




 پایان

آمد از جایم خواستم دوش بگیرم اما سختم میی خوردنش را نداشتم. میشد. حوصلهت رسد میام داشقهوه

اش، اش، ح�مچیز این هتل متنفرم، قهوهدهند؛ از همهحتی تکان کوچکی بخورم. دیوارهای اتاق آزارم می

اند و پیشاپیش بوی ُمردار آنان که ا بودهدهد، ُمردار کسانی که اینجدیوارهایش! رستاپایش بوی ُمردار می

معنای واقعی خواب بروم، بوی خودم را توانم در آن بهدانم... شاید این تنها جایی باشد که میخواهند آمد. �ی

ها ترسید! آن اولخواست بشنود، انگار از خوابیدن میدهد، بوی ُمردار! به غ هم همین را گفتم؛ اما او �یمی

آیند. با غ دادن آن به اینجا میچیز را متام کند، کاری که همه برای انجاممده بود، آمده بود که همهکه تازه آ 

چیز را متام کند؛ اما گفت آمده تا اینجا همهچند ماه پیش در البی هتل آشنا شدم، از جایی دور آمده بود. می

آمد؛ آن اوایل نه اکنون که بوی پشی�نی می! از غ خوشم داد، بوی پشی�نیهایش بوی دیگری میدیروز حرف

چرخید... آمد، اتاق دور رسم میداد، بوی تازگی یک تصمیم تازه! فنجان قهوه را نگاه کردم، داشت کِش میمی

اند، درست عین یک مانده را در خود حبس کردههزارسال یچقدر از این دیوارها متنفرم، بوی گوشت گندیده

 !عطر مرغوب

 .هسته به در اتاقم نزدیک شدند، در زد، از چشمی نگاه کردم و در را باز کردمهایی آ قدم

 .سالم -

 .تو سالم بیا-



 .م رس رفت گفتم بیام یه رس ببینمتحوصله -

 !اینجا کسی حوصله نداره، همه منتظرن، حتی اون نگهبان دم در، منتظر خواب -

 !ناه که نکردمنرسیده نرین به اعصابم، اومدم چند لحظه ببینمت، گ -

 .ی بیداری نیستتو  خوای قبول کنی که امیدیگناه تو اینه که �ی -

 !خوام بخوابم ها؟... چندبار بهت بگم من �یومل کن -

 !آره میدونم، چون تو هنوز امید داری، یه امید توخالی، ای�ن -

 !آره دارم خب که چی؟ -

دوم نه امید دارن و نه امید داشنت؛ اینجا جای آدمای امیدوار کاونایی که اینجان، اونایی که اینجا بودن، هیچ -

 .نیست، اگه امید داری باید از اینجا بری

 !تونی بفهمی؟من به خاطر تو امید دارم احمق! اینو می -

 یر...دیگه خیلی دیره عزیزم، خیلللللللی د -

ی و هم خودت و هم منو راحت کنخوای بخوابی پس چرا زودتر متومش �یدرک، تو که درنهایت میبه -

 کنی؟�ی

 ...ترسممی -

کنه در ترسه... ببخشید، خیلی بیجا میدادنت چیه؟ کسی که از خوابیدن میشعار  ترسی دیگهتو که می -

 !کنهموردش موعظه می

که از ترسم که بعد خواب بدن منم به جزئی از دیوارا بدل بشه، بشم یه تیترسم! از این میاز خوابیدن �ی -

شدن ی جدید برای اشتهای سیرنشدنی این دیوارای بدترکیب، من از موندن و تبدیلشده، یه رایحهاین خراب

 !ترسم نه از خوابیدنمی

 ت داری؟معنیه، تو که بعد خوابیدن دیگه رفتی، متوم شدی، دیگه چیکار به بدن جاموندهحرفات بی -

خوام بعد من حتی کوچکرتین نشانی از بودنم اینجا فهمی؟! �یمیخوام تنم به جزئی از اینجا بدل بشه �ی -

 .مبونه

 چرا؟ -

 .خوام بوی پایان یکی دیگه باشمخوام بوی تعفنم یکی دیگه رو آزار بده، �ی�ی -

 بفهممت... تونمفهمم... �ی�ی-



 .تونی بفهمی چون هنوز امید داریخوای بفهمی، یعنی �ی�ی -

 !م لعنتی، امید دارم، امیدم به تویه احمقهآره امید دار -

 .ی ویرانی... امیدت رو روی یه پرتگاه بنا کردی، روی لبهمن آخ غ متوهم عزیز -

 ... درکبه -

داند امیدی نیست دانستم که او هم میهایش غم عجیبی داشت، میبه سمت صندلی کنار تخت رفت. چشم

وی صندلی نشست و رسش را پایین انداخت، دستش را در موهایش فرو اما دوست ندارد آن را به زبان بیاورد. ر 

 .کرد و آهی کشید

 :گفتم

 شه یه قولی بهم بدی؟می -

 چه قولی؟ -

 .که بعد از خوابیدنم بدنم رو از اینجا بربی بیروناین -

 !وقتکنم، هیچوقت همچین لطفی در حقت �یکنم، هیچوقت همچین کاری �ینه! هیچ -

 !چرا؟ -

خوای؟ ها تا حاال شده یه کم از اون خر شیطونت بیای مگه تو لطفی در حق من کردی که االن ازم لطف می -

 خوای؟پایین و حرفای منم گوش بدی که حاال ازم قول می

 !خوای شدنی نیست، از کسی که ُمرده انتظار خلق داری؟چیزی که از من می -

 ... خوامشه، بگو �یخوای، نگو �ی�ی -

 .خوام چون مثل تو امید ندارمآره �ی -

 .جنگمهات ها؟ حداقل من دارم میامیدیباشه من متوهم و ابله! تو چه گُهی خوردی با این نا -

 برام �ونده... تونم، دیگه ناییمن از جنگیدن خسته شدم غ! دیگه �ی -

 !خاطر من بجنگخو احمق نفهم به -

ترا، وقتی هنوز که یأس منو اینجا بکشونه میومدی، خیلی قبل... باید قبل ایندیر اومدی... خیلی دیر اومدی -

 .نایی برای جنگیدن داشتم

وجود تو  کردم تو منم با یأس اینجا اومدم اینو یادت نره؛ اما وقتی دیدمت رشوع کردم دوباره جنگیدن، سعی-

 .دوباره امید رو پیدا کنم



فهمی اینو؟! امید اون بیرونه، همونجایی که ان همه چیزه، پایان! چرا �یفهمی؟ اینجا آخر خطه، پایچرا �ی -

ای که پاتو اینجا گذاشتی دیگه امیدی نیست، این توهمه که تو ولش کردی و اومدی اینجا. از همون لحظه

 .داری، یه رساب، این امید نیست بفهم اینو

 توهم -

... امید بودنهبهرت از نا

 دونی شبیه چی شدی؟یست، میوقت ننه نیست، هیچ -

 نه -

 !کنه آزادهشبیه یه آدم کور که انداختنش توو یه قفس اما قفسش اینقدر بزرگه که فکر می -

کنی؟! حداقل تر از مال منه و حسش میکنی قفس تو کوچیکیه قفس بزرگم اما تو چی؟ فکر می آره من تو -

 !قفست برا خودت نیست، برات ساختنشمن خودم قفسم رو ساختم با امید خودم اما تو چی؟ 

سازن تا بعدا بیشرت بهت کنی که خودت قفست رو ساختی. قفست رو این دیوارا دارن برات میتو خیال می -

وپا و دام مرگش دستکه ت ایدن تا یه کم بیشرت تقال کنی، درست عین پرندهبخندن! اول توهم امید بهت می

 .ت تا به جزئی از اونا بدل بشیبلعنآروم میمیزنه، و بعدش آروم

 :... سکوتش را شکستم و گفتممانده بود رویش خیره... به روبهشد ساکت

... بهم قول بده -

 !نه -

کنم... این آخرین چیزیه فهمی؟! نزار بدنم اینجا بپوسه، خواهش می... چرا �ی! هاترسم؟فهمی که میچرا �ی -

 .خوامکه ازت می

 .فشاردنگاهم کرد. چیزی سنگین در چش�نش بود، حس کردم بُغضی تلخ گلویش را می رسش را برگرداند و

 ... ... اما بدون که تو باعثش شدیباشه... باشه -

 باعث چی؟ -

 ...که منم بخوابماین -

 م.تنهات نذاشت دونم که با توهم امید اینجاباشه با این مشکلی ندارم، حداقل می -

ای که امیدم رو مسخره کردی تنهام گذاشتی. عین یه احمق نفهمیدی همون لحظه وای که چقدر احمقی! تو-

 !که ترس من از تنهایی بود نه از خواب



 .نرتس اگه باهم بخوابیم دیگه تنها نیستی -

 ...دونی که داری ِچرت میگی؛ بعد خواب دیگه هیچی نیستخودتم می -

 .یدهآره نیست؛ اما نیستی بهرت از هستِی با توهم ام -

کنم، این هتل لعنتی رو هم با خودم بسه دیگه... بسه دیگه... متوم شد. اینجا رو هم با خودم دفن می -

 .کشم پایینمی

 خوای چیکار کنی؟می -

 !بغلت بگیر نداره، تو آروم خوابت رو تو اینش دیگه به تو ربطی -

 !چطور ربطی نداره! من ازت قول گرفتم -

 .ام بسوزو�ت، هم تو رو هم خودم رو و هم این دیوارای لعنتی روخو . می.... باشه.باشه -

 .. مطمنئ باش این بهرتین تصمیمیه که تا حاال گرفتی.این فکر خوبیه. -

 ...ترینش همو احمقانه -

 ... نه، احمقانه نه -

 .بسه دیگه الف، بسمه دیگه، بگیر بخواب لعنتی، بگیر بخواب -

 :بودند. به سمت در رفت، جلوی در ایستاد و رسش را برگرداند هایش رسد شدهنگاهش کردم، چشم

 .طور که منو متوم کردیگردم متومش کن، متومش کن همونتا برمی -

 .ت رو ازت گرفتم همینمن متومت نکردم غ! فقط امید ابلهانه -

 ... م تو بودیامید ابلهانه-

اش ام گذاشتم. لولهیر را برداشتم و روی شقیقهتهایم رفتم. هفتاز اتاق بیرون رفت. به سمت کمد لباس

عجیب رسد بود، به غ فکر کردم، به خودم، به آغازی که رشوعش کردم و به پایانی که عاقبت فرا رسیده بود؛ 

خزی تا شاید چیزی برای ادامه پیدا کنی؛ اما هنگامی که درونت هم شود در درونت میوقتی بیرونت متام می

ماند همین است، یک اتاق خالی شوی دیگر راه فراری نیست، تنها چیزی که مینیز تهی می پُکد و از درونمی

 ات را با آن نوازش کنی.تیر رسد که شقیقهدر هتلی دور و یک هفت



 غریبه

هایم را بسته بودم. منتظر بودم که متاس بگیرد و بروم ترمینال دنبالش. در این فکر دراز کشیده بودم و چشم

ی جهان! به این جهنمی که من از آن گریزانم و او به خواهد بیاید اینجا؟ به این آخرین نقطهه چرا میبودم ک

ام توریست ج�عت را بفهمم! حداقل آنهایی را که بار و بندیلشان را گاه نتوانستهکشد؟! هیچسویش پر می

 هم به مقصد کجا؟ جهنم!شوند! آن کنند و تازه با دلی خوش راهی سفر میبندند و هزینه میمی

ها با این فکرها درگیر بودم که متاس گرفت... از جایم بلند شدم و با خود گفتم فعال بروم دنبالش اما این سوال

ای کنار یک درخت ایستاده بود و بار و بندیلش هم را حت� از او خواهم پرسید. به ترمینال رسیدم؛ در گوشه

ا مصمم بوده انگار که اینجا باشد با آن رورسی مضحکی که بر رس دارد؛ حتی کنارش؛ مصمم بود که اینجا باشد ی

یک لحظه هم به این فکر نکرده شاید! یا شاید هم فکر کرده و پذیرفته که برای در جهنم بودن باید رورسی رس 

 کند؛ چیزی آنقدر متناقض با آن چیزی که او �اد آن است، جهان آزاد!

خواهد که مرا بشناسد. از حالش پرسیدم و از شناسد یا میکردم که مرا می جلو رفتم و سالم کردم؛ حس

آور همیشگی در برخورد با یک غریبه، ه�ن های ماللچگونگی راه؛ پرسیدم خوب آمده آیا؟ ه�ن حرف

 های مضحک. اندکی دیگر نگاهش کردم و گفتم: خوش آمدی... ذهنم فریاد زد: به جهنم خوش آمدی!آیین

ور بودند: چرا؟ چرا ها در ذهنم غوطهچیز نگفتم. ه�ن پرسششین شدیم؛ در راه سکوت کردم و هیچسوار ما

باید بخواهد اینجا بیاید؟ چرا باید زحمت این را به خود بدهد که بر خالف متامی عقایدش بپذیرد که رورسی 

را برایش باز کردم و تعارفش کردم که رس کند تنها و تنها برای این که اینجا باشد؟! به ورودی خانه رسیدیم؛ در 

 وارد شود، اندکی خانه را نگاه کرد، به دور و برش نگاهی انداخت:

 خوری؟ چایی، قهوه، آب؟چیزی می -

 خواهم ممنون؛ آبتان از شیر است دیگر درست؟مقداری آب می -

 بله -

 شده و متیز با خودم دارم.پس نه ممنون خودم اندکی آب تصفیه -

کنند که آمبان کثیف آیند اینجا و فکر میخورد. میهایشان حامل بهم میبازیخورد! از این قرطیم �یآب را ه

شود؟! وقتی به جهنم خورند ش� هم رویش! چیزیتان میاست! خب باشد؛ هشتاد رأس آدم دارند از این آب می

را هم با خودتان وارد کنید؟ حتی حضورت دهید آبتان آیید باید فکر اینجایش را هم بکنید، یا نه ترجیح میمی

اینجا متناقض است؛ آب خوردنت هم متناقض است. متناقض با متامی مردمی که اینجا هر روز از این امتسفر 

های کنید یاد بودا و جاذبهخورند و ش� از دور نگاهشان که میکنند و از این آب کثیف میمسموم تنفس می

کنید همه چیز اینجا همینگونه بوده و خواهد بود چون اساسا رشق فکر می افتید؛شهوانی مرشق زمین می

 یعنی همین؛ رمز و راز, بودا، کریشنا، مردم عجیب و ساده!



 ذهنم با متام وجود در حال فوران بود. به خودم آمدم؛ گفتم:

 بفرما بشین راحت باش -

ی شکنم و رس صحبت را باز کنم, این وظیفهکرد. سعی کردم اندکی یخ فضا را بنشست... اطرافش را نگاه می

نوازیست و ایم مه�نمن است دیگر نه؟ او مه�ن است و من میزبان، ما هم که تنها چیزی که به آن شهره

گرم این است که فکر گرم که تنها تفاومتان با سایر جاندارن خوندوست و خوننوازی؛ مردمی مه�نغریب

 ای عاقل! رسم را به سویش گرداندم:م؛ گونهای دیگریکنیم ما از گونهمی

 ات را بردار، اینجا دیگر الزم نیست حجاب را رعایت کنی!راحت باش رورسی-

... موهایی بلوند، صورتی بلوند، چش�نی آبی، تناقض محض با تعجب نگاهم کرد و شالش را برداشتاندکی با 

ت که متعجب است. هنوز در حال نشخوار است، اش اینجاسرو شود! طعنهخواهد با آن روبههر آنچه می

ها را با تصویر پیشین خود از رشق مطابقت کند آنرسند و سعی میهایی که به ذهنش مینشخوار متام داده

 دهد.

 آیی؟از سفرت برایم بگو، اولین بار است که به ایران می -

 بله اولین بارم است. -

 چرا اینجا را انتخاب کردی؟! -

 خواستم خودم ببینم.ینجا را شنیده بودم، میتعریف ا -

داد. بله تعریفش را آور پاسخ میهای معمولی و ماللهایم را با ه�ن پاسخدانستم دیگر چه بگویم؛ سوال�ی

 جوشید.ست و مردمانی فالن و فالن دارد! خون در رگانم میگفتند کشور زیباییشنیده بودم، می

 است؟ تا حاال چطور به نظرت رسیده؟کنی اینجا چه خرب فکر می -

 ام.خوب است تا حاال دوستش داشته -

سال خواستم متامی سیخواستم خودم را قی کنم، میخوب است؟ خوب است؟ همین؟ دوستش داری؟ می

دهند را، برایش قی بارم در این جهنم، زندگی هشتاد رأس برده را که در این خاک دارند جان میزندگی نکبت

خواستم بگویم: دوستش داری؟! کجایش را دوست داری؟ دقیقا چه را دوست داری؟ با دو روز چطور یکنم. م

توانم اینجا را دوست توان اینجا را دوست داشت در حالی که من بعد از سی سال هنوز هم �یفهمیدی که می

توان آن را دوست نی میکبدارم؟ در این دو روز چه فهمیدی؟ به کجای این باتالق نگاه کردی که فکر می

حال  بینی که بر رسمان درهای سیاه را �یشنوی؟ کرکسبینی؟ تعفن مردار را �یداشت؟ جسدها را �ی

 ...پروازند؟

 ...ذهنم را گاز گرفتم



 ات نیست؟گرسنه -

 نه در راه میوه همراهم بود خوردم. -

 برای شام چه دوست داری؟ -

 م این نکات را درنظر داشته باش:کنهرچی که باشد فقط خواهش می -

 خورم.خوارم و گوشت �یمن گیاه -۱

هایتان و هر چیزی که در آن گندم باشد را های گندمی و هر گونه جو و غیره حساسم و نانبه دانه -۲

 توانم بخورم.�ی

 توانم.ا �یتوانم شیر بدون الکتوز و ماست طبیعی گوسفند بخورم؛ بقیه ر لبنیات اگر باشد تنها می -۳

 ...سیگاری آتش زدم

 باشد حت� به یاد خواهم داشت. -

... کاش ما هم چنین امکانی داشتیم علیاحرضت! خوردنان �یخورد، خورد، گوشت �یخورد، جو �یگندم �ی

خوریم، خواهیم بخوریم و چه نه! ما هرچی دست�ن برسد میتوانستیم انتخاب کنیم که چه میکاش ما هم می

خورند گندم های بقیه است، آنها هم گوشت �یشان و غذایشان از پس�ندههامان رزق و روزیبعضی

هاشان آنقدر رشقی و پر رمز و رازند و عارف که در خورند، بعضیخورند و آب شیر هم �یخورند جو �ی�ی

های خاموش داشتنی، رشقیستهای دو خورند. درست ه�ن رشقیها هیچ چیز �یخوابند و حتی ماهگورها می

 ش مشغول مرگشانند.کسی تهدیدی ندارند و خامو ای هیچکه بر 

دراز بکش. راستی خواهی کمی اسرتاحت کن و ی باال و وسایل بیاورم؛ تو اگر میای بروم طبقهمن چند لحظه -

 اینرتنت هم هست!

هایم را چک در خانه متاسی بگیرم و ایمیلباشد ممنون فقط رمز اینرتنتت را بگو، باید با یکی از دوستانم  -

 کنم.

آمدم بیرون؛ کمی در کوچه منتظر ماندم و به اطرافم نگاه کردم. سیگارم را متام کردم و از در ورودی دیگر وارد 

 ها را آهسته طی کردم. مادرم روی مبل نشسته بود و پدرم به تلویزیون زل زده بود.خانه شدم. پله

 ...سالم -

 الم...سالم، س -

 مهمونت اومد؟ -

 ...آره پایینه -



 زنه یا مرده؟ -

 ...زنه مادر جان -

 ...کردن و غرولند کردنزیر لب رشوع کرد به نفرین 

ی مرد مجرد؟ فکر ما خونه نجا رسم ما نیست زن تنها بیاد تواین خونه؟ مگه نگفتم ای مگه نگفتم زن نیار تو -

 خوای با آبروی ما بازی کنی؟گن؟ تا کی میگی در و همسایه چی میکنی؟ �یرو �ی

خیابون؟ ش� اینقدر که به فکر حرف  وکردم تکردم؟ ولش میچیکار می .آبرو چیه مادر من؟ خب غریبه -

 مردمی به فکر خودت بودی االن وضع سالمتت اینطوری نبود.

کنم به قول خودش عی میسعی کردم آرام حرف بزنم. سعی کردم با زبان خودش حرف بزنم. مثل همیشه که س

گویی و طوری فهمد چه میهای همیشگی، ه�ن نقش همیشگی پرسی که میتکرار و تکرار حرفآدم باشم! 

 زند که بفهمی!حرف می

ی ما کاروانرساس مرگشونو بذارن؟ یا نه خونه یاینا که پول دارن بیان سفر پول ندارن شبو برن تو یه هتل کپه -

خورم رم هتل میام مفت مییرش اومده و یه پرس احمق؟ معلومه منم باشم �یمفت گ یو خانم خونه

 رن این ور اون ور!رو داشته باشه کافیه، همه مفت می خوابم. دنیا چارتا احمق مثل تومی

 ای ریختم و سیگاری روشن کردم.شدم و برای خودم چایی ی حرف زدن نداشتم. پا... حوصلهسکوت کردم

 ای شام چی میل دارن امر کنین درست کنم!حاال خانم بر  -

 کنم.هیچی مادر جان، خودم یه چیزی درست می -

 خوره؟برنج و خورشت اینا می -

 ...خوره ولی گوشت و گندم اینا نهبرنج می -

 اهرن؛ رستوران وا کردیم دیگه نه؟بله خانم طبعشونم خاصه ظ -

 فقط یه چیزایی بربم پایین همین. کنم اومدمش� نگران نباش خودم یه چیزی درست می -

 .کار و شغلشونم روبه راهه .زن گرفنت .ی رفقات آدم شدناخه پرس چندبار بگم زن نیار تو این خونه؟ همه-

توی خاک بر رس هنوز  .کننزندگیشون رو می ی این حکومت و دارن کار وک گوشهخودشونو چسپوندن به ی

شده اومده ایران؟! ننه بابا نداره  س تنهایی پاآخه طرف مگه جنده... نبال بچه بازی و عیش و نوش خودتید

 این؟

 حاال گندو که زده ولش کن این جر و بحثو! ؟چیکارش داری ،زن ولش کن -



گرفت االن این فرستادیمش یه کاری به جای مدرسه و پدرسه کار یاد میینی چی ولش کنم؟ اگه روز اول می -

دادم که فرصت نکنه از این غلطا بکنه. سالگی شوهرش میمن بود همون سیزدهوضعش نبود. آخ اگه این دخرت 

ومد خواستگاری عرصی دخرته رو یارو همون رس صبح میحاجی رو خدا رحمتش کنه شیش تا دخرت داشت 

زارتا حرف پشت رسمون درمیارن شونو اینطوری شوهر داد خیالشم راحت کرد. االن هرفت. همهداد میمی

 کنه؟گن این پرسه تنها با یه زن چیکار مین در و همسایه �ی... اال مرد

.. پر از رمز و راز و چیزای .داشتنینواز... رشق دوستنی مه�نداشتهای دوستنواز... رشقینواز... مه�نمه�ن

 زدن به یکدیگر وها هنوز هم برای تهمتکه زنتر از اینیزی عجیبگویند مگر چ... خب راست میعجیب

که هنوز هم اگر یک کِرم میان تر از اینکنند؟ عجیبده خطاب میآبرو کردن همدیگر را جنهمدیگر را بی

ی عامل و دار همراهت نباشد همهکه اگر یک کِرمتر از اینشوی؟ عجیبپاهایت نلولد جزو آدمیزاد حساب �ی

دارند که حتی پشت دیوار را هم  ریکه همه دو چشم ایکستر از اینای؟ عجیبکنند جندهآدم فکر می

ام دارم و بساط عیش و نوشم برپاست و امشب قطعا کِرمم دانند که امشب من یک زن در خانهبینند و میمی

 را راضی خواهم خواباند؟!

خواستم های دم دست را از چیزهایی که میپاشدم و مقداری سبزیجات برداشتم و کمی برنج و یکی از قابلمه

 رگشتم و نگاهشان کردم:پر کردم. ب

 رم پایین کاری ندارین؟من می -

 ...نه -

 ...ایران؟ چرا؟... چرا هایم بوددای سوتی ممتد در گوشص

 رفت:اش ور میکلید انداختم و وارد شدم و وسایل را روی اُپن انداختم. نخوابیده بود و داشت با گوشی

 چرا اسرتاحت نکردی؟ -

 بوس کمی خوابیدم.مینیآید در راه توی خوابم �ی -

 روم شام درست کنم چیزی خواستی صدایم بزن.باشد، من می -

 ممنون حت�. -

کنم و مانند یک ربات دستورالعملی را که در ذهن دانستم چکار میوسایل را برداشتم و مشغول شدم. �ی

 ...حواسم جای دیگری بودکردم و داشتم پیاده می

سازم؛ من احمق نفهم که خیال آنها مشکلی ندارند این منم که مشکل را میگوید! شاید از طرفی راست می

ترین خیال ما همیشه همین است؛ تو گویی انسان بودن هم ه�نقدر آسان شود انسان بود! احمقانهکنم میمی

ند اات کردهاست که آدمی بودن! انگار اصال رشایط و محیط مهم نیست، مهم نیست که چه جانورهایی احاطه

و با چه موجوداتی ارتباط داری، فقط کافی است بخواهی که انسان باشی؛ درست عین یک آسپرین که باال 



شوند، ویاگرا با طعم آناناس! ها عوض میشود، رنگاندازی و بَم بعد از چندثانیه پرسپکتیو جهان عوض میمی

ی خالف جریان آب شنا کنی؟! فکر خواهنه احمق خان نه نفهم نه االغ! فکر کردی که کی هستی ها؟! می

کردی آن به اصطالح مه�نت چقدر خالف جریان شنا کرده ها؟ اصال الزم بوده شنا کند؟ نه بدبخت نه احمق 

آیند و محافظ چشم! فکر ها از ه�ن ابتدا با آبشش به دنیا میها اصال نیازی نیست شنا کنند المصباین

شوند و تو هم تکامل کند ها؟ همه در یک آن انسان میتغییر میکردی با قبول کردن درخواست او چه می

آشپزخانه گوش فلک را  هایهایت روی کاشییابی؟ نه احمق جان ُدمت هنوز هم بیرون است و صدای ُسممی

 ..کَر کرده.

 اش بود:غذا را گذاشتم روی گاز و مواد را هم اضافه کردم و برگشتم اتاق؛ هنوز رسش در گوشی

 خواهی کجاها را ببینی و کجا بروی؟ات چیست؟ مینامهخب بر  -

 کنی خوب است، هرجا که زیباست.دانم هرجا که تو فکر می�ی -

ای زیبا دارد و زیر آن گنداب ی نادری! اینجا زیبا نداریم عزیز من هرچی هست پوستهزیبا؟ زیبا؟ چه کلمه

 است.

توانیم فردا برویم دریاچه را ببینی هر چند آنچنان می اینجا فقط برای طبیعتش معروف است، اگر خواستی -

 سوزی هم نیست!آش دهن

 حت�، اره تعریفش را شنیده بودم! -

... ای تعریفشششش رااااچیز را شنیده... عزیز من بله تعریف همه ای، بلهتعریف همه چیز را شنیده

تجاوز را،  تل را، جنایت را، کشتار را،شود همه چیز را خوب تعریف کرد؛ همه چیز را حتی قتعریففف! می

شود کثافت است! منظورم کثافت روی ... اما آنچه تعریف �یمردم را، این جهنم را... تقریبا همه چیزززز

کنند درون آن بدون هیچ حفاظی! بدون حقوق برش، وپا و با رس پرتابت میواقعیت است وقتی چهاردست

گرفته از شهوت، بدون کرده و ُهرمهای عرقهای رنگارنگ و بدنیسکیبدون رشاب و بنگ و آبجو، بدون آن و

نوازند تا واقعیت یادتان برود؛ اینجا در برابر واقعیت حفاظی وجود های بادکرده که برایتان میجیموسیقی دی

 ست نه عمومی!ندارد، تنها حفاظش پول است که آن هم محافظ شخصی

رویم. همه چیز در عکس خوب ستی میینی و اگر خواکنی بب توانی جستجوهایش هست میره عکسآ -

 افتد حتی من!می

 شود دوباره بگویی؟!ببخشید بخش آخر حرفت را نشنیدم می -

 های زیبایی دارد.چیز خاصی نگفتم، گفتم عکس -

را به جرم  ... ظاهرا پلیس داشت دخرتیها باشد... دیروز ویدویی در اینرتنت دیدم... وای خیلی وحشتناک بود -

 دانی جریانش چیست؟زد، تو میبدحجابی کتک می



زده؛ اینجا باید جریان خاصی ندارد، ه�ن است که خودت گفتی، "ظاهرا" پلیس داشته کسی را کتک می -

 اند!هایت باشی, ظواهر فریبندهمراقب چشم

 ...بد بود نتوانستم تا آخر نگاه کنم... خیلی گوییشاید درست می -

 افتد دیگر برای ما شده عادت!ها هر روز اتفاق میاین چیزها برای ش� سخت است، ایندیدن  -

 ...خیلی متاسفم -

... این مردم عادت دارند به چ�ق و مرتسک و زندان، پوستشان ات را بکننه نباش متاسف نباش... زندگی -

ها هم نیست رشایط جوی البته تقصیر آنتر! هایشان نازکهاست اما عقل و تالش و انگیزهتر از این حرفکلفت

 بد است!

 ها رشایط جوی؟ منظورت چیست؟ -

 شود من بروم سفره را بچینم که حداقل گرسنه �انی!کم آماده می... راستی شام کمهیچی ولش کن، بیخیال -

 ممنون. -

 کنم، صدایت خواهم زد.خواهش می -

 ی نکاتی که گفت یادم بود!ادم نرفته؟ نه همهسفره را پهن کردم و غذاها را آوردم، چیزی که ی

 ...شام آماده است بیا -

ای نداشت! من خیلی زودتر خوردم و رس سفره ماندم تا غذایش را خورد و هیچ عجلهبا آرامش غذایش را می

 ...خوردکه چه با آرامش غذایش را میکردم متام کند. نگاهش می

 دوست داری؟ -

 منون.بله خیلی خوشمزه است م -

 ...نوش جان -

 ...ولی -

 جانم؟ -

ای دارند که با این همه مشکل هنوز هم خوش برخورد و ی قویکنم مردم ش� روحیهولی من فکر می -

 رو شدم.ی برخوردهایم با مردم نازنینی روبهاند! من این چند روز در همهو صمیمی خوشحال

 ای دارند؟!خواهم چه چیز قویمعذرت می -

 دانی؟ انگار از جنس دیگری هستند.ه، سپیروچوالیتی! میروحی -



 توانستم تحمل کنم...ا �یشنیدم ر جیغ سکوتی که در ذهنم می

 ...، بودا، مردم خوب ، مردم نازنین ... رشق، روحبله بله البته... بله... ها روحیه، روح -

ز اینجا بروم افغانستان خواهم اام میا رفتهها ر ... اینهای بودا... هندوستان... چینمن عاشق رشقم؛ مجسمه -

 ...تان و از آنجا بروم روسیه وبکسو بعد از 

توانی در خواستم بگویم الزم نیست این همه راه را بروی می... میخواهد برود افغانستان... افغانستانمی

هایشان که شاید آن روبنده ه�ن تهران یا مشهد هم افغانستان و مردمش را ببینی اما بدون بوداهایشان! بدون

های کنار جاده، بدون سنگسار و البته بدون نام! بدون نشان! با اند فکر کنی زیبایند! بدون مببچون آبی

 ...هر کدام برای خود بودایی هستند! اند کههای زمخت و کامال رشقی، آنقدر رشقی و خستهچهره

 توانیمخواهد می... اگر دلت میخوب اینجا هست ی نسبتا؟ یک کافهخواهی بعد شام برویم کافهمی -

 ...برویم

 ...توانیم برویماره فکر خوبیست می -

 البته اگر زیاد خسته نیستی؟ -

 ...رویمنه خوب است می -

ها را در سینک گذاشتم، آمد آشپزخانه و گفت .. ظرفرد و کمک کرد که سفره را جمع کنمغذایش را متام ک

 ها را بشورد:خواهد ظرفمی

 توانی بعدا بشوری.شورم یا اگر ارصار داری مینه ولشان کن هنوز برای شسنت ظرف زود است خودم بعدا می -

 باشد. -

م شست و وقت آن هم واهیها را بشورد! اگر فردایی بود خخواهد ظرفمن از فردایم مطمنئ نیستم و او می

 ... ایم از گلوی�ن برود پایینکرده ... فعال بگذار این چیزی که کوفتخواهد آمد

 نگران بعد غذا خوردنشان نیستند؟ دانی دو دسته مردم هستند کهمی -

 منظورت چیست؟ -

ی ی عمومی گوشههخورند و از ه�ن سفر ها را میماندهاینجا ما دو دسته آدم وارسته داریم؛ آنهایی که پس -

خورند و دیگر ظرفی برای شسنت ندارند و گروهی هم ها غذایشان را میهای بزرگ کنار جویخیابان در ظرف

اندازند. این دو دسته شورند یا دور میهایشان را هم میخورانند و ظرفداریم که غذایشان را برایشان می

کند و خوش و خرم در کنار هم و نازنین دیگری را تأمین میی خوبی با هم دارند هر کدام به نوبت نیاز رابطه

اند و از اینجا رانده و از آنجا مانده با خود درگیرند و تالش ی میانی هم که کال ول معطلکنند. دستهزندگی می

 خورانند!نجا که غذاهایشان را میها، آ کنند بروند آن باالمی



 ...دانم وضعیت جالبی نیستهمم �ی -

 ه جالب نیست مضحک است!ن -

 هایم را بپوشم؟ آماده شویم که برویم کافه دیگر ها؟... لباسها -

 شود، باید زود برویم برگردیم که به آخر شب نخوریم!بله بپوش برویم دیگر دارد دیر می -

 چرا؟ -

 ...ها شایدها هم بعضاً و سگی گربهها امن نیست براها برای آدم... اینجا شبهیچی -

... مادرم صدای اری روشن کردم و جلوی در ایستادم... سیگیدم و منتظرش ماندم که آماده شودهایم را پوشباسل

 بازشدن در را شنیده بود و از پنجره رسش را بیرون کشیده بود:

 ری؟کجا می -

 ریم کافهمی -

 با اون زنیکه؟ این وقت شب؟! -

 گردیم.ریم برمینگران نباش با آژانس می -

دی! آخه کدوم االغی این وقت شب با یه زن ... مراقبش باش آخرش تو آبروی ما رو بر باد میبله البته بله -

 ره بیرون پرس؟!غریبه می

 ... االغی مثل من!االغی مثل من مادر جان -

چیزی ... این تنها باریدنم بارانی میخنک بود و نم... هوا شدکردم که روی زمین کشیده میمیُدمم را حس 

شود در آن کشید به شود مفت گیر آورد! هوای خوب! البته این هم تنها برای سیگاری که میاست که می

 ارزد!زحمت بیرون آمدنش می

ه من؟ به کند؟! ب... در راه چیزی نگفتم و او هم ساکت بود، مانده بودم به چه فکر میبیرون آمد و راه افتادیم

 بودا؟ به مردم نازنین؟!

شان ی "آدم خارجی"! دورش حلقه زدند. یکی یکی معرفیی دوستان گرسنهکه رسیدیم طبق معمول گله به کافه

خواهد از این خوان نعمت بچرند و لذت بربند. او هم خوشحال یه کردم و نشستیم و گذاشتم تا دلشان می

... داشتنیعزیز و دوست های.. هموطن.برخوردهای نازنین خوشندید. آدمخداد و میهایشان پاسخ میسوال

... به صورت مرتجمشان کردمتکشان نگاه میهای تکصورت کنارش نشسته بودم و به ...برای خودش فیلمی بود

اش هایشان فشاش بهرت بود و از خوشحالی برتر بودن کف به لب آورده بود و بقیه در ذهنکه کمی انگلیسی

ای دیگر! �اد ای آدم دور هم در کنار �اد گلهدودی؛ گلهدادند! سور عجیبی بود! عحیب و مضحک تا حمی

... انگار انتهای خوشبختیهای بیدردرس، مرشوب و بار و شبو، سکس آزاد و بیرهایی، خوشبختی، دیسک



... ای با خود بربدشان خارجدر لحظه ... شایدبرخورد کند تا شاید جادویی بشود هایشان به تنشخواستند تنمی

 اند و همه خوشحالند و درد و غمی نیست!ور آنجا که همه وسط خیابان درون هم کردهآن جای د

 شود:یکی دو ساعتی که گذشت سورشان را متام کردم و گفتم دیگر باید برویم دارد دیر می

 ...هافظ بازم بیا اینجا حت� بیاییخداحا -

 ی بود ممنون.تان، شب خوبآیم، خیلی خوشحال شدم از آشناییباشد حت� می -

 بیا حت�. ،اره بازم بیا -

 ...وپا کردیدستی خوبیه نه؟ دیوث برا خودت خوراک خارجی بازم بیارش رفیق، المصب تیکه -

ی�ن با هم جا همه را با هم سیفون بکشم! در واقع سیفون هستی را به یکباره بکشم و همهخواستم ه�نمی

آیند دنبالش و به کشورمان شود؟! وای حقوق برش! میجه چه میبرویم ته مسرتاح! اما نه پس وزارت خار 

ودستگاهی خورد و کشور و دمکنند! نه ه�ن سیفون خودم را بکشم بهرت است، به جایی هم بر �یتجاوز می

 گردد، راحت تا ته مسرتاح شیرجه خواهم زد!و حقوق برشی هم دنبامل �ی

 برگشتیم خانه و جایش را انداختم:

 ...بیاش کنی و راحت بخواتوانی تختتوانی روی کاناپه بخوابی، میمی -

 توانم روی زمین بخوابم!خواهم جایت را از تو بگیرم، میاما این جای توست من �ی -

ام، نه تو راحت باش، تو عادت نداری به زمین، من نزدیک بیست و نه سال زندگیم را روی زمین خوابیده -

ام هنوز تنم بدعادت نشده و به زمین ، چند ماهی بیشرت نیست که این کاناپه را گرفتهنگران نباش عادت دارم

... مه�ن همیشه ازنو ها نازنینیم دیگر نه؟ مه�نکند. از این گذشته مگر یادت رفته؟! ما ایرانیقناعت می

 اولویت دارد.

 خواهم مزاحمتی برایت درست کنم!یدانم خالصه �چه می -

 گران چیزی نباش؛ راحت اسرتاحت کن، فعال شب بخیر.نه اصال ن -

 شب بخیر. -

 ... م را انداختم و سیگاری روشن کردم... آخرین سیگار امشبدر اتاق را بستم و وارد هال شدم. جای

توانستم یک روز دیگر از این ی عجیبی در ذهنم پیچیده بود. �ی... رسگیجهکردصبح که بیدار شدم رسم درد می

 ... تا مغِز استخوان پشی�ن بودم وشود کردم هرچه زودتر متامی مضحک را تحمل کنم. آرزو میکهباملاس

 خواستم هرچه زودتر متام شود.می



آیم. روم باال و میای میکند من چند دقیقهای خوردیم و گفتم تا خودش را آماده میبیدار که شد صبحانه

های کرد؛ تنها چیزیست که از برنامهنشسته بود و حیات وحش نگاه می هایم را پوشیدم و رفتم باال. مادرملباس

خورد. کند و به هیچ دردی �یها تنها به گناه آدمی اضافه میی آنتلویزیون دوست دارد؛ معتقد است بقیه

شود وقتی آن ... کف لبش همیشه روان میستهای ترکی و خارجیثابت رسیال پدرم اما موافق نیست و پای

کند چه کالهی رسش کند و فکر میشان میبیند! البد با مادرم مقایسههای داخل تلویزیون را میرگل ورگلت

یشان فرق کند مزهتوانست نرفته خارج! آخر او هم خوراک خارجی دوست دارد و فکر میرفته که وقتی که می

کنند و کنند! البد مییی چیزی میخواب جادودهد و یا در تختهایشان بوی خاصی میکند! تو گویی تنمی

ا لعن کرده که ش بروی؟! مطمئنم هزار بار خود ر خوای تو باهاتم بگویم پدرجان میخواسمن خرب ندارم! می

 داند!انگلیسی �ی

 خواهم بروم دریاچه و مه�نم را کمی در شهر بگردانم:به مادرم گفتم اگر کاری ندارد می

ینن هزارتا حرف در میارن! همون دریاچه برین بهرته بعدش مستقیم بیارش بنربش وسط شهر بچه! همه می -

 خواد گورشو گم کنه؟خونه این بدبختی رو! خرب مرگش کِی می

 برمش ترمینال.گردو�ش یه کم بعدش غروب اینا میظهر میره، امروز میز بعدا -

 ش کنین؟خودش پا نداره بره؟! بلد نیس بره ترمینال؟ حت� آقا باید اسکورت -

 برمش کسی نفهمه!شه که ولش کرد همینطوری! نگران نباش با ماشین مینه مادر من، �ی -

شی، بیکار و بیعار و ش کن! خاک بر رست کنن آخرشم مثل بابات مینه تورو خدا بیا یه دسته گلم بگیر بدرقه -

 یه رس و سامونی بگیری پرس؟ خوای آدم شی واحمق! خاک بر رست بیفت دنبال یه کاری چیزی؛ آخه کِی می

 کاری نداری من برم؟ -

نه ولی زود برگرد، مراقبش باش اونجا! سوار قایق مایق هم نشین دو روزه هوا خوب نیست االن دریاچه  -

 متالطمه.

 چشم، خدافز. -

 خوای؟به سالمت، پولی چیزی �ی -

 نه دارم. -

 آمدم پایین، حارض شده بود و منتظر من بود.

 د اگر منتظر ماندی.ببخشی -

 نه مشکلی نیست، برویم؟ -

 دارم شاید باران بارید.بله، چرت را هم برمی -



 شود!بله حت�؛ کاش ببارد با باران حت� خیلی زیبا می -

 بله بله زیبا. -

تا مسیر ورودی دریاچه را با ماشین رفتیم و آنجا پیاده سمت دریاچه راه افتادیم. سعی کردم سکوت کنم و 

 گرفت. برد و مدام عکس میزی نگویم. از مناظر لذت میچی

 آید! صدایشان را خیلی دوست دارم خیلی.ها! صدای قورباغه می -

 ...گشترباغه میی آب دنبال قو های نیلوفر کنارهبا چش�نش روی برگ

 نگاه کن آنجا یکی هست. -

هایشان فرق غه ندارند خب! یا قورباغهزده دوربینش را درآورد و عکسی گرفت! البد خودشان قورباهیجان

اند، اند، صمیمیها مهرباناند! درست عین خودمان! با خارجیکنند شاید! ما حتی حیوانامتان هم نجیبمی

ها را خوشبختانه فقط خودمان کند! ما همه انگل داریم و این انگلاند! برای خودمان البته قضیه فرق مینازنین

کنیم و ترجیح های�ن را ببینند! این است که ما از همدیگر رَم میتوانند انگل�یها بینیم و خارجیمی

 نواز!د ما چقدررر خوبیم و مه�نکننکنند! و فکر میهایی باشیم که از ما رَم �یدهیم با خارجیمی

و ابرهای سیاه کم رشوع شده بود دریاچه را یک دور کامل گشتیم و جایی نشستیم که چایی بخوریم. باران کم

 آوردند؛ به زور تبسمی بر لبانم نشاندم و گفتم:داشتند به آس�ن هجوم می

 دانی؟دهد برای خودکشی میهوا جان می -

 زنی؟ هوا خوب است، باران را دوست دارم!نه چرا این حرف را می -

 ها خوب است!شوخی کردم خواستم یک چیزی گفته باشم. البته خوب است، هوای تازه برای انسان -

 ...دمچایی را آوردند، سیگاری روشن کر 

 ات خوب نیست!کشی، اصال برای سالمتیخیلی زیاد سیگار می -

 سالمتی؟ کدام سالمتی؟ -

 دانی!کشدت دیگر خودت میکند و رس آخر میات را کوتاه میمنظورم این است که زندگی -

خواستم بدانم دقیقا چقدر کوتاه؟ چقدر دیگر باید وتاه؟! میکند؟! چقدر کام را کوتاه میکند؟! زندگیکوتاه می

 بکشم تا از این جهنم خالص شوم ها؟ چقدر راه برایم مانده؟ بیست سال دیگر؟ سی سال دیگر؟! سالمتی؟! 

 کشد؛ سیگار هم رویش ها؟الخره روزی ما را میاهر چیزی ب -

 کشی.میدرست است اما اینطوری تو با دست خودت داری خودت را  -



 ایی دیگر در کار است؟ههای دیگر دستچطور؟ مگر در حالت -

نه منظورم این است که اگر آدم به طور طبیعی مبیرد مشکلی نیست این قانون طبیعت است اما با دست  -

 خود خود را کشنت انتخاب خوبی نیست!

ش قرار بگیریم و کنرتلش کنیم؟ قانون طبیعت ها؟ مگر ما متدن را شکل ندادیم که مقابل طبیعت و قوانین -

 خواهیم طبیعت را مسخر خود کنیم و فالن کنیم و به�ن کنیم؟مگر ما داد و هوارمان باال نبود که می

توانستیم خیلی چیزها دهیم وگرنه میهایش خوب گوش �یفهمیم و به حرفچرا اما ما زبان طبیعت را �ی -

 یاد بگیریم.

 ! آن مگر کار خدا نبود؟!زند؟طبیعت با ما حرف می -

 های�ن را باز کنیم و درست ببینیم و درست بشنویم.کند مهم این است که چشمخدا یا طبیعت فرقی �ی -

ر دیگر باید جور دیگر باید دید! جو × دانم شاید هم کریشنا، سهراب سپهریها بودا! بودا! بودا! بودا! چه می

گفت جور دیگر ببینید! البد ما بلد نیستیم بینیم! چرا که او هم می... استادی داشتیم شنید! جور دیگر باید

 توانند جور دیگر ببینند؟!همه می

توانند کال ببینند! هایی که باید جور دیگر ببینند دیگر �یای چندشهر را ویران کرد و آنچند ماه پیش زلزله -

 ی دیگری برایشان داشت!ظاهرا طبیعت برنامه

 را شنیده بودم؛ آن هم بخشی از طبیعت است.دانم خربش می -

 ای؟های کلنگی و زیرساخت و مهندسی و نشخوار قتل را هم شنیدهخرب مسکن مهر و خانه -

 منظورت چیست؟ -

 هیچی ولش کن به ه�ن طبیعت واگذارش کنیم ها؟ -

 دانم.�ی -

 شود.دیدیم؛ باران هم دارد تندتر میی دریاچه بود که ... گفتم پاشو برویم این همهشدباران داشت تند می

 باشد برویم. -

 دوست داری جای دیگری برویم؟ -

 کجا مثال؟ -

 اش همین بود؛ مانده بازار و پاساژ و اینها.جای خاصی �انده همه -

 پس نه لزومی ندارد برویم بازار فقط ه�ن راهی که پیاده آمدیم را پیاده برگردیم اگر مشکلی نیست. -



 توانی تو داشته باشی من کاله دارم الزم ندارم.لی نیست، چرت را مینه مشک -

 شوی!آخر خیس می -

باید نه مهم نیست؛ تنها قسمتی که مهم است رس است که آن هم کاله دارم و پوشیده است؛ تنها رس آدم ن -

 یات مغزش نم بکشد!خیس بشود چون ممکن است محتو

کامال سکوت کردم و حرفی نزدم و گذاشتم از مناظر و هوا لذت کافی را  بارتبسمی کرد و به راه افتادیم. این

بربد؛ زیادی رسش را درد آورده بودم بیچاره! او آمده بود که براحتی و بدون دیدن هیچ چیز دیگر تنها در سطح 

این سطح خواهد هر طور شده بگوید که زیر آب پارویی بزند و برود اما متاسفانه گیر من احمق افتاده که می

شفاف تنها باتالق است و گنداب و جسد و الشه! او چه گناهی کرده بدبخت؟! او هم در جغرافیای تولدش 

های مشرتک داریم تر بوده همین! حداقل این را با خارجیشانسهیچ انتخابی نداشته و تنها اندکی از من خوش

 ایم بدون حق انتخاب!ه دنیا آمدهی�ن با جرب بنه؟ همه

کم وسایلش را جمع ب که شد کمهای غرو انه که رسیدیم برایش نهار درست کردم و اندکی نشستیم. طرفبه خ

ی کافی دیده! آماده اش است و به اندازهشد که برود؛ فکر کنم او هم فهمیده بود که دیگر بس... آماده میکرد

 که شد من هم لباس پوشیدم و آماده شدم:

 مرا پذیرفتی و تحملم کردی. خب خیلی خوش گذشت ممنون که -

 کنم منم خیلی خوشحال شدم؛ به من هم خوش گذشت؛ ببخشید اگر رست را درد آوردم.نه خواهش می -

 ... نه اصال، اتفاقا سفر متفاوتی بود -

انس گرفتم و به طرف ترمینال رفتیم. اتوبوس آماده بود. بلیطش را برایش گرفتم و وسایلش را بیرون آمدیم... آژ 

کردند با او حرف اش و از اتوبوس پیاده شدم. چند نفری دورش را گرفته بودند و سعی میاشتم زیر صندلیگذ

 بزنند. رفتم کنارش:

 اذیت که نشدی؟ -

 ای گفت:با خنده

 گویند!دانم چه مینه فقط �ی -

 ه�ن بهرت. -

 این کیه؟ -

 کجاییه؟ -

 از کجا اومده؟ -



 توریسته؟ خارجیه نه؟ -

 باهاش یه عکس بگیرم؟میشه  -

 گویند لطفا؟شود بگویی چه میمی -

 خواهد با تو عکس بگیرد!آن یکی می -

 ها باشد بگو من موافقم مشکلی نیست. -

 بیا عکست را بگیر و برو. -

های چند نفر دیگرشان پاسخ دادم. اتوبوس داشت راه عکسش را گرفت و با متام توانی که داشتم به سوال

 افتاد:می

 افتد.وار شو دارد راه میس -

 باز هم ممنون مراقب خودت باش. -

 تو هم همنیطور، امیدوارم ناراضی نباشی و اذیت نشده باشی. -

 نه خیلی خوش گذشت ممنون از لطفی که در حقم کردی. -

 ای.کاری نکردم، برو به سالمت؛ ش�ره ام را داری رسیدی حت� خربم کن که بدانم سامل رسیده -

 حت�؛ ممنون بابت همه چیز خداحافظ. باشد -

 به سالمت؛ خداحافظ! -

دهد؛ کردم که از اتوبوس دارد برایم دست تکان میگفت طبیعت نگهدارت باشد؟! نگاهش میاالن نباید می

تبسمی روی لبانم نشاندم و دستی تکان دادم و اتوبوس که حرکت کرد به سمت خانه راه افتادم. سیگاری 

 ...روشن کردم

 را ایران؟ چرا اینجا؟ چرا ایران؟ چرا اینجا؟! چرا؟!...چ

 هووووی مرتیکه مگه کوووری؟ خیابونو نگا کن االغ!!!!!! -



 شبمالقات در نیمه

 

اشد. خیلی خیلی خوابم و پیغامم به دستتان رسیده بها �ی... سالم! امیدوار بودم یادتان باشد که من شبـ آه

خواستم با ش� در میان کنم بفرمایید بنشینید. موضوع بسیار مهمی را میی... خواهش مخوشحامل که آمدید

 بگذارم به خاطر همین از ش� خواستم که در این ساعت به دیدارم بیایید.

 ...ی خود بریزید و سیگاری آتش بزنیدای برا... چاییکنم... بنشینید...بفرمایید خواهش می

به موقع آمدید. درواقع اینطور بگویم بهرت است دوست عزیز ـ رفت؛ درست ام رس میدیگر داشت حوصله

ایم که بتوانم ش� را "دوست کنم دیگر آنقدر به دیدار یکدیگر عادت کردهجسارتم را ببخشید اما فکر می

خواهم خودم را خودکشی بکنم تا شاید بعد از آن، هم ام رس رفته و میعزیز" صدا بزنم نه؟! ـ که حوصله

کردن خودم برهانم! آخر خودتان که ش� را از دردرس خودکشیانی به رساغم بیاید و هم اینحداقل هیج

گویم که دانید که خودکشی کردن دیگران حتی برای ش� نیز دردرس دارد و باور بفرمایید از صمیم قلب میمی

ش� دوست عزیز! واقعا خواهم از خدمت خواهم ش� را به چنان دردرسی بیندازم. البته معذرت میاصال �ی

برم؛ باور بفرمایید خدای ناکرده منظورم کار میی "بعد" را به ندارم وقتی واژه  خواهم قصد جسارتمعذرت می

د؛ نه! بلکه تنها امید ار کنم که اساسا بعدی وجود داین نیست که به هرگونه "بَعد ـ ی" ای�ن دارم و یا فکر می

اش خوب است که حداقل ست؛ آرزو اینی بهرتییی شاید. بله آرزو واژهدارم. امید هم شاید که نه، آرزو

 شود به امکان همه چیز فکر کرد!تواند محال باشد نه؟! نه مثل واقعیت که محالی در آن نیست و میمی

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

ام شده؟! باور بفرمایید قصدم آزارتان نیست؛ وقتی دانم چهخواهم دوست عزیز! واقعا �یبازهم معذرت می

ه بیشرت یک امید گفتم "خدای ناکرده" منظورم این نبود که به خدایی ای�ن دارم یا حتی خدایانی! نه!!! بلک

باشد نه؟! خود ش� دوست تواند محال اش این است که می... ه�ن آرزو. آرزو حداقل خوبیاست، امید هم نه

کنند که انگار یقین دارند که فردایی هست؛ که فردا یک یقین زندگی میها را نگاه کنید! طوری عزیز؛ این آدم

رود! گویی به این یقین دارند که اگر امشب را َرس کنند گذرد و میی کنونی که میاست مانند همین لحظه

د! خود ش� دوست عزیز! جسارتا مگر جزو این افراد نیستید؟ مگر خود فردایی هم خواهد بود که آن را َرس کنن

توانید در آن بیدار شوید؟ پس مرا معذور کنید که انگار یقینا فردایی هست که میطور َرس �یش� امشب را آن

ی کوتاه هم که شده مرا ببخشید آخر بدارید و ببخشید که آرزوهای محال دارم! حداقل برای چند لحظه

 تواند محال باشد!اش این است که میدانید که آرزو حداقل خوبیخودتان هم می

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

ام را کردم که شبیه ش� باشم و یا حداقل از ش� ام رسرفته دوست عزیز! حقیقتش چون خیلی سعیحوصله

رفت کنم! یعنی در واقع از آنجایی که بزدل بودم و یا شاید از فرط شجاعت!، و دستم به جان خودم �یتقلید 

ور کنید متام سعی مجبور شدم که سعی کنم شبیه ش� باشم و یا حداقل از ش�ها تقلید کنم دوست عزیز! با



... ای کاش هرچه بیاورم. آهای�ن  ـ که فراموش کنم و مثل ش� به فرداکنمخودم را کردم ـو حتی اکنون هم می

دانم اگر تا فردا نرسد با خود چه خواهم کرد! باور کنید رسید چون واقعیتش �یزودتر ای�ن من هم از راه می

زنم که مانند ش� باشم؛ پس دوست عزیز که من هم خیلی عالقه داشتم و دارم و حتی زور هم زدم و می

اش این دانید که نه؟! آرزو حداقل خوبیه آرزوهای محال دارم! چون میحداقل چند صباحی من را ببخشید ک

 تواند محال باشد!است که می

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

 دانید چیست دوست عزیز؟می

 ...گر آتش بزنیدزید و سیگاری دیای دیگر برای خود بری... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

کنند که انگار فردایی یقینا وجود دارد؟ البته هایی که گفتم طوری زندگی میها را یادتان هست؟ ه�نآن آدم

ها را گفتم، آن آدمکه یادتان هست! یادم نبود ببخشید دوست عزیز! یادم نبود خودتان از ق�ش آنهایید. می

کنم که ز شاید بلکه برخی روزهایی که آنقدر جربزه و شجاعت در خود جمع میالبته نه هر رو من هر روز ـ

کنم و سعی زنم، نگاهشان میروم و قدم میبینم. میانشان میمی -م تنم را تکان بدهم و بیرون برومتوانمی

کنم و با ا میام ر روم سعیها یاد بگیرم. به جان ش� دوست عزیز هر باری که بیرون میکنم بفهمم و از آنمی

اند ها یاد بگیرم که چگونه به فردا ای�ن بیاورم. گاهی میان دو آدمی که ایستادهکنم تا از آندقت نگاهشان می

هایشان را کنند و بدنتوانم تشخیص بدهم کدامشان ای�ن دارد تا وقتی که حرکت میکنم �یو نگاهشان می

کنند و هایشان حمل میشان را با بدنها ای�نت عزیز، آدمدانید که دوسدهند. آخر خودتان میتکان می

برند و به همین دلیل هم باید حرکاتشان را ببینم تا بفهمم ای�ن کشند و با خود میطرف میطرف و آناین

 ها یاد بگیرم.دارند یا نه و از آن

 ...زنیدیگر آتش بای دیگر برای خود بریزید و سیگاری د... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

ها کنند آنها حرکت میزنند و وقتی آدمها و اشیاء بیزارم دوست عزیز! مترکزم را به هم میاز ساخت�ن

ای�نند و مرا به یاد ی اشیاء بیشود دوست عزیز؟! همهمانند! باورتان میجا رس جای لعنتی خود میه�ن

روم و رسگرم که بیرون میها متنفرم. همینکه از آن اندازند و به همین خاطر استای�نی خودم میبی

شوند! انگار همه به کنم که چیزی یاد بگیرم این اشیاء لعنتی مزاحمم میشوم و مترکز میها میی آدممشاهده

اید ای�ن که خودتان ساختهجان بیشود؟!!! ه�ن اشیاء بیکنند! باورتان میآیند و ش� را مسخره میزبان می

گذارند تالشم را کامل کنم آید و ازشان بیزارم چون �یها خوشم �یکنند! همین است که از آنیتان میخرهمس

ام ای�ن را ندارم و این است که هرچه بیشرت و بیشرت سعیو مانند ش�ها بشوم دوست عزیز. تاب این اشیاء بی

هایتان کنم. حتی برخی یز و بدنم را قاطی بدنها بخزم؛ به میان ش�ها دوست عزکنم که به میان آدمرا می

ای از آن ای�نی های ش� بسابم تا شاید بدن من هم یاد بگیرد یا حداقل ذرهکنم بدنم را به تنمواقع سعی می

ها دانید دوست عزیز که تن آدمکنید نصیب من هم بشود، آخر خود ش� بهرت میکه ش� با خود حمل می

 رساناست!

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمهش میید خوابفرمایـ...



دهند! مخصوصا وقتی که ناخواسته تنم شوند و کار دستم میها برخی مواقع موجب دردرسم میاما این سابیدن

ها ن برای آنای�ن مها از تن من بیزارند، خب حق هم دارند دوست عزیز. تن بیخورد. آنها میبه تن زن

شود بوی گند تنم را، که با آن سختی و به زور هزار سوزاند و همین باعث میمانند سم است و پوستشان را می

زنم تا بویم شبیه ش� باشد و بوی خودم را بپوشانم، بفهمند و در یک آن به ادکلن رنگارنگ که به خودم می

کنند و با شوند و بعضی هم لطف میناسزاگویان از کنارم رد می هاام پی بربند. در این مواقع اغلب آنای�نیبی

ها حق زنند. به آننوازند! هر چند باحالتی که انگار به تن سوسک ح�م دست میهایشان صورتم را میدست

کدام از این برخوردها و اتفاقات عزم دهم؛ اما باور کنید که هیچها حق میدهم دوست عزیز، واقعا به آنمی

تان چیزکی هم نصیب ها کشیدم تا از ای�نرا برای یادگیری کم نکردند و هر بار باز خودم را به درون ش� آدمم

 من بشود.

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

و سعی و تقالی بسیار متام زورم را زدم که به  ها با تالشکه در متام این سالگفتم دوست عزیز... خالصه اینمی

توانید مالحظه کنید دوست فردا ای�ن بیاورم و همچون ش�ها بوی خوبی از تنم به مشام برسد؛ اما خودتان می

ا کامل نشده! دروغ چرا دوست عزیز که هنوز هم کامال بوی گَندم از بین نرفته و هنوز هم ای�نم به فرد

ای هستم که بودم و برای همین است که دیگر زیاد به میان ای�نینوز هم به ه�ن بیواقع ه ... درعزیز

توانید به من حق ... اکنون میبینید دیگر دوست عزیزخودتان می ام.خزم و امیدم را از دست دادهها �یآدم

توضیحاتی که دادم  خواهم خودم را خودکشی بکنم! اما امیدوارم بارفته و می ام رسبدهید که چرا حوصله

گویم که به آروزی یک "بعد" خودم را خودکشی خواهم کرد؛ البته بدانید که در "ک�ل صحت و سالمت" می

ام خودم را در آن خودکشی بکنم اتفاقی رخ ندهد وگوی ما و فردایی که قرار گذاشتهی این گفتاگر در فاصله

کنم که ش� دوست داشته باشید که چنان ای�نی به رساغم می الوقوع به رساغم نیاید! البته فکرو ای�نی قریب

گونه هم ش� بیاید؛ اما باور بفرمایید به نفع هر دوی ما خواهد بود که چنان چیزی رخ ندهد دوست عزیز! این

کردن شوید و هم من، البته اگر دوست داشته باشید که برگ دیگری به افتخاراتتان در خودکشیراحت می

ای�نی چون من هیچ افتخاری ندارد و به دهم؛ اما باور بفرمایید بیضافه کنید به ش� حق میدیگران ا

جایی  خانه کلید را بخواهید و جسد متعفنم را به هرتوانید بیایید و از صاحبارزد! فردا عرص میدردرساش �ی

 که دوست دارید منتقل کنید.

 کنم...مایید خواهش میفر ... بحاال بگذریم دوست عزیز، بفرماییداما 

ای دیگر برای خود بریزید و سیگاری دیگر آتش تان چاییکنم دوست عزیز قبل از رفنتبفرمایید خواهش میـ...

 بزنید.
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