تو که همهشناسی  پس ایننمی خوب

ست که در آن دروغ کارساز نیست، با او راست باش، اگر هم جا زد ىاازدواج تنها معامله .ات زیبا کندکه دنی

توانهد تهو را پشهت میهزی     بینی نگاه نکنى، گاهی یک نگهاه مهی  شو و بعد هم سعى کن به هر که می برو گم

بنشاند و بعد از یک ساعت فکر کنی که دوستش داری و یک روز که گذشت عاشقش باشی و بعدِ یک هفته 

یک ماه که گذشت از او جدا شوی و ندانی که یک عمر طول خواههد کشهید تها فراموشهش     با او بخوابی و 

 .کنی
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  نماز
 

 

کهرد نهایهتِ لهذت را    ى بماند و از خیانتى که به او مىتوانست یک سال آزگار عاشقِ یکى باقاوایل حتى مى

 سى روزه، امها حهاال حسهابى دوزش   بعدها شد شش ماه! در سى سالگى سه ماهه بود، در چهل سالگى  .ببرد

خهورد،  شهد، عشهق مهى   ها به معناى واقعى عاشهق مهى  کند که دل ببندد. قبلندیگر مجالى پیدا نمى .رفته باال

شهد، پهاک   برد، صاف مىلذت مى آن تنها نمازش سکس بود، از یعنى ؛خواندکرد، نماز مىواقعن سکس نمى

ند نفر نخوابهد، امها دیگهر    خواند، روزى نیست که با چ، یعنى مىخواندحاال دیگر مثل قبل نماز نمى .شدمى

آینهد عشهق   هها کهه مهی   توانست به یکى از اینشد یا مىشود. کاش دوباره عاشق مىبرد، پاک نمىلذت نمى

خوابنهد.  ها که هر روز با او مهى توانست به او خیانت کند، برود با یکى دیگر، یکى از اینوقت مىبورزد، آن

  یچ کارى قدرِ خیانت عاشقانه نیست! چرا ه
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  سلطنت
 

 

کهرد.  دوستش یک جورهایی نگاه می .دوست دخترم و دوستش رفتیم بیرون چند دقیقه پیش خواب دیدم با

آمد کاری بکنم اما از ترس هیچ غلطی نکردم و حاال کهه  که عاشق دوست دخترم بودم بدم نمیاین من هم با

ام دوست رِ فعلی من است اما هنوز نفهمیدهزه فهمیدم دوستِ دوست دخترم همین دوست دختبیدار شدم تا

قبلی، بعدی یا همان آخری که جهز همهین   ! ستبردم در خواب، چه کسیهمه ازش حساب میدخترم که آن

حرمسهرا  چون خودشان چه شاه انزجار دارند گویند سلطنت! البته از هرها به تنهایى مىبعضى فعلی نیست! 

از  .بینهى کلکسهیونِ اسهم دارنهد    را که ورق بزنى یکهو مهى  شانخاطرات ،دانند که دارندنمىها ندارند! لعنتى

انهد،  ا کسى بیشتر از چند بهار نخوابیهده  اند فقط یادشان نیست چون بها چند جورش را هم داشتهبرخى اسم

ههاى خهوبى هسهتند چهون عاشهقِ      اغلب آدم! ها مانند! البته فکر بد نکنیداصلن براى همین است که تازه مى

ها واقعهن  این؛ کنندطورى که همه فکر مىند، ولى عاشق نیستند! یعنى هستند، خیلى هم هستند اما نه آنعشق

رونهد  کاره درمىیک ؛کننداما وقتى نیستند رودربایستى نمى توانند وقتى هستند واقعن باشندعاشقند چون مى

انهد،  اند، وقتى سى سالهاند، بیست سالهها وقتى بیست سالهجور آدمست! ایندمکشىو این واقعن یک جور آ

تواننهد بها کمتهر از    بیخود نیست که تنها مى. اندشود باز بیست سالهشان هم که مىاند، چهل سالبیست ساله

-ى بیایهد دروغ مهى  آید اما وقتشان نمىیند، از هر کسى هم خوشگوها هرگز دروغ نمىسى ساله بپرند! این

ست، حتى اگهر  داند که این تب رفتنىکند، طفلى چه مىشان باور مىویند به خودشان، براى همین معشوقگ

-هاشان فقط رُژِ نهه دارد، نمهى  هایى که لبحتى زن! دهد بسوزدقدر داغ است که ترجیح مىبداند، طرف آن

ند براى اینکه به زنهى دسهتور بدهنهد، بایهد فقهط او را      دانها خوب مىها بگویند نه! چون لعنتىتوانند به این

 .لخت کنند
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  آلزایمر
 

 

 شى چرا فقط عاشق زن ایرونى مىتو ه 

 (دونمهام رو ابرو کردم، یعنى چه مىب)ل

 زنن! چون فارسى حرف مىه 

 (ابروم رفت باال)

 ترند خوشگله 

 (باز رفت باال)

 ترن دن، سکسىپس حتمن خوب مىه 

 ن(این بار هم نیومد پایی)

 خواى بگى باشعورترند! کنم، نکنه مىباور نمىه 

 !نه عزیزم، شماها فقط دروغگوترینه 

 !آد، دروغگو نیستىواه، تو که از دروغ خوشت نمىه 

 !راستگوها همه فراموشکارن، وگرنه خر که نیستن !خب، من مجبورمه 
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 پاریس در دُبى
 

 

ت. گشه دنبال جنس دیگری مهی ت. ز از مردها مثل همیشه انزجار داشآمد، البته هنوش نمیخوش از زن دیگر

شبِ دیگر به  .هم خورده بودهها سر زد، حالش باطواری که از آن ها سر زده بود و ازیک شب به کالبِ گی

 لولیدنهد زیهر  یهایی شده بود که تهوی ههم مه   خطوطِ بدن یشیفته ،ها رفتههای معروفِ لزبینیکی از پاتوق

 .زدند، باال آورده بودای که مرد را رفتار میهای نکرهنورافکن اما باز از زن

بندرِ برایتون رد  های جنگلی که از وسطِ ها پاتوقی دارند در یکی از کوچهتر از آریا شنیده بود دوجنسیپیش

گاهی کنهاری   د.کرن جاده را مرور میبار ای نویی کرایه کرده بود و ساعتی صد جا بود، پژویحاال آن. شدمی

. گرفهت کردند، عکس میشان کاسبی میهای مصنوعیتوقف کرده از مردهای خوشحالی که داشتند با پستان

در یکهی از همهین    د.د که نر  طال روی کونش گذاشته بهو خورهرازگاهی هم به یک دوجنسیِ واقعی برمی

زد، دل به دریا زد و با دختری خیلی پسر یها پسهرِ ناگههان    های برآمده میهایی که داشت دور کونچر کس

ههاش را  ای شهد کهه صهندلی   تایی پرداخهت و داخهل ونِ بازنشسهته   پیش پنجاهپیشا. دختری واردِ معامله شد

ی همین که جنابِ آقای سرکار خانم لخت شد، همهه . انداخته بودند بیرون و جاش تختخواب گذاشته بودند

 .حاال دیگر جهان چیزی جز ظرفی پر از ماکارونی نبود. جا باال آوردورد و درهم خخودش به حالش از

ای که تنها بازماندگان الغهروی جسهدش   هم لولیده های کثیف و دری لذیذ با کرمماکارونی این غذای بدمزه

دنیا و  به مادرش، پدرش. گشت  باید به خانه برمی!  هنوز که سرپا و سالم بود کدام جسد!جسدش. بودند

  این کلمه همیشهه  !کشورش  کدام کشور. توانست به کشورش برگردداما دیگر نمی. زدرا از دوباره دید می

چقهدر از ایهن   ... پدرش، بهرادرش  سازیِهای کارگاهِ یخچالکشویی پر از پیچ و مهره. او را یادِ کشو انداخته

کهرد  ز کار و از کیهری کهه دیگهر کهار نمهی     چقدر ا. آمدها که کارش گاییدن عمر آدمی بود، بدش میکارگاه

دهها کهه مثهل    از مر. هم خورده بودکار حالش بهخوار و بیخون کار واز این دنیای پر از کون .انزجار داشت

مالی به سهر و  حال عن از زن که چیزی جز نرم و لطیف نبود و عمری در. لولیدندمرگ روی زن و زمین می

 د.بو صورتِ زندگی جلوی آینه سگ بسته



 تختخواب میز کار من است
31 

بارکی که انگهار از  زنان از کنار جویای را سر کوچه پارک کرد و قدمماشینِ کرایه. وقتش بود به خانه برگردد

-گرفت و پر از شاش و گهِ دوستانش بود گذشت و سوار آسانسور ته راهرو شد و آناش سرچشمه میخانه

کلید که انداخت، در خودش را مثل کونِ اون  .اش که نزدیک آسمان هفتم بود رسیدقدر رفت باال تا به خانه

بعد سیگاری دود کرد و دو سه تها  . کرد و دو لیوان شاش ریخت در مستراح و فوری رفت زیرِ دوشاویارو 

عود در اتاق سوزاند و قرصکی را که برای روز بزرگ کنار گذاشته بهود از کهیفش درآورد و انهداخت تهوی     

ی ای از کوچهه کاره فکر تهازه یک. و کالفه رفت زیر مالفه گیج . لخت شد. لیوانی که با ودکا پرش کرده بود

فروشهی  سر کوچه داخهل گهل  ! زد بیرون. شرتیدوباره شلواری تنش کرد و تی. پا شد. پشتی سرش گذشت

ی هر چه جیب داشت، سطلی پر ماندهباالخره موفق شد با ته. با موسیو رابسون شروع کرد به چانه زدن، شد

ش سبرگشت خانه، لبا .ه تساوی بین هم تقسیم کرده بودندهای رُزی که زرد و صورتی را بگل، خرداز گل ب

بعهد ههم دراز   . شدهایی که روی تختخواب ریخته میرا درآورد و تا لخت شد شروع کرد به پرپر کردن گل

کشیده بهود و آویختهه   ورود به لندن  به تابلویی خیره شد که در بدوِ. ششید و مالفه ریخت روی اندام لختک

هها را خهاموش   شود، المهپ گم می آید و در روشناییمثل زمان که همیشه از تاریکی می. بود به دیوار روبرو

امها یهادش    د،ش را بزنه اتصمیم گرفت آخرین جلق زندگی! داد برای سکسچقدر این تاریکی جان مید. کر

ها را روشن آمده پس زودی پرید و المپبدش میآمد در سطرهای قبلی نوشته از کیر و کار و کردن همیشه 

توانست شکستش دهد آمد بعد هم یک لیالی تازه یعنی همان الله که هیچ خیالی نمی، باز رفت زیر پتو د.کر

دانشجوی . هاش روی تمام دخترهای دنیا غلت زده بود و پیداش نکرده بودجوی چشموسراغش، در جست

ی الله! نامش هنوز باید الله باشد، البته که هست. بود 17تکنیک و ورودی  مهندسی الکترونیکِ دانشگاه پلی

ههایی درشهت   چشم! کنیعینهو دم صورتی پهن داشت،! و شاید هشت یک و شصت و هفت! سرانجامی، قد

یک . کردیک کمر باریک هم باالی باسن خوش تراشش زندگی می! و پستانی گنده اما به خدا سفت! قدّ گاو

 طبّالی را تاپ تاپ و. اولین لب را که از شب بیرونش کرده بود، او داده بود. انم بود، البته که هستپارچه خ

هها و مهالش   دختر ترگهل وَرگلهی کهه لمهس انگشهت     . ی آرشام تنها در آغوش او نواخته بودقلبِ پا خورده

 لیال در دنیا بود لی لی کهرده  جوی او با هرچهودر جست. ی رانش او را شیفته تاریکیِ سینما کرده بودکشاله

هنهوز از حهال و ههوای لهیال      .ستست، آخریهمیشه به هر لیالیی که رسیده فکر کرده بود همان اولی. بود

اما حال خوانهدن نداشهت،   ، الله بیرون نیامده بود که دستش دراز شد و کتابی را از سر میز برداشت! ببخشید

بعهد ههم بهرای    ، کتاب را بهه کنهاری انهداخت   . به آن ترجیح ندهد تر از آن بود که زندگی رامرگ هم کیری

های به شب، کردی پدرش با آن ویالی دم ساحل که آسمانش آدم را بغل میبه خانه، ای به ایران رفتلحظه

دوستانش  چه روزِ درندشتی بود، ی...های قرون وسطایها و همان ترسنینشیبه شب، پیش از تبعید فکر کرد

در ورودی که باز شهد، لهیال فهوری زد زیهرِ      .ش دهد گرد آمده بودندارودگاهی که قرار بود فراریه در فهم

ش درآمد اما برای اینکه رد گم کرده باشد جوری خندید که جماعت مانده بود کاره اشکریه، مهدی هم یکگ
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عذرخواهی کرده  یواشکی از لیالی قبلی طوری لب گرفت که همه را بوسید و. با آن صدای عوضی چه کند

تقصیرِ خودش نبود، ! عاشقی زده بود به سرش. گرفتهایی که بعدها باید از لیالهای بعدی میباشد برای لب

آنکهه   ش را گاییده بود، بهی احال و هوای اروپا لیال را هوایی کرده بود و آرشام که هر زنی به طرزی زندگی

انه و شغل و شهرت درخوری داشت کهه  ت، خنداشطفلی که کم و کسری  د.بخواهد گوشتِ زیرِ ساطور ش

افتاد، امها  می نوشت گیرگرچه گاهی سرِ چیزهایی که روی شکم برخی می! دوستانش را هم دشمن کرده بود

-امید که نزدیهک . دلیلی نداشت برای دو سه تا مشت و چند دَهن فحش چارواداری، دل به دریای سیاه بزند

دانست با چه ترفندی کرد و کسی نمیهاش را حمل میی کتابی که بستهحال ترین دوستِ سالیانش بود، در

و ندارِ آرشام را سرِ ریلِ تونل بازرسی گذاشت، توی گوشهش   بعد از آنکه دار ،خودش را به بازرسی رسانده

 :گفت

وقت نشهد  پارسال  اما به جای من هم که شد درِ کونِ یه روسی بذار که ! ن، قبولدخترای سیاه، بُتون آرمه_ 

 !توی امارات توشون کنم

-در گوشه ریشهوی خهس  . زدور دودو مینور و آهای سیاه و رنگی، زیر جُلی اینبازرسی، اجتماع چشم دمِ

و پاهایی که تا تهه وا شهده بهود، گهل و      خوردی که روی پشتی صندلی پیچ میای با آرنجخسی چاق و چله

شهد،  یغماسی ناگهان اخمو شد، ابروهاش که تا حاال دیده نمیدانم چه شد که مردَکِ رنمی. گشاد نشسته بود

تهر از ایهن شهلوغی،    کمهی پهایین  . هاش اجتماع کردی مردم در تظاهرات، باالی چشمجمع شد و مثل سیاهه

ای، عقهده . کرددنبالش می خوردهنگاهِ یکبری، ترسشد که داشت با هاش، آرشام دیده میدرست وسطِ چشم

، دستش ی نخی گِلِ هم بودرشتهاش با ی کتابی را که تا وسط جر خورده بود و دو نیمهتهجلدِ رنگ و رو رف

بعد هم که بلیط آرشام اوکِی شد، بوئینگ پا گرفت و در طول پرواز، ، گرفت و بی دلیلی از پرواز اخراج کرد

بهه پهروازِ لنهدن     قدر صورتش را به آسمان چسباند که آبی شد، وقتی فرود آمد تأخیر اندکش باعهث شهد  آن

ویزای اقامتِ تک . های دُبی بگذراندخانهجنده در" امارات ایر" شد شبی را به عنوان میهمان پس قرار. نرسد

د. آدم را به هم چسبانده بو ساز، پشتِ صفی ایستاد که انواعشبی که صادر شد، برای ورود به این ملکِ تهران

نشورِ عرب، حتی در شورتش گشهته بودنهد کهه چیهزی     کون رسی و ورود به شهر، دو افسرِوقت گذر از باز

ش اهمان کمپانی بود، دم هتلهی پیهاده  بعد اتوبوسی که مال . شان را نگرفته بودبیابند و انگار چیز قابلی دست

دو ساعتی استراحت کرد و بعهد پها   . س آسمان رسیده بودأقش که مشخص شد، خورشید دیگر به راتا. کرد

زد، ی پاکستانی تاکسی که فارسی را به خوبی انگلیسی حهرف مهی  راننده. شهر زده باشد شد تا گشتی هم در

کنهی  آرشهام   با چه حال مهی ! های دنیا خالی بست، پرسید، راستی رفیقی تمام آبادانیبعد از اینکه به اندازه

ننهده گفهت جهایی    سیاه بود اما برای اینکه دل امید را هم نشکسته باشد، خواست جواب بدهد کهه را طالبِ 

هاش، آسهمان را فارسهی   از خیابانی گذشت که تابلوی رنگی مغازه. برمت که همه چیز بر وفقِ مراد باشدمی

جلهوی  ! جاانداخته بودند آن ش را هم قلفتی کندهکه از خیابان پهلوی و میدان ونکها یک تجاکش. کرده بود
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تراشی که آن تو تکان های خوشها ایستاد و در کپللشد ساهاش میش کرد که پشتِ شیشهادرِ دوّاری پیاده

پهول یها   و نیمِ دیگهر منتظهر کهه یهک عهربِ خر     نیمی در حالِ رقص بودند . دوانی کردخورد، چشمتکان می

کیهرم بهه ایهن بهی     ... بعد هم... شان کرده بعدران سر برسد تا به مشروبی میهمانای از ایندیدهتوریستِ کس

شهبیهِ   سپس پیکی تکیال گیراند و کنار یک سیاهِ صحرایی نشست، سیاهی شدید. ها زدگشتی کنار کپل! پولی

ای تهازه بهه دوران   ی نویسهنده بهرد خانهه  مهی  ،، حوالیِ شانزه لیزه تورش زدهرفتوقتی به پاریس  همانی که

آرشهام  به قدر یک شاشیدن هم به مسهتراح نرفهت تها    ! که از ترس اینکه بعدها صدایش نزنند جاکش رسیده

طهرف  . کاره سرپا سرپا هم که شده چیزی را به چیزکهی بماالنهد  یک ،این سیاهِ صلواتی تنهایی کردهلختی با 

خالصه ایهن  ! ی و گردو سابیدیاش را هم آورد توی پذیراشپزخانهجا بودند حتی آطیّ آن چند ساعتی که آن

انگهار رودبهار   ! زد مثهلِ رخهش  رق مهی ای دویده باشد، به شان از جنس سیاهی بود که در قهوههر دو پوست

چهرب بهود، نهرم بهود، بهرق      . بدن این جنده خالی کرده باشهد  ی درختان زیتونش را روی تن وی همهشیره

 !زد، بدجوریمی

 خواهد مرا دعوت کرد نمی_ 

 ن یفرمایچی میل می! کنمخواهش می_ 

 !آورد داد دستش فوری پرید دمِ بار و گیالسی شراب گیراند و 

  زنیفارسی را خوب حرف می_ 

 اییک کم خرده_ 

 ایران بودی _ 

 خواهم ایران مرا دوست داشتندمشتری زیاد میه! ن_ 

 حق دارن به خدا_ 

 ...درهم 311د اگر به خانه آم! ارزانم_ 

 !باراش را نشان داد یعنی فقط برای یکانگشت سبابه

 ...درهم 1111ی شوحاال تا روز هم باشی می_ 

طور که بغل دستش نشسته بود، کمی ماالند و کم کم به این بهانه شد چانه زد، همانگران بود که نمی قدرآن

اش را پر کهرده نکهرده دختهری روسهی کهه      پیکِ دوباره. رود تکیالی دیگری بستاند از کنارش پا شدکه می

منتظر ماند آرشام . مکث کرد ی ترکی ریخته باشد کنار میزشش لهجهااحتمالن اُکراینی بود و وسطِ انگلیسی

خرامی کرد و آرام کمر باریکش را جلو داد و مثهل یهک مهانکن ناشهی در     . چیزی نشنید. تعارف کند بنشیند

باز پها شهد،    ت.ت که نصف کونش از کافه بیرون ریخشوی لباس، تا پای بار رفت، جوری سر چارپایه نشس

 !تم، هشتاد درهم، خانه هم دارمدوباره آمد سمتِ آرشام، توی گوشش گفت، من میشا هس

 !سگ خورد_ 
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هنوز با . تر داشت، پیاده شدندی کوچکی که چند اتاق کوچکتاکسی خبر کردند و عنقریب پای پلکان خانه

کهاره لخهت   ش را به رُ  کشیده باشد، یکامیشا برای اینکه قیمت واقعی ،پرسی نکردهدیوارهای خانه احوال

بهر  . فوری دراز شد روی تخت مَنی روسفیدش کرده بود، عوض کردههای که لکه ی کثیفی رابعد مالفه. شد

گردانهی  های آفتهاب هاش سرو کاشته باشند و در میانه گلدیوار روبرو تابلویی بود حاوی بلواری که بر کناره

 .زندکه دائم به خورشید پوزخند می

اینکه از کپی کهردن همیشهه    ، بابر دیوارِ روبروکه حاال آویخته  فردای آن شب که رسید لندن، همان تابلو را

چه دیوارهایی که پشت سر نگذاشته بهود،  . چقدر این تابلو، خانه عوض کرده بودد. آمده نقاشی کربدش می

گیالس شراب ، کندکشد بیرون، دستش را دراز میبدری، خودش را از خیال می همه درخسته و کالفه از آن

رود زیهر پتهوی   شهود، مهی  های پرپر پهن میروی گلاال و رود بیک ضرب می د،ردارا که پُر ودکاست برمی

میشها تهالش   ! کند، آرشهام خهواب اسهت   میشا شروع می! لیال ببخشید. همان تختی که در تابلوی روبروست

عتی آید پایین، نیم سارود باال و هی میورز آمده، می روفیضروی تکه غنشیند می! کند، این خواب استمی

رود به اتهاق  می. گرددگوید که اآلنه برمیمی! شآید از پسبرنمی! تواندرود، نمیثل االکلنگ پایین و باال میم

 .زندکناری و در می

  سارا هنوز مشتری داری_ 

 رفته! نه_ 

 شودوارد ِاتاق می

کمهک  ! آدنم آبهش نمهی  که هرچه می! فکر کنم یه لولی انداخته باشه باال یه نرّه خرِ ایرونی مشتریِ منه که _ 

 کنی می

 خورهپنجاه تا آب می_ 

 ش مال خودتو بیا نصفتاست، تش هشتادهمه_ 

 کند به آرشامای رو میاز آنکه لخت شود با لحن دلبرانه شوند، سارا پیشداخل که می

بهاال، خهدامون   تهایی بهری   اگه پنجهاه ! مون که نکردی حاجیصیغه. گیریمما از آقایونِ کارباال، پول باال می_ 

 !یاریمت پایینمی

 !دهد که یعنی خیالی نیست، باشدآرشام سرش را تکان می

زند، واردِ بهازی شهد،   با دو توپ بزرگِ استوپِ سینه می زمان داردناگهان یکی از بازیکنان پرسپولیس که هم

ههای  ان افتهاد و خهرده  آورد، ناگهه خورد و تابلو که دیگر تاب نمهی دیوار تکان تکان می. کاره حمله کردیک

 .پخش و پال شد شیشه در اقصی نقاط خانه

و زن خوابیهد، باعهث و بهانی    تهابلوی د  های عصر بنویسند، بی احتیاطی نقاشهی کهه در  فرداست که روزنامه

 د.مرگش ش
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 مغز میمون

  
 

کوچه ریخهت و پهاش    در های ته پاییزبا برگ و د آمده بود موهاش را به هم بریزدآمد اما باباران تندی نمی

مهرغ و خهروس    ها همه خوابیدند، بهه انتظهار  مانست که وقتی اتاقکند. خانه در تنهایی به شغال تاریکی می

همه چیزش را صورتی کرده ی بیمالفه، روتختی ... همه چیزِ خانه، پرده .جوانی که ما باشیم کمین کرده بود

جهان کوچکی که  حاال. کارگرهای کارخانه تا صورتی کند بود، داده بود پریشب دیوارهاش را هم به یکی از

انداختند خود را به خانه میکه دم به ساعت مانست د به رنگِ صورتی توی دخترهایی میدست و پا کرده بو

-آمد پهیش عشوه می کوچه با ناز و اش را که درییما این آخری بَلدی داشت، تا تنهاخوردند. او برگشت می

شان تها نصهفه   سه انگشت که یکی رفت تند شد، از بین چند لیچار و دوهایی که با غمزه میبینی کردم، قدم

هر  های سفیدش را مثلِ نانی که سیر تنور نکرده باشد زیر سینه سبد کرد وهم فرو رفته بود، گذشت و دست

ی که با سرعتی فرار... مثل یک جتِ شکار دو پستانش گُروپّی توش ریخت. بعدش شروع به دویدن کرد و دِ

نزدیکِ صوت توی دل تاریکی فرو رفته باشد و همین االن است که با کلّه به تهِ آسمان بخهورد، پریهد تهوی    

دانست آس دلی کهه  کس نمیهمچی بفهمی نفهمی طوری بُرخورد که هیچ، های ریزها، بین خالشلوغی آدم

 .هاستمن رو کردم، لخت و پتی بین آن

خهورد و آن بهاال،   اش پیچ مهی آمد، موهای سیاه کردهباالتر بود. وقتی که از حمام درمی شهال از قدِّ بلندم هم

ه در کرد که حتی تخته سهنگی که  شد. چنان خمار و کردنی سراپای آدم را ورانداز میها پخش میروی شانه

رفتهی، بها   طرف که می های رشت را داشت، از هرش پیچ و خم کوچهشد. تنسینه کار گذاشته بودی آب می

رُخهش را  ال قسهمتی از نهیم  آن با از .گشتیبرمی پیشانی عرق کرده و زبانی از لب و لوچه آویخته بین دو تپّه

 .ی دنیا بودو از پایین موهای کم رنگ کمرگاه و کون بلورینی که بقیه دیدیمی

حتمن کارش ساخته بود.  داد مردِ ندید بدیدی ببیندش،کرد و پا میایی! اگر دامنی کوتاه پاش میمچ پعجب 

های آجرساز بود که نیم کرد! عجب باسَنی! نه مثل تاقچهتراشش زندگی میوای چه رانی روی پاهای خوش

ای کهه رادیهاتور شهوفاژ نقهش     اند، نه مثل دیوارهای تازه به دوران رسیدهنشینی کردهمتر از پای پنجره عقب

ر باریکش کار گذاشته بودند که مثل بمب بغض هر آدم چشهم  کند. الکردار کونی زیر کمی آن ایفا میتاقچه
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ی شهرستانی که برای کهونِ زیهرِ چهادرِ    ندیدهچه رسد به دودول پسرهای کس ،ترکاندهم می و دل سیری را

 .کنندرود هم راست میپیرزنی که در باد می

 دا مثهل کهون مهرغ ریهدَمان    ی خهایی که همیشههاش نپرس که جعفرلختی با لبای! وای از پستانچه سینه

سهال بعهدِ مهن     خیلی زود هم که دل داده باشهی، دو  کس نگو! تو ارگفت شهری، میزد به سر و صورتشمی

باز و تازه او که توپ را از پسرعمویش پهاس گرفتهه بهود    روش کار کردی و من سه سال پس از حسن بچه

سال فقهط یهک بهار     هزار این مرغوبی را هرگفت علی رقاص گفته خدا خیلی گداست که انارِ به همیشه می

خیال شو که رضا خلقی هم بها  شاخه چید، نه در جایی دید، پس بیشود آن را دوباره از کند، نه میپروار می

 د.جلقی ش ،خواب دید آن همه سواد مواد، از بس الی پستان شهال خیال کرد و

کهرد، خهدا   های به آن درشتی را حمل مهی شمک چی کوچزد! چطوری آن کلّهآتش می ،کردشهلی نگاه نمی

های این دختر نیست. شهلی قهدم  خرامید، درخورِ وصفِ قدمرفت میگویند طرف راه نمیداند! اینکه میمی

رو جاری بود. حیف که من شناگرِ ماهری نبودم، همین که لخت شدم، تخم سهگ  زد، مثل آب توی پیادهنمی

داد الی پهای بلهورینش چشهمی کهار     کهردی اجهازه نمهی   کاری می هرغرقم کرد! ناکس بلدی داشت، یعنی 

چرانهی  در اوقهاتِ چشهم   داد وبگذاری. انگار که گنجی درونش مخفی کرده باشد، با پاهای جفت شهده مهی  

ای که ی اُمّلی باعث شد رابطهشدی. اصلن همین شیوهت پشیمان میاپراند که حتی از مردیان جفتک میچن

قهدر بهرای   این مدت آن هاش طیکشید و فاتحه ... عمرش به هفت سال برسد. گوشل میهفته طو باید دو

شنیدن من پشتِ گوشی وقت گذاشته بود که عاقبت عادت کار را به عاشقیت کشاند و بهرای اینکهه بفهمهم    

ههش  خانه پیدا کند، زنگی زدم به جعفر سبیل و ب ای درکله و آنکه سر چقدر عزیزم براش، یک روز پیش از

 !دررو! بعدش هم منتظر شدم که خانم سر برسد ام زنگی بزن وامروز سر ساعتِ هفت بیا دمِ درِ خانهگفتم 

چهرا ریهش و پشهمت پِهر      !دست و پها کهردی   هیدهاتی نبودی این دیگه چه ریختی قدرشهری تو که این_ 

 ندادی 

 !حرف نباشه لطفن فوری بکدن که هواش خیلی پسه_ 

 ...و کدند

 !سلیته خانم دِ زودباش هم جنگی دربیار و سوتین و شورتت رو جوراب_ 

 ...و درآورد

 !حاال بخواب_ 

 ...و خوابید

 !جوری نه دَمراین_ 

  امروز چه مرگته معلومه تو_ 

 کن فوری پاها تو وا_ 
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  کنی آقای شکنجه! راضی شدیحال می طوراین_ 

اش از زیر سالمی قمبل باقی بماند و کس بادکردهحال  نازبالش زیر دلش گذاشت که کونش در بالفاصله دو

ت بسهت. بعهدش چشهم و    ی تخه دستش صلیب و پاهاش هفت کرده محکم به چار گوشهه  نظامی دهد. دو

اش ای محکم پلُمپ شد. زبانی دراز کرده الی کونش گذاشت و تا درز کسِ حاال سر  شهده دهنش با پارچه

تا مچ پای راستش پایین آمدم به چپ رفتم، از پای چپ تها پهلهوی   ای خیس کرده تو برد. با لبِ پایینم جاده

نکند  .ها را خبر کندی بلندش چیزی نمانده بود، همسایهده شد. به پشتِ گردن که رسید، عوعویراستش لیس

همسهایه پشهتِ پنجهره     حسنی، تازه سبیلآید، ام میحال همین که دختری به خانههر  کند، درهم فرقی نمی

شما باشید در سفری که چند سال که آقای من  !ایستد که جلقش را بزند. بزند! سگ خوردمی چشم و گوش

کهرد  انداخت، اصهرار مهی  های چشم بادامی که شپش توی جیبش تاس میپیش به چین داشتم، یکی از جنده

م وقِت َحشر و پیش از دُخول، کتکش بزنم! من ههم کهه آدم مُبهادی آداب و شهاعر مسهلکی هسهتم بهه کهت        

شود چندان می ام دوداد که در این صورت لذتِ من که کنندهرفت و دوشیزه کون چون تانک توضیح مینمی

مآبی هستم، زیر بار نرفتم که نهرفتم. تها    باز من یکی که از اساس آدم جنتل خورد. امانه او که باید کتک می

همین که آن پشهت رفتهیم دوشهیزه     کرد.یاینکه طفلی مجبور شد مرا به رستورانی ببرد که مغز میمون سِرو م

کاره ای سرِ میزمان آمد. یکون بیچارهی لوچ با میمی نخراشیدهکون چون تانک سفارش داد و بعدش مرتیکه

ای به سرش وارد کرد که دادِ حیوان به هوا رفت و در چشم به هم زدنی کاردی کشهید و مغهز بیچهاره    ضربه

طور کهه مغهز میمهون    م هم افتاده بود. هماناای بود! تازه دوزاریوشمزهد. اما خودمانیم عجب غذای خدرآور

کاریِ پیش از کردن، خشمگین خوردن دارد، کس زن کتک خورده هم کردن دارد. از همین سفر بود که کتک

ش، ، زدم به سرش، صورتش، کونش، کُسراستِ کارم شد. پس طبق روالِ هر کردنی، عوعوی سگ که درآمد

 .سر  و خونی شده بود طوری که تنش

 !شهری نزن! بسّه دیگه دلم ضعف رفته حاال بذار توش آ  جوون! جونِ مامان!_ 

 !حرف نباشه اللمونی بگیر جیندا خاندم_ 

ی تبر میرزا قاسم قد گرفته بود، توی کونِ شهال نگذاشته بود که زنگِ خانه به حضرتش را که مثل دسته هنوز

 !فریاد آمد

  ار داریبا کسی قر کیه _ 

 ...رم ببینم کدوم جاکشی جرأت کرده بی خبرمشب جز تو کُسی در کار نیست، میا_ 

 ها عزیزم نرو! ممکنه کمیته باشه_ 

 !جفنگ نگو_ 

آنکه خانه را ترک کند درِ خروجی را تنها باز کرد و محکم بست. بعهد ههم    از اتاق صورتی خارج شد و بی

ههای  دُم درآورده بهود، فهوری زد. نهاخن    که ش راترک برداشته ریشی جلوی آینه آرام به دستشویی رفت و
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ههاش سهوار   تر در خانه جا مانده بود، روی انگشتها را که پیش! یکی از جندهبخشیدب... مصنوعی همسرش

فروشِ سرِ گذر خریده بود، چنان خیساند که هیئتِ التهی  صورتش را با ادکلنی کدّی که تازه از دست کرد و

آرام بهازش   آنکه از خانه خارج شود، خروجی رفت و بی هویدا شود، که شد! دوباره تا دمِ درِ سوسول مآب

بندش آخی و مثل مایکل داگالس خودش را بهه  ای کشید و پشته محکم بست، عربدهمحض اینک کرد و به

سهته بها   حالی که شهلی کهت ب  اتاق صورتی کرده در قدم در شدم. گاماس گاماس زمین سفت زد و فوری پا

ای تیرخورده کشید، التفاتی به حال و روزش نکرده مثل خوکِشدتِ ترس داشت زوزه می دهن کف کرده از

نشوری کم نداشتم، حضهرتم را  هیچ داگالس کون تغییر دادنش از روی کون لختش افتادم و با صدایی که در

کهرد.  ه لهذتِ کهردن را دوچنهدان مهی    ای افتاده بود ک. به چنان رعشههِن راندم هِنّ و چپاندم وتوی گوشش 

ام! کهه  بو ببرد منِ عوضهی، عهوض شهده   ام روی قُمبل کونش ماالندم تا جنگی صورتِ صاف و صوف شده

ای گویند تجاوز به اوست که البتهه از رعشهه  می حال ریپ یا چه داده درسارقِ تازه از راه رسیده ترتیبِ مرا 

که نقشه ردخور نداشته طرف باورش شده. طفلی مثل گوسهفندی   شد فهمیدکه در تن و بدنش افتاده بود می

ی نرّه خر بدون آنکه تُفی زده باشد داد و مرتیکهباشند، داشت جان میکه گردنش را سر صبح عیدِ قربان زده 

ای الی ی سهرخآب خهورده  دمِ سورا  کونش خشک خشک کرده بود تا ته! طوری که خون چون جوباریکه

ی عهن و خهون کلهه    چپاندم. جوری که معجهونی از می ترزد، خدرکیبیشتر جی  می چهکونش جاری بود. هر

اینکهه نکنهد مهرده باشهد،      آمدم که شهلی از حال رفت و از ترسِکرده بود. تازه داشتم می کیرم زرد و سر 

 ...ید و حاال دیگر فریادم خانه را برداشته بودکاره خوابحضرتم یک

دِ زود باش! سوشی خهراب کهرده یهادت باشهه      بینی،و بازم که داری خواب میشهری! شهری! دِ پا شو! ت_ 

دوره داریم. فقط برای بچه و خودت  ،گردمرفتم! راستی امروز دیر برمیزودی الستیکش رو عوض کنی، من 

 بای!خورم! کافی توی پارتی هست، می شامی درست کن! من به اندازه

د شهری را بها خهواب و خیهاالتِ سهوپرمنی تنهها گذاشهته مثهل        مم شده بواز خانه که خارج شد، دیگر مص

کوچه  . پس زنگی به آژانس سرِ خیابان شاد زد که تاکسی بفرستد. بعد سرِشوهرش فقط حواس اشغال نکند

خشهک   نهازکی جها  زیرِ پاهام برفِ تهن  لبم را تازه کردم. دستی به صورتم کشیدم و با ماتیکتا تاکسی بیاید 

آن باال، کالغهی   ش برنیامده بود.سه شب کنده بود، از پَسَ دو ی جانی که طیآفتاب با همه هنوز کرده بود که

تهر بها   زد که کمی پاییندوستش را صدا میی لختِ انجیربُنی در ته پاییز نشسته بود، غارغارکُنان که بر شاخه

 تهر ههوا داشهت گهرم    شُرّید وهام میهای مخابرات را اشغال کرده بودند. الکل توی رگها سیمی سیاهیبقیه

ای را کهه  توانستند کالسهکه زدند نمیدویدند و هرچه زور میشد. چند اسبِ چاالک، چارنعل در سرم میمی

 خیالم راه افتادند و در گلویم مثل بغض گیر کرده بود، از چاله بیرون بکشند. بعدش به هر تقالّیی که شد در

نسبتی بها تیمارسهتان    جوان رعنایی بود و شهریار را دیدم وقتی هنوز ریختشُرّ می و هام که شُرّجنبِ اشک

 به کیرِ .کرددخترهای دمِ بخت را هوایی میرفت، همه رفت، دیگر از یاد نمیروها که راه مینداشت. در پیاده
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رفتهی، اوّل دل، بعهدش همهه را    کهردی وا مهی  مانست که پالتو پوشیده باشد. نگاهش که میتراشی میخوش

کهرده زمُختهی    های قیطونیش با این دهان فرتوت که از بهس دم و بهازدم تهوی وافهور    دادی. لبدربست می

خهورد دنهدانت را مثهل قنهد تهوی دههانش آب       ت را که میهیچ نسبتی نداشت. لب پیدا کردهیل را م فخرطو

دانستند این همه می گرکرد، طوری که دیخوابید وقتِ ارضای با کیر روی کس امضای میکرد. با هر که میمی

ی این مهرد، منهی کهه از اول    باکره حس گی وخود سند زده. از تر و تاز مغازه را هم شهری ششدانگ به نام

تپّه پرسید که وقتی شهری ولش کرد، یک شهر را آباد چه بگویم  باید از امثال رویا کسبرایش آخری بودم، 

ا مهریم ههزاری و او داشهتیم ترتیهبِ حسهن خوشهگله را       شبیه شهری پیدا نکرد. تازه یک شب که به  کرد و

دیهده بهودی     ،گویند خودش را کشتای را که میم نیست، لیال لب غنچهیم، رویا گفت من که طوریدادمی

خواند! شههری را  خواند، نمیدل می ههایده قرطی که در رادیو از ت یت! با کیرِ شهری سرِ دار رفت! حتنکش

ست ندیهدنی!  ت زمان کوهیدانسهنوز گذرش به تیمارستان نیفتاده بود. طفلی چه میها ن سالآ د!زصدا می

خورد. تقدیرش ماشین یدهد که در سرازیری آن غلت ماز آن سرباال برود، وقتی جواب میبه هر صدایی که 

ه بهود   ها چه بر سرش آمداین سال خورد.دانست کجا سرش به دیوار میکس نمیای بود که هیچترمز بریده

 ...من آورده بودم  چقدر این هفت سالی که با هم ازدواج

 خواستید ببخشید خانم، شما تاکسی می_ 

ای گرفهت و بعهد از   شماره ش را درآورد وتا پیکانِ زردِ قناری که ای کاش صورتی بود، حرکت کرد. دستی

 .را گرفتمی مادرم سه تک زنگ قطع کرد که محمود شصتش خبردار شود. بعدش شماره دو

 چی شده شهال  بچه طوری شده _ 

 !شاشهرینه هم ساق میباباش هم خوب می م نیس. بچه هم مثلیهیچ_ 

 ستآقا! لطفن بپیچ چپ! ته این کوچه_ 

  با شهری گپ و گفت کفری کردی   دوبارهشهالای چه سراسیمه_ 

 ! اون کونی  منی یا باالخره من که هرگز نفهمیدم تو مادرِ_ 

 !شممرسی! همین جا پیاده میآقا _ 

 !م، خدافظزنم کارِ مهمی باهات دارم اآلن دمِ ادارهدوباره بِهت زنگ می_ 

 شه چقدر می_ 

 !تاهزار ،ناقابله آبجی_ 

 ا!خیابون راه، بی چقدر هم ناقابله دو_ 

سهیرِ رفهت را   شود. همین که به تقاطع رسهید و پیچیهد، همهان م    کند که تاکسی دورآن پا می لختی این پا و

محمهود کهه    ! زد!ای صورتی ایستاد کهه فهوری زنگهش را بزنهد    سیصد و سی قدمی برگشت و پشتِ دروازه

 ههاش از چشهم ، پوشهد های من است و از روزی که با هم خوابیدیم، صورتی میش معتادِ گریههای پهنشانه



 تختخواب میز کار من است
111 

دش جا داد و طوری که هیچ عابری ی مرا در خودرزِ در بیرون آمد و انگار که قصدِ خوردن داشته باشد همه

ی دیگر دسهت، آن را بسهته کهرد تها در     دستی از زمین بَرم داشت و با اشارهرد در را آرام باز کرد و تکبو نب

 .م کنداش پیادهاصورتی تختخواب صورتی اتاق صورتی یچشم به هم زدنی روی مالفه

 !کرد و

 شدم دیشب پریود_ 

 !رموون داری، جاده خاکی میمشکلی نیست تو امکانات فرا_ 

 ای خاک بر سرت، دیرم شده امروز فقط یک ساعت بِهِم مرخصی دادن_ 

 !همه وقت! نیم ساعتش کافیه بقیه مال خودتکو تا این_ 

 راستی قاسم کو  خونه نیس _ 

ی هکردار  قاسهم از دیشهب رفتهه خونه    کنی خوشاند دو تا طیاره دعوت میگی پریودی، با یه بتو که می_ 

ههم بهریم پهیش عهذرا اینها       خیال اداره شو تها بها  قاتی پاتی کنه، اگه پایی بی  عذرا که با زهرا و فاطی خرابه

 ...عزراییل هوا کنیم

ی عهذرا  شه. البته اگه خونهکنن، یا بانک تعطیل میجوری پیش برین یا ما رو اخراج میشما دو تا اگه این_ 

 ...سرّی داره و خانم با شهری سرهکنم این جنداومدم. فکر مید مینبو

ت نمودی ما رو! سورا  خالی که نگذاشته توی شهر، تو چرا تنبلهی  جاکش هم که با این شوهرِ ای بابا! تو_ 

 کنی  پاشو بیا بریممی

ش باشهم   ن کلفتی رو قسمت کنه تها مهن دوّمهی   نه الزم نیس، آخه کدوم کوسخولی رو دیدی چیزی به ای_ 

 !اش خیلی پسهفوری بِکدن که هو

 تو که می گی پریودی _ 

 !ست، خودت خواستی دربیارجاده خاکی که آماده_ 

 د!درآور و

 !شورت و جورابت رو هم پِر بده کیری_ 

 و داد

 !حاال بخواب_ 

 خوابید و

 !طوری نه! من که ماساژور نیستم بچه کونی! رو باالاین_ 

 خوب شد سرکار خانم شکنجه! _ 
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