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به جای مقدمه

فقط پنج سالم بود که گودال خودم را پیدا کردم .مادرم حامله بود و دختری به دنیا آورد کهه تها آمهد رفهت.
خانه گریه میکرد و در آن گودالی که برای خواهرکم حفر میکردند نمیدانستم قرار است چه اتفاقی بیفتهد.
یک سرگیجه بزرگ در سری کوچک! یککاره حالم بههم خورد و پسربچهی پنج سالهای ناگهان بهال شهد.
مادرم میگوید آن روز وقتی به هوش آمدی دیگر حرف نزدی .دو سال تمام الل بودم ،بهه مدرسهه ههم کهه
رفتم لکنت داشتم و این لکنت تا پانزده سالگی همراهم بود .درسم خیلی خوب بود ،بها ایهنهمهه از مهن در
کالس سوال نمی شد! حاال دیگر وقتش رسیده بود به یکی از لبخندهای توی راه مدرسه پاسخ بدهم اما زبان
خطرناک بود و زندگی رازی که با اللی من میانه خوبی نداشت .باید با لکنتم کل کل میکردم ،بهرای همهین
شاعر شدم.
شاعر شدم که مثل یک شکارچی بروم دنبال شکار ،اما از شکار هم مثل شعر چیزی نمیدانسهتم .هنهوز ههم
وقتی شاعرها از شعر میگویند خندهام میگیرد ،آنها شاعری را ویژهی خواص میدانند ،من اما فکر میکنم
همه وقتی برای اولین بار دلشان میلرزد شاعرند ،فقط کتاب چاپ نمیکنند ،کار خوبی هم میکنند .انتشهار
کتاب مثل داد زدن در بیابان است ،محال است بازتاب صدات را بشنوی ،پس یاد میگیری تنهها در خهودت
زندگی کنی .شعر نوشتن مثل بازی والیبال است ،در ذهن من مدام یکی دارد بازی میکند بهدون ههمبهازی،
بدون توپ ،بدون تور .این فقط تعریف تنهایی نیست بلکه بیشتر استعارهی خانه به دوشی در برهوت است!
یک شاعر واقعی با هر شعری که مینویسد خانه عوض میکند ،فقط آنهایی که مهاجرت کردهاند میتواننهد
بفهمند چقدر از خودشان دور شدهاند .آنها دائم با خودشان حرف میزنند ،چون هنوز کسی را باور نکرده-
اند و با اینکه دائم به خود دروغ میگویند به تنها کسی که باور دارند خودشهانند .برخهی نمهیتواننهد دروغ
بگویند ،برخی میتوانند ،اما نمیگویند؛ مثل من که هرگز دروغ نمیگویم اما طوری راست میگویم که بقیهه
فکر کنند دارم دروغ میگویم .درست است! دارم دروغ میگویم که از آن دفاع کنم! حقیقتی که بها سهوینیت
گفته شود از هر دروغی فجیعتر است! حاال دیگر آنقدر این دروغ را تکرار کردهاند که خود بیش از همه آن
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را باور کردهام .من خودم بودم ،آنها ولی آنطور که خود بودند مرا میدیدند ،بعدها عوض شهدند ،بهه مهن
گفتند عوضی!
اگر سوالی در کار نبود هرگز کسی دروغ نمیگفت ،سوال ضروریست و دروغ ناگزیری! این هر دو به ههم
کمک کردهاند تا دوستان هنوز در غار زندگی کنند .تاریخ ادبیات معاصر انباریسهت کهه از دروغ نگههداری
میکند .دروغهایی که آن را حقیقت کرده با آن توافق دارند .من هم اینجا فقط میتوانم سهطح آب را نشهان
دهم ،سر اگر در آن ببرم غرق میشوم! من اینجا غریبهام! یک مارکوپولوی ادبی که سیر سرگردانی مهیکنهد
در جهان! گاهی این ور گردو ،گاهی آن طرف ،آنقدر گشتهام که دیگر خودِ زمین شدهام ،با این تفهاوت کهه
دیگر خودم را هم دنبال نمیکنم ،فقط مینویسم و میگذارم! اگر همه مطمئن باشند کسی تعقیبشان نمهی-
کند محال است یکی را ببینند که در زندگی سگ دو بزند! مفلوکترین آدمها آنهایی هستند که تقلیهد مهی-
کنند؛ رویای چون کسی بودن ،به چیزی جز نابودی آنکه واقعن هستند نمیانجامد .از طریق دیگهران هرگهز
کسی خودش نمیشود ،من این را از اول میدانستم! برای همین هرگز شبیه کسی نبودم ،جنگ جهانی من و
دیگران نیز دقیقن از اینجا آغاز شد.
خالصه اینکه یک کودک الل در اولین مواجهه با کودکی که حرف میزند ،بی شک بی زبانی را یک نقیصهه
در خود نمیبیند بلکه سخنگویی را بیماری آن دیگری مهیدانهد .حهاال حکایهت ایهن داسهتانکهاسهت کهه
داستانیست برای خودش!
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خانهسوزی

من پشت پنجرهام ،خیرهام به خانهی خاموش روبرو ،آرام و آهسته وارد اتاق مىشود ،خودم را به آن راه می-
زنم اما پیش از آنکه سر برگردانم مىرود .آرام دنبالش مىکنم ،بهدون آنکهه در بهزنم وارد مهیشهوم ،پشهت
پنجرهی اتاق نشسته ،انگار به چیزی دور خیره شده ،چیزی مثل چراغهای سوختهی خانه ،خانهای که هنهوز
دارد در سالهای قبل میسوزد.
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لُرد

خدا بخشندهست ،فراوان مىبخشد به شرطى که قادر باشى واقعن ببخشى .آلن آن روز حالش خوب بود امها
دلش مىخواست خوبتر باشد ،براى همین هوسِ نوشیدنىِ گرانترى کرده بود ،پهالتوش را برداشهت ،یهک
ورى انداخت روی شانهاش و همانطورى که خوشحالىاش مىخورد به دیوار راهرو ،از پلهها ریخت پایین
ت خیابهان ،داشهت واردِ
و از د ِر اصلى ساختمان زد بیرون و بعهد از اینکهه نفهمیهد چطهور رسهیده آن سهم ِ
فروشگاهِ زنجیرهاىِ "ویت رُز" مىشد که چشمش افتاد به کولىِ خیابانخوابى که سمت چپِ در ،آن گوشهه
بینِ سگهاش پهلو گرفته بود ،دست کرد در جیبش ،مشتى اسکناسِ مچاله کشید بیهرون ،شهمرد ،شصهت و
پنج پوند بود ،همه را گذاشت کفِ دستِ کولى تا که از شادىاش لذت ببرد .بعد هم چون کشیشهى مفلهس
واردِ فروشگاه شد ،از محوطهاى که مواد غذایىاش ،تاریخ مصرفشان کم کم داشت تمام مىشد گذشت ،به
بخش نوشیدنیها رسید ،چشمش به بطرىِ گردندرازى افتاد که برچسهبى صهد پونهدى بهه تهنش چسهبانده
بودند ،برش داشت و گذاشت زیر پالتو و مثل لُردى مغرور از فروشگاه زد بیرون!
نشسته حاال پشتِ پنجرهى خانهاش و با هر جرعهاى که مىرود سرباال ،نگاه مىکند به آسمانِ آبى و از خهدا
مىخواهد سخاوتش را بیشتر کند.
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مدینه

خبرنگار است ،میگوید پریروز یازده هزار نفر براى تماشاى اعدامِ متین آمده بودند ،پرسیدم پس کو خبهر!
گفت :دیوانه شدى! مگر ممکن است انتشار چنین اخبارى! گفتم پس براى چه رفتى! تاییدِ بربریّت!
فقط حکومت نیست ،مردم نیز انواع خود را فراموش کردهاند و نوع دوستىشهان جهز خودپرسهتى نیسهت و
انگار از تماشاى مرگ و عذاب دیگران لذت جنسى مىبرند! من هم یک بار مجبور شهدم تماشها کهنم و آن
کابوس هنوز دست از سرم برنداشته؛ فقط هفده سالم بود ،سردخانهای را تعمیهر کهرده بهودیم و بها بهرادرم
داشتیم از چاف به لنگرود برمىگشتیم که دم دماى پل چمخاله برخوردیم به سهیاههى جمعیتهى کهه داشهتند
سوى مدینه ،زیباترین دخترِ شهر ،سنگ پرت مىکردند.
میشناختمش! چند ماه قبلش با پولى که از دخلِ کارگاه پدر کش رفته بودم مشترىاش شده بودم؛ چند سالى
از من بزرگتر بود ،سوادِ چندانى نداشت اما یک مهربانىِ بزرگ عرفانش بود و از هرچه درمهیآورد ،عهالوه
بر خانوادهی فقیرش ،تور محمود ،شل سکینه و کاظم غوز هم نصیب میبردند .حاال مدینه را در مرکز دایره-
ای تا گردن فرو کرده بودند در خاک ،نیمى از محیط دایره ،در تصرفِ جندههای چادرپوشى بهود کهه نمهی-
دانستند دارند خودزنی میکنند و از نیم دایرهی بعدی التهایى سنگ مىپراندند که بى شک از مدینه لذت-
ها برده بودند .با چه زحمتى خود را رسانده بودم به صف اول که فقط اشکهام را نشانش داده باشم .هنهوز
چند سنگ مانده بود تا تمام کند که آن چشمهاى درشتِ عسلى مرا دید ،دید که دارم زار مىزنم و با همهان
چشمهاى وا مانده گردن کج کرد و آهى کشید و تمام!
هنوز به هر کشورى که سفر میکنم ،در فاحشهخانهها دنبال مدینه میگردم که با آن چشمهاى وا داشت می-
گفت نگاهم نکن پسر! الاقل تماشا نکنید لعنتیها!
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ختنه سوران

او را از اعیانىترین روسپیخانهى برلین پیشکش نکرده بودند .در یک پارتیِ آنچنانی به پستم نخورده بهود،
آن روز لب خیابانى که مىگوی ند کثیف است منتظر بودم که سوار ماشینم کرد .تازه پایش را این ورِ باغِ بلوغ
گذاشته نگذاشته با دو چشم شهال ،موى طال ،بی پدر آنقدر خوشگلی مىکرد که ناغافل از خانهى خالی سر
درآوردیم .همین که لخت شد ،طوری که لبِ پردهى سینما نشسته باشی و تهازه پایهت را آن ورِ پهرده تهوی
فیلمِ "چشمهاى کاملن باز" نیکول کیدمن گذاشته باشهی و کیهرت از درزِ زیهپ زده باشهد بیهرون ،ناگههان
چشمش روى خطی افتاد و همینطور ،یک دقیقه وا ماند که سلمانیِ ریغماسهى در ختنهه سهورانِ تهوپی کهه
برایم گرفته بودند ،سرِ کلهاش انداخته بود .زنها دایره دُنبک مىزدند و کم که مىآوردند طشهت و جفتهک!
دو سهتاشان هم که شکرِ خدا پسرنزا بودند ،سنگِ خودشان را به سینه میزدند و مىخواستند پوستِ کیرم را
باال بکشند تا بى آنکه خایهى پوست نازکِ دکترِ زنان را ماالنده باشند صاحبِ نوزادى پسر شوند .پهدر و دو
عموى نامردم ،مرا که در آغوشِ مادربزرگ مخفى شده بودم ،از هر طرف گرفتند و برای اینکه جُهم نخهورم،
چمبک لبِ حوضی نشاندند که از ترس داشتم توش میشاشیدم ،با دو دستِ کودکم کیرم را گرفته بودم کهه
ناگهان سلمانیِ ریغو ،تیغش را درآورد و چپ و راست روی سهنگِ مصهقل کشهید و انگهار کهه دارد بچهه-
خروسى را سر مىبرد ،برقی سرش را قاپید و تراشید و در چشم به هم زدنی ،خانمها طوری آن پاره پوست
را باال کشیدند که الکردار ردخور نداشت و حاال همهشان پسرى دارند که همنام من است .بیخود نیست کهه
حتى در برلین ،هر که مىخواهد "سینگل مام" شود ،سراغ من مىآید که پاتوقم نبشِ همان خیابانىسهت کهه
مىگویند کثیف است.
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پارتنر

اگر مىدانست که مرگ فقط تنهاترش مىکند هرگز خودش را نمىکشت .ازم مىترسید ،مهىگفهت ههر کهه
بهت نزدیک شده حاال فقط خاکسترش مانده باقى .دوست داشت امتحانم کند اما نمىخواست بسوزد .گفهتم
نترس! بیا جلو! سینههات را بِهم بچسبان ،سفت بغلم کن! من آنقدر هم که فکر مىکنند سرد نیسهتم .کهاش
همانقدر که در درون مىسوختم بیرونم نشان مىداد .کاش اینقدر عصبى و بداخالق نبودم ،مثل بهار بهودم،
گل مىدادم بیدلیل ،بىمنّت ،و در هوا پخش مىشدم مثل عشق .تبعید مثل گهور اسهت ،دفهن مهىشهوى در
حالى که زندگى مى کنى .باید یاد بگیرم به یکى مهربانى کنم ،بعد به یکى مهربهانى کهنم ،بهاز ههم بهه یکهى
مهربانى کنم ،هیچ چیزِ این زندگى ،جز این نمىارزد .اگر مىدانست که من فقهط تنههاترش مهىکهنم هرگهز
عاشقم نمىشد .ازم مىترسید ولى آمد جلو ،سه هفته در آغوشم داغ شد ،آنقدر داغ کهه دیگهر چیهزى از او
نمانده بود باقى ،نباید پرش مىدادم .از وقتى که رفته بیشتر براش کادو مىخرم ،هنوز یادم مىرود کهه دیگهر
نیست ،این تىشرت را پریروز براش خریدم ،آن کیف چرمى را نمىدانم کى ،از وقتى که رفته بیشهتر هزینهه
مىکنم .دیگر وقت خالى ند ارم ،همه جاى من و این خانهه در اشهغا ِل اوسهت .امشهب بهاز رفهتم بهه همهان
رستورانى که با هم مىرفتیم .باز آن روبرو نشسته بود و هى برام لقمهه مهىگرفهت و ههر بهار انگشهتههاى
باریکش بینِ دندانهام گیر مىکرد .بشقابم که خالى شد ،بیست پوند گذاشتم سرِ میز و زدم بیرون.
وقتى رسیدم خانه ،تنهایى باز صدام زد و تازه یادم آمد که باید ده پوند مىدادم.
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مالقات هفتگی

گوشیِ آیفون را که برداشت صدای نازی گفت :ماریا هستم.
ه خوش آمدی سارا! بیا باال!
روبروی آینهی قدّی ایستاد که دستی به سر و رویش بکشد .چیزی نگذشت که صدای درِ ورودی درآمد.
ه هر دفعه خوشگلتر میشی.
ه مرسی
ه چرا موهاتو کوتاه کردی! حیف نبود!
ه احتمالن منو با یکی اشتباه گرفتین ،من ماریام!
ه دفعهی قبل خیلی زود رفتی ،نشد پذیرایی کنم.
ه شما حالتون خوبه!
ه مهم نیست سارای نازم ،تا من میزو بچینم لباست رو اون اتاق دربیار.
ه ببخشین من زیاد وقت ندارم باید زود برم مشتری دارم.
دست کرد توی جیب شلوارش ،چک پولی صد هزاری کشید بیرون و داد دستِ ماریا.
ه با این پول دیگه میتونی همون پیرهنی رو که پارسال توی پاساژ کوروش دیده بودیم بخری.
ماریا بستهی پولی از کیفش درآورد و سی اسکناس هزاری از آن جدا کرد تا باقیِ پول را پس بدهد
ه مثل اینکه یادت رفته عزیزم ،قیمتِ اون پیرهن مقطوع صدهزار تا بوده!
ماریا هم که انگار از دست و دلبازی مرد خوشش آمده بود اسکناسها را همراه چک پول و یک مرسیِ ریهز
توی کیفش گذاشت .بعد هم آرام دست مرد را گرفت و با هم به اتاق خواب رفتند .همین که بر لبهی تخت
نشستند
ه واسه چی معطلی زودباش دیگه!
ه مگه عجله داری غذای دلخواهت رو پختم ،اول بریم شام بخوریم وقت واسه خواب زیاده.
ماریا هم که دیگر عصبی شده بود ،کمی صداش را بلند کرد ،گفتم که مشتری دارم بابا زود باش! بعد هم در
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چشم به هم زدنی لخت شد .داشت میرفت زیر پتو که چشمش افتاد به عکهسِ روی دیهوار ،خشهکش زده
بود ،شباهتی نزدیک به حسی دور داشت.
ه آقا صاحب اون عکس کیه
مرد هم که حاال لخت شده بود ،همزمان که داشت دست راستش را دور کمر ماریا حلقه میکهرد گفهت تهو
واقعن توی این شغل مسخره گم شدی یا منو گیر آوردی! بعد هم جستی زد آن طرف ماریا که آسانتر بهه
عکس چشم بدوزد .حاال چشمهاش مثل عدسی دوربین عکاسی زوم شده بهود روی صهورت زیبهای تهوی
قاب ،پاهاش را کامل دراز کرد ،دست چپش را آرام روی سر ماریا گذاشت و فشهارش داد تها بهرود پهایین!
ماریا هم با لبهاش ،پیراهنی پالستیکی تنِ کیرش کرد و سفیدیهای ران را لیسید.
سارا سراپای مرد را در برگرفته ،لخت و عور توی چشمهاش نشسته بود .مرد با چشمههای بسهته در داالنِ
لذت میدوید ،راهها بازتر شده بودند ،جادهها درازتر ،حاال با اینکه نزدیکِ قله بود ،باز داشت مهیدویهد کهه
ناگهان داد زد جآاان! بسّه سارا بّسه! مرسسیی! بعد هم نیم غلتی زد و بر پهلوی راسهت ،رو بهه دیهوار دراز
کشید.
ه میدونی سارا! من با خیلیها بودم اما این فقط تو بودی که شروعم کهردی ،ادامههم دادی و مهیدونهم کهه
باالخره تمومم میکنی .کنار تو حتی مرگ هم لذتبخشه ،همیشه وقتی بغلم میکنی ،مثل یهه اسهب وحشهی
توی داالن تنگ و تاریکی چهار نعل میتازم ،اونقدر میرم که بعد به قله میرسم و از اون باال مثل یه قطهره،
یه قطرهی زالل پرتاب میشم پایین ،آخه چرا پیشم نمیمونی واسه چی با مهن زنهدگی نمهیکنهی "حهاال
اشک سراسر صورت مرد را خیس کرده" .مطمئنم که تو هم عاشق منی ،و اال هر جمعه درست سهر سهاعت
هفت با یه ریخت و قیافه تازه نمیاومدی پیشم ،تو منو دوست داری مگه نه! با توام سارا! عشقبازی با منو
دوست داری مگه نه! سرش را برگرداند ،سارا باز رفته بود.
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Leave me alone

وقتى که در را باز کردم ،بغلم نکرد ،مثل همیشه نبوسید ،عصبانى بود ،به طرز فجیعى شاکى! توى دلم گفهتم
کونِ لقت ،اصلن به تخمم! بعد هم رفتم نشستم پشت میز تحریر و سرم را مثل کیر فرو بردم توی کهامپیوتر،
همزمان که داشتم تایپ مىکردم ،زیر زیرکى ،یک جورهایى چریکى یعنى همانجورى که دخترهاى ایرانهى
پسرها را دید مىزنند ،چشم چپم را دربست داده بودم به یک تپهى سفید که دمر افتاده بود روى کاناپه ،انگار
دلش درد گرفته باشد .تپه آرام آرام داشت بدل مىشد به چیزى شبیه درکهه! گفهتم بهه درک! و رفهتم آرام و
تخت دراز کشیدم روى تپه اما یککاره انگار گودزیال از کوره در رفته باشد داد زد ! Leave me aloneحهاال
سوسک شده بودم شدید! اما سوسه هم نیامدم براش!
یواش بغلش کردم گفتم چته نازم! خطایی سر زده از من و احتمال دادم که نانسى ،همکهار کمربهاریکش،
دربارهى پیشنهاد بى شرمانهاى که کرده بودم بهش ،چیزى گفته باشد به سیلویا که اینگونه مثل برج زهرمهار
سرم هوار شده ،اما پیچى به کمر زنبورىا ش داد و تپه را طورى برد به آشپزخانه که کاناپه دیگهر زیبها نبهود
پدرسگ! دو گیالس کمر باریک و بطرى شراب برداشت و هر سه را گذاشت روى میز تحریهر و گفهت کهه
همکارش دیگر دارد شورش را درمىآورد ،چنان جفت کرده بودم که انگار هرگز یکى زیر نافم زندگى نمى-
کرد اما بالفاصله گفت مایکل آدم بى ظرفیتىست ،امروز گفته پارتنرش نانسی قهر کرده و خانه را ترک کرده
دعوتم کرد به خانهاش .گفتم خب اینکه چیزى نیست ،حتمن مىخواسته تنها نباشد ،اما گفت نه احمق جان!
رسمن از من خواسته با او بخوابم .گفتم که چى واقعن براى همین ناراحتى خب تو انهدامى دارى جهآاان،
هر که نخواهد با تو بخوابد بی شک مغز خر خورده! مایکل هم پیشنهادى کرده ،مجبورت که نکرده عزیهزم!
مىگفتى نه و خالص! گفت چنان خواباندم توى صورتش  ...و صداش عینهو همان سیلى که خورده بودم از
نانسى ،توى گوشم صدا داد .برخى زنها گاهى این طورىاند ،مدرن نیستند ،ظرفیت ندارنهد ،بایهد مواظهب
بود.
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ناموس دزدی

خدایى تا دو سال پیش که گاهى پیش ما کار مىکرد مالى نبود ،احتمالن تلویزیون به اینا چى چى وصل مى-
کنه تا به چشم بیان ،وگرنه این خانم رو ما گرفته بودیم ،گاییده بودیم و اصلن ندیده بودیم ،ولى دیشب کهه
دو تا از کسندیدهها دقیقن ده دقیقه دربارهى چیز شترى و چاک پستانِ این لعبتکِ مستان ضهرِ مفهت زدنهد
تازه فهمیدم تلویزیون باالخره این بیچاره رو هم معروف کرده .خاموش کن این المصبو! تعارف که نهداریم،
تو هم دیگه پوست کیرت کنده شد از بس بهش فکر کردى ،ول کن دیگه! سالها به هم وفادار بودین اما هر
روزتون همونجورى بود مگه نه! خب حاال یکىتون بریده زده به صحراى کربال تا تنوّعى بشه ،حهاال ههم
الاقل چیزى تغییر کرده و امروزش مثل دیروز نیست ،اینکه خیلى خوبه! چقدر آروم بُر مىزنى زود باش! تو
اعصاب معصاب ندارى مىدونم ،مىدونى بهت خیانت کرده اما با اینکه ازش متنفرى نمىتهونى بهىخیهالش
بشى ،اینقده خودتو سرزنش نکن! تو بى ناموس نیستى االغ! درکت مىکنم ،سکسِ خوب آدمو خراب مهى-
کنه ،وقتى مىذارى توش ،عینهو چى چى زنده مىشى و حس مىکنى داره روش مىشاشه ،اینکه بهد نیسهت
خره ،باز خودت رو بزن به خریّت ،حالتو بکن! حالت اینجورى بهتر مىشه ،هى بهش گیهر نهده! مههم ایهن
نیست که با کى داره حال مىکنه ،مهم اینه که اینجورى دارى حالشو خراب مىکنى .تو یه عمر بردى حهاال
فکر مىکنى که زنت رو باختى در حالى که دارى اصلن بازى نمىکنى ،بازى کن! وگرنهه از مهن نمهىتهونى
ببرى ،ببین برام بىبىِ دل اومده ،کارتِ بعدى رو بکش! زود باش! همه آدمها بعد از مرگ فاسد مىشن ،زنت
قبل از مرگ شده ،مىخواى حتمن بمیره
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ورطه
در حالِ عشقبازی بودیم که موبایلم زنگ خورد ،سرم را از الی پاها درآوردم ،دستم دراز شد و گوشی را که
صدای زنگ دومش هم داشت در میآمد ،از کنار تخت برداشتم .نگاه کردم ،بر صفحه اسم حمید افتاده بهود
که بعید بود از روی مالل و بی حوصلگی زنگ زده باشد ،مدت زیادی نبود که هم را میشناختیم .درست ده
ماه پیش ،توسط همسرش ماریا که همکار من است به میهمانی سهالگرد ازدواجشهان دعهوت شهده بهودم و
همدیگر را مالقات کرده بودیم .برخالف ماریا که مطلقن اهل کتهاب نبهود و نیسهت حمیهد ههر شهبه روی
سطرهای رُمانی که تازه هم منتشر شده باشد میخوابد و همین باعث شد که در همان اولین برخورد ،رابطهه
عمیقی بین ما شکل بگیرد ،طوری که طی ده ماهِ اخیر ،هیچ جمعهای را بدون شبنشینی در خانهی همدیگر
سر نکردیم.
کم کم داشت صدای زنگ سوم هم درمیآمد که خانم سرش را از زیر پتو درآورد و داد زد:
خفه میکنی اون قارقارکت رو یا خفهش کنم!
ه ببخش عزیزم! مجبورم اینو جواب بدم ،مهمّه!
سپس با نرمهی انگشت سبابه ،دکمهی سبز روی موبایل را فقط لمس کردم.
ه چطوری رفیق ،خوبی!
ه هومن به دادم برس! من گند زدم ،دارم میمیرم هرچه زودتر باس ببینمت!
ه حاال چرا گریه میکنی کسی مُرده!
ه نه! خودم مُردم ،جانِ ماریا االنه که بمیرم!
ه بگو چی شده اینطوری تا بیام ببینمت خودم هم میمیرم.
ه نه الزم نیست زحمت بکشی من میآم پیشت ،توی راهم.
ه باالخره نمیگی چی شده
ه چرا! واسه همین دارم میآم! من خائنم هومن ،دیگه قادر نیستم توی چشای ماریا نگاه کنم ،واسه اولین بار
بعد از یازده سال زندگی مشترک ،امروز منشیم گولم زد ،من به زنم خیانت کردم هومن ،میفهمی!
ه فکر کردم چی شده ،حاال کجایی!
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ه ده دقیقه دیگه میرسم خونهت.
ه اوکی ،منتظرم.
همین که قطع کرد پتو را کنار زد ،به ماریا گفت زود باش! مهمان دارم!
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شوهرداری
وقتی زیاد میخوابم افسرده میشود ،پنجرههاش را چارتاق میکند تا بادِ سردی بیاید و بیدارم کنهد .بها همهه
چیزِ هم کنار آمدهایم ،دیگر نه من به اتاق تنگ و طاقِ کوتاهش گیر میدهم ،نه او بیهوده گرد و خهاک مهی-
کند .هر جا که میروم دلش تنگ میشود .من و خانه اغلب تنهاییم ،غنیمتیست این تنهایی که راحت هم به
دست نیامده ،البته خیلیها قدرش را نمیدانند ،پنج روزِ هفته را بکوب کار میکنند که آخهر هفتهه در خانهه
استراحت کنند اما تا میرسند به یکشنبه خسته میشوند ،نمیتوانند خانگی باشند ،میروند بیرون ،میزنند به
دریا که توی جمع لخت شوند .هیچکس دوست ندارد در ساحلی خلوت آفتاب بگیهرد .آن مهنِ کهاذبی کهه
دست و پا کرده در سکوت میزند به چاک!
آخرِ هفته آدمها بیکارند ،فقط با خودشان کار دارند اما چون خودی در کار نیست دیوانه میشهوند ،بیخهود
نیست که آمار قتل و جرم تهِ هفته میرود باال.
آخرِ هفته دنیا دیوانهست ،آدمها تهیترند ،با درون خالی هم که نمیشود گفتوگو کهرد ،پهس مهیرونهد در
کافهای که گوشی پیدا کنند ،مثل من که ترجیح دادهام بیایم بار ،بنشینم پشتِ این میز و از لیوانِ آبجو سهرباال
بروم ،الاقل اینطور میشود گاهی نگاهش کرد تا اینهمه تنها توی خودش ننشیند .موهای سیاه کردهاش که
پیچ خورده و کمی پایینتر روی شانه ها پخش است حاال دیگر طنابِ دارم شده ،زیر زیرکهی دارم زیبهاترین
گور جهان را که آخرین جای زندگیست دید میزنم .انگار از خجالتی که خرج میکند چشمهام ذلّه شهده،
بلند میشود .همین طور که دارد میآید جلو ،نمیآید که! میخرامد! مانهدهام چطهور ایهن صهورت کوچهک
چشمهای به آن درشتی را کول کرده ،رسیده حاال کنار میزم.
_ میتونم بشینم
_ خواهش میکنم
از شهر گفت و شنبهی سرد و تاریکش و اینکه حوصلهاش از خانه سر رفته آمده اینجا سیگاری بگیرانهد و
گیالسی بنوشد توی جمع .من هم کم کم از خانهام گفتم که دیگر دلش تنگ شده و باید برگهردم تها از ایهن
بیشتر تنها نماند ،سرآخر هم دعوتش کردم تا اگر مایل بود کنار مها باشهد .او ههم بعهد از اینکهه عیهنکش را
برداشت و باز گذاشت و با انگشت هُل داد سمتِ پیشانی گفت خانهی سخنگو! باید دیدنی باشد ،فقط اجازه
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دهید از همان شرابی که داشتم میخوردم بطری بگیرم و بعد برویم .وقتی رسیدیم حتهی حهالِ خانهه را ههم
نپرسید ،فوری نشست روی کاناپه و خواست بطریِ شرابش را باز کنم .گهیالس ِپهر را کهه دادم دسهتش ،بها
دست دیگرش مرا کشید روی کاناپه و گفت چیز دیگری الزم نیست ،بعد هم یک تکه سرخی ریخهت روی
گردنم ،طوری بغلم کرده بود که انگار میخواست زمین را نگه دارد تا نچرخد دیگر ،تنش پر از پیچ و خهم-
های کوچههای لندن بود ،پس از گشتِ کوتاهی روی نقطه نقطهی اندامش ،با لب از الی پستانههاش رفهتم
روی گردن و پیچیدم پشت گوش و تا یواش گفتم احساس میکنم دارم عاشقت میشوم ،مثل مهاهی سهفید،
پیچِ مالیمی به تنش داد و ایستاد باالی سرم و همانطور که داشت با متانت دکمههای پیرهنش را مهیبسهت
گفت :ببخشید! من شوهر دارم.
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ارباب پسر

پدرش چند هکتاری شالیزار داشت که آن را به دهاتیها اجاره داده بود ،برای همین او را اربهاب پسهر صهدا
میزدند .آن شب با تفنگ سرپُرِ پدر بزرگ ،برای شکار سرِ زمینشان رفته بود که برف غافلگیرش کرد .می-
خواست برگردد اما ماشینش را که سرِ جاده پارک کرده بود پیدا نمیکرد .آسمان در هر چهار جهت صفحه-
ای سفید گذاش ته بود و او حاال دیگر راهی نداشت مگر اینکه با قلمِ پاها بر یکی از ایهن صهفحات بنویسهد،
پس سمتی را گرفت و آنقدر رفت تا پنجرهی روشن قهوه خانهای که پایتخت دهات بود ،خودش را از دور
نشان داد .صدای سوختن هیزم در بخاری سفالی و دودی که مثل ابری داغ اجهازه نمهیداد سهقف را ببینهی،
قهوه خانه را به سونای بخار بدل کرده بود ،جای سوزن انداختن درش نبود ،تا آمد کهه در گوشههای بنشهیند
صدایی گفت:
_ ارباب پسر بما
بعد هم احتمالن با هزار نفر روبوسی کرد ،تفنگ را که بر شانهاش دیدند بهی آنکهه لهب تهر کنهد داسهتان را
گرفتند و حاال هر که میخواست شب را در خانهی آنها بگذراند .سرانجام یکی از این دعوتها را پذیرفت
و آن شب به خانهی مَشتی نصرت کدخدای ده که تازه از مکه برگشته بود و حاال حاج نصرت صداش می-
زدند رفت .حاجی زن زیبا و کم سن و سالی داشت که یک اهللِ احتمالن نیم کیلویی را به گردن گرفته بود ،تا
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
چه دارد سرِ سفره حاضر کند .آخرین باری که در این خانهی درندشهت خوابیهده بهود سهیزده سهال بیشهتر
نداشت ،آن موقع هنوز زن اول کدخدا عمرش را نداده بود به کسی ،دخترهاش هم نرفته بودنهد بهه خانههی
بخت ،تا دم دمای صبح در همین اتاق بغلی با سلیمه دختر ته تغاریِ حاجی خالهبازی کرده ،زیر نهوری کهه
برف گرفته بود از ماه و تابانده بود بر پنجرهها ،او را الی دو پا خوابانده بود و همچنان که پایین مهیرفهت و
باال میآمد و صدای خش داری توی گوشش میگفت تندتر ،محکمتر ،یک تکه از نور ماه افتهاده بهود روی
اهلل که حاال الی پستانها گیر کرده.

تختخواب میز کار من است

کمی مکث میکند ،بعد هم به پشت دراز کشیده از خانم میخواهد بنشیند روی ...حاال زن باال و پایین مهی-
رود و با هر آخی که میکند ،اهلل مثل آونگ ساعت دیواری میرود چپ و میآید راست ،ناگهان یادِ بسم اهللِ
کدخدا میافتد که تازه از حمام برگشته و با موهای هنوز خیس ،تا سرِ سفره مینشیند ،دو دستش را میبهرد
باال و میگوید بسم اهلل و در حالی که پلو را مشت مشت توی دههانش فهرو مهیکنهد ،اهلل ههم چهارزانو در
خیالش نشسته ،خودخواهانه میخواهد که دوری کند از شیطان ،پیشِ زنش نخوابد امشب.
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در ندارد یا

زیرِ آفتابی که بر همه جا افتاده بود عمود ،با مادرش آمده بود لب دریها ،نشسهته بهود روی داغهی ماسهههها،
موجی آمده بود و خودش را ماالنده بود مَلس به پاهای تا زانو برهنهاش ،مثل مردی که در میهمهانی مجللهی
دعوت به رقص بکند ،آنقدر وقار داشت که دختر نتوانسته بود جواب رد بدهد ،پا شد ،شلواری که پاچهاش
را تا زانو باال زده بود درآورد ،تیشرتِ صورتیاش را کند و حاال مانده بود از کجا وارد شود ،نمیدانست که
در ندارد دریا ،نیم نگاهی به مادر انداخت و دستی تکان داد و با موجی که آمده بود رفهت ،مهادرک بهه تهنِ
تراشیدهی دختر زُل زده بود که کم کم داشت در آب گم میشد ،موجهای بی شماری آمده بودنهد و دسهت
خالی برگشتند ،حاال آفتاب افتاده بود اُریب روی آبها و دخترک نیامده بهود هنهوز ،مهادَرک مانهده بهود از
کجای صحنه خارج شود.
در ندارد یا
از هر طرف که میروی دریاست
از هر طرف در واست
در ندارد دریا
از آب متنفرم!
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الله

رویا مرا به جایی نمیرساند! مرا برای باختن آفریدهاند ،یکی در مغز من است که میگوید بباز! تا مهیتهوانی
خراب کن با هیچکس نساز! تو را برای تاختن آفریدهاند! خالی شو که سبکتر بال بزنی ،نباید به ایهن زودی
جا بزنی ،تو را آفریدهاند که جا باز کنی .این جاده نامش جادهست چون پیشتر یکی را به جایی رسهاند کهه
جای اوست نه تو! جاده پیشتر به یکی جا داده حاال اشغال شده باید آشغال باشی که حهوالی آن هنهوز بهال
بال میزنی .نمیشود به جایی رسید مگر اینکه از جاده منحرف شوی.
و تو اولین جادهای بودی که در آن چپ کردم ،هوا نسبتن سرمهای بود ،ما هر دو باالی پل بودیم ،چشم تهو
را که افتاده بود در آب غواصی گرفت و مرا که یککاره کور شده بودم ،دیگر پهس نهداد ،نهه چشهم داشهتم
ببینم ،نه دیده میشدم ،بلد نبودم فکر کنم چون مغز را فقط برای تزئین در ویترینم گذاشته بودند و از آنهها
که کم کم لخت میشدند بدم میآمد ،وقتی که زیرِ آب میرفتند نوبت به مخفی زودتر میرسید .آنهها فقهط
شبیه چیزی بودند که پنهان میکردند ،آنچه نشان میدادند فرقشان بود ،آنها کمی از تو بودند و مثهل مهن
فقط با تو بودند ،امیر و حمید و همکالسیات رضا ،حتی همکارت مرتضی ،همه عاشقت بودنهد ،فقهط مهن
نبودم ،نه عاشق بودهام مثل بقیه ،نه آنچنان تنها که مثل بقیه اندوهگین باشم ،ماندهام چرا شاعر شدهام!
البته ازدواج تو الزم بود ،الزم بود یکی تو را ببرد ،یک چیزی باید گاهی کم باشد ،وگرنه شهاعر نمهیشهدم،
شاهد نمیشدم که بنویسم هنوز دست نخوردهای ،دست کسی بهت نخورده ،جز آن بسهیجی کهه رفتهه بهود
جنگ و حاال دیگر دست ندارد .آنچه هست حاال دیگر نیست ،همه چیزی با تو به دنیا آمد ،تهو دنیهای مهن
بودی ،نباید از دنیا میرفتی ،در زندگیِ همه روزی هست که هرگز تمام نمیشهود ،مهن امها تهو را در شهب
دیدم ،دیشب دیدم ،هر شب...
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هی کلمه!

مرا فقط کلمات میشناسند و من فقط با کلمات رفیقم .همیشه با شعر رقابت داشتم ،فقط با شعر! هرگهز بهه
هیچ شاعری حسادت نکردهام ،حتی به ناظم حکمت که در این خانه یک اتاق داشت ،فقط من اینجا زندگی
میکنم ،توی این صفحه مادر پیدا نمیکنی ،پدر وجود ندارد .جای آنهها در ذههنم مهار مهیلولهد و در دلهم
قورباغهای که هر چه میجهد میخورد به دیوار و برمیگردد .هی تو که پشت این مانیتور نشسته میخواهی
داستانی بنویسی که جملهی اولش گم شده ،دنبال فعلی میگردی فراری که وقتی تو را دید ،بزند به چاک و
زیرِ خودکارت مثل شیطان دنبالش بدوی ،برسی به ته ،تهِ این داستان که جملهی اولش مثل تو گم شده پهیِ
فردا میگردد! پیش از آنکه بیایی پدربزرگت رفته بود ،مادربزرگ هم کمی دیرتر ،بعد عموها ،عمهی مهربهان
و خالههات  ...همه رفتند! فقط تو اینجا زندگی میکنی ،هی کلمه!
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عشقِ کول
بسیار ظریف است ،زیبایىِ درخشانى دارد اما یک جورهایىست که آدم دلش نمىآید بهش دست بزند ،مى-
ترسد انگولکش کند یکهو ترک بردارد ،بشکند! این اواخر هم زیاد دور و برم مىپلکد ،دیروز از پشت میزش
بلند شد و با کلى ناز و کرشمه آمد درست جلوى چشمهام و پرسید شاعرها و نویسندهها از لحهاظ عهاطفى
چه فرقى با هم دارند! تعجب کردم! ما اصلن این حرفها را با هم نداشتیم اما یککاره گفتم شاعر فقهط بها
سوژهاش چند بار مىخوابد که عاشقش شود و شعرش را بنویسد ،وقتى هم که کارش را مىکنهد راههش را
مىگیرد و دِ فرار! یک نویسنده ولى بیشتر با مغز طرف ور مىرود ،آنقدر مخش را مىگاید که دیگر بهه درد
هیچ بنى بشرى نمىخورد! جا خورده بود ،چشمهاش چهار تا شده بود اما از رو نرفت و باز پرسید حاال اگر
هم شاعر و هم نویسنده باشد چى! دلم براش سوخت ،طفلى!
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دره

در را که باز کردم ،بهشت را در خانهى بهم ریختهام ریختند ،جفتى چشم داشت جهاندیده! بینى خودِ قلهم،
لبهاش مکیدنى ،فروکردنى و تا بخواهى خوردنى ،پالتوش را کهه داد دسهتم ،اول آویخهتمش روى خهودم،
نشناختمش اما بویى داشت شدیدن فرانسوى مثل شانِل که مردانهاش را تهازه کهش رفتهه بهودم از فرودگهاهِ
فرانکفورت ،عجب گردنى! واى جفتى پستان داشت خداپسند ،کمرباریک و باسنگنده ،طورى که تا نداشت
بین آنهایى که تا آن روز خریده بودم ،شلوارش را که در آورد ،روى تکهاى از هواى اتاقم برف باریهد ،دراز
کشید ،پاها هر دو با هم تا بناران وا شد ،ژیمناست بود احتمالن ،کم آورده بودم ،کمى خهم شهدم ،بعهد ههم
ناگهان تمام ساختمان بدن انداختم روى او ،چقدر نرم! آرام فرو کردم ،اما چه فایده! سنگریزه انداختهه بهودم
در درّه.
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دنیا

زمین زهدان مادر است و کاشتن ،به دنیا آوردن! با اینکه او را کاشتهاند در زمین اما سنگش میزنند که از دنیا
برود! دنیا تازه آمده بود ،قرار نبود اینهمه زود از دنیا برود.
چقدر سنگ شدهاند اینهایی که دارند سنگ جمع میکنند و دست آنهایی میدهنهد کهه سهنگ مهیپراننهد.
خیلی از اینها یک روز به دنیا دلبسته بودند ،خیلی از آنها با دنیایی بودند که کم کهم دارد از دنیها مهیرود،
رفتهست!
دنیا ،دنیا ،دنیا! تا همین چند لحظه پیش ،تو زیباتر از زندگی بودی.
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وداع

همه منتظر مرگ پدر بودند ،دعا میکردند زودتر بمیرد و از این بیشتر درد نکشد .پهدر امها منتظهر مهن بهود،
دوست داشت برای بار آخر هم که شده چشمی با هم داشته باشیم .این را هیچکس نمیدانسهت ،فکهرش را
هم کسی نمیکرد ،اصلن از کجا باید میدانست آن روز روانکاو مجرّبی به بالین پهدر آمهده بهود و پهس از
معاینه و تحقیق به خواهرم گفته بود اگر که میخواهید پیرمرد زودتر خالص شود بهتر است پسر سفرکرده-
اش بیاید تهران یا اگر نمیشود از طریق اسکایپ با او وداع کند.
آن روز سرِ کار بودم که خواهرم زنگ زد ،از قرار معلوم دو سالی میشد که پدر تصادف کرده بستری بهوده
اما من تازه داشتم خبردار میشدم .حالش آنقدر وخیم بود که پزشک معالجش مانده بود چرا نمیمیرد! مهن
آن روز لندن نبودم ،مشغول اجرای برنامهای در برایتون بودم ،پس به کافه نتی رفتم و از طریق اسهکایپ بهه
یکی از اتاقهای بیمارستانی که میخواست پدرم را بستهبندی کند وصل شدم .هرگز نمیتوانستم تصور کنم
اینهمه فامیل دارم ،همه دور تخت پدر جمع شده بودند ،حاال دوربینِ تبلتی را روی چهره نحیف پهدر زوم
کرده بودند .دو سالی میشد که بیهوش بود اما نمیرفت ،منتظر بود که برگردم! همانطوری که غرق چههره-
اش بودم گفتم مرا ببخش که آنجا نیستم پدر! اما چیزی نشنیدم ،گفتم تو تنها کسی هستی که هرچهه بهرایم
کرد پاسخی نگرفت ،باید آنجا میبودم پدر ،اما نمیتوانم ،ممکن نیست! نمیآیم! هنهوز لهبههایم بهه طهور
کامل روی میمِ نمیآیم ننشسته بود که بابا پا شد ،دست زن زیبایی را که تازه رسیده بود گرفت و عاشقانه با
هم رقصیدند ،کسی آنها را نمیدید ،همه گریه میکردند!
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کالهِ آشپز

رسیدهام به قتلگاه ،االن است که او را ببینم و اجرای تمام نقشهای غمانگیهز زنهدگی را بهه مهن بسهپارد .از
ایستگاه که زدم بیرون ،یک تاکسی که مثل گردو مرا از شاخهای کنار خیابان چید ،انداخته جلوی کافهای کهه
صاحبش پیرمرد زه وار دررفتهایست .گریه که چون پرندهای روی صورتِ پر چروکش نشسته بود حهاال پها
شده ،لهستانی از زیر میز کشیده بیرون تا بنشینم .پشت میز روبرو هم زنی نشسته که غم چون بیهدِ مجنهونی
رمبیده بر سر و روش ،هرچه سعی میکند به دیروز برود نمیشود ،ای کاش میدانست هرچه هسهت امهروز
است! من اما وضع بهتری دارم ،چون کلمه میتواند مرا در همین کافه خاک کند .هنهوز نیامهده و مهن هنهوز
زندهام ،این روزها عشق قراردادیست که تنها بین دو دیوانه منعقد میشود ،وگرنه جز به جانب انزجار نمی-
روند آنها که عاشقِ همند! با اینهمه باز آمدهام اینجا که دلم را تنبیه کنم .من از پاریس میترسهم ،تهاکنون
دو بار مرا کشته ،بار اول آن دو سالی که با یکی بودم .او خیلی میدانست ،پس بدون آنکه بداند ،میدانسهت
و همین ارتباط را غیرممکن میکرد .بار دوم آن شب که با یکی دیگر بودم و به او فکر میکردم .همه با مهن
بودند ،من با کسی که همه پیچ و خمهاش را چشم بسته میرفهتم .همیشهه او روی دلهم سهنگینی کهرده در
پاریس ،همیشه پاریس با او بوده ،امروز هم آنجاست ،اما زنی که در خواب دیدم هنوز بیدار نشده.
چند شبی میشود که تا چشم میگذارم میروم پاریس و یکی را که هرگز ندیده بودم میبینم .سهه شهب بها
یک نفر ،یک شهر و یک آغوش ،انگار هرگز به پاریس نرفتهام .گرچه مطمئنم یکی خوابیدهام آنجا که گمنام
است .حاال گالیل میتواند اسم او باشد ،مثل کاله آشپز ،قاشق و بعدی ...
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راندَوو

تنها پسری بود که اگر پا پیش میگذاشت ،عقبنشینی نمیکهرد .بهین آنهمهه زا و داف کهه دور و بهرش
بودند ،مانده بود چطور گلوله درست نشسته سرِ سینهی بابک! همه در یک محلهه قهد گرفتهه ،اغلهب تهوی
مهمانیِ هم وول میخوردند اما بابک اهل این قرتیبازیها نبود ،زیرچشمی شهرزاد را همه جا دنبال میکهرد
اما هرگز عالقهاش علنی نمیشد .آن روز میدان ونک پر از خودشان بود و هرچه اصغر و اکبر و باقرِ بوگندو
در کار بود همه از اطراف تهران آمده با چوب و چماق ریخته بودند حوالیِ ونک ،دمِ غروب بود و کهالغهها
چناری را که سرِ توانیر میایستاد چنان سیاه کرده بودند که میشد به راحتهی پهیشبینهی کهرد فهردا یکهی از
شهرزادها بدون بابک میشود .آن روز گذشته بود و روزهای بعدی هم ،با اینهمه شهرزاد هنوز نمیتوانست
بگذرد ،خسته و وامانده نشسته بود جلوی کامپیوتر ،در فیسبوک ول میگشت که چشمش یککاره افتاد بهه
عکس یکی از ریشوهای سابق که حاال رفته بود لندن و جای مسترموس فتوای سبز صادر میکهرد .از اینکهه
کار به جایی رسیده بود که باید از همچین آدمی تبعیت میکرد ،از اینکه دائهم مجبهور بهود بهین بهد و بهدتر
انتخاب کند ،از اینکه هنوز با روسری کالهی دائمی سرِ خودش میگذاشت ،از اینکه در چنین ایرانی زن بود
اصلن از هرچه اینکه در دنیا بود بدش میآمد و برای اینکه باز مثل دیروز و هر روز باال بیاورد ،روی دکمهی
ب مسترموس بشنود .صدا کهه بهه آخهر رسهید خوشهبختانه ایهن بهار
پلِی کلیک کرد تا بیانیه را با صدای نائ ِ
خوشحال شد ،از اینکه بعدِ یک سال کرختی و سکوت دوباره سبزها دورِ میدان ونهک جمهع مهیشهدند در
پوستش نمیگنجید ،نیمنگاهی به لیست دوستانش در اسکایپ انداخت ،چراغ مازیار که در تمام پهارتیههای
دنیا دست داشت روشن بود.
_ خوبی مازی
_ من که خراب ...تو چی
_ یه خبر دارم توپ! به بر و بچ بگو پسفردا ساعت پنج بیان سرِ جهان کودک ،یه اتوبهوس مهیآد همهه رو
برمیداره میبره زرده بند ویالی لیالقرتی انگار با هم باز یه پارتی افتادیم.

تختخواب میز کار من است

_ جانِ من راس میگی
_ آره دیگه فقط خواستم خبرت کنم حاال هم باس زودی برم ،بای!
از اسکایپ که آمد بیرون بالفاصله شماره لیال را گرفت.
_ چه خبر لیال
_ ما هیچ ما نگاه ،تو خوبی خانوم خوشگله
_ خواستم بدونی پسرعمو فرهادم که میخواستی ببینیش برگشته از آلمان ،من میخوام پنجشنبه ببینمش اگه
طالبی تو هم بیا
_ خدایی عندِ معرفتی! از خدامه چرا که نه!
_ اوکی! پس پنجشنبه ساعت پنج و پنج دقیقه از سر جهان کودک برت میدارم
وقتی گوشی را گذاشت نگاهش افتاد به عکسی زندانی در قابی آویخته بر دیوار که انگار اخهم کهرده بهود،
بابک با همه فرق داشت ،نه مثل خواستگار آخرش سهراب مال و منال باد آوردهاش را مدام به ر میکشید،
نه چون کامیار همیشهی خدا فکر پُر و خالی کردنِ تختخوابش بود .زنگ زد به کامی که چشمههاش هرچهه
سگ میدواند ،نمیتوانست بگیردش .قرار شد پنجشنبه سهاعت پهنج در یکهی از کافههههای ونهک قههوهای
بخورند .دقیقن در همان روز و همان ساعت با سهراب هم در همان میدان قهرار گذاشهت ،بهه او گفتهه بهود
پدرش قبول کرده جمعه با خانواده بیایند ،آزاده را هم که با سهراب عاشقیت داشت خبر کرد .به مینها و مُنها
هم زنگ زد بیایند ،پای برادرش شهروز را هم کشاند به میدان ونک ،حاال جهان کودک پر از دافهای ههم-
شاگردی و زا هایی بود که میشناخت .چشمها گاهی منتظر ،گاهی نگران و گاهی ترسیده در چنهد سهمتِ
میدان گشت میزدند ،ساعت از پنج هم جلو زده بود ،حاال دیگر همه آنجا بودند جز شهرزاد که رفتهه بهود
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
روی تو وقت بوسیدن .زندگی را کاش میشد مثل یک ماشین نگه داشت یا اینکه چون سفالی عتیقهه جهایی
گذاشت و در قرن بهتری رو کرد .اما نه! از کجا معلوم که وضع دنیا از اینکه هست بدتر نشود! با این وجهود
اگر شاعری مقیم قرن نوزده بودم واقعن حال میکردم ،جایی بودم نه مثل تهران یا پاریس که لبهای رمبو را
منع میکرد .جایی مثل  ...مثلِ  ...می بینی! مثال هم ندارم .چه در زمان ،چه در مکان ،ما همیشه محکهوم بهه
مرگیم ،پس چه بهتر همین جا که هستیم بتمرگیم.
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تشریحِ انار

یک عمر گفته بود هرچه خدا بخواهد ،خودش چیزی نخواسته بود! با اینهمه عمری مردم مردم کرده بود و
آزادی که چیزی دربارهاش نمیدانست .دائم پیِ امنیت بود ،چه میدانست که امنتر از زندان پیدا نمهیشهود.
در زندان غذایش آماده بود ،فضایش آماده بود ،سر وقت میخورد ،سر وقت میخوابید و تا هر وقهت دلهش
میخواست میتوانست به مرگ ادامه دهد ،با اینهمه باز از آزادی مهیگفهت و نمهیدانسهت کهه دارد گهورِ
خودش را میکند .امروز عوض شده بود ،دکتر بهش گفته بود همهین حاالسهت کهه واپسهین بهازدم را پهس
بدهد ،دوست نداشت در حالی که خوابیده مرگ مالقاتش کند و بعد بهر شهانهههای چههار نفهر کهه گوشهه
تابوتش را گرفتهاند به گورستان برود .میخواست انار را خودش تشریح کند .دوست نداشت کسی انارش را
تشییع کند ،با دست و دهان خونی ،درش را باز کرد تا قطره قطره خون دلمهه بسهتهاش خهاک کنهد .هرگهز
دوست نداشت مرگ را توی بسترش ببرد ،کفشهاش را پوشید ،سری به بهار سهر کوچههشهان زد و بعهد از
اینکه چند پیکی تکیال سرباال رفت ،الشهی بُرشِ یکی از لیموها را توی دهانش غلتاند و باقی بطری تکیال را
هم برداشت و در حالی که داشت به آدمها دست تکان میداد و بر دیوار خیابانها دست میکشید پای پیهاده
تا گورستان رفت .بعد هم بیلچهای برداشت و گور خودش را کند .حاال که دارد بر خاک سهردش دراز مهی-
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

با یک سمتِ باسن نشسته بود بر تکهی کوچکی از صندلیِ لهستانی و گاهی که درد ،اشهک در چشهمههاش
مینشاند پا میشد و همین که دستی به باسنش میکشید یادِ مبصر کالسشان میافتاد که هر وقت از کنارش
رد میشد مدادش میافتاد و تا خم میشد که بَرش دارد ،درست بر همین کبهودی دسهت مهیکشهید .از ههر
گوشهی مدرسه خاطره داشت ،زیرِ میز ،تهِ کالس ،توالت و حیاط خلوتِ پشتی ،پای آبخوری ههم کهه خهم
میشد کاظم او را میکرد ،ناظم هم که شصتش خبردار شده بود رحم نمیکرد ،حتی امیر او را میکرد ،مدیر
او را میکرد و یک روز که دیر کرد معلمِ عربی هم که بیشتر دینی درس میداد کهرد! البتهه سهالهها گذشهته
بودند و حاال خیلی فرق کرده بود ،حتی موهاش که از فرق باز میشد دیگهر نمهیشهد ،همهه ریختهه بهود و
کاملن از ریخت افتاده بود ،با اینهمه زندگیاش هرچه بیشتر پیش میرفت بیشتر عوضی میشد؛ مثلن یهک
لحظه پیشش که من س ِر سطر قبلی بودم با این لحظه فهرق داشهت چهون سه ِر سهط ِر بعهدی هسهتم و هنهوز
نیاوردمش زیرِ خودکارم که بگوید امروزِ خیلیها مثل پریروزشان است .گرچه زندگی بر محیط دایره حرکت
نمیکند اما برای خیلیها تکراریست .همه دارند بمب میسازند که زمین را تخریب کنند اما کسهی از پهسِ
زمان بر نمیآید .هنوز هیچکس نمیتواند به روز ایست بدهد یا شب را با دست نگه دارد
ما اینهمه حرکت را در قراردادی ایستا کردهایم .زمان را جانشین زمین کهرده زنهدگی را از دسهت دادهایهم.
دیگر دایرهای در کار نیست ،یکشنبه هرگز تکرار نمیشود و برخالف آدمها که مدام نگران سالههای پیهریِ
خودشانند ،اینهمه سیاره دارد هنوز کار میکند و هرگز فکر نمیکند که وقت بازنشستگیست.
اولیشن یا تئوری تکامل تدریجی گرچه برعکس دروغِ ادیان کمی منطقیست اما چیزی جز ساده کردن اصل
مسئله نیست .مسئله این است که اصلن مسئلهای در کار نیست .او فقط زخمی بود ،اینجا ،یا همان جها کهه
نمیدانست کجاست یک سمت باسنش کبود شده بود ،حاال هم باید فقط توی زنهدگیاش مهیگشهت و بهه
خاطر میآورد که در رحِم چه بر او گذشته که یک سمتِ باسنش درد میکند هنوز .یک ماهی میشد که سر
از بالش برمیداشت و تا دمِ غروب مینشست پشت میز که به خاطر بیهاورد .دورتهرین جهایی کهه روز اول
رفته بود خیابانی داشت و کودکی در راهِ مدرسه و همچنین موتور سیکلتی که با سرعت از کنهارش گذشهته
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بود و از پشت بر یک سمتِ باسنش چنگ انداخته بود .روزهای بعدی کمی جلوتر رفت ،مثلن نوزادی شهد
که دایی عباس همان سمتش را مشت کرده در هوا میچرخاند و امروز صبح آنقدر پیش رفت که رسهید بهه
لحظهای که از بهشت میانداختندش بیرون ،یک نره خر هم که تازه دکتر صداش میزدند بعد از اینکه نافش
را برید برای اینکه گلو صاف کند با پشت دست محکم زده بود به آن سمت باسنش که تا هنوز گریه کند.
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پارک چیتگر

امروز جیمز در حالی که جان کوچک را در بغل داشت با یک خبر به خانهام آمد!
_ ریچارد را که میشناسی مانی! آدم فجیعی بود و ما نمیدانستیم ،دیشب رئیسش را کشت!
بی شک اگر جان را بغل نکرده بود اصرار نمیکردم که داخل شود ،او تنها پسری بود که جهان سهالم بهه در
برده بود .به مادرش گفته بودم بیندازدش اما جیمز انگار که جانِ خودش باشد نگذاشته بود و قتلی که هرگز
نمیخواستم انجام بدهم او را پدر کرده بود .تا جایی که یادم میآید نقشهی اولین قتلهی کهه نکهردم اطهراف
تهران کشیده شد ،ناز مرا برداشته بود و برده بود پارک چیتگر تا دوچرخهگردی کنهیم .تهازه درسهم را تمهام
کرده بودم .یک بیست و دو سالهی حشری که تازه داشت جان میگرفت .دوچرخههی نهاز از مهال مهن کهه
قدری یغور بود جلو افتاده بود و حتمن فکر میکرد دارد تندتر رکاب میزند ،از روی مانتوی گل و گشادش
که دائم تنش بود ،هرگز ندیده بودم باسن بزرگی داشته باشد اما حاال نصف جهان بر هر سمتِ زین یله بود،
برای اولین بار داشتم یک پسر را توی تخمم حس میکردم ،پاههاش را از دو پهلهوی بیضههام انداختهه بهود
بیرون و داشت جای من رکاب میزد ،نمیدانم چه شد که یکهو آن پشهت مُشهتههای درختهانِ تههِ پهارک
چیتگر ،دوچرخهمان به هم خورد و یککاره روی هم افتادیم .وقتی هم به خانه برگشتم حهس کهردم پسهرم
دیگر در من زندگی نمیکند .او رفته بود پیش ناز ،چون قرار بود تهِ ماه سر پوستها بهش حملهه کننهد و
انگار نکرده حاال عقبنشینی کرده بودند و از بختِ بد داشتم پدر میشدم! خالصه اینکه چند هفتههای طهول
کشید تا دکتری پیدا شود جلوی این قتل فجیع را بگیرد .ناز عاشقم بود و میدانست اگر پسردار بشود بهرای
حس گناهی که دچارش میشدم خودم را میکشتم ،جیمز ولی با اینکه طنابِ مرا گردن گرفته این حهرفهها
سرش نمیشود ،هنوز دارد درباره مرگِ رئیسی که در آغوشِ زنِ ریچارد گیر افتاده میگوید ،بیچهاره جیمهز!
هنوز نمیداند کشتن ،بیرون انداختن یکی از دنیاست و فجیعتر از به دنیا آوردنِ یکی دیگر نیست.
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کامیونیسم

اولین قدم برای تحقق کامل کامیونیسم جهانی تعیین دولتی جهانیست .یک دولهت بهرای تمهام دنیها یعنهی
ایست جنگ! یعنی ایست دادن به فخرفروشی نژادپرستها ،به ریاکاری سیاستمدارها .واقعن اینهمهه ملهت
برای چیست اگر دنیا فقط یک دولت داشت انگلیسیها اینهمه از مهاجرت نمیترسهیدند ،بهه نهروژیهها
پاداش نمیدادند که بیشتر زاد و ولد کنند ،برای حفظ جمعیت میرفتند از بمبئی هرچه میخواستند آدم می-
آوردند و دیگر به شعور نروژیها و آلمانها توهین نمیشد .خدا بهه قهدر کهافی شهورش را درآورده ،ایهن-
همه مذهب آخر برای چیست! چرا بند بندِ اعالمیه جهانی حقوق بشر را اصول و فهروع دیهن نمهیکننهد و
خالص! اگر دنیا فقط یک دولت داشت هر که میتوانست تخمش را هر جا که خواست بکارد ،دیگر نیازی
به ویزا نبود و مهاجر اینهمه در هر کشوری خاک بر سر نمیشد .کافیست فقط جمعیت را کنترل کنیم آن-
وقت دیگر مذهب قدرت نمیگرفت و خدا میمرد و کسی برای دمکراسی در ایران نمیمرد ،آنوقهت فقهط
گورها بر گورها حکومت میکرد و آدم شهروند دنیا میشد و علوم سیاسی در خدمت درونی کردن ریاکاری
تدریس نمیشد .اگر دنیا فقط یک دولت داشت...
ناگهان از خواب پرید ،کنترل تلویزیون را از روی میز عسلی برداشت و در حالی کهه "فهاک یهو" لهبههای
کلفتش را غنچه کرده بود سخنران را که مشتش در هوا تازه داشت وا میشد ،خاموش کرد.
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هوستل

سه ماهیست که اینجا زندگی میکند ،دوستانش همه شاکی شدهاند .یکی کلید خانهاش درمهیآورد ،یکهی
میگوید اجارهاش با من برو برای خودت سوئیتی دست و پا کن ،یکی دیگر هم که دوست گرمابه و گلستان
است دم به ساعت ایمیل میزند که خواهری دارم آنجا ساالر ،بجنب که هم یار است هم دیوار ...با اینهمه
هیچکدام نمیخواهند بفهمند اینجا چقدر زندهست! زندگی در عمارتِ همسرش رُسهش را کشهیده ،آنجها
همه چیز سرِ جایش بود اما جایی برای زندگی که اساسن بیجاست باقی نمیگذاشت .اینجا ولهی زنهدگی
خطرناک است ،طی این سه ماه هم الکلی شده ههم کوکهائینی ،حهاال ههم چنهدروزیسهت رفتهه تهوی نهخِ
قماربازها! البته ربطی به هیچکدامشان ندارد اما برای اینکه دوام بیاورد مدام باید حواسش را جمع نگهه دارد.
کوچکترین غفلتی میتواند بالیی سرش بیاورد که دیگر خودش را هم به یاد نیاورد .این گهوش بهه زنگهیِ
دینامیک و هوشی که خرج میکند باعث شده حاال قلبش تندتر بزند .متاسفانه در هوستل نمیتواند مهمانش
را به اتاقش ببرد اما میتواند با او در اتاقی که ویژهی مهمان است ،قهوهای بنوشد ،گپی بزند .امروز سارا کهه
به تنگ آمده از یکنواختیِ زندگیاش ،به دیدنش آمهده ،بها چههرهای عبهوس و حهالی گرفتهه حهاال نشسهته
روبروش در اتاق مهمان و با هم حرف میزنند ،هرگز با او صنمی نداشت ،هنوز هم ندارد ،با اینهمه همهین
که میبیند جورج که نگهبان هوستل است غیبش زده ،یککاره دست سارا میگیهرد و بهه دو مهیبهرددش بهه
اتاقش و پیش از آنکه پاسخی به چشمهای پر سوال سارا بدهد ،قهوهای درست میکند و به همان چتِ قبلی
در اتاقی که بوی نا گرفته ادامه میدهد .سارا هم که قلبش از این تندتر نمیتواند بزند تازه میخواهد سهوالی
بکند که یکی در میزند.
_ اینجا مانی زندگی میکنه!
_ نه آقا!
_ لطفن دَرو وا کن!
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سارای مضطرب را که یکه خورده فوری بغل کرده و بلند میکند ،میگهذاردَش تهوی کمهد ،طفلهی یکهی از
پاهاش میخورد به در و کنده میشود ،آن را هم پشت لباسها مخفی میکند .کمد را که میبندد ،در اتاق را
باز میکند.
_ تو مگه مانی نیستی!
_ البته که هستم
_ مگه اینجا زندگی نمیکنی
_ ببین اتاقم رو ،تو به این میگی زندگی!
نگهبان هم بعد از اینکه نیم نگاهی به اتاقش انداخت ،سری تکان داد و رفت .در کمد که باز شد ،یکهی کهه
قلبش حسابی میزد خندهاش بند نمیآمد ،انگار حاال داشت زندگی میکرد ،زنده بود.
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چمخاله

ماهِ گذشته از لندن فرار کرد و حاال گیر افتاده در بنبست! نه راهِ پس دارد نه پیش ،اگر برگردد گیر میافتد و
اگر بخواهد به راهش ادامه دهد میخورد بهه دیهواری کهه قهدرِ دو پهلهو آدم کشهته .ایسهتاده روی دو پهای
نحیفش ،جُم هم نمیخورد ،کوچکترین تکانی میتواند گیرش بیندازد ،بیندازدش توی آب ،حاال باید همین
باال فقط مکث میکرد .ماهِ گذشته در لندن سوارِ پروازِ "جاکارتا" شده بود ،جا  ...کار  ...تا کی باید پهیشهان
سگ دو میزد صندلیها کیپ تا کیپ پرِ مسافر بود ،مانیتورهایی که پشتِ ههر صهندلی نصهب شهده بهود،
وضعیت هواپیما را در هوا نشان میداد که طیِ چند ساعتِ گذشته چون سهوزنی از آسهمانِ فرانکفهورت رد
شده بود ،به ورشو رسیده بود و حاال داشت سمتِ مسکو پیش میرفت .دیگر مطمئن شده بود که از آسهمانِ
ایران نمیگذرد ،پس پلهک ههاش را روی ههم گذاشهت و رفهت ،چیهزی نگذشهت کهه صهدای کمرباریهکِ
مهمانداری که میخواست شام سرو کند ،چشمهاش را باز کرد و انداخت روی صفحهی مانیتور ،باور کردنی
نبود ،هواپیما روی آسمانِ کاسپین ،مانده بود رد بشود یا نه! بعدِ یازده سال تبعید ،نه ایران ،نهه تههران ،بلکهه
برگشته بود باالی سرِ چمخاله که درست یازده سال پیش از آنجا پرتش کرده بودند بیرون! کمربندی را کهه
پرچش کرده بود به صندلی وا کرد ،جلیقهی نجاتش را بست ،داشت زور میزد که یکی از درهای اضطراری
را باز کند که مهماندار آمپولی به پهلوی راستش تزریق کرد و بیهوش شد .هنهوز ههم بهه ههوش نیامهده آن
باالست ،نه راه پس دارد نه پیش ،از این تیمارستان لعنتی نمیشود فرار کرد.
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سوسک

سوسک انزواطلب است ،گوشهگیر است ،حتی در گوشه هم درِ گوشی حرف میزند تا کسی بو نبهرد .بینهیِ
حساسی دارد و همین برتری ضعف بزرگ اوست .سوسکها فقط برای اینکه دائم میترسهند ،همیشهه مهی-
ترسانند! گلهی سوسک هرگز در صحنه زندگی نمیکند ،همیشه در حاشیه میماند ،میدان برای آنهها یعنهی
آرامگاه ،میدان عیان است و آنها در عیان کاری برای کردن ،حرفی برای گفتن ندارند ،تنها کاری هم که سمّ
سوسک میکند همین است ،با بویی که میریزد همه جا ،به آنها میدان میدهد ،صداشان میزند کهه بیاینهد
در میدان و اینگونه جای صحنه و حاشیه تعویض میشود .سوسکها هرگز در گله نمیمیرند ،پیر کهه مهی-
شوند دنبال پا میگردند ،دنبال سوسکی که پا باشد و آنها را تا میهدانکی کهه پهر از رفهت و آمهدِ پاهاسهت
همراهی کند .به میدان هم که میرسند دیگر نا ندارند ،مثل سیاستمدار مستأصلی که از سرِ ناچاری برود زیرِ
کامیون ،میروند زیر پای سوسکی بزرگتر ،هیوالیی که نامش انسان است.
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شتر گاو گوسفند

هم صغرا خواهرکِ مشد اصغر ،نشمهی حاج ذبیحاهللِ صفاچی که با هرچه گوسهفند در تهاریخ بهود آشهنایی
داشت ،هم کلثوم جی افِ کلب باقر پسر مال معینِ دافدار ،جاکشِ خدیجه خهاتون مهادرِ بتهول کهه عبهاس
خوشگله معروفش کرد ،همه آنجا در بیابانک شاهد بودند که اول آقا از کوره در رفت و به مشهدی فاطمهه
گفت :کلب یعنی سگ! من کربالیی جعفرم ضعیفه! بعد هم تور غالمعلی مثل همیشه پرید وسطِ حهرف کهه
بگوید اینقدر به مشدی خانیم گیر نده زاخار! زبانش نمیچرخد خب ،زور که نیست ،اما خودش هم کلهب
جعفر صداش زد و باز دادش را درآورد و خدیجه خاتون که از وضهع بهتهری برخهوردار نبهود آن وسهط را
گرفت تا اوضاع از آنکه هست بدتر نشود .اما چه میشد کرد با هیچ فنی نمیشد پشت اسم او هم قایم شد.
خدیجه نامِ جنین سقط شدهی شتریست که اگر زنده به دنیا میآمد و صاحب خسیسش او را از شیرِ مهادر
میگرفت میشد فاطمه ،در غیر این صورت اگر دنیاش بر وفق مراد میگشت و حسابی چاق و چلهه مهیزد
کلثوم صداش میزدند که خواهان بسیار داشت وگرنه تا همیشه دوشیزه میماند و خیلی کول صهداش مهی-
زدند بتول ...خندهدار نیست! کل شمال را که بگردی حتی یک شتر پیدا نمیکنی اما اسامیِ این نفرات مثهل
پشکل روی آدمها ریخته ،تازه برخیشان که سیّد هم نیستند به این اسمها که حتی در کشورهای عربزبهان
نیز مرسوم نیست پُز میدهند .آخر کدام االغی دلش میآید نوزادِ پسرش را گلهی گاو صدا بزند که مال معین
بابای باقر خاش میزند یعنی صغرا خواهرکِ مشد اصغر از بقیه پستتر است که ههر روز او و بهرادرش را
تحقیر میکنند کجا عباس که اینهمه معروف است زشت و عبوس و اخموست چه خهوب مهیشهد اگهر
ذبیحاهلل جای کتابت تاریخ ادبیات میرفت با اسمش صفا میکرد .البته به جعفرکِ بی پناه واقعن میآید شهتر
شیردهای باشد یا به غالمعلی که اربابش علی هنوز به او تجاوز میکند تا مبادا بهی خیهال فرهنگسهتان زبهان
شود .از اینها که بگذریم اوضاع ما هم بهتر نیست ،هنوز یادمان ندادهاند انتخاب کنیم ،یاد گرفتهایم فقط رد
کنیم تا مرگ این مرگ لعنتی سریعتر سربرسد .ما طرفدار چیزی نیستیم چون علیه همه چیهزیم .اسهممهان را
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دزدیدهاند ،رسممان را دزدیدهاند چون میدانستند ملتی که نام نداشته باشد دوام نیز نخواهد داشهت .بیخهود
نیست که آنجا در بیابانک ،از گاو و گوسفند گرفته تا شتر ،همه جمعاند جز آدم.
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ازدواج

دختر میخواهد بیاید تکلیفِ خودش روشن کند ،هشدار داده این بارِ آخر است که مهیآیهد .پسهر ههم کهه
آمالش بر باد رفته میبیند ،نشسته منتظر ،حرفهایش را در آینه مرتب میکند.
"اول خوب است ،سرِ سفره پر از عسل است ،خورده میشود ،لذت که تجربه شد روی میز گُه چیهده مهی-
شود .اول عسل خوردیم چون بدون شرط سر سفره نشستیم بعدها ولی یکیمهان دیلهر شهد ،گههخهوری را
پیشنهاد کرد ،عاشق هم که من باشم دل را دلیل کرد و آن را خورد ،پس این عشق نیست ،گهخوریست .تهو
میترسی که از دست بدهی پس چرا دل را دلیل میکنی دل شجاعت است و عشق آزادیسهت .مهیگهویی
اگر مرا میخواهی باید مرا بگیری! باید که ربطی به عشق ندارد ،گفتم که عشق آزادیست ،باید برنمهیدارد.
ازدواج یک دیل اقتصادیست ،ربطی به دل ندارد ،اثری از عسل باقی نمیگذارد ،جنگ جهانی اینطور آغاز
میشود .ازدواج غولی گرسنهست که اول کار میخواهد ،بعد هم خانه و خهانواده و تشهکیل خهانواده یعنهی
تاسیسِ شرکتی برای سکسهای دستهجمعی! در خانواده عمومِ مردم شرکت دارند ،در حالی که عشق تهو را
خصوصی میخواهد .خانواده اگر پا بگیرد باید پایدار بماند .مهم نیست رنج بکشی و عشق تخریب شود.
خانواده یک گنج است ،گنجی پر از مادر ،پدر ،پدربزرگ و بچه و البته عمو ،عمه ،عموم فامیل و هرچهه کهه
باید از آن حفاظت شود و این همان چیزیست که جامعه از تو میخواهد .حتی اگر همسرت خواهرت شد،
برادرت شد ،مهم نیست ،اتفاق است ،میافتد! برو جلقت را بزن! جامعه آن را تایید میکند .اگر زنی به شوهر
ده سالهاش خیانت نکرده ،اگر مردی به همسر پنجاه سالهاش وفادار مانده ،شک نکن که دارد جلق میزنهد و
این خیانت نیست ،حماقتیست که برای حفظ خانواده خرج میشود .خالصه اینکه خانواده زنهدان اسهت و
ازدواج درِ ورودیاش! بیخود نیست که من عشق را که آزادیست با همه کوتاهیاش ترجیح میدهم ،البته نه
مجنون بیابانگردم که بعد از تو در خیابان ول بگردم ،نه فرهادِ کوهکن که بعد از تو دل کندن آلپ را ول کنم
بروم بیستون بکنم! هرگز از من نخواه تا همیشه عاشقانه بخواهمت .عشق در هیچ رابطههای همیشهه نیسهت.
نقطه مرگی دارد و پایانی ،یکی از ما عاقبت به روزی میرسد که بگوید نه! پس از تو نمیخواهم که عاشهقم
باقی بمانی ،از تو میخواهم بعد از آنکه گفتی یا شنیدی نه! در صف دشمن نمانی!"
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دختر که انگار کمی زودتر از موعد رسیده گوش ایستاده بود پشتِ در ،عینکش را روی بینی جابجا میکند و
قطره اشکی را که حاال رسیده به نوک بینی ،با سرانگشت سبابه پاک میکند و آرام ،از راهِ آمده برمیگردد.
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حاملگی

هر دو از طبقهی پایین بودند و در دو واحد کنارِ همِ برجی هفده طبقه زندگی میکردنهد .پهدر لهیال کارمنهد
شهرداری بود و به سختی از پسِ قسطهای خانهی سازمانیشان برمیآمهد .مهادر حمیهد ههم معلهم و بها آن
حقوق بخور نمیر چطور میتوانست به خواستگاری لیال برود .پس قرار شد که این دو ههم را دیگهر نبیننهد،
برای همین با هم قرار گذاشتند هر پنجشنبه چشمهای هم را مخفیانه بر بام آن برج بلند داشته باشند .امهروز
پنجشنبه است و ساعت ده دقیقه از ده جلوتر ،حمید هنوز نیامده .موبایل لیال زنگ میخورد ،دوستش ستاره-
ست که در بیمارستان پشت برج کار میکند .جواب تست مثبت است و دخترک هفت ماه دیگر مهادر مهی-
ب سفیدی دور گردن یهک تکهه ابهر انداختهه ،لهیال ولهی بها
شود .حاال آسمان تاریکتر شده ،آن باال ماه طنا ِ
صورتی به رنگ دم پختک برّوبر دارد به نقطهای در آن پایین نگاه میکند ،یکی از این باال پرت شده.
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اندام وحشتناک قانون

در زندان اندام وحشتناک قانون را دیده بود ،دیگر نمیتوانست مثل گذشته آسان بنویسد .کلمهات دیگهر در
ذهنش به ترتیب نمینشستند .هر کلمه چون جسدی توی تابوت رفته بود و در اقصهی نقهاط ذههنش خهاک
شده بود .بر هر قطعهای که مینوشت دست میکشید ،سطرهایش سرد بودند ،کلماتش چون کهامیونی بها دو
چشم روشن از دور میآمدند و میخوردند به دیواری که باید خراب میشد اما مصبّ خودشان درمیآمد.
همین که درها باز میشدند و هم سلولیاش درمیرفت یک تکه ابر بزرگ میافتهاد روی سهرش ،بعهد ههم
صورتش را غرق میکرد .برف که تا دیروز چون شالی قیمتی دورِ گردنِ تک تکِ کوههای اطراف پیچیده بود
حاال داشت به سادگی آب میشد .دقیقن بیست سال پیش باید میآمد اینجا زندگی میکرد ،آنوقتها عشق
بیست ساله بود و حاال باید چهل سالش رفته باشد .دقیقن بیست سال بعد آمد آنجا که نباید میآمهد .آمهده
اینجا که اتفاقی بیفتد و اتفاقی هم که شده یکبار دیگر توی چشمهاش زُل بزند ،بعد هم برود ،واقعن برود.
حاال ولی نه اتفاقی افتاد نه اتفاقی آمد ،فقط جای خالی او را زندان پر کرد.
سیلور واتر نام زندانیست در سیدنی که اولین جملهی رُمان تازهاش را اول بر یکهی از دیوارههاش نوشهت.
بدون خودکار ،بی کاغذ و صفحه با ماژیک نوشت زندان گورستان دورافتادهایست که فقهط زنهدههها درش
زندگی میکنند و بعد آزاد شد ،آغاز شد رُمانی که آزادی بین هر دو سطرش قدم میزد .تهازه در زنهدان آزاد
شده بود ،حاال به طرز فجیعی آزاد بود از اندام چندشآورِ قانون و یک مجنون بنویسد اما دروغ هنوز تریبون
داشت و او برای اینکه بمیرد باید فقط زندگی میکرد .متاسفانه این دفعه گیرش انداخته بودند ،گیر کرده بود
یکی از پاهاش در پاپوش! حاال یک ماه و چند روزی آزاد بود ول بگردد تها دادگهاه آگهاهش کنهد گناهکهار
است! چقدر از سوسک بدش میآمد .جوانتر که بود نوشته بود یکهی در جهایی کهه سهخت اسهت ،آرشهامِ
آموزگار بودن سخت است ،سخت است چون فقط او میتواند با اینکه در صهحنه زنهدگی مهیکنهد ،پشهتِ
پنجره لخت بایستد و دم نزند .آخر چرا همیشه باید فقط او دم نمیزد!
ای کاش زمان گوی بزرگی بود که میشد هُلش داد ،گوی میغلطید و مادامی که هُلهش مهیدادی ،دنبهالش
میدویدی و روزها کمی تندتر میگذشتند و توی این چاردیواری اینهمه خود را جهای شهب قالهب نمهی-
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کردند .ای کاش این چاردیواری فقط چهار دیوار داشت و "تروا" همسلولیاش دم بهه سهاعت سهرش را از
توی صفحه نمیکدند و زُل نمیزد به جایی دور در چشمهاش .چهرهی شلوغی داشت ،موههایی کهه پاشهیده
بودند سرِ صورتش خاکستری بود .هر وقت که انگشت میکرد الی موهای سینه و آن را کرچ و کهرچ مهی-
خاراند شصتِ آرشام خبردار میشد که باز میخواهد با سوال بیهودهای اعصاب معصابش را بریهزد بهه ههم،
اگر جوابش را نمیداد دوباره میپرسید و با صدای بلندتر باز میپرسید و بعد منتظرِ پاسهخ زُل مهیزد تهوی
صورتش که فکر و خیالِ زیاد پر خط و خالش کرده بود .باران به طرز غمانگیزی میبارید و هرچه مهیکهرد
نمیتوانست تاریکی یکدستی را که ریخته بود پشتِ پنجره بشورد .صدای به ههم خهوردنِ درِ آهنهی چنهد
کبوتری را که پشتِ پنجره نشسته بود پر داد ،صدای بال بال زدنهاشان به کتک کاریِ مایکل میمانست کهه
تنها "ابورجینِ" واحدشان محسوب میشد ،اول توی دستش تف میکرد بعد چوب را مثل بهاتوم در مشهت
میگرفت و صدای بام بامِ ضربههاش بر پشتِ لحاف ،دادِ همه را در میآورد.
درها را که باز کردند فوجی سرِ کچل ریخت در حیاط و با اینکه درختِ هلو تا گلو در برف فرو رفته بود و
چند گنجشک بر هستهی تک افتادهای بیهوده تُک میزد ،شعف و حرکت همه جا پخش شد ،تهِ حیاط توپ
مثل خربزهای مشهدی در هوا پیچ میخورد و تا به دست کسی که بیشتر گلو پاره کرده بود میرسید سهرش
آوار میشدند و ناچار از الی پای یکی دیگر میزد بیرون ،آرشام از این فوتبالِ خشن اصلن خوشهش نمهی-
آمد .نشسته بود دمِ درِ سلول ،پای درختی که از دیوارِ پر خط و خال سیمانی سرکشهیده بهود و آفتهاب تهازه
داشت سرشاخههاش را روشن میکرد .عزیزترین جای زندان همین جا بود که همیشه بادِ مالیمی از آن می-
گذشت .همین که سرش را پایین انداخت از دکمههای پیراهنش که تا ناف باز مانده بود خجالت کشید .چرا
اینطوری شده بود ،اصلن چرا اینجا بود در زندگی او هرگز کسی سرِ جای خودش نبود ،همیشه استخوان
را جلوی گاو میانداختند و علف را به سگ تعارف میکردند .بیخود نبود که حهاال خهودش ههم ربطهی بهه
آرشام آموزگار نداشت ،آرتیستی تبعیدی که حاال یکی از پاهاش در پاپوشی که براش دوخته بودند گیر کرده
بود .از درزِ درهای پنجره که مثل دو لبِ چروکیده به هم چفت شده بود بادِ سردی میآمد و روی دو چالهی
چهرهی آرشام که باز دیشبش را موهای بلندی آشفته کرده بود مکث کرد و بعد بر نوکِ پا در رفت" .تهروا"
گفت تو مطمئنی گوشت سورا داره نکنه گرسنهای و جوابم رو میخوری
هنوز ول نکرده بود ،زیرِ یکی از لُپهاش بادکنکی باد کرده بودند ،مثل کسی که تکه گوشتِ لذیذی دهانش
را پر کرده باشد و دلش نیاید قورتش بدهد از رو نرفته بود و هنوز داشت وِر مهیزد .حهاال دیگهر حیهاط را
قلدُرها پر کرده بودند و در دستههای دو ،سه و چند نفری یک ردیف را میگرفتند و با هر گامی کهه برمهی-
داشتند برف پاها را کرت کرت قورت میداد و کار گروهِ بعدی را آسان میکرد .آرشام هنوز سلولش را ترک
نکرده بود ،فنجانش را گذاشته بود کفِ دستش و پشت هر جرعه قهوهای که مینوشید پُکی ههم بهه سهیگار
میزد و گاهی انگشتِ اشارهاش را با آبِ دهان تر میکرد و با احتیاط خاکستر سیگاری را که ریخته بهود بهر
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تختش برمیداشت و به لبههای کثیفِ زیرسیگاری میمالید .بر درگاهِ سلول بغلی ،جوانکی مو بلند کهه تکیهه
داده بود به دیوار و نمیتوانست بیشتر از بیست سال داشته باشد پلک پلک آب میریخت .اشک صورتش را
برداشته بود و گاهی با پرِ پیراهنش زینتِ چشمانش را پاک میکرد اما باز دست بهردار نبهود و دوبهاره آن را
زیبا میکرد .پشتِ پنجره نال نالِ آبِ توی ناودانی حزن عمیقی به بغبغوی کبوترهای روی شیروانی داده بود.
کمی آنسوتر برف شاخههای درختان را که کمک میخواستند توی جاده دراز کرده بود اما جز ماشینِ گهارد
کسی از آنجا نمیگذشت که دستگیرش نکند .آرشام پالتوی پاره پورهاش بر شانه انداخت و آخرین پُهک را
که به سیگارش زد پا شد .دو دستی لُپهای "تروا" را از دو سمت گرفت و بلنهدش کهرد "بهرو بیهرون!" و
همزمان که دستش را بر باسنِ نرمش میگذاشت گفت عمرِ آدمی مثل سیگاره ،بی خیال! آخرش بهه کهونش
میرسی ،بعد هم رفت دمِ درگاهِ سلولِ بغلی و جوانکِ مو بلند را کشان کشان انهداخت سهرِ تخهت و در را
بست ،شلوارش را کشید پایین و پُمادِ پایش را از زیرِ تخت برداشت و یواش روی کپهلههای پسهر مالیهد و
گفت اگر داد نمیزدی اینهمه درد نمیکشیدی.
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هیکل بدقوارهی لندن

گرچه با من در بستری دو تایی خوابیدند ،اما چون دو نفر بودند ،دو تا نبودند ،من سه نفر بودم! و چون یک
نفر نبودم ،داشتم به ماندن خدمت میکردم .برای خیلیها سکس مرگ است .آنها از مرگ فهرار مهیکننهد و
نمیدانند که دارند زندگی را از دست میدهند .دائم به کس پشت میکنند و به کیر که یککاره پها مهیشهود
تشر میزنند بگیر بخواب! اصلن برو گم شو! اینها نه میتوانند بکنند ،نه میخواهند بدهنهد و همهین تولیهدِ
ش یهک زن ،مهن نهیم مهن ههم نیسهتم،
قانون میکند تا مرگ به آسانی بین ِ من قدم بزند .در مقابله با خهواه ِ
کوهستانی ضعیفم کهه زنهها ارتفاعهاتش را خهاموش کهرده انهد! همیشهه در یهک زنِ دیگهر حاضهر بهودم.
علیالخصوص وقتی زنی به فکرهای من میافتاد .اما هنوز از تک گلولهای که میخواهد زنهدگی را خهالص
کند ،دوری دارم .دیشب به چاردیوار اتاقم گفتم بیایید آشتی کنیم! لطفن کمهی نزدیهک شهوید ،مهیخهواهم
ببوسمتان! انگار زنی روی زخمهایم کوهِ نمک سابیده بود ،راه دادن و راه رفتن دیگر وحشت نبهود .ایهن زن
من بودم که داشتم به خودم نزدیک میشدم .پس با او یکی شدم .بعد دیدم سه تا شدهایم ،فوری ولش کردم!
ول کردن مثلِ خودِ کردن لذتی هولناک دارد ،کسی نمی داند! برای همین است که گاهی دو نفر مثلِ کنهه بهه
هم میچسبند تا دلی شکست نخورد .هر برندهای ابلهترین بازندهست ،چون فکر میکند که بردهست ،طفلهی
چه میداند که پایان هرگز آغاز نمیشود .شاید در بازیِ بعدی هم ببرد ،بازیِ دیگر چی
حاال جنابِ من از بردهای قبلن دیگر ذکر نمی کند ،تنها به باختی که دست داد ،بعدن فکر میکند .چون هیچ
نبردی را هیچکس نمیبرد ،هر دو می بازند .عمری به هر که نزدیک شهدم تختخهوابی آمهاده کهرد کهه فکهر
میکردم تازه با آن سر و کار پیدا کردهام .یک جنونِ مهآلود که معمولن در جنوبِ شب قدم میزند مرا عهدم
کرده بود .در عدم داشتم قدم در آدم میزدم که ناگهان روز شد .حاال چیزی در من به شدت از کهردن دوری
میکرد .کسی انگار آن را از من کش رفته بود ،کیش داده بود به احساساتم و من مانده بودم چهه کهنم .البتهه
هنوز زنها را دوست دارم ،چون کردنشان چیزی از من کم نمیکند ،اما عالقهشان که بیشتر میشهود ،بهرای
آزادیام لباس میدوزند .آنها دوست ندارند مردم مرا لخت ببینند ،اصلن برای همین است که برای پنجرهی
خانهام پرده دوختهاند .شعرهایم را که میخوانند صاحب میشوند ،چون فکر میکنند برای آنهاست که دارم
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مینویسم ،گاهی روی تنِ پشمالوم که میخوابند ،دست میبرند الی موهای سینهام و ادعا میکنند ایهن مهالِ
ماست ،میبینید! صاحبِ پشم می شوند ،من مال خودم هم نیستم ،نمیفهمند ،تا بدنم را محاصره مهیکننهد،
تنم را در اختیار میگیرند و فوری سرتاسرش یک دیکتاتوری بر پا میکنند .گرچه بعدها بعدی میآید و این
امپراطوریِ کوچک را تحویل میگیرد ،اما چرا کسی به فکرهای آزادیِ یک آدمِ عادی نیست تهنِ مهن مثهلِ
هیکلِ بدقواره ی همین انگلیس است که ششصد سالِ آزگار انواعِ ملکه بهر آن حکومهت کهرده ،هرگهز مهالِ
خودم نبودهام! مثل لندن که هرگز مال خودش نبود و هزار و یک ملت مالکش شدهاند .اینجا همه مجبورند،
مثلِ من که عازمِ ماندن در همین لندن هستم .با همهی مردم این شهر هم دوستم ،چون با هیچکهس دوسهت
نیستم .هر روز با این مردمی که آویخته از کنارم رد میشوند فاصله میسازم و دورِ خودم نردهای تهازه مهی-
کشم ،گاهی مجسمهای میشوم بر میدانی بزرگ که هنوز در حال تماشای آدمهای مجسمهست.
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انتقام
نه به خاطر حمل نه ماههی باری عبث که هیکلش را دفرمه میکرد ،نه! باید کورتاژ میکهرد ،نهه اینکهه بچهه
دوست نداشته باشد نه! آرزوش مادر شدن بود اما باید کورتاژ میکرد! این تنها راهی بود که برای انتقام باقی
مانده بود .هوتن سورا نرفته باقی نگذاشته بود در همه عالم ،حتی به سودابه خواهر تهه تغهاریِ سهارا ههم
رحم نکرده بود ،طبق معمول کرده بود و ول کرده بود و سودابهی بیچاره به این خیال که دنیاش تمهام شهده
با هفتاد و سه قرص اسبی خودکشی کرده بود و سارا که زیباترین دختر خانه بود سر خاک خهواهرش قسهم
خورده بود که انتقام بگیرد .پس رفته بود در شرکت هوتن کار کرده بود و از بهس بهه خهواهشههای او کهم
محلی کرده بود حاال با هم ازدواج کرده بودند .هیچکس نمیدانست که سارا خواهر سودابهست ،همهه چیهز
طبق برنامه پیش رفته بود ،سارا تصمیم داشت بعد از عروسی در اولین فرصت بها عبهاس ،سهرایدار شهرکت
بخوابد و از او بچهدار شود تا از این طریق از همسر یا همان قاتل خواهرش انتقام گرفته باشد امها ههوتن در
همان شب اول کارش را کرده بود و هنوز از ماه عسل برنگشته بودند که سارا حالش به هم خورده بود و در
بیمارستان که تست داد فهمیدند باردار شده .سارا به شدّت بچه میخواست اما بچهی هوتن را نمیخواسهت
و باید کورتاژ میکرد ،او با اینکه حاال عاشق هوتن شده بود با اینهمه نمهیتوانسهت او را ببخشهد ،حهدود
هشتاد و هفت روز از دوران بارداریاش میگذشت و قرار بود دو روز دیگر ،دور از چشم هوتن ،بچه را در
مطبی خصوصی بیندازد .امروز هم هر دو آمدهاند در بیمارستان فارابی تا از جنسیت فرزندشان مطلع شهوند،
هوتن همین که میشنود کودک در راهشان دختر است ،به وجد میآید ،همسرش را سفت بغل میکند و توی
گوشش یواش میگوید خوشحالم که سودابه را بهت برگرداندم.
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اعدام
دست خودش نبود ،محمد در مادرش هم که بود لگد میزد .نسا خانوم ،مامای خانوادگیشان قسم میخورد
که وقتی داشته دنیا میآمده ،با جفت پاها زده بوده بیرون ،ولی باسنش از بس که گنده بهود در سهورا گیهر
کرده بود .طفلی نسا خانوم ،حسابی ترسیده بود ،تا آمد که یکی از پاهها را دو دسهتی بگیهرد بکشهد بیهرون،
محمد با پای دیگرش شتردق زد توی صورتش! در مدرسه معروف بود که محکمتر از االغ میزند لگد ،دیگر
باسنی برای بچهها باقی نمانده بود .زنگِ ورزش وقت دویدن کسی نباید از او جلو میزد ،توی کهالس ههم
همیشه مجبور بود در ردیف اول بنشیند .بزرگتر که شد با اینکه خوشتیپ و خوشپوست بود هیچ دختری
با او دوست نمیشد ،بیخود نبود که اغلب میرفت محلهی باال دختربازی ،در پیادهروها همیشه پشت دو تها
چادر که افتاده باشد روی تپهای در باد قدم میزد .بعد هم یککاره لگدی میپراند و دِ فرار!
به سربازی که رفت چنان اساسی پا میزد که برای رژه در پیشگاهِ رهبری دائم به تهران اعزام میشهد .حهاال
هم چند ماهیست که برای ماموریت آمده زندانِ اوین! دیگر اوضاعِ خوبی دارد ،کهاری ههم بهه کهارِ کسهی
ندارد ،نه چشمبند را پشتِ سری گره میزند نه طناب را دورِ گردنی ،خوشبختانه دیگر کاری به باسنِ کسهی
هم ندارد ،دست خودش نیست ،حاال فقط ساعتی سه بار لگد میزند به این چارپایه بی جان!
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سرقت
آسفالت کاملن سفید نشده اما هنوز دارد سنگین میبارد .برف پاککنها تا میتوانند دور برمیدارند بها ایهن-
همه نمیتوانند سفیدی را به طور کامل کنار بزنند .آن دور نقطهی سیاهی که دمِ خیابان ایستاده کم کم بزرگ
میشود .در این سوزی که دارد سرما ،حتی کاله ندارد .برف امان نمیدهد اما چتر ندارد ،بارانی ندارد ،مهی-
ایستم که سوارش کنم ،نمیتواند حرف بزند ،انگلیسی نیست ،از روی کشی که میدهد بهه فقهط  ...حهدس
میزنم که اسپانیش باشد .دخترک تنها میگوید فقط  ...و اسکناسی بیست پوندی را میگذارد روی صهندلیِ
شاگرد ،بعد هم کِش دیگری به لبهای بوسیدنیاش میدهد تا بگوید میدانِ میداول! دور بود اما گفتم سهوار
شو! درِ عقب را باز میکند ولی سوار نمیشود ،مهیدود آن سهمتِ خیابهان ،زنهی را کهه روی پیهاده رو دراز
کشیده کشان کشان میآورد فرو میکند در ماشین .توی آینه هیچ شباهتی بین دو صورت پیدا نیسهت ،بهوی
ناخوشی وادارم میکند شیشه را بدهم پایین و سرمای داخل را بیشتر کنم .راه درازیست ،بهرف ههم نمهی-
گذارد از این تندتر بروم .به میدان که میرسیم ،دخترک به درب بزرگ بیمارستان اشاره میکند ،کشِ دیگری
به لبهاش میدهد تا جای فقط حاال بگوید اینجا .همین که ایستادم جستی زد و زنِ بودار را کهول کهرد و
داخلِ بیمارستان شد .من هم که حال و حوصلهی گرفتاری نداشتم راه افتادم اما دلم نیامد! برای اینکه پولش
را برگردانم میدان را دور زدم ،ماشینم را در پارکینگ بیمارستان رها کردم و رفتم سراغ دختهرک و بیمهارش،
وقتی به اورژانس رسیدم دکتر داشت برای دختر که نمیفهمید چه میشنود توضیح میداد که بیشهتر از سهه
روز است این خانم مرده! بدون آنکه خودم را نشان بدهم از همهان راههی کهه آمهده بهودم برمهیگهردم بهه
پارکینگ ،ماشینم نیست.
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دادگاه

گرچه کم سن و سال ،ولی هم سن و سال که نبودیم .همیشه کالسش باالتر بود .الفبا را او یادم داده بود .آب
را که بخش میکرد چنان حالی پخش میکرد که از خدا میخواستم لبههاش هرگهز بهه "ب" نرسهد .چهه
میشد اگر در حال "آ" هنوز همانطور وا میماند و منظرهای که ردیف دندانهاش پشت سرخیِ لهبههاش
درست میکرد خراب نمیشد .گاهی که دستم میگرفت تا "آ"ی آب را بنویسم الف را آنقدر کش مهیدادم
که صفحه فوری تمام میشد .همیشه دلم میخواست کاغذی داشتم این هوا ،تا دسهتههای ظهریفش وقهت
بیشتری به دستم اختصاص دهد .دستهای گرمی که از قرص سرماخوردگی زودتر عمل میکرد" .آ" را کهه
میکشیدم کالهش را سرش نمیکردم ،هر چند که گاهی احتمال میرفت سهرما بخهورد ،بها ایهن حهال دلهم
نمیخواست سرش کاله بگذارم ،به خدا کارِ من نبود ،من کالهبردار نیستم عالیجناب!
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مرد که گریه نمی کند!

بار اولی که گریه کردم مادرم گفت قوی باش! مرد که گریه نمیکند! و من رفته رفته ضعیفتهر شهدم چهون
دیگر نمیتوانستم گریه کنم .گریه و خنده مثل شب و روز ،شبانهروزیانهد ،اخهراج ههر کهدام از صهفحهی
صورت ،ماهیتِ آن دیگری را تغییر میدهد .حاال دیگر فقط گریه سینمای غم نیست بلکه خندهی آدمها نیهز
مخفیگاهِ گریهست .آنهایی که برای شادی دنبال بهانه میگردند شاد نیستند بلکه اندوهی آدمکش گریبانشان
را گرفته میخواهند برای لحظهای هم که شده از دستش فرار کنند .آدمهایی کهه لبخنهدی روی چههرهشهان
نقاشی کردهاند و هرگز این تابلو را از سرِ صورتشان برنمیدارند بیش از آنکهه مهربهان باشهند خطرناکنهد!
برایشان لطیفهای تعریف کنید ،سپس جوکی خفن ،اگر بعدِ هر کدام یهک جهور خندیدنهد خطرنهاکترنهد.
مواظب باشید! بار اولی که گریه کردم ،مادرم مرا کشت.
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راهپیمایی

سه نوجوانِ خوشلباس ،سرِ کوچه دارند درباره دختری که دارد از دور میآید حرف میزنند .هفهت جهوانِ
دیگر دمِ کوچهی روبرو ایستادهاند ،اینها هم احتمالن دارند درباره همان دختر که حاال کمی نزدیکتر شهده
پچ پچ میکنند.عجیب است! با اینکه ده نفر شدهاند دعوایی درنگرفت ،تازه پهیش از آنکهه دختهر برسهد بهه
سمتی که میخواست برود راه افتادهاند .از پیادهرو هفتاد نفر دارند میگذرند ،در خیابانِ بعدی حاال هزار تها!
یازده هزار نفر در میدانِ بزرگ منتظرند ،پلیس جاده را بستهست ،گاردِ ویژه دستپاچهست! مبادا کهه دختهرک
سر برسد!

11

تختخواب میز کار من است

خواستگاری

تازه کارش را تمام کرده بود ،به خانه برمیگشت که پشت تظاهرات گیر کرد .چشمش بهه یهک جفهت آبهیِ
دُرشت افتاد ،کشید کنار و پیاده شد.
_ سالم
_ مرگ بر دیکتاتور!
_ من مایکلم!
_ مرگ بر دیکتاتور!
یاد رئیس افتاد و تا آمد که بگوید مرگ بر  ...تیر خورد ،افتاد زیرِ پاش...
_ با من عروسی میکنی؟
چیزی نشنید! تازه کارش تمام شده بود.
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زلزله
وقتی بیدار شدم کمی درد داشتم که نمیدانستم از کجا میآید ،پانسمانی هم بر سینهام دیدم که قدری نگرانم
کرد اما تا نگاهم افتاد به سقفی که دیگر سفید نبود و فهمیدم تمام شب توی چادر خوابیدم ،از شهادی تهوی
پوستم نمیگنجیدم .سرانجام پدر به قولش عمل کرده بود و آمده بودیم پیک نیک! آن طرفتر مادر خوابیهده
بود تنها ،پدر هم احتمالن رفته بود بیرون که هوایی بخورد .طفلی برای اینکه مادرم را خوشحال کند حاضهر
شده بود تن به این سفر بدهد .پریشب بحثشان شده بود ،پدر میخواست خانه را بفروشهد و راههی شههر
شویم ،میگفت یک سال دیگر سارا باید برود مدرسه ،دوست ندارم دخترم در دههات درس بخوانهد .مهادر
ولی زیر بار نمیرفت ،می ترسید خانه به دوش شویم ،میگفت اینجا الاقل سقفی باالی سهرمان داریهم ،در
شهر حتی اجازه نداریم گوشهای چادر بزنیم .حاال ولی چه راحت خوابیده زیر چادر ،بیهدارش نکهردم .آرام
آمدم بیرون ،همه جا به نظر آشنا میآمد ،جادهای که از کنار چادر میگذشت شبیهِ راهی بود که خانههمهان را
دور میزد .چاهِ آب ،چر خیاطی ،آن طشت ،اصلن این درختِ برگ ریخته را هم که خهودم کاشهته بهودم،
اینجا که حیاطِ خانهی خودمان است پس خودِ خانه کو! ترسیده بودم ،با عجله برگشهتم بهه چهادر ،مهادر
بیدار شده بود ،زُل زده بود به عکسی از پدر که پارسال انداخته بود و البهالی هایهای گریهاش به زمهین و
زمان فحش میداد.
پدر باالخره کار خودش را کرده بود ،خانه را برده بود که بفروشد.
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ایمیل

مثل هر روز ،همین که بیدار میشود ،مینشیند جلوی کامپیوتر ،خوابِ مانیتور را خراب میکند .میرود توی
ایمیلِ یاهو ،باز نامه دارد ،پس هنوز کسی هست که به او فکر کند ،خوشحال میشود.
_ نمیگم چطوری چون میدونم همیشه همونطوری ،واسه آدمی مثل تو که دائهم داره تنههاییش رو انجهام
میده خواندنِ هر ایمیلی خوشحال کنندهست اما زیادی دلت رو صابون نزن ،تو شاید دنیا رو بتونی خانههی
خودت بکنی اما من یکی رو خودت هم میدونی که هرگز نمیتونی ،همین!
قطعیتی که توی "همین" بود حالش را گرفته بود .اول خواست جوابش را ندهد اما دلش نیامد ،نوشت:
_ به هر که خواستم نزدیک شوم ،کنار هر که خواستم بمیرم تو حایل شدی و گورت را بین ما کندی
اینجا مکث کرد ،دیگر ادامه نداد ،پا شد! رفت توی آشپزخانه ،قهوهای درست کرد ،تا یک قلُهپ رفهت بهاال
نظرش عوض شد ،باز آمد جلوی کامپیوتر که ایمیل تازهای برای خودش بفرستد.
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عروسک

رفته بودیم پارک ،نشسته بودیم بر نیمکتی چوبی و با هم درد دل میکردیم کهه او را از بغلهم قاپیدنهد و تها
آمدم داد بزنم دزد! از روی نردهها پریدند و آن سمتِ خیابان غیبشان زد .با چشمهایی که مثل آلهو خهیس
خورده باشد ،سراغ پاسبانی رفتم که مثل مترسک وسطِ خیابان ایستاده بود ،داستان را که شنید ،قاه قاه خندید
و سرم داد زد!
_ به تو چه! برو خونه بچه!
با صورتی که حاال دیگر با اشک شسته بودمش رسیدم خانه ،مادربزرگ فقط گوش کرد ،نشنید! نه مهادر ،نهه
پدر که تندیس بی تفاوتیست هیچکدام برای پیدا کردنش جایزه تعیین نکردند ،به روزنامهها آگهی ندادند.
حتی بعدها که بدون پا ،بدونِ دست ،جسدِ پاره پارهاش جلوی خانه ،کنار کیسههای زباله پیدا شد ،جهز مهن
که با او بزرگ شده بودم ،کسی برایش گریه نکرد .حتی مادرم ،که از روی تابلوی مونالیزا آفریده شد ،حاضر
نشد یک روز مدرسهام را تعطیل کنم برای عزاداری .واقعن حال خوبی نداشتم ،مشاهدهی اندام پاره پارهاش
جلوی در ،آن هم درست وقتی که از مدرسه برمیگشتم فاجعه بود .درد داشهت در صهورت نحهیفش تهرک
برمیداشت و در گوشهی چشمهای گود رفتهاش دو قطره اشک یخ بسته بود .آرام بغلهش کهردم ،لهبههای
واماندهاش را با بوسه بستم ،سیاهیِ دورِ چشمانش را با نوکِ زبانم گرفتم اما هر چه پلکههاش را ههم مهی-
آوردم ،دوباره باز میشد و به حالتِ قبلی برمیگشت ،پس هنوز زنده بود ،میخواست نگاه کند ،مثل رویا که
پا ندارد یا لیال همکالسی ِ پارسالم که دست نداشت میخواست زندگی کند اما ممکن نبود ،نیست ،کسی به
ما اهمیت نمیدهد.
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دیوارشویی

از آخرین تظاهراتی که درش شرکت کرده بود سی و چند سالی میگذشت .بعدِ اینهمه سال همان شهعارها
کنار همان مردم داشت تکرار میشد .تنها احمد ،همبازیِ کودکیاش را کنهارش نداشهت ،طفلهی در آخهرین
تظاهراتی که شرکت کرده بودند ،کیف مدرسهاش را داده بود دسهتش ،رفتهه بهود بهر دیهوار یکهی از همهین
کوچهها بشاشد که دیگر برنگشت .ماشینهای گشت ،آزادی را بسته بودند .از تقاطع رودکی پیشتر نمیشد
رفت .پیچیدند توی همان خیابانی که احمدش را گم کرده بود .شاشش گرفتهه بهود ،از صهف تظهاهرات زد
بیرون و رفت توی کوچهای که شهیدش کرده بودند ،پشت ماشینی خم شد ،همین که زیپش را کشید پایین،
چند تا سایه افتاد روی سرش .گیر افتاده بود ،گیرِ چند تا ریشو که بوی پنیر خاکه میدادند .از الی دو سه تا
باریک شد و گذاشت پا به فرار ،حاال فوجی سایه دنبالش بود که وقتی گفت ایست ایست ،گلولهای از کنهارِ
ایستها مثل برق گذشت و درست نشست پشتِ گردنش ،از ترس تفش را قورت داد ،رد نشهد ،از سهورا ِ
گلو مثل گلولهی برفیِ خونآلودی افتاد روی سینهاش ،قل خورد تا الی پاها ،بعد هم ریخت در جوباریکهای
که از پاچهی شلوارش میگذشت .چشمهاش سیاهی رفت ،افتاد ،حاال پشتِ پلکهاش ،باالی جسد ،احمهد
ایستاده بود ،انگشتهاش را هفتتیر کرده بود و هنوز کیوکیو میکرد.
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صد سالِ سیاه
خیابانی دراز است ،از زیر پل بتونی گذشته ،برقی رسیده پیش پای زنی و انگهار بها ایسهتی کهه داده بهه بنهز
آلبالویی ایستاده .زن دارد عصبانی توی گوشیِ موبایلی مکُش مرگِ ما داد میزند ،مرد هم که حاال گوشیاش
را سر داشبورد ماشین رها کرده ،همین که شیشه راننده میرود تا ته پایین...
_ بفرمایید در خدمت شما باشیم خانوم!
زن اعتنا نمیکند .چند تکه حرفِ دیگر هم میشنود ،سعی میکند که دیگر نشنود ،مرد اما دستبردار نیست،
گیر میدهد سه پیچ ،درِ شاگرد را باز میگذارد و باز میگوید:
_ ناز هم حدی داره ،چقدر بکشم آخه!
_ من جایی نمیرم آقا! منتظر بودم خیابون خلوت شه برم اون طرف ،شما بفرمایین!
بعد هم سرش را میاندازد پایین و همانطوری که تنش را میمالد به کاپوت ،از پشت ماشین گذشهته وسهط
خیابان مکثِ کوتاهی میکند تا ماشینهایی که دارند میآیند بگذرند و بعد هم میرود آن سمت خیابان و بها
سری که افتاده سرِ شانهی چپش میایستد .هنوز دارد توی گوشیِ موبایلش فریاد میزند:
_ صد سال سیاه! با تو دیگه حتی بهشت هم نمیآم
جلوی پاهاش دوباره ماشینی نیش ترمز کرده ،راننده خودش را خم میکند تا درِ شاگرد را باز کند
_ در خدمت باشیم خانوم
_ من جایی نمیرم ،منتظر بودم خیابون خلوت شه برم اونطرف ،شما بفرمایین
_ هر طرف بخوای من پام! میبرم ،هر جایی!
زن اعتنا نمیکند دیگر ،سرش را می اندازد پایین و بدون آنکه تهنش را بمالهد بهه کهاپوت ،از پشهتِ ماشهین
گذشته حتی بدون آنکه مکثی کند وسط خیابان ،تا برسد آن طرف صدای تمام ماشینها را در میآورد.
حاال با سری که افتاده سرِ شانهی راست منتظر است .باز خیابانی باریک و دراز دارد از دور میآیهد ،از زیهر
پل که میگذرد عریض میشود و آرام پیشِ پای زن که البه الی های های گریه هنوز دارد توی موبایلش داد
میزند ،میایستد.
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_ این بار یازدهمه ،چرا دست از سرم برنمیداری گورت رو گم کن! ازت متنفرم
مرد موبایلش را میگذارد سرِ داشبورد و درِ راننده را آرام باز میکند و با چشمهایی که اشک خیسش کهرده،
گریههای زن را که حاال گوشیِ موبایل را گذاشته در کیفش ،سفت بغل میکند.
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زندگی با سُسِ ساالد

دنیاش پر از آژیر بود و زندگیاش آمبوالنسی که از میان های های گریه میگذشت .او در همین آمبهوالنس،
پیش از آنکه داخل اُرژانسِ هیچ بیمارستانی شده باشد از الی پاهای مادرش که جی میزد ،با گریه آمده بود
بیرون .پرستاری که در آغوشش گرفته بود نازش میکرد ،مادرش که تازه با درد کنار آمهده بهود حهاال دیگهر
لبخند میزد .به بیمارستان هم که رسیدند همه شادی میکردند .پدر ،مادربزرگ ،پدربزرگ ،همه میخندیدند
و او نمیدانست چرا! اینها را نمیشناخت .او یک بهشت از دست داده بود ،از اینجا میترسید ،بدش مهی-
آمد ،حتی از دستِ همین هوایی که مجبور بود قورتش داده هی بدهد بیرون کالفهه بهود .او را از ایهدهآل ،از
رفاهِ کامل ،از جایی که حتی به جایش نفس میکشیدند انداخته بودند بیرون! نُهه مهاهش تمهام شهده بهود و
زندگیاش سر رسیده بود .وقتِ آمدن ،همهی اهالی رحم از تخمکها گرفته تها تهک تهک سهلولهها سهر
پوشیده گریه میکردند و حاال در چشم به هم زدنی ،با غولهایی طهرف شهده بهود کهه دیهدارش را جشهن
گرفته ،میخندید ند .پس مرگی در کار نبوده تنها از جهانی وارد جایی ،جهانی دیگر شده بود .حاال هم مهدام
دست و پا میزد که برگردد ،تا به خانواده و دوستانِ ههم سهلولیاش بگویهد کهه مرگهی در کهار نبهوده آرام
بگیرند ،اما نشد! نمیتوانست .دیگر او را از بهشت تبعید کرده بودند و باید با شرایطِ موجود میسهاخت .تها
حاال هم ساخته اما آنطور که باید از آب در نیامده! از وقتی که یادش میآید عاشق بوده ،عشقبازی میکرده
اما هیچ رحِمی مثل بهشتِ مادر امن نبوده ،راحت نبوده! فضای داخل رحِم شور بود ،برای احیای همین فضا
سراسرِ تابستان لبِ ساحل لخت میگشت و بر ماسهها غلت میزد .زمستانها ،هر روزه وانِ حمهام را پهر از
آب ولرم کرده در آن نمک میریخت و میخوابید .هفتاد سالِ تمام ،دنبال دنیای رحِم رفته بود ،همه را ،همه
جا را گشته بود اما پیدا نکرده بود .حاال هم که این جماعتِ سیاهپوش ،با های های گریه از آمبوالنس درش
آورده در گورش گذاشتهاند ،احتمالن دارد سعی میکند به اینها بگوید که مرگی در کار نیست بلکه تنهها از
جهانی ،واردِ جایی ،جهانی دیگر شده اما نمیشود ،نمیتواند! باید با شرایط موجود ساخت.
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مالل
از این زندگی لعنتی فقط کسی میتواند انتقام بگیرد که شادی کند مدام ،اما مگر میگذارد مالل! همیشه مثهل
سوسک میلولد الی موهای سینهات ،از ناف میرود توی رگ ،خونت را تهوی شیشهه مهیکنهد و تها یکهی
تکانش میدهد ،عصب میزند به باالخانه و میشوی برج زهرِمار و میافتی به جانِ بغل دستیات کهه کسهی
نیست جز همسرت که قربانش بروم مثل هوای لندن مدام بارانیست .البته برای لحظهای هم که شده ،شهاید
بند بیاید اشکهاش ،اما کافی ست دوباره بند نازکی آب بدهی تها مثهل بهارا ِن رشهت ،صهبح تها شهب ،یهک
قطره اینجا یکی آنجا باز ببارد ،هی ببارد و دیگر هم دست از سرت برندارد ،هی حهرف بزنهد طهوری کهه
حاال سرت شده باشد انبارِ حرفهای نگفته و باز گوش باشی.
همیشه اینطور است ،تا میآیم که بگویم ،بیدار میشوم .بعد هم تا میآیم که باز بخوابم زنگ میزند:
_ خوبی!
گفتم خوابم
_ پس مزاحم شدم
گفتم خُب
_ باز خوابم نمیبره
گفتم خب
_ خروسها را الل کردهاند
گفتم خب
_ مثل اینکه تو امشب حالت مساعد نیست!
تا آمدم که بگویم خُب ،گوشی را گذاشت.
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فانتزی

به دست آوردن اغلب با دست دادن آغاز میشود ،از دست دادن اما دست ما نبود که بیخود آنهمه این پها و
آن پا میکردیم .یک پارتی دستهای ما را توی هم گذاشته بود ،رقصهیده بهودیم در سرنوشهت سهنگالخیِ
یکدیگر و دیوانگی که در کاسهی سرمان لب پر میزد ،کشانده بود ما را به این سفر که نه آغاز میشد هرگز،
نه به این زودیها به انجام میرسید .خم شده بود بر پنجرهی اتاقی در طبقه هفتم هتلی وسطِ لندن ،تا رسیدم
و گفتم داری چکار میکنی خودش را انداخت ،من هم پریدم و مچ پای راسهتش را کهه داشهت از ههرهی
پنجره رد میشد گرفتم ،حاال دیگر نیمی از خودم هم بیرونِ پنجره بود .احتمالن قبلن نفهمیده بهود دارد چهه
میکند که حاال چنین ترسان کمک میخواست .خیلی سعی کردم مثل صیادی که تور ماهیگیریاش را مهی-
کشد او را بیاورم باال ،اما سنگینتر از آن بود که با یک دست بشود از پسش برآمد .ناگههان ول شهد و یهک
جی طویل خطِ عمودی در هوا کشید ،چه میتوانستم بکنم جز اینکه دنبالش کنم ،من ههم پریهدم و ترسهم
چنان فریاد کشید که عابر ناشناسی مجبور شد زیرِ آفتابِ عمودِ یکِ بعد از ظهر ،با تکهان دادن سرشهانهههام
بیدارم کند .همه جا آرام است ،دراز کشیدهام بر ماسهها ،موجی میآید و موجی میرود ،هرچه هم کهه فکهر
میکنم نه لیالیی به جا میآورم ،نه دختری که هم اتاقم شده باشد در هتل .فقهط مهیدانهم چنهد روزیسهت
آمدهام استانبول که با خودم تنهایی کنم .حاال هم نشستهام دریا را به تماشا و برای اینکه خوابِ کهوچکم را
بنویسم توی کیفم دنبال خودکار و کاغذی میگردم که ناگهان آسمان سورا میشود ،زنهی مهیافتهد وسهطِ
دریا .همان جا به پشت خوابیده بر آب و تکان نمیخورد .شانههایش از دور مثل ماهی سفید بهرق مهیزنهد.
هرچه صدا میکنم جواب نمیدهد ،تکان نمیخورد .میزنم به آب و وقتی میرسم کنارش ،بهر شهانهههایش
آرام دست میکشم ،سرش را درمیآورد از زیرِ آب و بغلم میکند لیال.
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آخه من قربونت برم و بیام برگردم

روزها فقط کارمندی وقت شناس بود ،شبها ولی قبیلهای در او زندگی میکرد .گهاهی رئهیس راهزنهان در
یکی از قریههای قرن هفتم میشد ،گاهی چریکی در سیاهکل و وقتی سپور محله و یکبار هم که الکپشت
شده بود داستان آنقدر کُند پیش رفت که سریالی کسل کننده یک ماه آزگار ،هر شبه در خوابههاش اکهران
داده میشد .مثل رُمانی که عادت داشته باشی هر شبه سی ه چهل صفحهاش را بخهوانی خهوابههاش همهه
سریالی بودند .بعید بود امشب خوابی ببیند و فردا شب سکانس به سکانس در خوابش دنبال نشود!
چند شب پیش در جشن بزرگی که برای تولد دوست نزدیکش مازیار ترتیب داده بودند از دختری خوشهش
آمده بود که "مهرو" صداش میزدند و همین که از دور و بریها فهمید طرف خواهر ته تغاری مازیار است،
سردردش را بهانه کرد و بی خیالِ پارتی شد .هوا آن شب شرجیتر از معمول بود ،هرچه بیشتر گهاز مهیداد
ماشینِ قراضهاش کندتر میرفت .وقتی به خانه رسید که دیگر ساعت هم روی دیوار خوابش برده بهود .آن-
قدر مشروب نخورده بود که مست شده باشد اما خستگی با کت و شلوار اتو کشیده بر کاناپه درازش کرد و
خوابش برد.
المپها را خاموش کردهاند ،مازیار دارد گیتار میزند ،بقیه میخوانند و من لمیده بر مبل راحتی ،لهبههام را
دادهام به لبهای نازک گیالس شراب .در همین حالم که انگشتهای باریکی دسهتم را مهیگیهرد و صهدای
آرامی در گوشم میگوید "پاشو بیا!" .تاریکی غلیظی توی راهرو ریخته اما از پلهها که پایین میرویم چهراغِ
حیاط روشن میشود و تا چشمم به مهرو میافتد از خواب میپرم.
صبح آمده بود اما نه طبقِ قرار .آفتابِ اریب ،پنجرهها را باز کرده ،وارد اتاق شده بود و سعی میکهرد هرچهه
زودتر از خانه بیرونش کند .او هم به هر فنی که شده از تخت کنده آبی به سر و صورتش زده بود و لباسش
را با عجله تنش کرده بود تا سر وقت برسد .تمام آن روز در اداره تنها به مهرو فکر میکرد ،بهه مهمهانی ،بهه
خوابی که برایش دیده بود .چیزی به پایان ساعت اداری نمانده بود که مازیار زنگ زد.
ه بهتر شدی رفیق
ه آره  ،از خواب که پا شدم دیگه سردرد نداشتم ،تو اما انگار صدات گرفتهس.
ه من خوب نیستم ،از دیشب هم چیزی یادم نیست ،فقط صبح که بیدار شدیم مهرو نبود!
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ه مهرو!
ه خواهرمه ،سرم شلوغ بود ،نشد معرفیش کنم ،البته دیدیش .مادرم میگه شما رو با ههم تهوی حیهاط دیهده
دیشب.
ه من مست بودم درست یادم نیس ،حتی نمیدونم کی رسیدم خونه!
ه خب رفیق! دیگه مزاحمت نمیشم ،فقط خواستم حالت رو بپرسم.
تلفن را که قطع کرد از اداره زد بیرون و مستقیم رفت خانه ،بیقرار بود .قهدری بیشهتر کهه در ههوا تهاریکی
ریخت دوباره زنگی زد به مازیار اما هنوز هیچ خبری از مهرو نداشت .کالفه و خسته بهود ،دیشهب درسهت
نخوابیده بود ،به اتاق خوابش رفت ،مالفههاش عوض شده بود و پنجرهها انگار به یک سمت دیگر باز می-
شدند .معمولن کسی جرات نمیکرد توی اتاقش دست به سیاه و سفید بزند اما حاال بیحالتر از آن بود کهه
مادرش را به دادگاه احضار کند .لباسهاش را یکی یکی کند و هنوز نرفته بود زیر پتو که خوابش برد.
سوار ماشین که شدم از مهرو بابت شبِ زیبایی که درست کرده بودند تشکر کردم و استارت زدم .از کوچه-
شان بیرون رفتم و میخواستم بپ یچم به راست که باز نگاهم افتاد به او که حاال نشسهته بهود کنهارم ،داشهت
موهای کوتاهش را کنار میزد ،انگار بدش نمیآمد که از این هم کوتاهترش کند ،مانده بودم چشمهای به آن
بزرگی را چطور بر کلهی کوچکش سوار کردهاند ،ترمز کردم.
ه چرا وایسادی گازش رو بگیر و برو!
ه چی شده یکهو ،کجا!
ه دلم خیلی گرفته میخوام گشتی بزنیم
ه اما...
ه اما رو ولش ...مثل اینکه از من خوشت نمیآد!
ه آخه من قربونت برم و بیام برگردم...
درست قبل از همین سه نقطهی آخر ،در و پنجرهی جملهی باال را با لبهاش چنان محکهم بسهت کهه لهبِ
باالم باد کرد .حاال موجی که ترکیبی از ترس و لذت بود افتاده بود توی تنم .دیگر من نبودم که بهودم شهاید
همین موج بود که استارت زد و پاش روی پدالِ گاز رفت ،حاال ماشینم جاده را مثل نخی گرفته بود و مهی-
کشید .رسیده بودیم تهِ یکی از کوچههای متروک چمخاله که دریا ریخته بودند پاش ،او مرا و شاید من او را
بغل کرده بودم و بر ماسهها غلت میزدیم طوری که دریا را هم به وجد آورده بودیم .موجها بلند میآمدند و
محکم بر لمبر ساحل کوبیده میشدند و برمیگشتند ،ما ولی هنوز فقط بوسهه بهودیم و تها آمهدیم کهه مثهل
ساحل لخت کنیم موجِ بلندی آمد و سیلیِ سردی خواباند توی گوشم!
ه مادر قربونت بره پاشو که دیرت شده! زود باش وگرنه این سطلو سرت خالی میکنما!
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از تختخوابش که تا چند لحظه پیش حسابی دور برداشته بود پیاده شد ،پای روشویی دوبهاره مشهتی آب بهه
صورتش پاشاند و همانطور که لباسش میپوشید استکان چای را سر کشید و سوار ماشین شد .بهاز ههم در
اداره تنها بدن بود ،تمام فکر و خیالش هنوز صرفِ مهرو میشد .ساعتی مانده بود بهه تعطیلهی اداره کهه بهاز
زنگی به مازیار زد و صدایی که تازه داشت از روی گریه بلند میشد گفت دیهدی چهه شهد بهدبخت شهدم
رفیق! مهروی بیچارهی ما رو پاره پاره در ساحل چمخاله پیدا کردند ...حیرت کرده بودم ،ماجرا فجیهعتهر از
آن بود که خوابش را دیده بودم ،دیگر میترسیدم شبها بخوابم و انگار چند هفتههای بایهد مهیگذشهت تها
مشخص شود مهروی باکره هم چون مریم مقدس باردار شده .بعدها مازیار باز به موبایلم زنگ زد و درباره
مادرم پرسید که آیا مامایی میکند هنوز! تصمیم گرفته بودند بچه را بیندازند و مطمهئنتهر از مهادرم مامهایی
سراغ نداشتند .من هم با مادر تماس گرفتم و خواهش کردم این کار را انجام دهد .او هم قبول کهرد و قهرار
شد تا چند ساعت دیگر بچه را در خانهی ما بیرون بیاورند .وقتی رسیدم خانه ،مامها داشهت اتهاقم را بهرای
کورتاژ آماده میکرد .من هم تا سر برسند سعی کردم در گوشهی سرم بنشینم و خوابهایی را که دیده بودم
مرور کنم .در همین حوالی بودم که صدای در را درآوردند ،از سرم زدم بیرون ،از راهرو و از کنارِ کاجی کهه
میخ شده بود توی آسمان گذشتم .همین که در را باز کردم نگاهم افتاد به صورت آرام و باد کردهی مهرو که
تا مرا دید جیغی کشید و در آغوش مازیار از حال رفت.
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زمان لرزه
اتوبوسهای رشت رفته بودند .ترمینالِ غرب خلوت بود و آنها که جا مانده بودند فقط من بودم .همهی آن-
ها من بودم که میخواستند بروند ،فقط بروند .ایستاده بودیم همه ،در صفِ بلیطِ تنها اتوبوسی که هنوز نرفته
بود اردبیل ،من مقصدم رشت بود ،شاید آنها هم رشتی بودند و میخواستند وسطِ راه پیاده شوند .مها همهه
بینِ راهی بودیم که داشتیم یکی یکی بلیط میگرفتیم و بعد هم میرفتیم توی صفی مهیایسهتادیم و پهس از
تحویلِ چمدانها به شاگردِ الغروی راننده ،سوار میشدیم .با اینکه بر تمام صندلیهها نشسهته بهودم بهاز بها
عجله رفتم تهِ اتوبوس ،بر نیمکتی که پای بوفه کار گذاشته بودند توی خودم رمبیدم .شوفر هم با سبیلِ بخت
برگشتهاش از درِ شاگرد داخل شد و پشت فرمان یک وری نشست .چیزی نگذشت که سرش برگشت.
_ پسر ببین کسی جا نمونده باشه
بعد هم چیزکی گفت که من نفهمیدم و تنها چند نفهری کهه در ردیهفههای جلهو نشسهته بهودیم صهلوات
فرستادیم .ترمینال کم کم داشت دور میشد و در چشم به هم زدنی از عوارضهی ههم گذشهتیم .در بهینِ راهِ
اتوبان بودیم که شاگردِ الغروی راننده با تُنگِ گردن درازی در دست ،به هر که میخواست آب تعارف مهی-
کرد .من نمیخواستم ،با اینهمه دو تا اسکناس سبز از جیبم درآوردم و گذاشتم کفِ دستش.
_ خیلی خستهم! میتونم این باال بخوابم
_ حتمن! مالفهش رو هم تازه امروز عوض کردم
سبزِ دیگری به اسکناسها اضافه کردم.
_ من شام نمیخورم لطفن به رشت که رسیدیم بیدارم کن
بعد هم جستی زدم باال و تا پاهام دراز شد رفتم که رفتم! حوالی لوشان بهود کهه فهمیهدم اتوبهوس جلهوی
مهمانسرایی برای صرف شام توقف کرده اما پیاده نشدم .حاال دیگر حسابی رفته بودم ،حتی نفهمیهدم شهام
چه خوردیم و کی دوباره سوار شدیم .حومهی لوشان را کهه رد کهردیم از بادههای لجهوج منجیهل گذشهته
نگذشته چون رودی که بارِ قایقش گیر کرده باشد زیر پلی قد کوتاه ،در رودبهار گیهر افتهادیم .نالههی آدمهها
قاطیِ زوزهی باد و باد قاطیِ صدای آبی که آمده باشد با یک تاریکیِ غلیظ توی اتوبوس! انگار جایی آن باال
به زمین که داشت دورِ خودش را میزد ایست داده ،ترمز دسهتیاش را کشهیده بودنهد .حهاال دیگهر همهه را
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پرتاب کرده بودند توی خواب ،فقط من بودم که تازه بیدار شده بودم .انگار تونلی روی اتوبوس خراب شده
بود یا شاید بهمنی آمده بود و جای آدمها سنگ نشانده بود بر تک تکِ صندلیها ،چهه مهیدانهم! هرچهه داد
میزدم کسی جواب نمیداد .صورتها خونی شده چسبیده بود به شیشههایی که هیچکدام جان سالم در بدن
نداشتند .از بینِ آنها فقط یکی از مرا لنگ لنگان کشاندم از ماشین بیرون ،نگاهی به دور و بر انداختم ،کسی
نبود .بعد از کمی شالن شالن رفتن به رستورانی رسیدم که از بوی غذا و صدای آدمهاش پر شهده بهود امها
کسی را نمیدیدم .کسی هم مرا ندید .در کوچهی بغلِ رستوران تک و توکی خانه افتاده بود که چهراغههاش
روشن بود اما ...یکی یکی درِ خانهها را زدم ،همه درها باز بود اما ...داخل تک تهکشهان شهدم اما...اما...امها
هرچه کمک خواستم کسی نبود به دادم برسد ،برگشتم! دوباره آمدم کنار اتوبوس ،دیگر سنگی در کهار نبهود
همه رفته بودند ،حتی من هم بر هیچکدام از صندلیها نه دیگر نشسته بودم ،نه خوابیهده! شهوفر ،شهاگرد ،از
هیچکس خب ری نبود .در را باز کردم ،بعد هم نشستم یک وری پشت فرمان منتظر که برگردند .یهک سهاعتی
نگذشته بود که یکی دیگر از ما آمد ،مکثی کنار اتوبوس کرد و بعد بی آنکه مرا دیده باشد در را بهاز کهرد و
درست روی پاهام ،پشت فرمان یک وری نشست .هرچه صداش زدم نشنید! نگاه کردم ندید! چندی گذشت
و دوباره از دور رسیدم ،مکثی کنار اتوبوس کرده نکرده در را بهاز کهردم و دوبهاره پشهت فرمهان روی پاهها
نشستم ،بعد هم دوباره آمدم نشستم و باز آمدم نشستم و باز این بازی تا حاال که شهری پشت فرمهان اسهت
ادامه دارد ،حاال هم کی گفته کسی مرده! ما همه آنهاییم.
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گفتمان سکسی

گرچه مردها زیاد حرف نمىزنند اما محال است جملهاى بگویند و دروغ نگویند .زنها صادقترند چون زیاد
حرف مىزنند ،اگر دروغ بگویند یککاره لو مىروند ،آنها وقتى هم که حرف کم مىآورنهد نگهاه مهىکننهد
یعنى دستبردار نیستند ،با نگاهشان هم حرف مىزنند ،براى همین مردها اغلب عملگرا شدهاند ،یاد گرفتهه-
اند نشنوند ،الکى بگویند عاشقتم! بعد دست راست را از زیرِ پیراهنى حریر رد کننهد و در چالههى کمهر جها
بیندازند و یککاره فشار دهند تا نرمىِ خوشمزهى جفتى پستان ،سفت بچسبد به سینههاشان ،بعد هم سرشان
را مىاندازند پایین و لبهاى گوشتالویى را که هنوز دارد باز و بسته مىشود قورت داده ،زبهانشهان را مثهل
کلید مىچرخانند توى دهانشان تا به طور کامل قفل شود ،آخیش! سرسام گرفته بودم ،اما زنها دستبهردار
نیستند ،سکوتشان از چند ثانیه بیشتر طول نمىکشد ،حاال دیگر حرف نمىزنند بلکهه داد مهىزننهد ،علهى-
الخصوص وقتى که مرد همچنان که دارد لبها را مىچالند در چشم به هم زدنى شلوارکش را کنده با پهاى
راستش یکى از رانهاى تپلِ را مىزند کنار و حاال کلیدِ بزرگش را در دهاِن پایین چنهان جها مهىانهدازد کهه
دردى شدید قفلِ دهانِ باال را مىشکند آا ! اینجا زنها دو دسته مىشوند ،یک عده بعد از آ سکوت مى-
کنند ،چشمها را مىبندند تا در نهایتِ آرامش به یکى دیگر فکر کنند و حالِ دوچندان ببرند ،یهک عهده ههم
نمىخواهند از رو بروند و این فرصتِ عزیز را براى حرّافهى از دسهت بدهنهد ،ایهن عهده از زنهها ههم دو
گروهند ،گروه اول در حالى که مرد در آسمانِ هفتم سیر مىکند معامله مىکنند" :قول مهىدی بعهدش بهریم
بیرون! اون النگو رو برام مىخرى قول بده تعطیالت منو ببرى آنتالیا "...گروهِ دوم اما جندهخانهاند ،آ شان
که در مىآید دیگر خودشان نیستند ،یعنى بیشتر خودشانند ،اینها پاکترین زنان جهانند ،حال مهىدهنهد تها
حال ببرند ،یک شب پرى بلندهاند ،یک شب سارا خوشگله ،برخى شبها هم اگهر پها بدههد لهیال و مینها و
رویاى توأمانند .بعد از آ صداشان ریز مىشود ،عشوه مىکند ،بم مىشود ،حرفهایى مىزنند ،فحشههایى
مىدهند که تا ابد دوست دارى بشنوی "بى شرف تندتر! دیوث ،جاکش محکمتر! من جندهى توام ،جرم بده
بیشتر".
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گُه بخور

همیشه مثل نسیم مىآید ،مىخورد آرام به صورتم ،آخیش! نازنین است ،دل است ،بسم اهلل الهرحمن الهرحیم
است ،اصلن خدا وجود دارد چون او هست ،او مىگوید .هر کارى که براش مىکنم به خدا نسبت مىدهد از
بس که باخداست ،اصلن خودِ خداست ،مىگوید او خواسته با من باشى پس او کرده این کارها را! مهن ههم
االن کارى به خدا مُدا ندارم اما این زن خودِ مهر است ،الرحمن الرحیم است ،اگر خدایى هم خلقهش کهرده
باشد نمىتواند خداى ادیان باشد .خداى او مرد نیست یا اگر باشد نمىتوانهد تنهها باشهد ،حهتمن معشهوقى
داشته خدایى خدا و بعدِ عشقبازى ،ده دقیقهاى ریلکس کرده چرتى زده بعد هم پا شده بهراى خلهقِ چنهین
بُتى ،چنین لعبتى .مثل من ،یا دقیقن مثل من که بعد از چرتى کوتاه ،آمدهام کلماتم را بیدار کردهام تها شهعرى
خلق کنم مثل او ،یا او که هر وقت مىخوابمش لبهام مىخواند الهى قلبهى محجهوب و نفسهى معیهوب ،و
عقلى مغلوب ،و هوایى غالب ،و طاعتى قلیل ،و لسانى مقرِّ بالذنوب و خالصه او که باشد مسلمان که سههل
است آیت اهلل مىشوم بى ریش ،با ریشه!
چند لحظه پیش چنان دچارش شده بودم که دیدم از او بهتر هرگز ندیده زندگیام ،پس زنگ زدم ایهران ،بهه
مادرم گفتم دیگر تمام شد ،باید ...گفت گُه بخور!
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هندزفری

ه دیگه من بغل مىخوام ،برگردیم خونه مارلن ،دیوونهم کردى لعنتى! دلم برات تنگ شده حالیت هم نیست.
ه تو کى خسته مىشى آخه سیرمونى ندارى حَشرى! چشات گود افتاده دیگه نمىبینه آرلن! هر شهش مهاه
نیم شماره شیشههاى عینکت داره مىره باال ،من هیچ! الاقل به چشات رحم کن دیوونه!
ه دیوونه منم یا تو یا اون یکى یا اینکه همین حاال از کنارت رد شد! قهبلنهها اگهه یکهى تهوى خیهابون بها
خودش حرف مىزد ،همه میخش مىشدن و الاقل دو متر ازش فاصله مىگرفتن و زیر لب زمزمه مهىکهردن
دیوونه ،اما حاال قبل از اینکه با طناب باریکى خودشون رو دار بزنن ،تهوى کوچهه و خیهابون بها خودشهون
حرف مىزنن ،پریروز یکى از همین طنابدارا سرِ خودش داد مىزد فاک یو! دنیا دیوونه شده ،ول کن! دلهم
برات تنگ شده ،بیا بریم خونه ،خیابون دیوونهست...
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H2O

اکسیژن اگر نباشد چهار چر ِ زندگی روی هواست! زندگی بدون اکسیژن ممکن نیست .اکسیژن زندگیست
پس زن است یا الاقل عین زنهاست! هیدروژن اما ماهیتی مردانه دارد چون تا تن به تنِ اُکسهیژن ندههد آب
بدست نمیآید ،البته این آب هم وقتی به کار می آید که سرکار خانم اُکس با دو هیدِ جنتلمن خوابیده باشهد!
الاقل بیش از هفتاد درصد سطح زمین را آب فرا گرفته که حاصلِ عشقبازیِ زنی با دو مرد است اما آدمها از
این اصل طبیعی تبعیت نمیکنند و از آن انزجار دارند! عشق آب است مثل آب هم آسان است اما همه آن را
سخت کردهاند چون اکسیژن فقط یک مرد میخواهد که اینجا خودِ مرگ است! این را اخالق پیشنهاد کرده
که حتی نوع نوینش نوادهی دین است! فقط دین است که مرد را یکه و غالب میخواهد ،حتی به هیهدروژن
امر میکند اگر توانست چندین زن اختیار کند و این با طبیعت که سرشتی دارد آسان مثل آب ،هرگهز نمهی-
خواند .طبیعت میگوید که یک اکسیژن میتواند کنار دو هیدروژن بخوابد چون تنها در این عُرجى عشهق از
آب در میآید و عروج خواهد کرد! آدم این را تاب نمیآورد ،عصیان میکند و در نهایت زن میرود با زن و
لزبین تولید میشود که زیباست اما تشنه! چون دیگر آبی در کار نیست و برای رفعِ عطش ،مهرد ههم ناچهار
میرود با مرد که هاش دو بشود .با اینکه گیها اتمسفری جدید در جامعهی جدیدند خیلی دوام نمیآورنهد.
اینها عالوه بر آب ،هوا هم کم دارند ،برای این است که لزبینها از گیها مقبولترند اما متاسفانه چاره دیگر
است .شیرین اگر خسرو و فرهاد توأمان نداشت ،خیلی تلخ میشد .عشق شاید رفهتن اکسهیژنیسهت بها دو
هیدروژن! عشق جدید آیا همین عُرجى نیست! طبیعت این را میگوید و این برای دین طبیعی نیست .شاید
برای همین است که زنها بی دینترند .دین به آنها لقب شیطان داده و ابلیس این روزهها چقهدر لیالسهت.
ابلیس خدای معاصر آنهاست ،در حالی که مردها آن را انکار میکنند! برای همین است که دست زن را کهم
میگیریم ،زن را دست کم میگیریم .زندگی غایب است چون زن زیاد نیست ،زیادیست .اکسیژن اگر نباشد
زندگی واقعن ممکن نیست.
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اوهو

تو که عاشقشی ،داد نزن سرش! ولش نکن! خیال نکن دلش تنگ میشهود بهاز برمهیگهردد .ههیچ عالقههای
اینطوری بزرگ نمیشود ،بزرگىِ تو ربطى به حقارتِ او ندارد .هر که را همانقدر که هست بخواه ،نهه آن-
قدر که مىخواهى باشد ،آدمها زیاد نمىشوند ،همه از آنچه در خود دارند مىخورند ،زیادهروى نکن! یهک
جایى در عشق هست که اگر به آن برسى دیگر نمىتوانى برگردى ،پس عجله نکهن! بگهذار خهودش پهیش
بیاید ،خودش پیش برود ،خودش هم تهِ سطرى نیمه کاره نقطه بگذارد .اگر توانستى یکى را دوست بهدارى
سوال پیچش نکن! این روزها همه مىلنگند ،اگر اصرار کنى که سمتِ کثیفِ سکهاش رو شود عشقت بر باد
مىرود .دوام عشق به اعتماد است به باور ،وقتى ندارى پوشالىست .تو هرگز نمىتوانى براى همیشهه بها او
باشى ،مگر اینکه مثل خودش باشى ،پس تا مىتوانى خیانت کن ،یا کارى نکن ،بگذار با همهان کجهى بهرود
باال ،هر درختى سرو نمىشود ،در نهاد خیلىها تخم چنار پاشیدهاند ،ذاتشان کهج اسهت و از رابطهه دزدى
مىکنند تا دوزِ شک برود باال ،آنقدر باال که ول کنى و از دوباره عاشق شوى ،آهسته از یک بشمارى تا ایهن
یکى هم فرصت کند خوب خودش را پشتِ دروغ مخفى کند .تو آنها را محال اسهت کهه بشناسهى ،زنهها
حافظه ندارند ،زود یادشان مىرود که عاشقِ تواند ،از یاد مىبرند کهه پریشهب در تئهاتر تهو را بوسهیدهانهد،
دیشب با تو خوابیدهاند! پس اگر دوستش دارى ،اگر از او وفادارى مىخواهى ،بها او قههر نکهن ،بهه پیهامش
جواب بده ،به او پشت نکن ،زنها طاقت ندارند حتى یک شب بدون عشق بمانند ،اگر تازهاى به پستشهان
بخورد ،فورن خیانت مىکنند ،نشد زنگ مىزنند به قبلى ،یا به قبل از او ،اوها ،اوهو!
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ورزش

امروز که داشتم مىرفتم باشگاه ،هوا سرمهاى بود ،آدمها تا بخواهى کوتولهه ،گهالیور شهده بهودم .داشهتم از
عرض خیابان رد مىشدم که کامیونى زد به من و چر جلویىاش از روى سرم رد شد و اعضهاى صهورتم،
حتى مغزم تکه تکه بر دیوارهاى اطراف پاشید .حالِ مردن نداشتم ،خیلى زود بود ،اصهلن خهوب نبهود اگهر
تقدیر من یکى اینطورى رقم مىخورد ،مرگ ،آن هم با تصادف! خندهدار نیست اینکه خدا تو را ایهنقهدر
دست کم بگیرد و همینجورى کیرى بیندازدت زیر کامیون تا یک شىیِ مادرمرده بههت تجهاوز کنهد اصهلن
خوب نیست ،یک جورهایى برخورندهست ،براى همین زیر بار نرفتم ،به خدا بیآل کردم و تصهمیم گهرفتم
که برگردم ،تازه دوست دختر تازهام هم قرار بود امشب بیاید تا اولین خوابِ خود را با هم ببینیم ،حیف بهود
نباشم ،پس تکه تکه اعضاى صورتم را از خیابان جمع کردم و چسباندم به استخوانِ سهرم ،بعهد ههم انگهار
اتفاقى نیفتاده رفتم باشگاه و حاال برگشتهام خانه ،منتظرم پشتِ این مانیتور ،نبضم دارد از همیشه تندتر مهى-
زند ،حاالست که بیاید جآاان! ورزش خیلى خوبه ،شما هم بکنید!

11

تختخواب میز کار من است

خودزنی

خارکسدهى مادرجندهى عوضىِ جاکشِ زنازاده کیرِ سگِ عابد ارمنى توى دهنهت کوسهکشِ بهى پهدر مهادرِ
دیوثِ شلخایه مادرتو گاییدم کونىِ سگ پدر مىدم خار مادرتو یکى کنن کوسکش فکر کردى کون واسهت
مىذارم بمونه کونپاره...
لبهاش هنوز داشت مىجنبید ،خسته نمىشد ،تازه سریعتر هم شده بود ،صداش هم رفته بود باالتر ،فجیع-
تر فحش مىداد و داشت شدیدتر مىشد که دستش ناگهان رفت روى میز آرایش و بها پشهت بُهرس کوبیهد
روى مالج مردى که در آینه بود!
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کچل خائن

هرچه التماس کرد بی فایده بود ،سرآخر شنید کچل خائن و گوشی را که فقط سوت مهیزد گذاشهت .حهاال
هم رفته خودش را ریخته پشت پنجره دارد دید میزند آنها را که دارند کنار خیابان تن میفروشند.
کثافت همه جا رو برداشته ،همه چى رو! دلم یه عشق پاک مىخواد ،یه عشق بى دروغ! بى حاشیه بى بهازى!
من همیشه توى انتخابام اشتباه کردم ،نه! این دروغه! هرگز انتخابى در کار نبوده ،من همیشه انتخهاب شهدم،
مثل تنفروشاى این خیابون ،اونایى که اون روبرو وایسادن ،همیشه یکى تماس گرفت ،یواشکى مخم رو زد،
فقط یه بار یعنى فقط اون روزا که نوزده سالگیم سر بهه ههوا رد مهىشهد از خیهابون حهافظ و روبهروى درِ
دانشگاهشون میخ مىشد ،من انتخاب کردم ،انتخاب کردم تمام عمر عاشقش بمونم ،گرچه همهین االنهه اگهه
ببینمش یه لحظه هم باهاش نمىمونم .عاشق فقط اون جوانِ الغروى نوزده سالهست ،عشق هم فقط همونه،
فقط اونجاست توی نوزده سالگى! وگرنه االغ هم که باشم واسه زن چهل و چند ساله عر نمیزنم .معشهوق
فقط باید تنِ گنجشکى داشته باشه تا وقتى گازش مىگیرى استخونهاش الى دندونهات خرد و خمیر شهه.
عشق فقط مال توست ،حسادت برداره المصب ،رقیب مقیب سرش نمىشه ،اخیرن چند جمله مُد شهده تهو
تهرون که وردِ زبونِ خیلىهاس" :تو همسر منى ،مالک من نیستى که!"" ،اصلن برام مهم نیست کهه بها همهه
سکس داشته باشى اما فقط باس عاشق من باشی "...چنین جمالتى سادهاند ولى مهىتهونن کمهرِ جامعهه رو
بشکنن ،اگه تنت رو در اختیار هر که دلش خواست قرار بدى اندام نازنینت رم مىکنه .اگه واسه رسهیدن بهه
اهدافت مدام تنت رو وسیله کنى مىترسه .تنفروش محاله بتونه با پهارتنرش عشهقبهازى کنهه؛ فقهط بههش
سرویس مىده و خالص! باهاش نمىخوابه که! تنفروش از کیر مىترسه ،محاله ازش لذت ببره؛ تهنفهروش
اندام گنجشکى هم که داشته باشه دلت نمىکشه به دندونش بکشى واسه همین محاله عاشهقت کنهه .کهاش
گنجشکم این حالم رو ببینه ،ببینه که پشیمونى داره چطور سیگارمو نفله مىکنه .کاش به گنجشهکم خیانهت
نمىکردم ،یا مىکردم و مچم رو نمىگرفت .عشقه دیگه ،قواعدِ خودشو داره ،باید وفادار باشى ،نباشى مهى-
شى همین کچل که اگه هزار بارِ دیگه هم به دنیا بیاد جز خیانت نمىکنه!
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سفر

از کودکی شیفتهی دیدن بود ،دوباره دیدن! او در خودش هم که مینشست سفر میکرد .فقط هفهت سهالش
بود که دنبالِ اندامِ محیط میگشت .روستاهایی که دیده بود ،باالده! پایین ده! همه سر داشتند ،همه پا! بزرگ-
تر هم که شد ،قوس کمر ،کشیدگیِ پاها و انحنای اندام را باد برایش میکشید .دم دمای غروب ،میرفهت دمِ
شالیزارها ،زنهایی را که تازه از باتالق مزرعه زده بودند بیرون و داشتند تن و بدنشان را دمِ نهر میشسهتند
دید میزد اما چیزی نمیدید" .اندامِ آنها را کسی نمیشناسد" جملهای بود که مدام زیر لب زمزمه میکهرد.
برای همین آنقدر لب جوی کنار باریکه راه منتظر میماند تا همه چادرشان را سر کنند و راهِ خانه را بگیرند،
او هم دنبالشان آرام راه میافتاد و دائم از باد التماس میکرد که بیاید ،بیاید و کمرِ باریکشان را دربیهاورد و
یککاره بیفتد روی باسنها .بعدها همین باد او را از شمال ایران برده بود تهران ،از آنجا پرتش کرده بود در
پاریس ،فرانکفورت ،برلین و جندهخانههای استکهلم و بعد هم هُلش داده بود تا لندن! خاکِ لندن دامهنگیهر
است! سالهاست که اینجا گیر کردهست ،به هر جا که فرار کرده باز بهاد بهرش گردانهده .بهاد بهزرگتهرین
مخالفِ او بود ،هرگز در مسیری که با خواستههاش موافق باشد نمهیوزیهد .رامتهین بها اینکهه مهیتوانسهت
نویسندهی محبوبی باشد ،خالف خواستههای مخاطبانش مینوشت و رفتار میکرد .البته او هرگهز خالفکهار
نبود فقط بر خالفِ مسیر رایج میرفت که زندگیاش تازه شود .از آنجا که بود ،از آنکه بود دائم سفر مهی-
کرد .میگفت فقط آنهایی که در سفرند نمیمیرند ،سفر از خودخواهیات میکاهد ،به درکِ آن دیگری می-
رسی .سفر یعنی دوباره دیدن ،باید تالش کنی هیچ چیز عادی نشود ،حتی در خانه هم باید سفر کهرد ،پیهاده
شوی میپوسی! زندگی سفر است ،همسفرت اگر پیادهات نکند یا اگر پا نبود و خودش پیاده شد عالىسهت!
عشق هم سفر است ،مدام از قلبی به قلب دیگر رفت و برگشت داری ،اگر برنگردی عالیست! وگرنهه دائهم
فکر میکنی چقدر جای او خالیست.
خیلیها سفر نمیکنند ،فقط به مقصد فکر میکنند و اینگونه راه را از دست میدهند .آنها همیشه از مهدت
سفر میگویند ،از زمان سفر ،از مقصد! هرگز ندیدهام از آنچه طی سفر دیدهاند بگویند چون ندیدهاند! اینها
راه نمیروند ،فقط راهها را لگدمال میکنند ،همیشه آنجایند که جایی جز اینجا نیست! مثل کنه چسبیدهانهد
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به خود که از یک نقطه کوچکتر است! هرگز از خود نمیروند مگر با راهی که آخرِ عمری پیش پهایشهان
مینشیند .مرگ صاحبِ بزرگترین آژانسِ مسافرتیست ،برخی نمیدانند اگر سفر نرونهد ،بهرده مهیشهوند!
"هرمان ملویل" عاشق سفرهای بی مقصد بود ،هی در نقشه نمیگشت ،میدانست جایی که میخواهد بهرود
در نقشه نیست .رامتین هم گرچه برای سفرهاش نقشه میکشید اما هرگز هیچ مقصهد و نقشههای در دسهت
نداشت ،فقط از مبدأ فرار میکرد .حاال دیگر این را خوب میدانست که کافیست قدم بردارد ،ناگهان آمریکا
بود ،یککاره آفریقا! مکان هرگز برایش مهم نبود ،همیشه شیفتهی راه رفتن بود .او حتی در آدمها سفر مهی-
کرد" .مارک تواین" مینویسد برای اینکه بفهمی یکی را دوست داری با او سفر کن! در سفر همه چیز تازه-
ست جز او! اگر تازه نشد یعنی که دوستش نداری ،سرِ کاری! پس جدا شو! با یکی دیگر در خواب دیگهری
سفر کن! آدمها هزار نفرند ،در خانه تنها یکیشان را میبینی! راه ولی نشانت میدههد کهه همراهنهد یها نهه!
رامتین از هرچه بادیگارد انزجار داشت؛ از آنها که با او راه میآمدند تا که حفظش کنند" .جان اشتاین بک"
سفر را ازدواجی میداند که خیلیها فکر میکنند همه چیزش تحت کنترل آنهاست! این دسته از زوجها تنها
مامور انتظاماتند ،پارتنرِ هم نیستند ،به هم حال نمیدهند تنها حالِ هم را میگیرند .ازدواج بدترین سفری بود
که رامتین چند بار امتحانش کرده بود .همیشه میگفت فقط آنهایی که زودتر به مقصد ،یعنهی طهالق ،مهی-
رسند مسافرند ،بقیه میخواهند که بپوسند .او تاکنون چند بار به این سفر رفته بود اما هیچکدامشهان بهیش از
سه ماه نپاییده بود! حاال هم کاری نداشت جز انجام تنهاییِ خودش! به طرز دیوانهواری فقط مینوشت ،مهم
نبود برایش که خوب بنویسد یا بد! گاهی کتابهایی را به دست چاپ میسپرد که اگهر نویسهندهی دیگهری
منتشرش میکرد بهش میخندید! وقتهایی هم که حال نوشتن نداشت سفر میکرد و مابینِ مسهافرتههاش
سری هم به لندن میزد ،او اتوبوسیست که فقط در لندن ایستگاه دارد.
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آدم آزاری

اگر شکاری در کار نباشد کسی شکارچی نمیشود .همه چیز بستگی به ما دارد .در این باره من ههم پرونهده
درخشانی ندارم .ایران که بودم اغلب میرفتم ماهیگیری و بر هرچه ماهی که به قالبم گیهر مهیکهرد ،دسهتی
میکشیدم و بعد رهاشان میکردم ،اسمش را هم گذاشته بودم ماهی آزاریِ سادیستی! همیشهه وقتهی شهمال
میرفتم دولولِ پدری بر دوش ،یک پا علی جنگلی بودم .شکار پرنده در آسمان واقعن آسهان نیسهت ،تهوی
این جنگلگردیها بارها برخوردم به دام و تلهی دهاتیها که چند پرنده درش گیر کرده بود و همیشه دستی
بر سر و روشان میکشیدم و ولشان میکردم .هنوز لختی نوازش برام کافیست اما پیش میآیهد گهاهی کهه
شکار را ول کنی و ولت نکند ،با تو بماند .اینجور شکارها همیشه دردسرسازند و عاقبت شکارچی را شکار
میکنند؛ مثل این خانم که دمارم درآورده ،فکر میکند باریکترین کمرِ دنیا را دارد اما نمیداند چنین کمهری
مخلفات میخواهد وگرنه به لعنتِ فرعون هم نمیارزد .رفتارش خوب است ،امروزیست اما از این خانهها
دارد که مبل استیل و قالی کاشان بهش حقنه شده! روی دیوار روبرویی هم کنار عکسهی از خهودش کهه در
قاب نفیسی برق میزند کلهی غزال آویخته .رو کردم به دیوار و گفتم چهه زیباسهت! گفهت ایهن عکهس را
پارسال انداختم ،گفتم نه! منظورم آن غزال بیچارهست ،پرسید یعنی من زشتم! گفتم تو ههم اگهر کلههات را
خشک میکردند و کنار سرِ این غزالِ مادرمرده میآویختند حسابی به چشم میآمدی.
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تباهی

چندى پیش با دختری آمده بود اینجا ،از حرفهایى که ردّ و بدل مىکردند فهمیدم جز خالى براش نبسهته.
دیشب زنگ زد و گفت که قصد ازدواج دارد و مىخواهد نظرم را درباره دختر بدانهد ،گفهتم تهو اگهر مهی-
خواستى با او ازدواج کنی پس چرا آنهمه بهش دروغ گفتی! بهترین سوژه برای ازدواج کسیست که همهه
بدبختیها و گهکاریهات را بداند و با این وجود فکر کند که بهترینی ،بجنب! برو پیش آن کشیش مونهث و
اعتراف کن تا بعد بفهمی چه گهیست!
گفت نه! مىترسم از دستش بدهم ،گفتم نترس! مگر تنها دوست خوبی که میشناسی دوستی نیست که هنوز
خوب نمیشناسی پس اینهمه سخت نگیر! تو که همهی دنیا را دنبال زنی زیبا گشتی ،حاال زنهی را بگهرد
که دنیات زیبا کند .ازدواج تنها معاملهاىست که در آن دروغ کارساز نیست ،با او راست باش ،اگر هم جا زد
برو گم شو و بعد هم سعى کن به هر که میبینی نگاه نکنى ،گاهی یک نگهاه مهیتوانهد تهو را پشهت میهزی
بنشاند و بعد از یک ساعت فکر کنی که دوستش داری و یک روز که گذشت عاشقش باشی و بعدِ یک هفته
با او بخوابی و یک ماه که گذشت از او جدا شوی و ندانی که یک عمر طول خواههد کشهید تها فراموشهش
کنی.
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نماز

اوایل حتى مىتوانست یک سال آزگار عاشقِ یکى باقى بماند و از خیانتى که به او مىکهرد نهایهتِ لهذت را
ببرد .بعدها شد شش ماه! در سى سالگى سه ماهه بود ،در چهل سالگى سى روزه ،امها حهاال حسهابى دوزش
رفته باال .دیگر مجالى پیدا نمىکند که دل ببندد .قبلنها به معناى واقعى عاشهق مهىشهد ،عشهق مهىخهورد،
واقعن سکس نمىکرد ،نماز مىخواند؛ یعنى تنها نمازش سکس بود ،از آن لذت مىبرد ،صاف مىشهد ،پهاک
مىشد .حاال دیگر مثل قبل نماز نمىخواند ،یعنى مىخواند ،روزى نیست که با چند نفر نخوابهد ،امها دیگهر
لذت نمىبرد ،پاک نمىشود .کاش دوباره عاشق مىشد یا مىتوانست به یکى از اینهها کهه مهیآینهد عشهق
بورزد ،آنوقت مىتوانست به او خیانت کند ،برود با یکى دیگر ،یکى از اینها که هر روز با او مهىخوابنهد.
چرا هیچ کارى قدرِ خیانت عاشقانه نیست!
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سلطنت

چند دقیقه پیش خواب دیدم با دوست دخترم و دوستش رفتیم بیرون .دوستش یک جورهایی نگاه میکهرد.
من هم با اینکه عاشق دوست دخترم بودم بدم نمیآمد کاری بکنم اما از ترس هیچ غلطی نکردم و حاال کهه
بیدار شدم تازه فهمیدم دوستِ دوست دخترم همین دوست دخترِ فعلی من است اما هنوز نفهمیدهام دوست
دخترم که آنهمه ازش حساب میبردم در خواب ،چه کسیست! قبلی ،بعدی یا همان آخری که جهز همهین
فعلی نیست! بعضىها به تنهایى مىگویند سلطنت! البته از هرچه شاه انزجار دارند چون خودشان حرمسهرا
ندارند! لعنتىها نمىدانند که دارند ،خاطراتشان را که ورق بزنى یکهو مهىبینهى کلکسهیونِ اسهم دارنهد .از
برخى اسمها چند جورش را هم داشتهاند فقط یادشان نیست چون با کسى بیشتر از چند بهار نخوابیهدهانهد،
اصلن براى همین است که تازه مىمانند! البته فکر بد نکنید ها! اغلب آدمههاى خهوبى هسهتند چهون عاشهقِ
عشقند ،ولى عاشق نیستند! یعنى هستند ،خیلى هم هستند اما نه آنطورى که همه فکر مىکنند؛ اینها واقعهن
عاشقند چون مىتوانند وقتى هستند واقعن باشند اما وقتى نیستند رودربایستى نمىکنند؛ یککاره درمىرونهد
و این واقعن یک جور آدمکشىست! اینجور آدمها وقتى بیست سالهاند ،بیست سالهاند ،وقتى سى سالهانهد،
بیست سالهاند ،چهل سالشان هم که مىشود باز بیست سالهاند .بیخود نیست که تنها مىتواننهد بها کمتهر از
سى ساله بپرند! اینها هرگز دروغ نمىگویند ،از هر کسى هم خوششان نمىآید اما وقتى بیایهد دروغ مهى-
گویند به خودشان ،براى همین معشوقشان باور مىکند ،طفلى چه مىداند که این تب رفتنىست ،حتى اگهر
بداند ،طرف آنقدر داغ است که ترجیح مىدهد بسوزد! حتى زنهایى که لبهاشان فقط رُژِ نهه دارد ،نمهى-
توانند به اینها بگویند نه! چون لعنتىها خوب مىدانند براى اینکه به زنهى دسهتور بدهنهد ،بایهد فقهط او را
لخت کنند.
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آلزایمر

ه تو چرا فقط عاشق زن ایرونى مىشى
(لبهام رو ابرو کردم ،یعنى چه مىدونم)
ه چون فارسى حرف مىزنن!
(ابروم رفت باال)
ه خوشگلترند
(باز رفت باال)
ه پس حتمن خوب مىدن ،سکسىترن
(این بار هم نیومد پایین)
ه باور نمىکنم ،نکنه مىخواى بگى باشعورترند!
ه نه عزیزم ،شماها فقط دروغگوترین!
ه واه ،تو که از دروغ خوشت نمىآد ،دروغگو نیستى!
ه خب ،من مجبورم! راستگوها همه فراموشکارن ،وگرنه خر که نیستن!
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پاریس در دُبى

از زن دیگر خوشش نمیآمد ،البته هنوز از مردها مثل همیشه انزجار داشت .دنبال جنس دیگری مهیگشهت.
یک شب به کالبِ گیها سر زده بود و از اطواری که از آنها سر زد ،حالش بههم خورده بود .شبِ دیگر به
یکی از پاتوقهای معروفِ لزبینها رفته ،شیفتهی خطوطِ بدنهایی شده بود که تهوی ههم مهیلولیدنهد زیهر
نورافکن اما باز از زنهای نکرهای که مرد را رفتار میزدند ،باال آورده بود.
پیشتر از آریا شنیده بود دوجنسیها پاتوقی دارند در یکی از کوچههای جنگلی که از وسطِ بندرِ برایتون رد
میشد .حاال آنجا بود ،پژوی نویی کرایه کرده بود و ساعتی صد بار این جاده را مرور میکرد .گاهی کنهاری
توقف کرده از مردهای خوشحالی که داشتند با پستانهای مصنوعیشان کاسبی میکردند ،عکس میگرفهت.
هرازگاهی هم به یک دوجنسیِ واقعی برمیخورد که نر طال روی کونش گذاشته بهود .در یکهی از همهین
کسچر هایی که داشت دور کونهای برآمده میزد ،دل به دریا زد و با دختری خیلی پسر یها پسهرِ ناگههان
دختری واردِ معامله شد .پیشاپیش پنجاهتایی پرداخهت و داخهل ونِ بازنشسهتهای شهد کهه صهندلیههاش را
انداخته بودند بیرون و جاش تختخواب گذاشته بودند .همین که جنابِ آقای سرکار خانم لخت شد ،همههی
حالش از خودش بههم خورد و درجا باال آورد .حاال دیگر جهان چیزی جز ظرفی پر از ماکارونی نبود.
ماکارونی این غذای بدمزهی لذیذ با کرمهای کثیف و در هم لولیدهای که تنها بازماندگان الغهروی جسهدش
بودند .جسدش! هنوز که سرپا و سالم بود کدام جسد! باید به خانه برمیگشت .به مادرش ،پدرش و دنیا
را از دوباره دید میزد .اما دیگر نمیتوانست به کشورش برگردد .کشورش کدام کشور! این کلمه همیشهه
او را یادِ کشو انداخته .کشویی پر از پیچ و مهرههای کارگاهِ یخچالسازیِ پدرش ،بهرادرش ...چقهدر از ایهن
کارگاهها که کارش گاییدن عمر آدمی بود ،بدش میآمد .چقدر از کار و از کیهری کهه دیگهر کهار نمهیکهرد
انزجار داشت .از این دنیای پر از کونکار و خونخوار و بیکار حالش بههم خورده بود .از مردهها کهه مثهل
مرگ روی زن و زمین میلولیدند .از زن که چیزی جز نرم و لطیف نبود و عمری در حال عنمالی به سهر و
صورتِ زندگی جلوی آینه سگ بسته بود.
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وقتش بود به خانه برگردد .ماشینِ کرایهای را سر کوچه پارک کرد و قدمزنان از کنار جویبارکی که انگهار از
خانهاش سرچشمه می گرفت و پر از شاش و گهِ دوستانش بود گذشت و سوار آسانسور ته راهرو شد و آن-
قدر رفت باال تا به خانهاش که نزدیک آسمان هفتم بود رسید .کلید که انداخت ،در خودش را مثل کونِ اون
یارو واکرد و دو لیوان شاش ریخت در مستراح و فوری رفت زیرِ دوش .بعد سیگاری دود کرد و دو سه تها
عود در اتاق سوزاند و قرصکی را که برای روز بزرگ کنار گذاشته بهود از کهیفش درآورد و انهداخت تهوی
لیوانی که با ودکا پرش کرده بود .لخت شد .گیج و کالفه رفت زیر مالفه .یککاره فکر تهازهای از کوچههی
پشتی سرش گذشت .پا شد .دوباره شلواری تنش کرد و تیشرتی .زد بیرون! سر کوچه داخهل گهلفروشهی
شد ،با موسیو رابسون شروع کرد به چانه زدن .باالخره موفق شد با تهماندهی هر چه جیب داشت ،سطلی پر
از گل بخرد ،گلهای رُزی که زرد و صورتی را به تساوی بین هم تقسیم کرده بودند .برگشت خانه ،لباسش
را درآورد و تا لخت شد شروع کرد به پرپر کردن گلهایی که روی تختخواب ریخته میشد .بعهد ههم دراز
کشید و مالفه ریخت روی اندام لختش .به تابلویی خیره شد که در بدوِ ورود به لندن کشیده بهود و آویختهه
بود به دیوار روبرو .مثل زمان که همیشه از تاریکی میآید و در روشنایی گم میشود ،المهپهها را خهاموش
کرد .چقدر این تاریکی جان میداد برای سکس! تصمیم گرفت آخرین جلق زندگیاش را بزنهد ،امها یهادش
آمد در سطرهای قبلی نوشته از کیر و کار و کردن همیشه بدش میآمده پس زودی پرید و المپها را روشن
کرد .باز رفت زیر پتو ،بعد هم یک لیالی تازه یعنی همان الله که هیچ خیالی نمیتوانست شکستش دهد آمد
سراغش ،در جستوجوی چشمهاش روی تمام دخترهای دنیا غلت زده بود و پیداش نکرده بود .دانشجوی
مهندسی الکترونیکِ دانشگاه پلی تکنیک و ورودی  17بود .نامش هنوز باید الله باشد ،البته که هست! اللهی
سرانجامی ،قد! یک و شصت و هفت و شاید هشت! صورتی پهن داشت ،عینهو دمکنی! چشمههایی درشهت
قدّ گاو! و پستانی گنده اما به خدا سفت! یک کمر باریک هم باالی باسن خوش تراشش زندگی میکرد .یک
پارچه خانم بود ،البته که هست .اولین لب را که از شب بیرونش کرده بود ،او داده بود .تاپ تاپ و طبّالی را
قلبِ پا خوردهی آرشام تنها در آغوش او نواخته بود .دختر ترگهل وَرگلهی کهه لمهس انگشهتهها و مهالش
کشالهی رانش او را شیفته تاریکیِ سینما کرده بود .در جستوجوی او با هرچه لیال در دنیا بود لی لی کهرده
بود .همیشه به هر لیالیی که رسیده فکر کرده بود همان اولیست ،آخریست .هنهوز از حهال و ههوای لهیال
ببخشید! الله بیرون نیامده بود که دستش دراز شد و کتابی را از سر میز برداشت ،اما حال خوانهدن نداشهت،
مرگ هم کیریتر از آن بود که زندگی را به آن ترجیح ندهد .کتاب را بهه کنهاری انهداخت ،بعهد ههم بهرای
لحظهای به ایران رفت ،به خانه ی پدرش با آن ویالی دم ساحل که آسمانش آدم را بغل میکرد ،به شبهای
پیش از تبعید فکر کرد ،به شبنشینیها و همان ترسهای قرون وسطایی ...چه روزِ درندشتی بود ،دوستانش
همه در فرودگاهی که قرار بود فراریاش دهد گرد آمده بودند .در ورودی که باز شهد ،لهیال فهوری زد زیهرِ
گریه ،مهدی هم یککاره اشکش درآمد اما برای اینکه رد گم کرده باشد جوری خندید که جماعت مانده بود
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با آن صدای عوضی چه کند .همه را بوسید و یواشکی از لیالی قبلی طوری لب گرفت که عذرخواهی کرده
باشد برای لبهایی که بعدها باید از لیالهای بعدی میگرفت .عاشقی زده بود به سرش! تقصیرِ خودش نبود،
حال و هوای اروپا لیال را هوایی کرده بود و آرشام که هر زنی به طرزی زندگیاش را گاییده بود ،بهی آنکهه
بخواهد گوشتِ زیرِ ساطور شد .طفلی که کم و کسری نداشت ،خانه و شغل و شهرت درخوری داشت کهه
دوستانش را هم دشمن کرده بود! گرچه گاهی سرِ چیزهایی که روی شکم برخی مینوشت گیر میافتاد ،امها
دلیلی نداشت برای دو سه تا مشت و چند دَهن فحش چارواداری ،دل به دریای سیاه بزند .امید که نزدیهک-
ترین دوستِ سالیانش بود ،در حالی که بستهی کتابهاش را حمل میکرد و کسی نمیدانست با چه ترفندی
خودش را به بازرسی رسانده ،بعد از آنکه دار و ندارِ آرشام را سرِ ریلِ تونل بازرسی گذاشت ،توی گوشهش
گفت:
_ دخترای سیاه ،بُتون آرمهن ،قبول! اما به جای من هم که شد درِ کونِ یه روسی بذار که پارسال وقت نشهد
توی امارات توشون کنم!
دمِ بازرسی ،اجتماع چشمهای سیاه و رنگی ،زیر جُلی اینور و آنور دودو میزد .در گوشه ریشهوی خهس-
خسی چاق و چلهای با آرنجی که روی پشتی صندلی پیچ میخورد و پاهایی که تا تهه وا شهده بهود ،گهل و
گشاد نشسته بود .نمیدانم چه شد که مردَکِ ریغماسی ناگهان اخمو شد ،ابروهاش که تا حاال دیده نمیشهد،
جمع شد و مثل سیاههی مردم در تظاهرات ،باالی چشمهاش اجتماع کرد .کمهی پهایینتهر از ایهن شهلوغی،
درست وسطِ چشمهاش ،آرشام دیده میشد که داشت با نگاهِ یکبری ،ترسخورده دنبالش میکرد .عقهدهای،
جلدِ رنگ و رو رفتهی کتابی را که تا وسط جر خورده بود و دو نیمهاش با رشتهی نخی گِلِ هم بود ،دستش
گرفت و بی دلیلی از پرواز اخراج کرد ،بعد هم که بلیط آرشام اوکِی شد ،بوئینگ پا گرفت و در طول پرواز،
آنقدر صورتش را به آسمان چسباند که آبی شد ،وقتی فرود آمد تأخیر اندکش باعهث شهد بهه پهروازِ لنهدن
نرسد .پس قرار شد شبی را به عنوان میهمان "امارات ایر" در جندهخانههای دُبی بگذراند .ویزای اقامتِ تک
شبی که صادر شد ،برای ورود به این ملکِ تهرانساز ،پشتِ صفی ایستاد که انواع آدم را به هم چسبانده بود.
وقت گذر از بازرسی و ورود به شهر ،دو افسرِ کوننشورِ عرب ،حتی در شورتش گشهته بودنهد کهه چیهزی
بیابند و انگار چیز قابلی دستشان را نگرفته بود .بعد اتوبوسی که مال همان کمپانی بود ،دم هتلهی پیهادهاش
کرد .اتاقش که مشخص شد ،خورشید دیگر به رأس آسمان رسیده بود .دو ساعتی استراحت کرد و بعهد پها
شد تا گشتی هم در شهر زده باشد .رانندهی پاکستانی تاکسی که فارسی را به خوبی انگلیسی حهرف مهیزد،
بعد از اینکه به اندازهی تمام آبادانیهای دنیا خالی بست ،پرسید ،راستی رفیق! با چه حال مهیکنهی آرشهام
طالبِ سیاه بود اما برای اینکه دل امید را هم نشکسته باشد ،خواست جواب بدهد کهه راننهده گفهت جهایی
می برمت که همه چیز بر وفقِ مراد باشد .از خیابانی گذشت که تابلوی رنگی مغازههاش ،آسهمان را فارسهی
کرده بود .جاکشها یک تکه از خیابان پهلوی و میدان ونکش را هم قلفتی کنده انداخته بودند آنجا! جلهوی
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درِ دوّاری پیادهاش کرد که پشتِ شیشههاش میشد سالها ایستاد و در کپلهای خوشتراشی که آن تو تکان
تکان میخورد ،چشمدوانی کرد .نیمی در حالِ رقص بودند و نیمِ دیگهر منتظهر کهه یهک عهربِ خرپهول یها
توریستِ کس ندیدهای از ایران سر برسد تا به مشروبی میهمانشان کرده بعد ...بعد هم ...کیهرم بهه ایهن بهی
پولی! گشتی کنار کپلها زد .سپس پیکی تکیال گیراند و کنار یک سیاهِ صحرایی نشست ،سیاهی شدید شهبیهِ
همانی که وقتی به پاریس رفت ،حوالیِ شانزه لیزه تورش زده ،مهیبهرد خانههی نویسهندهای تهازه بهه دوران
رسیده که از ترس اینکه بعدها صدایش نزنند جاکش! به قدر یک شاشیدن هم به مسهتراح نرفهت تها آرشهام
لختی با این سیاهِ صلواتی تنهایی کرده ،یککاره سرپا سرپا هم که شده چیزی را به چیزکهی بماالنهد .طهرف
طیّ آن چند ساعتی که آنجا بودند حتی آشپزخانهاش را هم آورد توی پذیرایی و گردو سابید! خالصه ایهن
هر دو پوستشان از جنس سیاهی بود که در قهوهای دویده باشد ،بهرق مهیزد مثهلِ رخهش! انگهار رودبهار
شیرهی همهی درختان زیتونش را روی تن و بدن این جنده خالی کرده باشهد .چهرب بهود ،نهرم بهود ،بهرق
میزد ،بدجوری!
_ نمیخواهد مرا دعوت کرد
_ خواهش میکنم! چی میل میفرمایین
فوری پرید دمِ بار و گیالسی شراب گیراند و آورد داد دستش!
_ فارسی را خوب حرف میزنی
_ یک کم خردهای
_ ایران بودی
_ نه! مشتری زیاد میخواهم ایران مرا دوست داشتند
_ حق دارن به خدا
_ ارزانم! اگر به خانه آمد  311درهم...
انگشت سبابهاش را نشان داد یعنی فقط برای یکبار!
_ حاال تا روز هم باشی میشوی  1111درهم...
آنقدر گران بود که نمیشد چانه زد ،همان طور که بغل دستش نشسته بود ،کمی ماالند و کم کم به این بهانه
که می رود تکیالی دیگری بستاند از کنارش پا شد .پیکِ دوبارهاش را پر کهرده نکهرده دختهری روسهی کهه
احتمالن اُکراینی بود و وسطِ انگلیسیاش لهجهی ترکی ریخته باشد کنار میزش مکث کرد .منتظر ماند آرشام
تعارف کند بنشیند .چیزی نشنید .خرامی کرد و آرام کمر باریکش را جلو داد و مثهل یهک مهانکن ناشهی در
شوی لباس ،تا پای بار رفت ،جوری سر چارپایه نشست که نصف کونش از کافه بیرون ریخت .باز پها شهد،
دوباره آمد سمتِ آرشام ،توی گوشش گفت ،من میشا هستم ،هشتاد درهم ،خانه هم دارم!
_ سگ خورد!
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تاکسی خبر کردند و عنقریب پای پلکان خانهی کوچکی که چند اتاق کوچکتر داشت ،پیاده شدند .هنوز با
دیوارهای خانه احوالپرسی نکرده ،میشا برای اینکه قیمت واقعیاش را به رُ کشیده باشد ،یککهاره لخهت
شد .بعد مالفهی کثیفی را که لکههای مَنی روسفیدش کرده بود ،عوض کرده فوری دراز شد روی تخت .بهر
دیوار روبرو تابلویی بود حاوی بلواری که بر کنارههاش سرو کاشته باشند و در میانه گلهای آفتهابگردانهی
که دائم به خورشید پوزخند میزند.
فردای آن شب که رسید لندن ،همان تابلو را که حاال آویخته بر دیوارِ روبرو ،با اینکه از کپی کهردن همیشهه
بدش میآمده نقاشی کرد .چقدر این تابلو ،خانه عوض کرده بود .چه دیوارهایی که پشت سر نگذاشته بهود،
خسته و کالفه از آنهمه در بدری ،خودش را از خیال میکشد بیرون ،دستش را دراز میکند ،گیالس شراب
را که پُر ودکاست برمیدارد ،یک ضرب میرود باال و روی گلهای پرپر پهن میشهود ،مهیرود زیهر پتهوی
همان تختی که در تابلوی روبروست .لیال ببخشید! میشا شروع میکند ،آرشهام خهواب اسهت! میشها تهالش
میکند ،این خواب است! مینشیند روی تکه غضروفی ورز آمده ،میرود باال و هی میآید پایین ،نیم ساعتی
مثل االکلنگ پایین و باال میرود ،نمیتواند! برنمیآید از پسش! میگوید که اآلنه برمیگردد .میرود به اتهاق
کناری و در میزند.
_ سارا هنوز مشتری داری
_ نه! رفته
وارد ِاتاق میشود
_ یه نرّه خرِ ایرونی مشتریِ منه که فکر کنم یه لولی انداخته باشه باال! هرچه میکهنم آبهش نمهیآد! کمهک
میکنی
_ پنجاه تا آب میخوره
_ همهش هشتادتاست ،تو بیا نصفش مال خودت
داخل که میشوند ،سارا پیش از آنکه لخت شود با لحن دلبرانهای رو میکند به آرشام
_ ما از آقایونِ کارباال ،پول باال میگیریم .صیغهمون که نکردی حاجی! اگه پنجهاهتهایی بهری بهاال ،خهدامون
مییاریمت پایین!
آرشام سرش را تکان میدهد که یعنی خیالی نیست ،باشد!
ناگهان یکی از بازیکنان پرسپولیس که همزمان دارد با دو توپ بزرگِ استوپِ سینه میزند ،واردِ بهازی شهد،
یککاره حمله کرد .دیوار تکان تکان میخورد و تابلو که دیگر تاب نمهیآورد ،ناگههان افتهاد و خهردهههای
شیشه در اقصی نقاط خانه پخش و پال شد.
فرداست که روزنامههای عصر بنویسند ،بی احتیاطی نقاشهی کهه در تهابلوی دو زن خوابیهد ،باعهث و بهانی
مرگش شد.
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مغز میمون

باران تندی نمیآمد اما باد آمده بود موهاش را به هم بریزد و با برگهای ته پاییز در کوچه ریخهت و پهاش
کند .خانه در تنهایی به شغال تاریکی میمانست که وقتی اتاقها همه خوابیدند ،بهه انتظهار مهرغ و خهروس
جوانی که ما باشیم کمین کرده بود .پرده ،مالفه ،روتختی  ...همه چیزِ خانهی بیهمه چیزش را صورتی کرده
بود ،داده بود پریشب دیوارهاش را هم به یکی از کارگرهای کارخانه تا صورتی کند .حاال جهان کوچکی که
دست و پا کرده بود به رنگِ صورتی توی دخترهایی میمانست که دم به ساعت خود را به خانه میانداختند
و برگشت میخوردند .اما این آخری بَلدی داشت ،تا تنهاییاش را که در کوچه با ناز و عشوه میآمد پهیش-
بینی کردم ،قدمهایی که با غمزه میرفت تند شد ،از بین چند لیچار و دو سه انگشت که یکیشان تها نصهفه
هم فرو رفته بود ،گذشت و دستهای سفیدش را مثلِ نانی که سیر تنور نکرده باشد زیر سینه سبد کرد و هر
دو پستانش گُروپّی توش ریخت .بعدش شروع به دویدن کرد و دِ فرار ...مثل یک جتِ شکاری که با سرعتی
نزدیکِ صوت توی دل تاریکی فرو رفته باشد و همین االن است که با کلّه به تهِ آسمان بخهورد ،پریهد تهوی
شلوغی آدمها ،بین خالهای ریز ،همچی بفهمی نفهمی طوری بُرخورد که هیچکس نمیدانست آس دلی کهه
من رو کردم ،لخت و پتی بین آنهاست.
شهال از قدِّ بلندم هم باالتر بود .وقتی که از حمام درمیآمد ،موهای سیاه کردهاش پیچ مهیخهورد و آن بهاال،
روی شانهها پخش می شد .چنان خمار و کردنی سراپای آدم را ورانداز میکرد که حتی تخته سهنگی کهه در
سینه کار گذاشته بودی آب میشد .تنش پیچ و خم کوچههای رشت را داشت ،از هر طرف که میرفتهی ،بها
پیشانی عرق کرده و زبانی از لب و لوچه آویخته بین دو تپّه برمیگشتی .از آن باال قسهمتی از نهیمرُخهش را
میدیدی و از پایین موهای کم رنگ کمرگاه و کون بلورینی که بقیهی دنیا بود.
عجب مچ پایی! اگر دامنی کوتاه پاش میکرد و پا میداد مردِ ندید بدیدی ببیندش ،حتمن کارش ساخته بود.
وای چه رانی روی پاهای خوشتراشش زندگی می کرد! عجب باسَنی! نه مثل تاقچههای آجرساز بود که نیم
متر از پای پنجره عقبنشینی کرده اند ،نه مثل دیوارهای تازه به دوران رسیدهای کهه رادیهاتور شهوفاژ نقهش
تاقچهی آن ایفا میکند .الکردار کونی زیر کمر باریکش کار گذاشته بودند که مثل بمب بغض هر آدم چشهم
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و دل سیری را هم میترکاند ،چه رسد به دودول پسرهای کسندیدهی شهرستانی که برای کهونِ زیهرِ چهادرِ
پیرزنی که در باد میرود هم راست میکنند.
چه سینهای! وای از پستانهاش نپرس که جعفرلختی با لبهایی که همیشهی خدا مثهل کهون مهرغ ریهدَمان
میزد به سر و صورتش ،میگفت شهریار کس نگو! تو خیلی زود هم که دل داده باشهی ،دو سهال بعهدِ مهن
روش کار کردی و من سه سال پس از حسن بچهباز و تازه او که توپ را از پسرعمویش پهاس گرفتهه بهود
همیشه می گفت علی رقاص گفته خدا خیلی گداست که انارِ به این مرغوبی را هر هزار سال فقهط یهک بهار
پروار میکند ،نه میشود آن را دوباره از شاخه چید ،نه در جایی دید ،پس بیخیال شو که رضا خلقی هم بها
آن همه سواد مواد ،از بس الی پستان شهال خیال کرد و خواب دید ،جلقی شد.
شهلی نگاه نمیکرد ،آتش میزد! چطوری آن کلّهی کوچک چشمهای به آن درشتی را حمل مهیکهرد ،خهدا
میداند! اینکه میگویند طرف راه نمیرفت میخرامید ،درخورِ وصفِ قدمهای این دختر نیست .شهلی قهدم
نمیزد ،مثل آب توی پیادهرو جاری بود .حیف که من شناگرِ ماهری نبودم ،همین که لخت شدم ،تخم سهگ
غرقم کرد! ناکس بلدی داشت ،یعنی هر کاری میکهردی اجهازه نمهی داد الی پهای بلهورینش چشهمی کهار
بگذاری .انگار که گنجی درونش مخفی کرده باشد ،با پاهای جفت شهده مهیداد و در اوقهاتِ چشهمچرانهی
چنان جفتک میپراند که حتی از مردیات پشیمان میشدی .اصلن همین شیوهی اُمّلی باعث شد رابطهای که
باید دو هفته طول میکشید و فاتحه  ...عمرش به هفت سال برسد .گوشهاش طی این مدت آنقهدر بهرای
شنیدن من پشتِ گوشی وقت گذاشته بود که عاقبت عادت کار را به عاشقیت کشاند و بهرای اینکهه بفهمهم
چقدر عزیزم براش ،یک روز پیش از آنکه سر و کلهای در خانه پیدا کند ،زنگی زدم به جعفر سبیل و بههش
گفتم امروز سر ساعتِ هفت بیا دمِ درِ خانهام زنگی بزن و دررو! بعدش هم منتظر شدم که خانم سر برسد!
_ شهری تو که اینقدر دهاتی نبودی این دیگه چه ریختییه دست و پها کهردی! چهرا ریهش و پشهمت پِهر
ندادی
_ حرف نباشه لطفن فوری بکدن که هواش خیلی پسه!
و کدند...
_ جوراب و سوتین و شورتت رو هم جنگی دربیار سلیته خانم دِ زودباش!
و درآورد...
_ حاال بخواب!
و خوابید...
_ اینجوری نه دَمر!
_ تو امروز چه مرگته معلومه
_ پاها تو وا کن فوری
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_ اینطور حال میکنی آقای شکنجه! راضی شدی
بالفاصله دو نازبالش زیر دلش گذاشت که کونش در حال قمبل باقی بماند و کس بادکردهاش از زیر سالمی
نظامی دهد .دو دستش صلیب و پاهاش هفت کرده محکم به چار گوشههی تخهت بسهت .بعهدش چشهم و
دهنش با پارچهای محکم پلُمپ شد .زبانی دراز کرده الی کونش گذاشت و تا درز کسِ حاال سر شهدهاش
تو برد .با لبِ پایینم جادهای خیس کرده تا مچ پای راستش پایین آمدم به چپ رفتم ،از پای چپ تها پهلهوی
راستش لیسیده شد .به پشتِ گردن که رسید ،عوعوی بلندش چیزی نمانده بود ،همسایهها را خبر کند .نکند
هم فرقی نمیکند ،در هر حال همین که دختری به خانهام میآید ،حسنی ،تازه سبیل همسهایه پشهتِ پنجهره
چشم و گوش میایستد که جلقش را بزند .بزند! سگ خورد! آقای من که شما باشید در سفری که چند سال
پیش به چین داشتم ،یکی از جندههای چشم بادامی که شپش توی جیبش تاس میانداخت ،اصهرار مهیکهرد
ت حَشر و پیش از دُخول ،کتکش بزنم! من ههم کهه آدم مُبهادی آداب و شهاعر مسهلکی هسهتم بهه کهتم
وق ِ
نمیرفت و دوشیزه کون چون تانک توضیح میداد که در این صورت لذتِ من که کنندهام دو چندان میشود
نه او که باید کتک میخورد .اما باز من یکی که از اساس آدم جنتل مآبی هستم ،زیر بار نرفتم که نهرفتم .تها
اینکه طفلی مجبور شد مرا به رستورانی ببرد که مغز میمون سِرو میکرد .همین که آن پشهت رفتهیم دوشهیزه
کون چون تانک سفارش داد و بعدش مرتیکهی نخراشیدهی لوچ با میمون بیچارهای سرِ میزمان آمد .یککاره
ضربه ای به سرش وارد کرد که دادِ حیوان به هوا رفت و در چشم به هم زدنی کاردی کشهید و مغهز بیچهاره
درآورد .اما خودمانیم عجب غذای خوشمزهای بود! تازه دوزاریام هم افتاده بود .همانطور کهه مغهز میمهون
خشمگین خوردن دارد ،کس زن کتک خورده هم کردن دارد .از همین سفر بود که کتککاریِ پیش از کردن،
راستِ کارم شد .پس طبق روالِ هر کردنی ،عوعوی سگ که درآمد ،زدم به سرش ،صورتش ،کونش ،کُسش،
طوری که تنش سر و خونی شده بود.
_ آ جوون! جونِ مامان! شهری نزن! بسّه دیگه دلم ضعف رفته حاال بذار توش!
_ حرف نباشه اللمونی بگیر جیندا خاندم!
هنوز حضرتش را که مثل دستهی تبر میرزا قاسم قد گرفته بود ،توی کونِ شهال نگذاشته بود که زنگِ خانه به
فریاد آمد!
_ کیه با کسی قرار داری
_ امشب جز تو کُسی در کار نیست ،میرم ببینم کدوم جاکشی جرأت کرده بی خبر...
_ عزیزم نرو! ممکنه کمیته باشه ها
_ جفنگ نگو!
از اتاق صورتی خارج شد و بی آنکه خانه را ترک کند درِ خروجی را تنها باز کرد و محکم بست .بعهد ههم
آرام به دستشویی رفت و جلوی آینهی ترک برداشته ریشش را که دُم درآورده بهود ،فهوری زد .نهاخنههای
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مصنوعی همسرش ...ببخشید! یکی از جندهها را که پیشتر در خانه جا مانده بود ،روی انگشتههاش سهوار
کرد و صورتش را با ادکلنی کدّی که تازه از دستفروشِ سرِ گذر خریده بود ،چنان خیساند که هیئتِ التهی
سوسول مآب هویدا شود ،که شد! دوباره تا دمِ درِ خروجی رفت و بی آنکه از خانه خارج شود ،آرام بهازش
کرد و به محض اینکه محکم بست ،عربدهای کشید و پشتبندش آخی و مثل مایکل داگالس خودش را بهه
زمین سفت زد و فوری پا شدم .گاماس گاماس قدم در اتاق صورتی کرده در حالی که شهلی کهت بسهته بها
دهن کف کرده از شدتِ ترس داشت زوزه میکشید ،التفاتی به حال و روزش نکرده مثل خوکِ تیرخوردهای
روی کون لختش افتادم و با صدایی که در تغییر دادنش از هیچ داگالس کوننشوری کم نداشتم ،حضهرتم را
توی گوشش چپاندم و هِنّ و هِن راندم .به چنان رعشهای افتاده بود که لهذتِ کهردن را دوچنهدان مهیکهرد.
جنگی صورتِ صاف و صوف شده ام روی قُمبل کونش ماالندم تا بو ببرد منِ عوضهی ،عهوض شهدهام! کهه
سارقِ تازه از راه رسیده ترتیبِ مرا داده در حال ریپ یا چه میگویند تجاوز به اوست که البتهه از رعشههای
که در تن و بدنش افتاده بود میشد فهمید که نقشه ردخور نداشته طرف باورش شده .طفلی مثل گوسهفندی
که گردنش را سر صبح عیدِ قربان زده باشند ،داشت جان میداد و مرتیکهی نرّه خر بدون آنکه تُفی زده باشد
دمِ سورا کونش خشک خشک کرده بود تا ته! طوری که خون چون جوباریکهی سهرخآب خهوردهای الی
کونش جاری بود .هرچه بیشتر جی میزد ،خدرکیتر میچپاندم .جوری که معجهونی از عهن و خهون کلههی
کیرم زرد و سر کرده بود .تازه داشتم میآمدم که شهلی از حال رفت و از ترسِ اینکهه نکنهد مهرده باشهد،
حضرتم یککاره خوابید و حاال دیگر فریادم خانه را برداشته بود...
_ شهری! شهری! دِ پا شو! تو بازم که داری خواب میبینی ،دِ زود باش! سوشی خهراب کهرده یهادت باشهه
زودی الستیکش رو عوض کنی ،من رفتم! راستی امروز دیر برمیگردم ،دوره داریم .فقط برای بچه و خودت
شامی درست کن! من به اندازه کافی توی پارتی هست ،میخورم! بای!
ت سهوپرمنی تنهها گذاشهته مثهل
از خانه که خارج شد ،دیگر مصمم شده بو د شهری را بها خهواب و خیهاال ِ
شوهرش فقط حواس اشغال نکند .پس زنگی به آژانس سرِ خیابان شاد زد که تاکسی بفرستد .بعد سرِ کوچه
تا تاکسی بیاید دستی به صورتم کشیدم و با ماتیک لبم را تازه کردم .زیرِ پاهام برفِ تهننهازکی جها خشهک
کرده بود که هنوز آفتاب با همهی جانی که طی دو سه شب کنده بود ،از پَسَش برنیامده بود .آن باال ،کالغهی
که بر شاخهی لختِ انجیربُنی در ته پاییز نشسته بود ،غارغارکُنان دوستش را صدا میزد که کمی پایینتهر بها
بقیهی سیاهیها سیمهای مخابرات را اشغال کرده بودند .الکل توی رگهام میشُرّید و ههوا داشهت گهرمتهر
می شد .چند اسبِ چاالک ،چارنعل در سرم میدویدند و هرچه زور میزدند نمیتوانستند کالسهکهای را کهه
در گلویم مثل بغض گیر کرده بود ،از چاله بیرون بکشند .بعدش به هر تقالّیی که شد در خیالم راه افتادند و
جنبِ اشکهام که شُرّ و شُرّ میریخت شهریار را دیدم وقتی هنوز جوان رعنایی بود و نسبتی بها تیمارسهتان
نداشت .در پیادهروها که راه میرفت ،دیگر از یاد نمیرفت ،همه دخترهای دمِ بخت را هوایی میکرد .به کیرِ
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خوشتراشی میمانست که پالتو پوشیده باشد .نگاهش که میکهردی وا مهیرفتهی ،اوّل دل ،بعهدش همهه را
دربست میدادی .لبهای قیطونیش با این دهان فرتوت که از بهس دم و بهازدم تهوی وافهور کهرده زمُختهی
خرطوم فیل را پیدا کرده هیچ نسبتی نداشت .لبت را که میخهورد دنهدانت را مثهل قنهد تهوی دههانش آب
میکرد .با هر که میخوابید وقتِ ارضای با کیر روی کس امضای میکرد ،طوری که دیگر همه میدانستند این
مغازه را هم شهری ششدانگ به نام خود سند زده .از تر و تازگی و حس باکرهی این مهرد ،منهی کهه از اول
برایش آخری بودم ،چه بگویم باید از امثال رویا کستپّه پرسید که وقتی شهری ولش کرد ،یک شهر را آباد
کرد و شبیه شهری پیدا نکرد .تازه یک شب که بها مهریم ههزاری و او داشهتیم ترتیهبِ حسهن خوشهگله را
میدادیم ،رویا گفت من که طوریم نیست ،لیال لب غنچهای را که میگویند خودش را کشت ،دیهده بهودی
نکشت! با کیرِ شهری سرِ دار رفت! حتی هایده قرطی که در رادیو از ته دل میخواند ،نمیخواند! شههری را
صدا میزد! آن سالها هنوز گذرش به تیمارستان نیفتاده بود .طفلی چه میدانست زمان کوهیست ندیهدنی!
به هر صدایی که از آن سرباال برود ،وقتی جواب میدهد که در سرازیری آن غلت میخورد .تقدیرش ماشین
ترمز بریدهای بود که هیچکس نمیدانست کجا سرش به دیوار میخورد .این سالها چه بر سرش آمده بهود
من آورده بودم چقدر این هفت سالی که با هم ازدواج...
_ ببخشید خانم ،شما تاکسی میخواستید
تا پیکانِ زردِ قناری که ای کاش صورتی بود ،حرکت کرد .دستیش را درآورد و شمارهای گرفهت و بعهد از
دو سه تک زنگ قطع کرد که محمود شصتش خبردار شود .بعدش شمارهی مادرم را گرفتم.
_ چی شده شهال بچه طوری شده
_ هیچیم نیس .بچه هم مثل باباش هم خوب میرینه هم ساق میشاشه!
_ آقا! لطفن بپیچ چپ! ته این کوچهست
_ چه سراسیمهای شهال دوباره با شهری گپ و گفت کفری کردی
_ باالخره من که هرگز نفهمیدم تو مادرِ منی یا اون کونی!
_ آقا مرسی! همین جا پیاده میشم!
_ دوباره بِهت زنگ میزنم کارِ مهمی باهات دارم اآلن دمِ ادارهم ،خدافظ!
_ چقدر میشه
_ ناقابله آبجی ،هزارتا!
_ چقدر هم ناقابله دو خیابون راه ،بیا!
لختی این پا و آن پا میکند که تاکسی دور شود .همین که به تقاطع رسهید و پیچیهد ،همهان مسهیرِ رفهت را
سیصد و سی قدمی برگشت و پشتِ دروازهای صورتی ایستاد کهه فهوری زنگهش را بزنهد! زد! محمهود کهه
شانههای پهنش معتادِ گریه های من است و از روزی که با هم خوابیدیم ،صورتی میپوشهد ،چشهمههاش از
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درزِ در بیرون آمد و انگار که قصدِ خوردن داشته باشد همهی مرا در خودش جا داد و طوری که هیچ عابری
بو نبرد در را آرام باز کرد و تکدستی از زمین بَرم داشت و با اشارهی دیگر دسهت ،آن را بسهته کهرد تها در
چشم به هم زدنی روی مالفهی صورتی تختخواب صورتی اتاق صورتیاش پیادهام کند.
و کرد!
_ دیشب پریود شدم
_ مشکلی نیست تو امکانات فراوون داری ،جاده خاکی میرم!
_ ای خاک بر سرت ،دیرم شده امروز فقط یک ساعت بِهِم مرخصی دادن
_ کو تا اینهمه وقت! نیم ساعتش کافیه بقیه مال خودت!
_ راستی قاسم کو خونه نیس
_ تو که میگی پریودی ،با یه باند دو تا طیاره دعوت میکنی خوشکردار قاسهم از دیشهب رفتهه خونههی
عذرا که با زهرا و فاطی خرابه قاتی پاتی کنه ،اگه پایی بیخیال اداره شو تها بها ههم بهریم پهیش عهذرا اینها
عزراییل هوا کنیم...
_ شما دو تا اگه اینجوری پیش برین یا ما رو اخراج میکنن ،یا بانک تعطیل میشه .البته اگه خونهی عهذرا
نبود میاومدم .فکر میکنم این جندهخانم با شهری سر و سرّی داره...
_ ای بابا! تو هم که با این شوهرِ جاکشت نمودی ما رو! سورا خالی که نگذاشته توی شهر ،تو چرا تنبلهی
میکنی پاشو بیا بریم
_ نه الزم نیس ،آخه کدوم کوسخولی رو دیدی چیزی به این کلفتی رو قسمت کنه تها مهن دوّمهیش باشهم
فوری بِکدن که هواش خیلی پسه!
_ تو که می گی پریودی
_ جاده خاکی که آمادهست ،خودت خواستی دربیار!
و درآورد!
_ شورت و جورابت رو هم پِر بده کیری!
و داد
_ حاال بخواب!
و خوابید
_ اینطوری نه! من که ماساژور نیستم بچه کونی! رو باال!
_ خوب شد سرکار خانم شکنجه!
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