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بنين   ندگی همين یک نخ سيگار ونستونيه که منن ز همترین موضوعهنوز م

رین تن مهمین تلفن زنن  بخنوره بناز هنم ونسنتون      هر چقدر ا. لبهام گرفتم

حند  مينمنم چنه کسنی     روی کاناپه دراز کشيدم و دارم . قضيه ی زندگيه

گوشيو . یادم مياد که گور پدر هر چی حدسهولی یه مرتبه . داره زن  ميمنه

انگنار دند سنال دویسنت     . رم و همون لحظه کف دستم خنک ميشهورميدا

. هدسنت ننمد  این گوشی که تو اتاق دنگنال مننه    سالی ميشه که هيچکه به

 :ميگم. از سالم مکث ميکنه که جوابشو بدمهميشه بعد . ر سالم ميکنهامي

ونی مننن جننوام سننالم هيچکننه رو  ؟ نمينندهنننوز آدم نشنندی  -

 ؟ ؟حاال چيه.نميدم

  .باهات کار دارم -

 ؟ کجایی -

  .تو اداره. معلومه -

  ؟پس چجوریه. گفت تو اساسنامه اومده من اخراجمریيس که  -

 . رمهات کار واجب دابا. ببين شوخی نکن -

 ؟ اشتباهی تلفن نمدی. ه جور ميگی انگار من واقعا همکارتمای -

که به فيلم آدم ربای احمق سناخته   گفتم درست زمانی بودوقتی اینو بهش 

دداش قطع شد ینا خفنه خنون گرفنت ینا      .ی کالوینو فارنونتی فکر ميکردم

طوری که انگنار همنين االننه     ،همچو چيمی ولی نه انگار هنوز حرف ميمنه 

 : ميگه. اقو بریدهاومده خرشو با چد واز بازیگرای خشن هاليو یکی

  .ميام دنبالت. لباستو بپوش جواد . ریيس اومد -

  .من با این ددا بيرون نميام. دداتو در  کن -
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شاید هيچکه باور نکنه ولی ددای بوق ممتندی کنه بعندش    . گوشيو ميماره

بنرم   و دستمو منی دوباره ميخوابم . شنگترهميشنوم از ددای خفه ی امير ق

زننم و دود رو   دوباره پک منی . واقعا من با این ددا بيرون نميرم. پشت سرم

بایند دداشنو اینجنوری    . اومد که اومد ریيس. ادال بره گم شه. ميدم بيرون

از اونایی که تو . انگار گفت ددا خفه کن روسی ریيس؟ یه جوری گفت کنه

رسنتون ننمدم بينام اینجنا     شهمنن از  . آره. دیندم  "ببرها در خيابان  "فيلم 

ای اداره اگه معن. نه. ا پرستاری کنم یا پيرزنای نق نقوز پيرمردا. حمالی کنم

بلن ميشنم لبنه ی کاناپنه    . من نيستم. به درک. ی بهمیستی اینه خب باشه

حه ؟ خدایا تا حاال تنو دنف  این دیگه چيه. سيگارمو خاموش ميکنم. ميشينم

ولی به اینن گندگيشنو   . باید الکپشت باشه. ی تلوزیون اینطور چيمیو ندیدم

روشننه ولنی دنداش بيشنتر      تلوزیون چهارده اینج من هميشه. ندیده بودم

بایند سنيگار   . گرده بهتره اینجنوری باشنه   اگه آدم دنبال کار می. وقتا قعطه

اگه آدم بيکناره و  . یگه هيچیبکشه و تلوزیونشو هميشه روشن نگه داره و د

 اباش خر پول باشه که بشه باهناش بنری سنينما   دوست دختریم نداره که ب

یعننی  . شب ميشنه . گور بابای همه چی. فيلم ممخرف ببينی اینجوری بهتره

یکنی اانينه هنا رو      اگنه یکنی  . شنه  هر جور ميخوای فکر کن بازم شب منی 

م دو ميلی برینمی تنو   اگر هم نشمری و چند تا کلونازپا. بشمری شب ميشه

. این کارهنا رو نکننی بنازم شنب ميشنه      زاگه هيچکدوم ا. معدت شب ميشه

. انگاری ميتونم حند  بنمنم کنه امينره    ایندفه . خوره تلفن دوباره زن  می

گوشيو طنوری ور ميندارم   . يا هيچکه  غير امير شمارمو ندارهانگار تو این دن

 : امير ميگه. شتمکه اگه یه دختر بودم ور ميدا

 .باور کن. واست ونستون گرفتم -

 ؟ با ماشين اومدی -

  .زود بيا. آره بيرونم  -
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ادن   . باشه یا هر کی امير . هميشه دو  دارم به خاطر ونستون برم بيرون 

ینه چنن    .یه جورایی مجبورم بنرم . حاال هم سيگارم تموم شده. کار ونستونه

ینه  . ميگنه خيلنی حنال مينده    . منيگم  اميرو. روزی هست که موبای  گرفته

امروزها . دادن دود سيگار باشه  طوری ميگه خيلی حال ميده انگار مثال فرو

اگه یه نفر یه پيچ گشتی چار . همه به همه چی گير دادن که باید حال بده 

در .سه اینکه ميتونه یک پيچو باز کننه فقط وا. بخره هم ميگه حال ميده فخ

 .ميگفتن چيم حنال دادننی   گار يسبحالی که همين چن وقت پيش فقط به 

. چمو خوردم نمدیک بود بگم حنال داد ندوییادمه دیروز وقتی سا. نه هر چی

اگنه  . ن به زن و دختر و این جور چيماسنت یه نوع توهي. ولی این بی مراميه

منم مث  یه . ین کلمه شکایت کنن خيلی خوم ميشهیه روز دخترا برن از ا

اونوقت کلمه ی حنال دادننو از همنه چنی حن ف      . نا دفاع ميکنمدختر از او

خيلنی حنال دادی پسنر     باشه اگه هم بهش بگنن ولی آدم که بيکار . ننميک

امينر از ماشنينش پيناده    . مينرم بينرون  . همين. چون بيکاره. ناراحت نميشه

. وری که انگار با ماشينش قهنر کنرده  ط. شده و تکيه داده به بدنه ی ماشين

ی کالهم هميشنه بایند مسنتقيم     لبه. ز دور کالهمو رو سرم تنظيم ميکنما

منن  . یعنی راهمنو کنج نمينرم   . قت خدا گم نميشماینطوریه که هيچو. باشه

ر گنوزی کنه ميکننن جنمشنون عنو       مث  اون روشنفکرا نيستم که با هن 

قول ميدم اگنه تنو   . آره .   تورات رو خوندم ولی یهودی نشدممن ک. ميشه

. جننم و من هبم عنو  نميشند    . ونستون بود باز هم یهودی نميشدم تورات

حال ميکننه   نفر به مستراح فرنگی گفتهمث  امير نميشدم که تا ميشنوه یه 

بنرم بيننم اینن    . ادال گور بابای هر چی حال دادنه. روزی هفتصد بار بشاشه

شاید هم داره تلو تلنو  . نو که ميبينه یه چن قدم مياد جلو؟ امير مامير چشه

چينمی  . گينره  منو بغ  ميکنه و بازوهنامو منی  . داره ميخنده. آره. خوره می

کيم ؟ ميخوای منو بغ  کنی  فکر کردی من. چته پسر هی : نمونده که بگم

ه کالهنم کن  . که یادم ميناد اسنمم جنواده    ؟خداحافظی قب  مرگته؟ که چی
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در  .راسنت مننو گرفتنه   امينر بنازوی   . کمی تکون خورده رو تنظنيم ميکننم  

فيلمای کودک بناز   ماشينشو باز ميکنه و یه چيمی مث  دهنه ی یک غار تو

 . ميبنده و حاال خودش اونور نشسته در رو. ميشه و ميرم تو

 ؟ خوبی. هی جواد -

 ؟ زده به سرتفکر کردم . داشتی خفم ميکردی امير  -

. يلم ببنين هر چی ميخوای ف. بازم فيلم دیدی؟ ولی اشکال نداره -

  .این هم دو پاکت ونستون اد . بيا

هميشنه   .آره هست. دست ميکشم رو جيبم. جيب پيراهنمیکيشو ميمارم تو 

هر کنی  . چيمی هست یا نه دستمو ميکشم روش که بفهمم واقعا یهواسه این

بگه اشتباهه ميگم بره یه کم فلسفه ی جان دیویی بخونه تنا حناليش بشنه    

هم کالهم که . حاال هم امير هست هم ونستون. نی چهفهميدن با تجربه یع

واسه ایننه کنه   . بقيه ی چيما نيست. تنظيمش ميکنم هر چن دقيقه یه بار 

و تجربه کنم با حنس المسنه ی    م روی اونا دست بکشم و لمس کنمنميتون

حرفنای  . حرفای امير هم از جنسيه که نميشنه لمسنش کنرد     ،خب. خودم

اینو گفتم چون من . حرفای همه ی آدما همينطوریه .هم همينمطور ریيس

دن تنو  هر وقت هلم ب. عم  ميکنم. چ حرفی از هر نوعی اعتماد  ندارمبه هي

یی کنه دو   هر وقتم هلم بدن طرف ینه جنا  . مون غار ميشينمیه غار تو ه

 : امير ميگه. ولی حرفا برام کشکه. دارم خب همونجا ميشينم

 .هیه کار خوم پيش اومد -

ميگنه   ،کاری خوم باشه ولی یکی یکنی بيناد   انگار هر. هميشه همينو گفته

 اوندفه هم که ميخوا  منو مفرسته پرستاری یه. یک کار خوم پيش اومده

پاکت سيگار . یه کار خوم پيش اومده : پيرمرد مردنی رو بکنم همينو گفت

مطمئنم که امير داره نگنام  . نم و یه نخ واسه خودم روشن ميکنمرو باز ميک

؟ هيچنی  پنس چنرا منن چينمی بگنم     . يکنه و االن ادامه ی حرفاشو ميگهم
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 ددای امير. ی نگه طرف مجبور ميشه حرفشو بمنههر وقت آدم هيچ. نميگم

گفنتم فقنط تنو    رینيس  بنه  . ميدونی چی شده؟ یه مشتری داریم مناه : مياد

  .ميتونی روبراش کنی

 روبراش کنم ؟  -

 . خواد نه پرستاری می. نه پيره. روبراش کنی. آره -

کاله منن  . نه. ميخواد با کالهم دورتشو باد بمنمپس حتما . اهه -

  .اینو بفهم. که باد بمن نيست

 ه خيليهنا از کناله منن خوششنون اومنده و     امير نميگه ولی من ميفهمم کن 

. ایدم یه کاله منحصر به فردی باشهش. ميخوان یه جوری از سرم ورش دارن

. کالهم یه چيمی درش باشه کنه نندونم  شاید . بچه ی تهرون نيستممن که 

اگه کاله استالين باشه چی؟ یا کناله ینه   . باید یه روز بينم خوم نگاش کنم

 : امير ميگه. خودشه ره،آ. د مث  پيکاسوهنرمن یه. آدم معروف دیگه

فقط یه نفر رو ميخواسنت کنه   . زنه چه  سالی داره. دیروز اومد -

  .از افسردگی بيرونش بياره

 از چی ؟ -

. خننب. بچننه هننم نننداره. ميگفننت شننوهرش مننرده. افسننردگی -

مثن   . نماره تنها باشنه . واست یه نفر شبانه روز پيشش باشهميخ

بهشنون فحنش   . وانکاو هم رفتهگفت روانپمشک و ر .بچش باشه

 .داد

 ؟ فحش -

 . از اون خرپوالی روزگاره. نگفتم اد  کاریو. آره -

هنندی ميشنم کنه روزه ی سنکوت     باره مثن  جوکيهنای    یه. يچی نميگمه

شنم  فقط از یه کلمه خو. رمو دود ميکنمو به جلو خيره هستمسيگا. ميگيرن

به روانکاوها فحش . اینکه گفت فحش داده. بعضی کلمه ها رو ميفهمم. اومد
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اگر . وبهیه زن چه  ساله که به روانکاوا فحش داده باشه خيلی خ. داده؟ اوه

من آدمایی رو ميشناسم کنه هفتناد   . جاه سالش هم باشه بازم خيلی خوبهپن

ادال هنر کنی تنو    . هنوز به هيچ روانکاوی فحش ندادن هم بيشتر دارن ولی

همه چنی  حاال  . ورایی احمقهروانکاو فحش نده یه جهر سنی که باشه و به 

انگار نور چراغ ماشين مث  دسنت مننه کنه    . روشن ميشه بعد تاریک ميشه

ادال نميفهمم امير . نيس وقتی روی چيمها کشيده ميشه هست بعد یه دفه

ر باشنه  آدم کنه بيکنا  . ه دد دفه ی دیگه هم بگه نمنی فهمنم  اگ. چی ميگه

ه دن طرف یه کار که بن اگه ميخوان هلش ب. نبا  فکر کنه طرف چی ميگه

 : اینه که ميگم. دردش ميخوره با  بماره هلش بدن

 ؟ ال چرامنحا -

 ؟ چرا تو -

ه تلوزیون هم خریندم بنا   تازه ی. ؟ من که خونه دارمچرا من. آره -

فقنط  . زنه هم بره شوهر کننه حنالش خنوم شنه    اون . یه کاناپه

 ؟ حاال کجا ميری. و تا کاناپه بخرهیادت باشه بهش بگی د

از . تو ادال معلومه چی تو سرته؟ من ميگم خنر پولنه  . جاهيچ ک -

سنر   برميگنردی یعننی  . یعنی حقوق ميگيری. اره ميریطرف اد

 .... بعدشم. هم حرف زدم ریيسبا . کارت

  .یعنی بلنده. دات داره از باالی کالهم رد ميشه؟ دبعدش چی -

همه چی جوره واسه اینکه تنو تنو   ببين، . من آرومم. باشه. باشه -

 .ونه ی اعيونی چند وقتيو حال کنیخیه 

 حال ؟  -

چنرا منن ؟ چنرا    خب، . ینبار به خونه ی اعيونی گير دادها. ت حالدوباره گف

تنو خوننه ی اعينونی ینه زن     با  بنرم   .من که نميخوام اینجوری حال کنم

 : ميگم. چه  ساله؟ حتما واسه اینکه بيکارم
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 ؟ در  شنيدم. حقوقم سر جاشه -

  .نجون من خرابش نک. آره -

. تو کنه ميندونی  . سانداویچیه . حاال من گشنمه. من کارمو بلدم -

تو هيچ فيلمی حتی فيلمهای هنندی نيسنت کنه آدم بنا شنکم      

  .گشنه برگرده خونه

  .بمار یه چيم دیگه هم بگم. به روی چشم جواد جون -

فقط ميدونم کنه  . خودم چی ميگم؟ اینم نميفهمم.ادال نميفهمم چی ميگه

شاید کار کنردن تنو   . لم بدن طرف یه زن چه  سالهاشتم هخيلی خوم گ 

 . ردن واسه خریدن ونستون همين باشهیه اداره و پول در آو
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چيه ولنی حتمنا    اساسنامه شرکت من که نميدونم . را  ميگه ریيسواقعا 

ه کنار  یه چيمی تو حدود فيلمهای انيميشنی باشه که به آدما یاد مينده چن  

. آره. وشنون یا چه کار کننن کنه بنرق نگيرت   . ن زیرشون نگيرهکنن که ماشي

ه خوننه ی  خوم نيست که یه زن تو ینوشته شده  اساسنامهميگه تو  ریيس

منن هيچنی   . مخصودنا کنه زن بنه منا پنناه آورده     . به این بمرگی تنها باشه

واسه . همه چی بلده ریيس. چون طرف خودش داره همه چيو ميگه .نميگم

از وقتی بچه بودم تا حاال که بيست و سه سنالمه  . یيسرهمين بهش ميگن 

یکنی رینيس    اینن . ببينم که یه کارو بلد نباشه ریيسهيچوقت نشده که یه 

ر کنس و  پرسنتار هن  . یه چن وقت اینجا کنار کنردم  . یک اداره ی بهمیستيه

 رینيس . ناکسی شدم ولی همشون مردن و بعدشم گفتن تقصير دود سيگاره

مغنمش   رینيس م اولين باری بود که می دیندم ینه   به نظر. هم همينو گفت

راست وایساده و با تسبيحش ور مينره  . ولی امروز اینطور نيست. هن  کرده

نم هنر چقندر دلنم بخنواد     و ميگه اونجا یعنی تو اون خونه ی اعيونی ميتنو 

لنده ور  یکی از کارایی که خيلی ب. حسابی به این ميگنریيس . سيگار بکشم

یه جوری باهاشون ور ميره که انگار مشکالت . بيحشهرفتن با مهره های تس

هم جداشون ميکنه هی بنه  هی از . اونجا تو اون حلقه به هم چسپيده مردم

بنا مهنره    ریيسور رفتن . یا یه جور دیگه هم ميشه نگاه کرد. هم ميچسپن

 رینيس . با ینه دسنتبند فلمینه کنه واز نميشنه     های تسبيحش مث ور رفتن 

من فکنر ميکننم   . وز نتونستهیه چيم خالص کنه و هنميخواد خودشو از شر 

مثال اوندفه خودم . يشه امتحان کنی ببينی ميشه یا نهاینم یه راهشه که هم

دیدم که از دست یه چيم ناجور خنالص شند و نفنس راحتنی کشنيد و ینه       
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اون چيم هم یه بازر  از اداره . یا همچو چيمی گفت  "ای ول"چيمی مث  

را اینجنا همنه مشنتریهاتون    گير داده بنود کنه چن    سریيک  بود که هی به 

حاجی هم تسبيح انداخت و  با مهره هنا ور رفنت و  ور رفنت و ور    . پولدارن

ما برای فقرا رایگان کار  .آقای بازر : ت تا اینکه سرشو باال گرفت و گفترف

 . پرونده ندارن. ندشون اینجا نيستواسه همين پرو. ميکنيم

درسته بچه هنا ؟  : گه کرد و گفتهفت هشت تای دیبعد رو به من و امير و 

مخصودنا بنا اون    ،نميتونه اشتباه گفته باشه ریيسمن هم که می دونستم 

دفنه رفتنه بنودم غسن      همه ور رفتن زیادی که اگه من بودم تا حاال شنش  

الهنم اینن تایيدینه رو    حتی سعی کردم با تنظيم کردن ک. گفتم بله! واجب

این بنود کنه   . مث  من گفتن بلهجوری ولی نه  بقيه هم یه. محکمترش کنم

مثن    ،تونست از دست یه چيم بد خالص بشه و همون چينما رو بگنه   ریيس

بيرون و ميریم یعنی من و امير ميمنيم . بعد از اداره ميمنيم بيرون ".ای ول"

، امينر دنبح مننو بنرده ینه مغنازه      . خونه ی بمرگينه . طرف خونه ی اعيونی

نميدونم چرا امير اینهمه عو  راستش . اسم خریدهلباسای در شان خودم و

نسنی  حتمنا واکسنن بدج  . هنم خنوم شنده    ریيس. خيلی خوم شده. شده

ولی اینا . شایدم یه جور قردی چيمی باشه. کشف شده و اینا استفاده کردن

ادال چرا اینطوری فکنر  . منم ميگم گور بابای هر چی حدسه. همش حدسه

اونا فهميدن که من کاله پيکاسنو  . دارممی نکنم که اونا فهميدن من چه جن

چه  ساله ای رو راست و ریسنت   رو سرمه و با هنرمندی ميتونم هر پيرزن

وانکاوها فحش داده باشه ینا هنر   حتی اگه افسردگی داشته باشه یا به ر. کنم

امير ميگه سيگارتو خاموش کن ولی منن منيگم جنایی    . ميرسيم خونه. چی

 :امير ميگه . جای خوبی نيست که بگن سيگارتو خاموش کن

راسنتی بایند   . من از تو خيلی تعرینف کنردم  . ممکنه بدش بياد -

  .بماری هر چی ميخواد ددات کنه
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ه ش؟ ؟ ینا گربن  ی اگه منو به اسم سگش ددا کنه چی؟ یعنچی -

؟ همه اون پسنره  یادت نيست. مث  تو فيلم بچه های سر به هوا

ه هنه آخنرش   بچن . دنرو به اسم گربه ی خونگيشون ددا ميکر

 .گربه شد

 . س  کدومه. اینجا تو یه فيلم باشی جواد قرار نيست تو -

 ؟تصویریه نه. حاال اون آیفونو بمن. ولی من سيگارمو ميکشم -

ولی واقعا مثن  مناری کنه جلند     . پيرهنم نونوار شده. کالهمو تنظيم ميکنم

نم کنه از  هیکنی پينر   تو اون. ده باشه تو جلد جدیدم راحت نيستمعو  کر

يشند فکنر   مثال حتنی م . رده بودم ميشد فکرهای بيشتری کردرستون آوشه

ایی کنه  ميشد هر چی هلت بدن بازم نينایی جن  . کرد که دنيا چقدر ممخرفه

ه ميشد تو سنه  یا از همه بهترش این بود ک. بهت بگن سيگارتو خاموش کن

دسنت داده   اینجا  که آدم قدر اون چيمی کنه از . حرکت از تن درآوردش

یه پسنر  .   حال باشی ميفهمی که من چی ميگماگه یه دختر اه. هرو ميدون

دختنرای دبيرسنتانی   . معرکنه اسنت   لباساشو در آرهکه بتونه با سه حرکت 

. باالترشنو نميندونم  . دخترای دانشگاهی ميگفتن خفننه . ميگن معرکه است

حناال امينر   . می گن یعنی نميدونم اونایی که پرفسور و این چيما ميشن چی

ر چيمی که آدم بندش  ه .واقعا این بدترین فحشه. فته سيگار نکشمبه من گ

شنو ميکنردم بهنم    یه دفه یه پيرمرد کنه داشنتم پرستاری  . بياد ميشه فحش

آخه من تو . به این خرفتی تا حاال ندیده بودمپيرمرد . گفت تو خيلی الغری

بناد رفتنه رو بنا خنودم     اون لحظه داشتم نقش اون زن چاق سياه تو فيلم بر

همين کافی بود که فکر . تو خيلی چاقی: چه طور ميشه گفت. ور ميکردممر

جملنه  . م دد تا بدتر از اون رو بارش کنمکنم داره بهم فحش ميده و من ه

. ، وقتی ميخوان بنرن مهمنونی  هام عين جمله های اون زن به اسکارلت بود

 : آیفنو با انگشتش فشار ميده ميگم به امير که حاال تکمه ی. ولش
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  .به من فحش دادی. دت باشهیا -

 ؟ من -

د بنه زننت بگنم چنه جنور      بای. گفتی سيگارتو خاموش کن. آره -

  .باشه عوضش ميکنی،. این پيرهنم دو  ندارم. جونوری هستی

 ؟ چرا -

؟ من بنا ده حرکنت هنم    چرا؟ حاال ميگی چرا ؟ فک کردی چی -

 . نش بيارمنميتونم از تنم بيرو

 . داره مياد. گوش کن. ولم کن -

 هننوز نفهمينده کنه هنر اتفناقی     . گه داره مياد انگار به خاطر اونهمي یه جور

مياد و مياد طرف  اگه زنه هم حاال داره راه. واسه این زنه بيفته به خاطر منه

امير فقط بلده تکمه ی آیفننو فشنار   . به خاطر امير نيست. در، به خاطر منه

شه رن  بنه رنن    انگار گناه کبيره کرده با. آم دهنشو قورت بدهبده و بعد 

. یناد ادم افتنادم   به !هوم، ادم. ی سرشو تکون بده که یعنی با ادبهبشه و ه

حاال مهم نيست کسی باشه یا . م دهنتو تو کوچه تف نکنییکيش اینه که آ

 : ددای زنی ميگه.نباشه

  .بيایين تو لطفا -

خوننه  . فته باشم همنراه بنا امينر مينریم تنو     ددا رو ميشنوم و بعد انگار نشن

زن جلوتر . از چند تا پله ميریم باال. نقدر بمرگه که توش یه جنگ  کاشتناو

ولنی  . در که حتما در هاله می ایسنته  نمدیک یه. تقریبا الغره. ه ميرهاز ما را

بنا پيشنبندی   . ولی چاقه. اونهم یه زنه. ر دیگه از اونور در رو باز ميکنهیه نف

. آجر خناموش ميکننم   وار درست وسط یکسيگارمو رو دی. که خيلی سفيده

جنم خودمنو بهنش   ميخواد . ميفهمم چی ميخواد. زن چاق بهم نگاه ميکنه

. کف دستش ميناد جلنو  . ميگيرم طرفش. فيلتر سيگار تو دستمه. دمنشون ب

 :ميگم. کردهميمارم کف دست پف کرده و سفيدش که عرق 
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 . گار المپهای توی حياط هنوز روشننان ،خانم -

هميشنه زنهنایی هسنتن کنه بنه      . نگاه ميکنه داره به دست مشت کرده ش

نگناه   سرش را باال گرفت و بهم. ست مشت کرده ی خودشون نگاه ميکنند

 !اون فيلتنر ونسنتونه خنانم   : فته باشنم انگار گ. کرد یا زل زد یا همچو چيمی

ی بود همين کاف. ولی من اینطور چيمی نگفته بودم. ست، بخورشخوشممه ا

از همون اول باید ميفهميد که بنا ینه نفنر    . که جنم خودمو بهش نشون بدم

. تا لن  ظهر المپ حيناط روشنن باشنه    طرفه که خيلی خوم ميدونه نباید

ینه اتناق   . تو راهنرو مينریم سنمت راسنت    . راهمو ميگيرم و دنبالشون ميرم

روی دینوار چشنم ميگنردونمم همنه قابهنایی از      . یرایی بنا مبلمنان تمنام   پ 

و نگناهش اننواع   تن . ر بنه منن نگناه کنرد    امين . زن گفت که بشينيم. طبيعت

 دوسنتی یا تو رو به فنالن  . انگار ميخوا  بگه تو رو خدا. التماسها موج ميمد

تينب  یا ادال ميخواست خودش تو یه لحظنه تر  .که ادال من نميشناختمش

ولين بنار بنه   نشستم و برای ا. ازدواج و بچه دار شدنمو بده و بگه جون بچت

طنوری کنه    ،روسریش را پس زد و بعند بيشنتر  زن . چهره ی زن نگاه کردم

موهنایش را  . تا روسنری  به شالگردنی دختر بچه ها می مونستحاال بيشتر 

ماهی هم از رنگش ميتونم بگم موهاشو رن  کرده بود و یه . کوتاه کرده بود

به لبهاش ماتيک . بور با موهای سياه قاطی شده بود چون موهای. ميگ شت

ميتنونم  . ری داشت با بينی و چشنمهای معمنولی  پ تيره ماليده بود و دورت

هنم   حناال پاهنایش را روی  . چ نشونی از افسردگی تو چهنرش نبنود  بگم هي

انگار ميخنواد بگنه کنه منن      انداخت و دو دستش رو دو طرف مب  گ اشتم

الزم . وری خيلنی خنوم از مبن  اسنتفاده کننم     زنی هستم که ميدونم چطن 

شماش گفت تنو رو  هم نگاه کرد و با چامير به کال. نيست کسی بهم یاد بده

فتنه بنه خناطر مننه ننه بنه       ولی اگه اینجا داره اتفاقی مي. خدا کالهتو وردار

 : امير گفت. پس بره گم شه. خاطر امير
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  .پسری که پيشنهادمههم جواد، این -

درسنت مثن  ینه متلنک ميموننه کنه       . پيشنهاد؟ از این کلمه زیناد شننيدم  

. ی دیگه به کار می بنرد  هباید یه کلم. کنه جوابش آسون باشه و آدمو ضایع

ش کننن ینا نکنن    ادال اون المپهای حياط رو خامو پيشنهاد هم شد حرف؟

ولی کلمه ی خاموش با المپ دو تا کلمنه ای هسنتن   . چه ربطی به من داره

امير . زن چاق حتما جوابشو به من ميداد که هيچ جوابی نداشتن وگرنه اون

 : زن ميگه اینه که. داره گند ميمنه

 درسته ؟ . خب، جواد آقا -

. ميخواد منو هيپنوتيممی چيمی بکنهانگار . راست داره تو چشام نگاه ميکنه

بعند  . نه حاليم ميشه که چشماش خاکسنتریه همينجوری که داره نگام ميک

تو تموم فيلمایی کنه نگناه کنردم    . ورتش ميشه عينهو دورت خانم مارپ د

 : انگار خودش باشه ميگم. زده ميشمذوق . یکی فقط شبيه خودشه این

  .گفتم اون المپها رو خاموش کنه بودم که من. خودمم. بله. بله -

انگار عمیم نسين زننده شنده و ینه داسنتان طننم دیگنه مثن         . لبخند ميمنه

یا من دارم واسش . دشداستان عدالت نوشته و داره از رو دورت من ميخون

 : ميگه. ميخونم

کنار  . بيشتر وقتا ینادش مينره  . ق دارهولی خاطره هم ح. شنيدم -

  .خونه زیاده

بهوننه اسنت کنه هميشنه ینه زن واسنه        ميخوام بگم که کار خونه زیاده یه

 : داره ولی خانم مارپ  ميگهخودش 

 ؟ همه ی شرایط منو پ یرفتی -

 . حتما ميپ یرم -

 : امير ميگه
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فکنر نميکننم الزم   . یعنی توضيح دادیم. شرایط رو جواد ميدونه -

 . ار باشهبه تکر

یعنی وقتی حرف از شرط و شنروط ميناد بنه یناد     . من نميفهمم چی ميگن

د شنوهر شنروع شنده و    ازدواجهای ناموفقی می افتم که با شرط عدم اعتينا 

خنودم و خنانم مارپن  رو    همينطوری دارم فادله ی بنين  . گندش در اومده

تنو   حاال منيفهمم چنرا  . قط یه ميم شيشه ای کوتاه مستطيلیف. نگاه ميکنم

واسنه اینکنه بشنه فادنله ی     . اینهمه مربع و مستطي  یناد گنرفتيم  مدرسه 

خصودنا اینکنه طنرف خنانم     م. با یه زن خيلی آسون نق  قول کنرد  خودتو

ولنی  . پرسم مردن شوهرش چقدر پليسی بودهدو  دارم ازش ب. مارپ  باشه

 : ميگم

 ؟ خانم، شما ميخوای منو چی ددا کنين -

انگار ما دو تنا دارینم پينن     . مارپ  سرگردونهن و خانم امير نگاهش بين م

تنو همنين   . ن تماشاگره و رو یکيمنون شنرط بسنته   پن  بازی ميکنيم و او

چنند  . ما در باز ميشه و زن چناق ميناد تنو   اوضاع بازی و توپ و این جور چي

ليوان تو سينی رو رو ميم شيشه ای ميماره که تق تق ددا ميده و با دندای  

ینه جعبنه   . تو سينی یه چيم دیگه هم هسنت . شهپن  قاطی مي توپ پين 

نقش یک مرد بنا کناله    روی در جعبه. و رو ميماره جلو خانم مارپ اون. فلمی

 : امير گفت. دوره ای هست

  .پس مشکلی نيست. خودش پرسيد. دیدین خانم -

 : خانم مارپ  گفت

شنته  من هميشه دوست داشتم یه پسنر بنا اسنم  پورینا دا     من، -

 .باشم

تنو تناریخ از   بعدشنم  . فکر نميکنم اسم س  یا گربه باشه ؟اسمیپوریا؟ چه 

 : بعدش ميگه. این اسما زیاد داریم
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  .فامي  شوهرم که بيان شوکه ميشن -

 :امير ميگه

ببنين  . پوریا نعمتی. یعنی به راحتی کار انجام ميشه. حتما. هوم -

پورینا نعمتنی   تو  ،جواد از حاال تا وقتی کارمون اینجا تموم بشه

هنر چنی خنانم گفنت هموننو انجنام       . نم نعمتی هستیپسر خا

 . ميدی

ولی هنيچ ميدوننه   . قراره اونم تو کار من شریک باشه اینو طوری ميگه انگار

؟ منن ميتنونم   چی داره ميگه؟ فکر کرده کيه؟ کدوم کارو باید تمنوم کننيم  

زل زده و دسنتش   حاال هم به منن . که خانم مارپ  ادال افسرده نيست بگم

پليسنی رو بنا ینه حرکنت     انگار ميخواد راز یه معمنای  . جعبه رو برده طرف

حتما تو شهرسنتان  . که برام فرقی نميکنه پسر کی باشممن . دست باز کنه

چقندر  ! خدای من. هرون ميتونم پسر خانم مارپ  باشملی تو تپسر مادرمم و

. نگاه خانم مارپ  و حن  معمنا  . ل من ميشههمه ی اینا داره ما. فرق ميکنه

يک روکنه منن خنوم ميبيننم فشنار      دستش دقيقا یه تکمه ی کوچبا حاال 

. جعبه پر از سيگاره. بعد ميبينم که ای دل غاف . ميده و در جعبه باز ميشه

. دیده بنودم خنانم مارپن  سنيگار بکشنه     ولی من کمتر . اونهم چه سيگاری

  گرفته ها پشت سنر هنم   مخصودا تو اون فيلم ده سياهپوست که مث  س

کوتاهش گوش سنمت   چند لحظه یه وری ميشينه که موهای. سرفه ميکرد

ش و با یه فنندک بينرون   ودستشو ميبره تو جيب مانت. چپش رو ميپوشونن

در همنين حنال امينر هنم     . ری بين لبها ميگيره و روشن ميکنهسيگا. مياره

امير خم ميشنه و سنيگاری ور   . ميدهچيمی ميگه که خانم مارپ  سر تکون 

م سنر جناش و از ونسنتونم ور    ولنی مينمار  . ور ميندارم من هم یکی . ميداره

 : خانم مارپ  ميگه. فندک دست به دست ميشه. ميدارم

 ؟ فقط ونستون ميکشی پوریا -
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انگناری منن تنو ینه     . انگاری هيچ فرقی نميکننه . اولين باره که پوریا هستم

سرم رو به پشتی مب  تکيه ميندم و  . رم نقش بازی ميکنممعمای پليسی دا

خنوام  مثن  بعند از ینک     ،با خش عجيب و مردانه ای توی دندام آهسته و 

 : عميق ميگم

و البتنه اینن   . ونستون مهمترین قضيه ی زندگی مننه . بله خانم -

  .کاله

  .؟ پس به خاطره بگمجدی -

 : ایندفعه حتی با چشمهای تن  ميگم با همون ددا ولی

 . چرا به اون؟ من فيلتر سيگارمو بهش دادم -

 حتنی اگنر گنردنش   . ولی برام فرقی نميکننه . ميچرخهدورت امير به طرفم 

 . بهتره بره گم شه. مث  فرفره بچرخه برام جالب نيست

  .سيگارتو اون ميخره. خاطره کارهای تو رو انجام ميده -

. ن پورینا باشنم  این شرطها فقط برای اینه که م. باشه. چه خوم -

 . باشه خانم

 .هنوا را حنس کنردم    ددای به هنم خنوردن  . حاال انگار همه جا ساکت شد

از تنوی  . نگناه ميکننم امينر نيسنت    . حتما کسی بلند شده یا کسی نشسنته 

باید به زنش بگنم کنه   . که داره با خانم مارپ  حرف ميمنهپنجره ميبينمش 

ميکننم  حاال که تنهنام فکنر   . کشهچه مارمولکيه و وقتی اینجاست سيگار مي

جنواد تنو اون   . رق ميکننه پوریا با جواد خيلی فن . باید به اسم پوریا فکر کنم

بيست و چهار اینجش که دداشم قطعه، دنبال کنار   اتاق ميشينه با تلوزیون

ولی پوریا هم کار داره و هم اسم خيلی خوبی داره و از همه مهمتر . ميگرده

ميتونه سيگار بکشه و بنا خنانم   . مارپ  زندگی ميکنه اینکه تو خونه ی خانم

حتی ميتونه به خانم مارپن  بگنه   . ف بمنهدرباره ی انواع سيگارها حرمارپ  

در که خاطره رو بفرسته براش یه پيرهن نو بخنره کنه بشنه بنا دو حرکنت      
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ولننی هننر دوشننون یعنننی پوریننا و جننواد ونسننتون ميکشننن و   آره،. آوردش

کالهشنون رو هيچوقنت   مهمترین قضنيه ی زندگيشنون ونسنتونه و البتنه     

از روی . رامنوش نکنرده  کاسو هيچوقت کالهشنو ف چون پي. فراموش نميکنن

. تنو جاسنيگاری شيشنه ای خناموش کنردم      تازه سيگارمو. مب  بلند ميشم

ای طبيعت سعی ميکنم به عکسه. رو از محادره ی مبلها نجات ميدم خودم

. کردن یکی از کارایيه کنه منن بلندم    خوم نگاه. روی دیوار خوم نگاه کنم

امير جنم مننو   اگر. سمر ميتونستم خانم مارپ  رو بشنااگر اینطور نبود چطو

م نميدوننه کنه خنانم مارپن      حتی این زن چناق هن  . داشت اونم ميشناخت

وقتی بهش گفنتم المپهنای   . چون ادال بلد نيست خوم نگاه کنه .اینجاست

یکنی از تابلوهنا منال    . مين بود که خوم نگاه نکردهحياط روشنه منظورم ه

ک رو  بایند بنا   لو ون گوتاب.  باید یه نخ سيگار دیگه دود کنمحاال. ون گوکه

هنوا  . گار ونسنتون منن همنون عيننک منن باشنه      انگار سي. سيگار نگاه کرد

. بلنه . یعنی خانم مارپ  عطر ميمننه . ت ميکنه و بوی عطر زنانه ای ميادحرک

 : دستم رو سمت قام ميگيرم. به طرفش بر ميگردم. شهخود

 ؟ نه؟ چقدر بهش عالقه داری کونگو -

 . از حاال به من بگو مادر -

 : ک داشت؟ ميگمولی این چه ربطی به ونگو. البته که این کارو ميکنم

  ؟عالقه داری کميشه بگی چقدر به ون گو !مادر -

 . بهت ميگم. بيا بشين -

و تکنون مينده و   سرشن . روبرویش می نشنينم . اولش نشسته دوباره سر جای

رم سنيگار  مناد . دیگه هيچ خبری از روسری نيسنت . موهاش پریشون ميشه

 : در همان حالت ميگه. رو بين لبها گرفتهدومش 

  .ما حرفهای مهمتری داریم پسرم -

   .البته مادر -
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ميمننه و   لبخنند . دودش تا چند سانتی دورتم مياد. سيگار رو روشن ميکنه

 : ميگه. همينطور به من خيره است

بهتنره بگنيم پندرت،    . ک رو شوهرم خيلی دوست داشتون گو -

حناال  . ی این قابها رو خریند  همه. یعنی محمودم محمود نعمتی

بهتنره  . یعنی از اول پسرش بودی. اون نيست و تو شدی پسرش

  .بپ یری

 . چون ميخوام اینجا بمونم. می پ یرم -

قرار داد امضا شده مگه نه؟ خب، تو پسنر منن و   . ا ميمونیحتم -

سناله منن و محمنود رو     21هنم   اقوام شنوهرم . محمود هستی

  .پسر داشته باشم اونا فکر نميکنن من یه. ندیدن

به ی مب  نشسنته و  وقتی این حرف رو ميمنه گردنشو دراز ميکنه و تقریبا ل

حناال  . ببيننم  رو ميتنونم طوری کنه خطهنای دنورتش     به طرفم خم شدهم

. از هميشنه بيشنتر  . از اول هنم بيشنتر  . ميتونم قسم بخورم که خانم مارپلنه 

، چنه ربطنی   نيست ادال این دورت که اگر بخوام از خوشگليش بگم بد هم

. ک کشونده اینجا تا اینو بهم بگنه چرا منو از ونگو. به محمود و اقوامش داره

کنه اوننا    البته که من پسرشونم و بيست و سه سالمه و اوننا نميندونن   ،خب

وقتی آدم دیگنه بيکنار   . اینا واسه من هيچی نيست. پسری به نام پوریا دارن

ونشو دود ميکنه و مطمئننه کنه   انم مارپ  داره سيگار ونستخنيست و پيش 

، بهتنره هيچنی واسنش مهنم     لبه ی کالهش همه رو به یاد پيکاسو ميندازه

کننه   هبهتره همينطور بشينه و به لبهای خانم مارپ  که مادرشه نگنا . نباشه

تنو هنيچ فيلمنی     حتنی اگنه  . ر داره به خاطر پسرش سيگار ميکشهکه چطو

زم بپرسنن چنی مهمنه ؟ منيگم     ن ااگه همنين اال  ،رهآ. سيگار نکشيده باشه

اگنه  . که طرف نا اميد بشه و بره گم شنه  این هيچی رو طوری ميگم. هيچی

اونوقت  رنگارهای داخلی و خارجی جوام بدی،بخوای به سئوال همه ی خب

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

21 
 

باشی  یا پيکاسو کنميتونی به لبهای خانم مارپ  نگا کنی و نميتونی ون گو

حتنی اون دختنر عکنا      .همنه بينرون  . و نقاشيهات هنيچ گهنی  نميشنن   

. ه تا یه عکس از من و مادرم بگينره و به در و دیوار ميکوبخوشگ  که خودش

؟ خانم مارپ  مينماره همينجنوری ازش عکنس بگينری؟      فکر کردی چی ها

يگار مخصودا وقتی که با پسرش نشسته و داره بهش نشنون مينده کنه سن    

شندن  زنهنا واسنه خوشنگ     ؟ خيلنی از  کشيدنش ميتونه خوشگلترش کننه 

ولنی  . آره. ای سطحی رو باید گفت برین گنم شنين  این زنه. سيگار ميکشن

اگنر  . حته و ادال نميخواد ادا در بيناره خيلی را. خانم مارپ  اینطوری نيست

عکنا     ه یدختر. ه به همه ی خبرنگارها جوام ميدادميخواست ادا در بيار

 : هم رفته و حاال دارم ميگم

  .ميکنم اميرم نفهمه ادال کاری. هر چی تو بگی مادر -

؟ اون بنه  ميفهمنی . ی امير باید در جرینان باشنه پورینا   ؟ ولامير -

 . ادی ميکنهنقشمون کمک زی

هر چند که هننوز خودشنو معرفنی نکنرده     . خره اعتراف کرد که خودشهباال

ولی با آوردن کلمه ی نقشه که مترادف با معما و مترادف با پليس بازیهنای  

هنر   یعنی با اینکه گور پندر . درست حد  زدم ، ميخواد بگه که منیک زنه

 اوه،. خودشنه  آره،. ن  خنانم مارپلنه  من درست حد  زدم و او ،چی حدسه

. دارم همينطوری پک مينمنم . م تموم شد و یادم رفت خاموشش کنمسيگار

 خنب، . ولی مگنه منن پسنرش نيسنتم    . با چشم دنبال زیر سيگاری ميگردم

. یعنی ميتونم جنای امينر رو بگينرم   . ميتونم دستيار خوبی هم واسش باشم

بگنم  . بهتره همه چيو بگم. مير به عنوان دستيار استفاده کنهچرا ميخواد از ا

 جاسوسنی  ممکنه به نفع آدم رباها ینا دزدهنا ینا قناتال    . که اون یه مارمولکه

اینن  مخصودنا اینکنه   . اولين بار آبروی خانم مارپ  مينره اونوقت واسه . کنه

ن الک پشت بمرگ هنم  مطمئنم از دیدن او. تلوزیون اتفاق بره رو دفحه ی
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چنون هننوز کنار پيندا     . داره ميبيننتش  کنم که حاال جنواد بيشتر تعجب مي

ليوان شربتم که نصفه است رو بر می دارمو سر  .باشهنکرده و بهتره همونجا 

  :ميگمميکشم و 

  .مطمئنممن .مادرولی امير نميتونه خوم نقش بازی کنه  -

فقط تو نقش خودت رو خوم بنازی   .کنه بازیقرار نيست نقش  -

حتمنا بهنت    ریيسنتون امينر و   .ميدونی که چقدر به نفعته .کن

  .گفتن

 .اینطوریه اساسنامهاونا گفتن تو  .گفتنآره  -

یعنی از لبخند جلوتر رفت و اینبار چهره اش عنالوه بنر    .خانم مارپ  خندید

ندنند ميتنونی   خ بعضی زنها فقط وقتنی منی  . شدمارپلی بودن خوشگ  هم 

اید حنرف بنمنن تنا بفهمنی چنه گهينه       مث  مردها که ب .بگی خوشگله یا نه

 : ميگه .

هنم    اساسننامه رو ببنين چطنوری ميشنه بنا پنول        .خوبه پوریا -

 ؟معامله کرد 

 ... مث  انيميشنه که  .اسم یه نفر نيست اساسنامه ولی -

و فکرشنن .خوبننه. خيلننی خننوم نقشننتو بننازی ميکنننی. مننيفهمم -

 باشه پسرم ؟ .اال با هم ناهار ميخوریمح. نميکردم

 .البته مادر -

به هنم خنوردن    ددای آمد و رفت خاطره و.مادرم سيگارشو خاموش ميکنه

انگنار بشنقابها    .لحظه به یاد فنيلم مردگنان افتنادم   یه  .بشقام و سينی مياد

ذهنم به طرف دنداها کشنيده شنده    .از من و خانم مارپ  زنده بودن بيشتر

فلسفه .دداها زنده تر از جسمها هستن ن تلقين ميکرد کهبود و طوری به م

فلسفه هناش بنا جنواد    ای که جواد نميتونست قبول کنه ولی انگار پوریا تو 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

23 
 

خانم مارپن  ایسنتاد و   .همين. شاید واسه اینه که جواد بيکاره.تفاوتهایی داره

 :گفت

 .بریم پسرم -

ولنی  .مينرم ت سرش مث  ینه پسنر خنوم راه    من پش. جلوتر از من راه ميره

ننوع راه رفنتن   خوبی من تا اون حدی نيست کنه بتنونم از نگنا کنردن بنه      

 .کنه باید بنره گنم شنه   ادال هر کسی این کار رو ن .ر کنمدرف نظپليسيش 

ميتونه نشون دهنده ی این باشه که تو  کاراگاه مارپ نگاه کردن از پشت به 

منارپلو دو   ی اینه کنه خنانم   پوریا هستی نه جواد و بعدشم نشون دهنده 

 یهنر کن  . شو هم فلسفشو و هم تموم حرکاتشنو هم فکر .همه چيمشو. داری

بگه حرف من غلطه بهش ميگم بنره کتنام انندام شناسنی نوشنته فندریکو       

راه نانبست رو بخونه تا بفهمنه کنه همنه ی حرکنات زن هنا رو ميشنه تنو        

ون فهميند کنه   خيلی راحت ميشه از پشت سرش .جمع بندی کرد رفتنشون

بعند   .دارم پشت سرش مينرم . یعنی خوشگلن یا نه. رتشون چه خبرهتو دو

اونجا دیگه خبری . يم که تو راسته ی اتاق پ یرایيهبه اتاق بغ  دستی ميرس

همنه چينم روی مينم     .و دینوار لخنت  ميم و دندلی و بعد در  .از مب  نيست

. اننواع سنبمیجات  .مناهی .گوشت قرمنم . مرغ آم پم شدهگوشت  .يده شدهچ

انگار من اومده بودم نقش یک آدم چاق رو بازی . االد و همه چی سوپ و س

 :مادرم هنگام خوردن سوپ گفت. م کن

  .دنيای عجيبی شده پسرم -

  .خيلی.هوم -

  .همه دنبال یه زن بيوه ان که اروتشو بقاپن -

ه تنو منادر تنو اینن     مخصودا ک .مچشونو ميگيریم. کيها ؟ خب -

بهشون ميگيم بنرن   بعدشم. مچشونو ميگيریم. کارخيلی واردی

ینه بنار بنه ینه پينرزن      .اگه بخوای اردنگی م بلدم بمنم. گم شن
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این یعنی . نم از سيگار ونستونم بدگویی کردفکر ک .اردنگی زدم

 .ریم وقتی ميخوان پوال رو بقاپنمچشونو ميگي .آره. فحش 

چنی   .همين کنه ميگنی  . اردنگی الزم نيست. خب. رین پسرمآف -

 چی بود گفتی؟ بود؟

 ادر؟من م -

 چی بود ؟  .گفتی من خيلی بلدم. یه چيمی گفتی . آره تو  -

چن دفه هم بعد از .تو خيلی بلدی مچ دزدا رو بگيری .گفتم آره -

بيشنتر  .ميتونی قات  رو پيدا کننی منادر   اینکه یه نفر و ميکشن

 .تا قات  تو فامي  مقتولهوق

کنرده   و تنن  چشمای خاکستریش .به من نگاه کرد. مادرم از خوردن ایستاد

داد سنعی ميکنرد دنورتمو    به طرف پایين ه  مين  بود و انگار دستی سرشو

 .که کاله پيکاسوی من چقدر دیدنيهحتما تازه متوجه شده بود  .خوم ببينه

ه تا وقتی ادال هميشه وقتی با یک زن ناهار ميخوری بيشتر بهت نگاه ميکن

خنانم  . همنه ميندونن  . اینو پيکاسو خودش گفتنه . داری ازش نقاشی ميکنی

حيناط  شاید خاطره هم بدونه چون وقتی گفتم المپهنای   .مارپ  هم ميدونه

نشسته بود حتما کج شنده  ولی اگر حاال اینجا . روشنه به کالهم توجه نکرد

 :مادرم گفت .بود طرفم

 نکنه حدست در  باشه؟ -

ایننه کنه ميخنوایم مچشنونو      کيفش تنو  مگه فرقی هم ميکنه؟ -

یعنی کناری کننيم کنه    .زی کنيموقتی ميخوایم نقش با. بگيریم

گور بابای هنر  .تراف کنن دیگه حد  زدن نميخوادخودشون اع

 چی حدسه 

 !ميخوای در این مورد هم تحقيق کنی؟واقعا ؟ یعنی تو  -
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اگنه   .قط بگو از کجا و از کی شروع کننم ف .دستيار خوبی ميشم -

ی اول از شغ  مقتنول شنروع   فيلم دانه های سفيد رو دیده باش

 .گری نانسی رابرتا حرف ندارهازیب.ميکنه

 !از شغلش ؟ -

ولی مادرم هننوز  . بشقام برنج برای خودم ریختمو یه .من رسيدم به گوشت

هر وقت کسی تو سناالد خنوردن عجلنه ای نميکننه یعننی       .تو ساالد مونده

سفه ی خوردن رو نميتونه فل .یک نوع پوچی در غ ا خوردن رسيدهاینکه به 

س افسنردگی خنانم مارپن     پن .ن بينمار شنده  شاید هنم از خنورد  . درک کنه

لی موقنع  دیگه به من نگاه نميکنه و .در مقدمه ی خوردن ناهار.همينجاست

که منو دستيار خودش بکننه ینا    شاید تو این فکر .جویدن ساالد تو یه فکره

دا کردن وقتی محمود یعنی پدرم کشته شده و همه ی این بازیا واسه پي .نه

سنر ننخ   . مارپ  ميخواد سنرنخ رو پيندا کننه    خانم قاتله چرا تو فکر نباشه؟

ميخننوان پولهاشننو . یننک مشننت قاتنن  و دزد حرفننه ای طرفننه بننا کجا ؟

تر ميخنورم موضنوع   هر چی بيش .ولی مرگ شوهرش واسش مهمتره.بدزدن

و  انگار بين قت  و دزدی و قاشنقهایی کنه عنين بين  پنر      .پيچيده تر ميشه

  :رپ  ميگهخانم ما .خالی ميکنم یه رابطه ای باشه

تفریحش هم شنکار  . بيشتر تفریح ميکرد. پدرت چند سال بود کار نميکرد -

 .کارش شکار بود.نميگشتبعضی وقتها تا سه روز ميرفت فالن کوه و بر  .بود

  

اولين قدمها رو براشنت   .مارپ  داره به سر نخ نمدیک ميشهخانم  .خدای من

یه چند نفر دیگه  .ه شدهشکار پس حتما تو شکار کشت اگه محمود ميرفته. 

روبرو تنا   یا از.اونو از پشت زدن . به بهانه ی شکار ولی قات  بودن هم اومدن

 :ميگم. شکی باقی نمونه 

 ؟ مادر موسيقی گوش نمی کنی موقع ناهار چرا  -
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 !چی ؟  -

تمام رستورانهای توی فنيلم ینا    .موقع ناهار می چسپه. موسيقی -

  .خونه های اعيونی اینطوریه

ولی . اونوقتا موهامم بلن بودن.درت بود گوش می کردیموقتی پ -

 . تموم شده  دیگه واسم. حاال نه

 .ولی من که هستم -

منن بنود   مادرم ددایی از دهانش در آورد که نفهميدم نشانه ی درک حرف 

 :یا نه ولی هر چی بود گفت

  .از فردا پوریا شنيدی؟. از فردا . باشه . از فردا  -

  .بله مادر -

  .خوبه -

بنه غن ا بشنه هنم مربنوط بنه حنرف        ه رو طوری ميگه که هم مربنوط  خوب

هيچوقنت  .ن پهلنو حنرف مينمن    ميشه خانمهایی مث  خانم مارپ  چنه.من

ون که از این کارشون همه رو گيج ميکنه و در آخر ا .جمیياتو به آدم نميگن

مينمنم و پاکنت سنيگارمو در     ظنرف غن امو عقنب    .همه گيج تر ميشه قاتله

 روشن ميکنم و وقتی از بنين لبنام ورش ميندارم ميبيننم لکنه     یه نخ  .ميارم

رو لبنان ميکشنم و   دستمال کاغ ی رو  .های چربی غ ا روی فيلترش مونده

ادنال هنر وقنت بنا ینه زن غن ا        .مادرم هم دیگه نمنی خنوره  . ادامه می دم

نهنا دو   چنون ز  .هر وقت خواستی از سر مينم بلنن شنی   ميخوری ميتونی 

وم کنردی اوننم بشقابشنو ول    همنين کنه تنو تمن     .انندارن شکمو به نظر بي

از  نفهمه و اونقندر چناق بشنه کنه نتوننه      مگه اینکه یه زنی باشه که.ميکنه

شه و اگر دوبناره  قت باید اونقدر خرج کنی تا الغر اونو. افسردگی بياد بيرون

چون دیگه پول نداری خرجش کنی و از  .نفهميد با اردنگی بندازیش بيرون
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واقعنی کنابو  بشنه بنرات و      ینه نفنر بنه طنور    ری شنبها  دانطرفی دوست 

 .ببينيش
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تونه که بين لبهای منن  مهمترین قضيه ی زندگی همين یک نخ سيگار ونس

رینا مهمتنرین قضنيه    اگه باز هم خانم مارپ  بگه پسرم یا بگه پو .دود ميکنه
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ياره و هلنم  نس مبعدشم این کاله پيکاسوی منه که برام شا .سيگار ونستونه

حتی اگه دد بار بشينيم با هم ناهار و شام بخنوریم   .ميده طرف خانم مارپ 

ز هم این براش بگم بانوشته ی کوبو آبه / ری  روان  زنی در/ و من از رمان 

حتمنا وقتنی ینه چيمینو      حتما یکی ميپرسه چنرا؟ .یک نخ ونستون مهمتره

هی تکرار می کنی ؟چرا  کنی یکی بلن ميشه ميپرسه چرا؟ چرا خيلی تکرار

ميپرسن پوریا همش از سيگار ميگه .اینو همه ميپرسن  .آره ونستون مهمه؟

بگو ننون  ولی هر چه قدر هم ميخوای  چرا اینجوریه این بابا؟. و دیگه هيچی

واسه . خب . ه قدر بگی بازم کسی نميپرسه چراهر چ.تازه بهتر از نون سرده

رو تجربنه   اساسننامه مگه  ریيس همين.تجربش کردن .اینکه لمسش کردن

بنا اون  . واسه هر کاری ميدوننه چنه کنار کننه    واسه همينه که  .خب نکرده؟

فتنننش بننه جاهننای بنند یننه جننوری ور ميننره کننه ور ر .تسننبيحش ور ميننره

حاال هم اگه کسنی پرسنيد چنرا     .اونوقت یه دفه ميفهمه چی به چيه.نکشه

ث  یه گوساله که بهش ميگم م.يگی ونستون من بهش ميگم خفه شه هی م

بهش ميگم بره گم شه تنا هنر چنی     .افتاده و باد کرده خفه شهتو رودخونه 

چنی بهنش نمنيگم و    یا ادال هي .که خدا یادم داده نریختم رو سرشفحش 

اونوقنت ایننو تنو     .در نگاش ميکنم که هيپنوتيمم شهاونق.فقط نگاش ميکنم

تو یه گوسناله ی  :   یه فرمول ریاضی تو ذهنش بمونهگوشش ميخونم تا مث

وقتی از هيپنوتيمم بيرون اومد اون جمله  .من که ميدونم چی ميشه. نفهمی

ينره ینه ننخ    بعد م .رده ميشه بدبختهی تو مغمش تکرار ميشه تا اینکه افس

م ونسنتون  همون موقنع ميفهمنه چنرا منن منيگ      .ونستون ميکشه آروم شه

حرفای دیگه .ولی این فقط یه طرف قضيه است  .مهمترین قضيه ی زندگيه

همنون کنه   . جنواد رو منيگم  .ر چی تا حاال گفتم حرفنای جنواده  ه .هم دارم

همون که ميشنينه تنا    .يده و بيکارهتوش الک پشت نشون م تلوزیون داره و

هنم ننيس کنه     کسنی آخنه   .رتيبی هس شب شه و دوباره دبح شهبه هر ت

 طنرف ینه کنار    بنه  هيچوقت هم .بره سينما یا جایی که خوش باشه باهاش
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تون چيه ؟ خودم دیگنه  حاال حرفای خودم در مورد ونس .خوم ه  نميخوره

ه جای دیگنه اسنت و   من که گفتم دیگه جواد نيستم و جواد ی .همين پوریا

جواد ميگه اگنه کسنی بهنش گفنت چنرا      .پسر خانم مارپ . من پوریا هستم

جنواد هنم    .ولی من اینطوری نمنيگم .نستون مهمه بهش ميگه بره گم شهو

منن منيگم   . رپ  و خاطره بود اینجوری نميگفتمن پيش خانم ما اگر جای

اگه جنوام نيومند ینه بنار دربناره ی       کی پرسيد؟ باز ميگم کی بود پرسيد؟

بعند دوبناره   . نوشته ی برشنت توضنيح ميندم   / برگ  سيگار/ نمایشنامه ی 

ه ی ونستون چرچين  رو  ایندفعه هم جوابی نيومد یه بار زندگينام .ميپرسم

زی رو چرچي  بود به معنای پيرو( V)عالمت وی  حتی ميگم. متوضيح ميد

من هم دستشنو   .لن ميشه ميگه من بودماونوقته که یکی ب .که یاد همه داد

هنالو از منن پرسنيده    بهش ميگم که اینن  . ميگيرمو ميبرمش پيش خاطره 

اونوقنت   .یادش بده شير فهنم کنن واسنش   .تو بهش بگو. چرا ونستون مهمه

 :وش و روشن ميکنه و به طرف ميگهحياط رو خامخاطره المپهای 

آقای پورینا   .ی پوریا نبودن من اینو نميدونسماگه آقا .ببين. هی -

پنس همنه چنی بنر     . ونستون نمی کشيد اینو نمی دونستاگه 

ه حالينت شند ؟ اگنه نفهميندی ببرمنت ین       .ميگرده به ونستون

 !شی ها؟ ببرم مث  اون تابلو ونگوکتو آشپمخونه گوشتو 

قط بنا خناموش   اونم ف .طرف خوم ميفهمه چرا ونستون مهمهاست که اینج

 .آره. روشن ردن چن تا المپ

خوابيدن من تنو اینن خوننه     حاال سه روز از ورود من یا بهتر بگم خودرن و

ینه  دنبنال  .يکی خریده ولی تو حياط وایسادهمادرم واسم ماشين ش .ميگ ره

اتاقها که همش طبيعت  قام عکسای توی .راننده ی خوم واسه من ميگرده

 .ز من در حالتهای مختلف نصب کردهبود رو ورداشته و به جاش عکسهایی ا

د من به بازی کردن نقش یه دختر،نقش در بعضی از این عکسها تمای  شدی
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سنها منن   تنوی یکنی از عک  .تمایلم به پليس بازی دیده ميشهیا  خانم مارپ 

حالت تحقينر  به زنها به  وقتی يسمدون ژوان چشمامو تن  کردم و تو حالت

این عکس رو من یکی  .نگاه ميکنه لب پایينمو یه جورایی گاز گرفتم با ل ت

من تو . از عکسهای بکری ميدونم که طبيعيترین عکس از پسر خانم مارپله 

طرف منادرم کنه داره    یعنی به .دارم به طرف دوربين نگاه ميکنم اون لحظه

ده تا خنانم  و آنقدر عاشقانه که ميتونه عاشقانه  این نگاه.خب. عکسو ميگيره

 .رو یه جا عاشق بشه به چه معناست؟ اگه جواد بود هيچی نمی گفتمارپ  

چنون  . خيلی وقته حرفی واسه گفتن ننداره چون جواد ادال اونجا نشسته و 

ه که منن عاشنق خنانم مارپن      ولی من ميگم این نشون ميد .همين. بيکاره

اگنه بخنوام خيلنی    .من یعنی پورینا شنده    هم معشوقهخانم مارپ   .شده ام

ریه و هيچ طور دیگه ای هنم  همينطو .آره.اده بگم اینطوریه که االن ميگمس

از همون شب اولی که اینجا بودم من و خانم مارپن  بنه هنم وابسنته     .نيست

یه جوری کنه   .ی وابستگی رو خيلی غليظ تر بگم شدیم ولی باید این کلمه

در  غينره و ،دسنت دادن  نمدیک شدن بنه هم کلمه هایی چون بشه از توش 

تفاوت دیگه ی این عکس با کسای دیگنه ی  .این عکس داره اینو ميگه. آورد

تو اینن عکنس سنيگار ونسنتون     .دیوار نبودن سيگار ونستون بين لبامهروی 

حند   .شه حتما یه چيمی جای اوننو گرفتنه  هر جا سيگار ونستون نبا .نيست

شدید اومده و به من گفته کنه تنو اینن    اق  تو اون لحظه یه احسا  خيلی 

. بنه اون جلنو نگناه کنن    .چيمی باشنه چن اانيه شاید مهمتر از ونستون هم 

وقتنی   .اوه . پوستشو ببنين . نرمش حرکاتش رو ببين. بدنشو ببين. ببين.آره

فلنش   .یه مرتبنه ميبيننی عکنس گرفتنه شنده      همينجور داری نگاه ميکنی

کنه   چند اانيه غنرق چينمی بنودی    دوربين تو چشمات ميمنه و ميفهمی تو

بهتره برگردم به همون ارتباط اول بين من .آره. انگار مهمتر از ونستون بوده

ادر به معشوقه بنا حفنظ سنمت    و خانم مارپ  و تبدی  شدن خانم ماپ  از م

 :شب اول منو تنها گ اشت و گفت. مادری
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حتنی اگنه   .همشنونو ميگينریم  .آره.حرف زدن دیگه کافيه. پسرم -

ميننرم .ولننی مننن خسننته ام  . ی اردنگننی بمنننی بننمن خواسننت

هنر چنی   .راسنتی .نشون ميدهخاطره مياد و جای خوابتو .بخوابم

شنب بنه   .خب.اوه . رهخواستی ليست کن بنویسه فردا برات بگي

 . خير پوریا

و این حرفا رو زد و یک دستشو تو هنوا بنه عالمنت خنداحافظی تکنون داد      

فکنر کنردم    .رفم و خنم شند  اومند طن  . داشت ميرفت که یه مرتبه برگشنت 

نه ای هستی که زیادی حنرف  ميخواد بگه تو یه بچه ی ننر لو  احمق دیو

ولنی هيچنی   .همنون امينر بهتنره    . من تو رو دستيار خودم نميکننم . ميمنی

ینه   .می خواست مطمئن شنه کنه بچنه داره    انگاری .نگام کردنگفت و فقط 

شب به خينر  :باره گفتبعد دو .ام پوریا که شم پليسيش خيلی خوبهبچه به ن

داغی همينطور مث  ینه منوج زلملنه از     .نگاه تيمش پوستمو داغ کرد. پسرم

اینن یکنی از شنگردهای پليسنی      .ر پوستم گ شت و همه جام رو گرفنت زی

اونوقت اون که قاتلنه از   .تيم نگاه ميکنه. نم مارپله که به همه نگاه ميکنهخا

ننه داره  ممکننه فکنر ک   حتنی  .يشتر داغی نگاه تيمشو حس می کننه همه ب

سننا بننا اشنناره خننانم مارپنن  اونوقتننه کننه پلي .ميسننوزه و بگننه وای سننوختم

رسنه چنرا گفنت    حاال حتمنا یکنی ميپ   .مادرم رفت. اینجوریه . آره .بگيرنش

خنودش بنا  بفهمنه     .حرف زدن دیگه کافيه؟ اینو که دیگه من نبا  بگم

ر خناک بنه   ه کنه خيلنی نناجو   معلومن  .بنا  بفهمنه  اون یارو که می پرسنه  

آخه از دبح که اومده بودم و از ناهار تا شام و بعند از شنام تنا حناال از     .سره

نن رو دستگير کنيم اینکه چطوری اون کسایی که ميخوان بهش دستبرد بم

حتی خانم مارپ  رو قانع کردم کنه محمنود درسنته تنو      .واسش حرف زدم

یه جنوری   .کردبوده ولی نبا  اینا رو باور خونه مرده و سکته علت مرگش 

گفتم که خانم مارپ  نه تنها به روانپمشنکها و روانکاوهنا بلکنی بنه همنه ی      
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پمشکها و جراحهها و پرفسورها از هر ننوعش فحنش داد و فهميند کنه اون     

ن بينان دسنتبرد بنمنن همدسنت     پمشکها هنم بنا دزدهنایی کنه ميخواسنت     

رد چهن   اونا علت مرگ رو سکته اعالم کردن ولی نگفتن که چرا یه م.بودن

 .رزش و کنوه و شنکار بایند سنکته کننه     و شش ساله با اون همه سابقه ی و

هاليودی رو معرفنی کنردم   واسه مادرم از آمپول هوا هم گفتم و چن تا فيلم 

ه نفرو کشت و بعد گفنت  اونوقت ميفهمه که چقدر آسون ميشه ی .که ببينه

ادم به دمو همون شب ليست دفيلمهای هاليودی که معرفی کر .سکته کرده

بعند  .اار فردینان جرالد/ های خانگی موش/ یکيش .و آوردفردا گرفت  .خاطره

تنو  .کارگردان معروف مایک  مور بنود  ساخته ی/ روزهای ناخوشی یک مرد /

هر دوش یک ریيس جمهور رو به قت  ميرسونن و بعد براش عما ميگينرن و  

فيلم دیدن هنم  بعد درباره ی اهميت .آره .بعدها معلوم ميشه به قت  رسيده

فيلمهنا ميتنونن بنه همنه کمنک کننن بخصنوص بنه          :خانم مارپ  گفتم به

اونقندر اینهنا رو    .تونه دزد یا قات  رو دسنتگير کننه  دستياری چون من که ب

 .همينطوری بود که گفتم.آره. دیگه خسته شد و گفت ميره بخوابهگفتم که 

از یعننی  .مدولی بعدش وقتی خاطره اتاق خوابمو نشون داد خيلی حنال کنر  

ن رو حاال اگر جواد بود ميگفت حنال کنرد   .دیدن اون اتاق خيلی حال کردم

واسنه  ميگنه حنال کنردن و حنال دادن فقنط       .که نبا  همه جا به کار برد

ننه  .ه دفه ميبينی یه نخ دیگه موندهوقتيه که سيگار ونستونت تموم شده و ی

یی هموننورا زینر   جنا بلکی تو جيبت یا یه  .اینکه تو پاکت سيگار مونده باشه

د اونجا نشسته بنا تلوزینون   جوا .ولی من که جواد نيستم. تختت افتاده باشه

م اتناق خنوابم   من ميگ.پسر خانم مارپ .من پوریا هستم. چون بيکاره.روشن

روی هم رفته دیگه بایند   .همون دیدنش به من حال داد.خيلی بهم حال داد

در رو .خاطره رفت.تو اتاقاومدم . ه فرد بدونمخودمو یک شخصيت منحصر ب

م نميتونم بگم عنين  اگه بخوام مثال بمن .تمام چراغها رو روشن کردم. بستم

خيلنی وقتنا نبنا     . ادال مثال زدن هم کار خنوبی نيسنت  .چی قشن  بود 
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رپ  مثن  فنالن کاراگاهنه بندم     من که اگه یه نفر بهم بگه خانم ما .مثال زد

به یاد غار افالطون ميندازه که به  مثال زدن منو .ون نميشه مثال زدچ .مياد

نه طبيعت  .با سایه هاشون از دود خفه ميشن نظرم آدمایی که توشن همراه

ی فکر منی  من اینجور .همش ميشه کشک.درسته  .ماورا طبيعتميمونه نه 

با تخنت دو نفنره    .بمرگ بود. اتاق عالی بود. خب.یا اینجور فکری دارم .کنم

. ميخواستم بو بده ینا اینجنور چينمی   هم که ن من .ای که هيچ بویی نميداد

ميخواسنتم  . ببيننم دنبح چنی ميشنه      .من فقط می خواستم اونجا بخوابم

ینا   .ه زن بيوه مثن  منادرم حملنه ميکننن    خوام اون دزدا رو ببينم که به ی

داشت خوابم ميگرفت که ینه مرتبنه جرینان هنوا رو     . قات  پدرم  نخوام او

سمو با چهار حرکنت  لبا. م یه جایی همونورا کالهمو انداخته بود. حس کرم 

ه یا داره رد ميشنه ینا   جریان هوا یعنی اینکه یک نفر رد شد .در آورده بودم

دن ولی این یک نفر حتما هست و علت ادنلی حنس کنر   .هر چی. داره مياد

اموش بنود و  چراغنا خن   .چشنامو بناز کنردم   . جریا هوا تااير حضور ینه نفنره  

جنواد هنم   . ادم اومد مث  هميشنه کالهنم بنود   ی اولين چيمی که .نميدیدم

 چون اونم فکنر ميکننه   .مث  منه و اول کالهش یادش مياد یعنی.همينطوره

معلنوم نبنود    بعد دبر کردم تا یه نفر که .پيکاسو هيچوقت بدون کاله نبوده

 :ددام زد. ت بوددرس .بوی عطر ميگفت مادرمه.کيه بهم نمدیک بشه

  جانپوریا -

- .............. 

 مياد  0اون این موقع شب ميره و دبح ساعت . طره رفت خا -

 : گفتم .من یه مرتبه یادم اومد

اگه چراغهای حيناط روشنن ميمنونن     .پس تقصيری نداره مادر -

  .تقصيری نداره

 .ولی منظورم این نبود. نه نداره -
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ک پنرده ی ننازک از   بين من و او که حاال کنارم لبه ی تخت نشسته بود ین 

درست مث  وقتی کنه تنو فيلمناش     .دستش را پيش آورد. جنس مالفه بود

ا جنورام و  نصف شبی ميره تو یه اتاق که اتاق مظنونه و چيمی مث  شونه ی

واسه اینکه از اون چينما   .نه اینکه بخواد کش بره. خمير دندونشو کش ميره

گفتنه   خودش که قت  اتفاق افتاده کجا بوده؟بفهمه که مظنون تو اون شب 

چون معلوم ميشه که اونشب ادال .ولی غلط کرده.نی تو اتاقشخونه بودم یع

 .ه و موهاشو شونه زده رفتنه بينرون  از خميردندون و مسواکش استفاده نکرد

  .جورابو نپوشيده چون اضطرابی چيمی داشته یادش رفته حتمی

مگه نيومدی مننو از افسنردگی بيناری     .تو فقط پسر من نيستی -

  .بيرون

گفتم هم به امير  ریيسمن هم به  .یبا  شوهر کن.خب درسته -

  .مارمولک

  .چقدر تو باهوشی. شوهر ؟ نه عمیمم  -

پنس  . کالهم که تو دست داشتم رو دوباره گ اشتم یه جایی همون اطنراف  

حتما رفته رو حرفنام  .هم اابت شده بود که من باهوشم حتما به خانم مارپ 

ر چنی دربناره ی ینه نفنر     آدم باید هن  .ده دیده باید بياد اینو بهم بگهفکر کر

اینه که خانم مارپ  اومده تا منو تشنویق   .ميدونه اگه به نفعشه رو بهش بگه

 . کنه و من خوم بخوابم 

ببين خيلی فيلما هست که توش  .ادال بهت نمياد افسرده باشی -

 . ....خيلی کتابها هم هست . آدمای افسرده اند 

  .بس کن عمیمم. اوه  -

منثال اگنر رمنان     .يخواسنتم بهنش اميندواری بندم    من م. حرفم ناتموم موند

هنم   وانهاده اار دوبوار رو بخونه ميفهمه که نسبت به اون شخصنيت چقندر  

بهمنان فنيلم و   ینا اگنر فنالن فنيلم و      .خوم موننده و افسنردگيش کمتنره   
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ه بخوام اگ .انم مارپ  نميماره آدم حرف بمنهولی لبهای خ .نمایشامه رو ببينه

توضنيح بندم خيلنی    سکوت خنودم  رو به عنوان علت  اار لبهای خانم مارپ 

ه یا زمان گمشده شاید یه چيمی در حدود زمان از دست رفت .طوالنی ميشه

پس بهتره هيچکه نپرسه چنرا سناکت مونندی ینا اسنم       .ی مارس  پروست

که ساکت بودی کالهت کجا بود؟ بهتره هيچکه  فيلمها چيه یا ادال اونوقتی

بهش ميگم جونش در ره بره اون کتام  .گم شه وگرنه من ميگم بره. نپرسه

اونشنب بنا هنم    . اینطنوری بهتنره  . آره. هستگی از ميالن کوندرا رو بخوننه آ

تو تاریکی انگار که خيلی وقنت باشنه همدیگنه رو گنم کنرده باشنيم       .بودیم

چنن  مينمدیم و وحشنيانه    .مثن  تنوی فيلمهنا بنود    . تمدنبال هم می گشن 

 .می دادیم هم نشونيدا می کردیم و به پچيمهایی رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
بهش گفتم بنره  هم وقتی  .یی که من ليست کرده بودمو خریدچيمها خاطره

ادال خناطره   .بخره خيلی زود رفت خرید و برگشتشامپو واسه خانم مارپ  

ه اینکه المپ حيناط رو خناموش   ن .شامپو بخره و این چيماواسه اینه که بره 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

36 
 

المنپ بشنکنه    حتی اگنه  .تفاقی نميفتهاط روشن باشه هيچ االمپ حي .کنه

اوندفننه المننپ اتنناق جننواد  . مننن دینندم کننه مننيگم .هننيچ اتفنناقی نميفتننه

تلوزیوننو  .ا خودش گفت بهتره یه کاری بکنمیعنی از بس بيکار بود ب.شکست

بعد واسه اینکه تاریکی رو دو  داشنت المنپ رو    .المپ یا پنجره بشکنم یا

ازه بيکنار هنم بنود و درسنته کنه      تن  .هيچ اتفاقی هم واسش نيفتاد. شکست

ر حتنی اونشنب عميقتن    .کنه ولی هيچ اتفاقی براش نيفتناد هيچکی باور نمي

فردا عصر هم یه المنپ خریند و کنف د     .خوابيد و خر و پف بيشتری کرد

یکی می پرسنه پولشنو    حتما.همين. اومد گ اشت جای المپ قبلی گرفت و

بهمیستی پرستار پيرمردا بود و قبال تو اداره .یه کم پول داشت! از کجا آورد؟

هنر   ميشه .هيچ اتفاقی نميفته.اینطوریه.آره. گرفت می ریيسیه چندرغاز از 

ميره ميخنره و همنه ی   . ده تا المپ هم بخر  :سه روز یه بار به خاطره گفت

اونروز من لباسنمو عنو    .همين.ای سوخته و شکسته رو عو  ميکنهالمپه

سنه حرکنت ميتونسنتم از تننم در     ر با یه پيرهن پوشيدم که حد اکث .کردم

پ  هم وقتی دید گفت خيلی خانم مار .خيلی حال ميداد این پيرن تازه. آرم

انگنار   .بگه خيلنی خوشنگله خوشنحالم ميکننه     اینکه خانم مارپ  .خوشگله

انگار حرفهای خانم مارپن  بنا   .بهتره اساسنامه ریيسحرفهای خانم مارپ  از 

يس بنا امينر مارمولنک خيلنی     زدن روح رین حرف ميمنه و از حرف روح آدم 

من که از وقتی پسنر خنانم    .  این دو تا رو مقایسه می کردمادال نبا.بهتره

ميتوننه  .داره اشنتباه ميکننه   ریيسمارپ  شدم هر چی فکر می کنم ميبينم 

خودشنو   و مث  آدمای متمندن بنا ینه چيماینی     بماره کنار اساسنامه رو اون 

که حتنی  به آدمهای فقير اینطوری کمک کنی  اینکه .ه بيرزهمشغول کنه ک

یی مثال همون پيرمرده خودشو به فقيری و گدا .پروندشون نباشه خيلی بده

ریيس گفنت بنرو بهنش بنر  رفنتم دیندم        .زده بود و اومده بود بهمیستی

فقنط ميخنواد اینجنوری خودشنو     .که خوبه و تميمه و پودار هم هسخونش 

ميگفتن چشمش شوره بهش آسيب ی که فقير نشون بده تا اون همسایه بغل
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گاه کنرد  ولی وقتی بهش گفتم به اساسنامه ن.ریيس با  ميدونس. آره. نمنه

حاال که دوباره منو برگردونده بهتره اون اساسنامه .و خوند و منواخراجم کرد

بيناد   حتمنا امينر نمينماره   .ياد کمک کنه قات  رو پيندا کننيم  رو بماره کنار ب

 .هيچوقت ندیدم تو کوچه آم دهنشنو تنف کننه   .ریهوگرنه ریيس آدم باشعو

بفهمنه   امير نميماره بياد چون کاله پيکاسو نداره و خنوم نگنا نميکننه کنه    

به یه چينمی   ولی به ریيس ميگم که خودشو .المپ حياط وسط روز روشنه

اگنه  منثال  . براش مثال هم ميمنم بيشتر روشنن شنه    .مشغول کنه که بيرزه

یعننی کنار جنالبی     .شکست خب نميرزیدميون رو جواد به جای المپ تلوزی

بيکار منی شندن تلوزینون     طالبان هم تو افغانستان که بودن هر وقت. نبود 

آخه بعضنی وقتنا   . چون نميدونستن شکستن تلوزیون نميرزه  .می شکستن

طالبان .الکپشت بمرگه مياد و باید دیدشتو تلوزیون چيمای خوبی مث  اون 

مثال شيشنه  . یا ادال هرچی . المپ بشکوننواد می تونستن به جاش مث  ج

 .بشقام که نشونه ی تمدن غربی بنود یا  .یا شيشه ی خالی نوشابه.ی پنجره

اونا اشتباهی تلوزیون شکستن و هيچوقت ندیدن که الکپشنت ميشنه   . آره 

الکپشنت کوچينک دیندنو دیگنه      اونقدر بمرگ باشه و دنيا رو مث  یه بچنه 

اگه تلوزیون نمی شکستن خب حتمنا بيشنتر   . بعد مجبور شدن برن .هيچی

  حناجی کنه االننه شنش سناله      مثن . منثال ده سنال ميمونندن    . ميموندن 

 اساسننامه  یعننی ور رفنتن با  .ه بخواد همينطوری بمونه نمينرزه ولی اگ.مونده

مثن  امينر   .خب نداشنته باشنن  . حتما خيليها حرف منو قبول ندارن .نميرزه

وزن مث  المپ حياط خونه ی مارپ  بسن  اونا هم .برن خفه شن.برن گم شن

روزی دند هنمار تنای دیگنه تنو هنند و        .چی ميشه ؟ هيچنی . یا خرد شن 

ادال اگه دند هنمار تنا دنينا     .به دنيا ميان و ميشن عين اونا پاکستان و ایران

اتفاقن خيلی . فقط بيست تا دنيا بيان چی ميشه؟ بازم اتفاقی نيفتاده نيان و

انم مارپ  که هم مادر منه و هم معشوقه ی منه و دیگه الزم نيست خ.بهتره

هم اینکه افسردگی در بلعيدن ناهارش داره اینهمه معمای پليسی ح  کننه  
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که چی شده چی و بعد هم به اینهمه خبرنگار داخلی و خارجی توضيح بده 

خب یعنی اینقدر خر هستن که نميدونن من بيست و سه .نشده و پوریا کيه

در خروجی . به خاطره ميگم همشونو بيرون کنه !ارپلم؟لمه و پسر خانم مسا

های خاطره حتی اون دختر عکنا  هنم    :داد ميمنم. رو بهشون نشون ميده

ون آخه یکی نيست بگه خبرنگناری ا  .بره خفه شه دیگه نياد.همون. آره. بره

 ریيسیا به همون چيمی که .به خدا نه. هم تو روز روشن واستون ميرزه؟ نه

فت که این خبرنگنارا خيلنی   در  ميگ ریيس.ولی نميرزه. ونمچه ميد.ميگه

از . یکی کردن که از دنيا عکس بگينرن  ميگفت همشون دست به .مشکوکن

منه  دحتی از تمنام سنوراخهایی کنه تنو هنر آ      .از آدما و همه چی. تمام دنيا

با تسنبيحش ور   ریيس. اونوقت عکسها رو به هم ميچسپونن . عکس بگيرن 

که تو اتاقش نشسته بنودیم و یادمنه منن کالهمنو خيلنی       من و امير. رفت 

و خوم گ اشته بودم سرم و به همين خاطر اعتماد به نفسم رفتنه بنود بناال    

. هيچیبه هم ميچسپونن و دیگه   .آره: حاجی گفت. سرم ميخورد به سقف 

همنه   .بياین نگا کننين . سازیمميرن همه جا ميگن ما هم تونستيم دنيا رو ب

دختره وگرنه این .راست ميگفت ریيس. آره  .باور ميکننکنن و ميرن نگا مي

 من تو حالتهای مختلف عکس ميگينره؟ چرا هی از خانم مارپ  و  ی عکا 

بعد ددای امير  .دم که ددای خانم مارپ  رو شنيدمداشتم به اینا فکر ميکر

کالهم هنوز همنون دور و ورا بنود کنه    . رو شنيدمو و خودمو به خوام زدم 

و تشنک پينداش کردمنو و گ اشنتم     دست کشيدم رو مالفه . ه بودم گ اشت

و مثن  ینه    لبنا  پوشنيدم  .بلن شدم. اعتماد به نفسم اومد سر جاش. سرم

بنه خنانم   .يخواسته بره شکار درو باز کنردم  اربام یعنی مث  محمود وقتی م

د فادلشو بنا  انگار ميخواستم فادلشو با خودم بع.دممارپ  نگاهی طوالنی کر

ادوال هر چه خانم مارپن  از   .به من نمدیکتر بود.خوم بود.اندازه بگيرمامير 

امينر   .هر چه این چيمهنا باشنه خوبنه   . ير دور باشه و به من نمدیک خوبهام

 : گفتم .معلومه که جوابشو ندادم. م کرد سال
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این پيرهننو ميبيننی ایننم    .طره برام خریدهخا.من ونستون دارم -

 . وردی نميخوامش اگه واسم آ .نميخوامش. خریده

 .چيمی نياوردم -

 : خانم مارپ  گفت 

  .دارن ميارنش .گفتم یه ماشين برات بخره.چرا -

 .حناال هنم تنو راه بنود    . انم مارپ  واسه منن ماشنين ميخریند   خ. چه حرفا 

اون . ميتونستم حد  بمنم چه ماشينيه ولی گنور بابنای هنر چنی حدسنه      

که بکوبی به دینوار و سنقط    رهبه درد این ميخوفقط که امير بخره ماشينی 

 :گفتم.شی

 .بگو دیگه نميرزهریيس به .هی تو امير. برم یه دوش بگيرم -

  ؟چی نميرزه جوادچی؟ -

  .مادر تو بگو .جواد کدوم خریه ؟من پوریام -

 :مادرم گفت

 مراست ميگه بچ. آره  -

. خانم مارپ  هم نگاه عجيبی به من می کنرد  .رن  از دورت امير پریده بود

زنندگی   .من فادله ها رو اندازه ميگيره؟ خوبنه  م همينجوری مث یعنی اونه

هنم معشنوقه ی آدم خيلنی حنال     با اینطور زنی که هم خانم مارپ  باشه و 

حتی اگه مجبور باشی سوار ماشينی باشی که مطمئنی واسه کشنتنت  .ميده

استمو گرفنت و کشنوند تنا    امير بازوی ر .دنو و امير با زور سوارت ميکنهخری

فکنر  . کاسه آم داغ و تنرش ریخنت تنو چشنام    روشنایی مث  یک .طتو حيا

ینه نفنرو    .اره. باید فحش می دادم. حتما کار خودش بود. کردم کار خودشه

پنس واسنه    اگه اینطنور نبنود   .دورتماجير کرده بود که آم اسيد بپاشه تو 

حتما چون بيکار نيستم .بعد چشمامو باز کردم. چی اینهمه چشام ميسوخت
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اد جواد افتادم به ی .از اسيد خبری نبود. تونه مارمولک بازی در بيارهنمي امير

  :یه مرتبه گفتم. 

  چی کارش کردی؟ -

 کيو ؟  -

  .حتما به خاطر اینکه بيکاره کشتيش. جوادو ميگم . جواد  -

  .جواد خودتی دیگه -

بعدشنم  . مرگنه  تلوزیون اینجا هم خيلنی ب . ولی من که اینجام  -

حتنی فلسنفش   .که اینجور چيما نداره جواد. خانم مارپ  مادرمه

  .درباره ی حال دادن با فلسفه ی من فرق داره

بگم نميرزه؟ یعنی ميخوای بمننی زینر    ریيسحاال بگو ببينم به  -

 . ببين  .واست شناسنامه گرفتم من حتی قولت؟

بنه عيننک بينرون    اول یه جع.تو جيب شلوارش که پف کرده بود دست کرد

جلند  .گرفت و به جاش یه شناسننامه داد و از دستم بعد اون.آورد و داد دستم

 :گفت.هم گرفته بود

 حال ميکنی ؟  .بع.دفحه ی اولشو بيار -

. اسم منادر الهنام  . اسم پدر محمود .اسمم پوریا نعمتی بود. عکس خودم بود

 :گفتم

 . الهام کيه ؟ مادر من خانم مارپله  -

 مارپ ؟ -

آخنه   ؟ببين امير تو ادال جنم داری؟چنرا واسنت مهنم نيسنت     -

تنو گفتنی افسنردگی داره    چطور خانم مارپ  رو نشناختی؟ تازه 

  .من شدم دستيارشاون یه دستيار کاراگاه ميخواست ولی 

تنا اینقندر خنن  بنوده      از اینکنه .ا ميخواراندامير نگاهم ميکرد و چانه اش ر

 :گفتم.شناسنامه رو پس دادم. ناراحت بود
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 رینيس تنو پنيش   وگرننه آبرو  .سریع اسم مادر رو تغيينر ميندی   -

اساسنامه یادم اومد بهش بگو دیگه ور رفتن با .هی راستی.ميبرم

  .نميرزه و خوندنش

و که هيشه ميگفتی چنه  ت.این شناسنامه رو داشته باش. نه پوریا -

. منيگم   رینيس بعدشم باشه به  یادت نيست؟.آره . فرقی ميکنه

 . ولی شاید خوشش نياد 

 .اونوقت مث  طالبان ميشه. ش نياد خوش -

 مث  چی بان ميشه ؟  -

   .و اخراج شدنتلوزیون شکستن . طالبان دیگه  -

یم کننه یننه دفننه دنندای ماشننينی همينطننور اخننتالط فرهنگننی مننی کننرد

در خانم مارپ  هم به حياط اومد و هر سه پشنت   .اشين دم در ایستادم.اومد

انندازه   ود و در رودراز کرد و فادله ی بين خ خانم مارپ  دستشو .ایستادیم

ینه دندایی   . پشنت سنرش بينرون رفتنيم    . در را باز کنرد .درست بود.گرفت

ر هن  .آره. یه ماشين مشکی قوی هيک  بنود .سالم خانم نعمتی: اومدکه گفت

داشنتم بنه   منن   .امير کنارم ایستاده بود. چی بگم قوی هيک  بود بازم کمه

 :گفت.شناسنامم نگاه ميکردم

 ا ؟ بنمه ميفهمی پوری .انگار حاليت نيست. ببين بنمه -

گفته بنودم ینه   انگار من  .نميکنه ولی امير هی ميگفت بنمه هيچکه باور.آره 

 .خنب . بنمه. تر هندی که تو فيلم مادر ميرقصهیا یه دخ.نيمروی نپخته است

چنرا همينطنوری نوشنتن    . به اسم مادرم تو شناسنامه داشت این چه ربطی

 :الهام گفت. الهام

 خوبه پوریا جون؟ -

  .ميترسم کله پا شم. خيلی قوی هيکله ميبينم. آره. چی؟ آه -

 ؟ راننده ی خوم سراغ داری یه .آقا امير. خب. وا -
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 .ميکنم پيدا -

سناندیس  ینه  . مردی که سالم کرده بود حاال تو ماشنين امينر نشسنته بنود    

سناندیس ینه اسنم عجينب و      .تش بود که نمدینک دهننش گرفتنه بنود    دس

حناال اگنه    .  نمی خنوره که ادال به خانم مارپدرست مث  اسم الهام .غریبه

ولی وقتی خنانم   .ار نمينداختم محال بود قبول کنمشم پليسی خودمو به ک

شناسنه بایند بنا اسنم     مارپ  ميخواد یه کار مخفيانه بکنه و دزدا و قاتال رو ب

امينر  . کرده و حاال اینجنا نوشنتن الهنام    اینه که یه اسم پيدا .جعلی بره جلو

 :آهسته به الهام گفت

رینيس جنورش   .فقنط موننده ژنتينک   . و بهش دادمشناسنامه ر -

  .خانم غصه نخورین .ميکنه

نشنگاه  یادمنه تنو دا   .به جایی رسيده بود که جور ميکنرد کارش  ریيسپس 

سيام فيلم سينمایی جنور  من واسه همه همکال.واسه همدیگه جور ميکردیم

ولنی بنا    . از رو اساسنامه ژنتيک جور کنرده  حاال حتمی ریيس .می کردم

. گنه اگه هست خب زود کارگردانشو ب .گم ژنتيک اسم یه فيلم نيستبهش ب

حتی اگه ساخته شده اونقندر ممخرفنه    .اینجور فيلمی ادال ساخته نشده. نه

که خانم مارپ  همون پنج دقيقه ی اولشم نميتوننه تحمن  کننه و بنه منن      

پاشو پوریا یه فيلم خونوادگی خوم جور کن که توش قتن  و کشنتار    :ميگه

اینن   .کننن پليس باشه و و خيلی طول بکشه که بتونن قاتال رو پيدا  باشه و

همينو . آره.لميه که ریيس واسه من جور کرده؟خاک تو سر اميردیگه چه في

با  بهش بگم که ادال فنيلم ژنتينک رو نيناره واسنه      .امير مارمولک .ميگه

مون واسه بعد از دانشگاه دل .لهام وگرنه بهت بد و بيراه ميگهخانم مارپ  یا ا

واسه همين هر چيمیو ميدیندیم سنعی ميکنردیم     .جور کردن تن  می شد

مثال وقتی ميخواستيم بگيم یه دندلی ميخنوام  . لقب جور کردن بهش بدیم

یا تو داروخونه .آقا لطفا یه دندلی واسم جور کنهی  :ميروش بشينم ميگفت
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وقتنی جنواد   یا موقع بيکناری   این دارو رو ميتونی برام جور کنی؟ :ميگفتيم

 : دنبال کار می گشت پشت سر هم ميگفت 

ت و بعندش ینه المنپ ميشکسن     .يچ کاری واسم جور نميشنه ه -

تف .یه فيلم خوم هم پيدا نشد ببينم:انگار گفته باشه.ميخوابيد 

  .به این شانس خرکی

شناید جنور کنردن رو هنم بنا       .هم داره جور ميکنه ریيس حاال امير ميگفت

اینطنوری کنارش   .  انجنام مينده   تن بنا تسنبيحش  و ور رف خوندن اساسنامه

م کنه ميگفنت دارم اسنتخاره    ینه چنن بنار خنودم دیند      .زودتر پيش مينره 

یی رو واسنه ینه کسنایی جنور منی      به گمونم داشت یه چيما .ولی نه.ميکنم

ماشينو بينار تنو   : مادرم گفت  . هم می خواست ژنتيک رو جور کنهحاال.کرد

خنانم   .خيلی خنوم آورد تنو و بعند رفنت    رو  امير ماشين بنم.حياط بعد برو

انگار جسند پندرمو   . ورانداز کرد مارپ  نمدیک بنم ایستاد و همه ی چيماشو 

گلوله خورده بود تو پيشونيشو وسخت می شند  .کرد برای شناسایی نگاه می

غ بمنننه ولننی ادننال اتفنناقی  منتظننر بننودم کننه بشناسننه و جينن  .شننناختش

رفنتم  . مارپ  جيغ بمننه منتظنر شند    ه خانمهيچوقت نباید برای اینک.نيفتاد

 .مسننيگاری روشننن کننرد .نمدیننک ظهننر بننود .اتنناق خننوابم و دراز کشننيدم

خوم یادمنه  . جایی همون طرفا یا روی ميم عسلیشناسنامه رو گ اشتم یه 

دودشو ینک دسنت و غلنيظ     دوباره سيگارمو پک زدم و سعی کردم .انگاری

اینکه آدم بتونه .ین می کردمپيش بود که اینو تمراز خيلی وقت  .بدم بيرون

با یه مداد هوا رو انگار داری  .و غليظ بده بيرون خيلی حال ميدهدود ونستون

خانم مارپ   یه جدول خيلی سخت ح  ميکنی که اگهیا داری .رن  ميکنی

ميتنونی اردنگنی هنم    :عند ميگنه  ب.بهت ميگه تو دستيار خوبی ميشنی  بدونه

اینکنه آدم سنالها بشنينه و     .باشنه هم این کار من ننوعی عرفنان    شاید.بمنی

 شک  واحد در بياره خودش یه به یه تمرین کنه که دود ونستونشو چطوری
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 وشنک  ميگينره    ه کنه نوع فلسفه ی زیباشناسی از نوع معنوی و افالطونيش

منن هنم    .تو کتام تاریخ فلسنفش مينویسنه  بعدا یکی مث  کاپلستون مياد 

ر بگه بنمه ینا هنر چقندر هنم تنو      هر چقدر هم امي .دارم همين کارو ميکنم

واسه همه ژنتيک جور کنه باز هنم   ریيسشناسنامه ی من بنویسن الهام یا 

به نظر مياد کار من مهمتر باشه و هنوز مهمترین قضيه ی زندگی واسه من 

ميتونم خودمنو مجسنم    .آره. سيگار و همين دود یه دست غليظه همين نخ

این چه . و پاتال دارن دارم ميمننشت پير کنم که منصور حالج شدم و یه م

. بهتره دارت نمنن وگرنه آدم خفه ميشنه و همنين    .کاریه که آدمو دار بمنن

یه دود سنياه از دهننم بينرون    چشامو ميبندمو یک پک عميق ميمنم و بعد 

دیگنه هيچکنه   .پيرو پاتالها فرار ميکننن .تموم آسمون شهر سياه ميشه. مياد

  :به دخترم ميگم ميام پایين و.منو دار نميمنه

 حجابت کو دختر ؟  -

  .حجام واسه چی ؟ اینا که همشون نامرد بودن -

جور کنن تنا    ليوان چایحاال بدو واسه بابا یه . ای بارکاهلل دختر -

 . بيام

 

 

 

 

1 
 

چکه نميپرسه خاطره چه شکلی بود؟شوهر داشت یا نه ؟ خيلی حيفه که هي

ولی تا کسنی ازش نپرسنه   آدم شاید خيلی چيما بخواد بگه  .یا همچو چيمی

لو از به همين خاطر خودم اینن سنئوا  .فهاینطور چيما خيلی حي .تونه بگهمين
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اونروز ظهر خاطره واسه . اینطوری بهتره  .آره. خودم ميکنم بعد جوام ميدم

انگاری ميخواست خودشم سر ميم  .بيشتر کاسه و بشقام و قاشق آوردناهار 

بنا همنه ی ایننا منن      .وننم ننشسنت  ا. بشينه ولی خانم مارپ  چيمی نگفت

تر خوم نگناه کننم و نفهمنم کنه     جنمی دارم که نمی تونم به یه زن یا دخ

باید خوم آدم .هم و این جور چيما خيلی حماقتهادال اینکه ميگن تفا .چشه

گاش کنردم و دیندم کمنی آراینش     من هم خوم ن .نگاه کنه تا خوم بفهمه

لبناش   .فيدی و پودر قرمم ميمدلک و از سلپاش از نمدیک داف و بی  .کرده

س که فقط بوش رو ميتونستی خيلی خوم حیم ماليده بودرو یه ماتيک مال

منن   .در ک  خوم خودشو سناخته بنود  . کنی ولی چيمی نگی تا ضایع نشه

اگنه   .ره مهمنونی بایند مواظنب خنودش باشنه     ميخواستم بگم اگه ميخواد ب

 .کنم خواسته باشنم بگنم  ونی فکر نميآرایش نکرده بود و ميخواست بره مهم

تنا شنب   . فکر کردم حاال که مهمونی نمينره  بعد .استم بگمولی حاال می خو

ار کمنی بنا خنانم مارپن      بعد از ناه .خواست بره بهش ميگم. هم وقت زیاده

 :ميگم. حرف ميمنم

  .اونروز هيچی جور نشد. یه بار با پدر رفتم شکار  -

 تو ؟  -

. م ولی بهتون نگفنتم  خب منم رفتمگه پسرتون نيستم؟.آره من -

 راستی شامپو خوم بود ؟ 

 . ببين . آره  -

رسيده باشم کمی نيمتنه ام انگار ت .ایينتر ميگيره و بعد می آره جلوسرشو پ

 :ميگم.نرمه. نگا ميکنمبه موهاش  .را ميدم عقب

  .به همه چی فحش داد. اونروز پدر هيچی شکار نکرد  -

  :ميگهوهاش پریشونه و م .سرشو باال ميگيره.خانم مارپ  ميخنده

 به چی فحش داد ؟  -
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  .بعد هم به روسيه. اول به تفنگش . معلومه  -

 روسيه ؟  -

 . تفنگه ساخت روسيه بود . آره  -

 بعدش چی شد ؟ . آها  -

ولی اگه بگم بعندش  .دو  داره بدونه بعدش چی شد.مادرم هنوز می خنده

ه ی  منن  چون مادرم هنوز نميدونه که تو فرضني  .چی شد خيلی بد می شه

شناید   .ونو از کوه پرت کنرده باشنه پنایين   باید برادرش اومده باشه اونجا و ا

باید بگم که اونی که سئوال کنرد ینه    کی بپرسه پس چرا تو رو پرت نکرد؟ی

ی حنواد    احمقه که تو عمرش یه فيلم پليسی هم ندیده یا حتنی دنفحه  

آره  .بموننه نخ باقی تو هر داستان پليسی باید یه سر  .روزنامه ها رو نميخونه

ولی چون فکر کرد من که نميشناسنمش پنرت   . می خوا  منو پرت کنه . 

اونوقت . تو چقدر ابلهی . اگر پرت ميکرد سر نخی باقی نميموند بچه . نکرد 

چطوری من ميتونستم بگم که دستيار خانم مارپلم و چطوری ميتونستم به 

 : ميگم  ميشه نميشه؟فيلم خرام .مادرم کمک کنم که قات  رو بشناسه 

 باشه ؟  .کار ميگم مادر اینو آخر -

 ميری بخوابی ؟ . باشه پوریا  -

 کازابالنکا .یه فيلم ميبينم. نه  -

  .اینو که دیروز هم دیدی -

ولی وسط فيلم سيگارم تمنوم  . دیروز دیدم آره.باید خوم ببينم -

امروز دوبناره ميبيننم    .ره هم نبود بگم بره سيگار بيارهخاط .شد

  .ی سيگاربا کل

  .مواظب شناسنامه باش پوریا. آها  -

 .خوم یادمه. اشتمش یه جایی همونورا تو اتاقمگ . البته مادر  -
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م ميناد کالهمنو رو مينم جنا     تقریبا رسيده ام که یناد  .دارم ميرم طرف اتاقم

اسو نيستم و تند برميگردمو به خودم فحش ميدم که چرا مث  پيک .گ اشتم

مخصودنا  . اف  بشه خيلی بنده که آدم از کالهش غاین .از کالهم غاف  ميشم

درست به اندازه ی تف کنردن آم   .این خيلی بده. آره. جلو نگاه خانم مارپ 

وقتنی  .وچه نباشه ولی باز هم بی ادبيهممکنه کسی تو ک .تو کوچه بده دهن

کالهمنو  . خاطره داره ظرفها رو جمع ميکننه  برميگردم خانم مارپ  نيست و

 : ميگم .موقعيت خوبيه. د ميمنهبهم ميده و لبخن

 ميخوای بری مهمونی ؟  -

 . مهمونی آقا ؟ نه  -

  .ولی باید بری مهمونی چون آرایش کردی -

  .اوه -

منن دارم کالهمنو تنظنيم    .کمی رن  به رن  می شنه . سرشو پایين ميگيره

 : ميگه  .ميکنم

 خان شما از مهمونی خوشتون مياد؟پوریا  -

هستند کنه هنی بهنت بگنن      چون تو هر مهمونی دد تا گاو .نه -

  .سيگار نکش

مخصودنا   .چون همه یه جوری نگنام ميکننن  .من هم بدم مياد -

  .دخترهای همسن خودم

منن  . باید بهت توديه هنایی بکننم   . عجب ؟ چرا زودتر نگفتی  -

هنر چنند پيکاسنو    .اینی خونندم  بد جنسی دخترا چيمدرباره ی 

کنارت   بعند از  .هستم و نقاش ولی تو این موارد چيمایی خونندم 

  .راستی مادرم گفت شامپو خوم بوده. من رفتم . بيا تو اتاقم 

 واقعا ؟  -

  .موهاش نرم بود. آره -
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ه خاطره پيش اومده بنی توجنه   نميتونم به مسئله ای که واس .به اتاقم ميرم

رها هنم باعنث ميشنه    البته از طرفی عالیق شخصيم به رفتارهای دخت .باشم

خوابگاه دخترها دور از ما بود اما .بود چيماتو دانشگاه هم این .کنجکاوتر بشم

کتنام و مقالنه   بعضنی دخترهنا بنه جنای جنور کنردن       .ا منی رسنيد  خبره

ونه ینه دختنرو نشن   .اسه خودشون مسنخرگی جنور منی کنردن    مينشستن و

مثال اگه دختره پولدار بود بهنش گينر    .ميگرفتن و هی مسخرش می کردن

وگرنه هيچی بنارش نيسنت   می دادن که فقط با پولش تونسته بياد دانشگاه 

  اینطوری یا اگه فقير بود ميگفتن بهتر بود ميرفتی شوهر می کردی حد اق

ینه طنوری ميگفنتن     .جای یه نفرو تو دانشگاه اشغال نميکردی ذلي  منرده 

اشغال که دختره خودشو یه دزد ميدونست یا یه تروریسنت کنه ینه پایگناه     

ر گریش منی گرفنت و شناید از    هوایی تو افغانستانو اشغال کرده و از این فک

شاید هم حاال دخترا .ميکرد بيرون و می مرد پنجره ی خوابگاه خودشو پرت

باشن اینجوری از خاطره یه آدم خطرناک بسازن تا یه روز المپهنای   خواسه

منن لبنه   . خاطره مياد تو .با تيمی یکی از اونا خودکشی کنهحياط بشکنه و 

کف یک دستم گرفتم و پک مينمنم   زیر سيگاری چينی رو .ی تختم نشستم

 .بشنين : منيگم . تم و بعند رو کالهنم سننگينی ميکننه    نگاه خاطره رو دور. 

. خب اگنه اینجنوری باشنه الزم نيسنت بنره مهمنونی      . لباسشو عو  کرده 

واد بنره مهمنونی خنودم    ادال هر وقنت خناطره ميخن    .خودم نگاش می کنم

مث  نگاه ینه نفنر    .دوری هم نگاش می کنم که بدش نيایه ج .نگاش ميکنم

وقتنی  .این بهترین ننوع نگاهنه  . آره. لی روش نميشهکه ميخواد سالم کنه و

ی دو متنری ینا کمنی    ميشم و تقریبا روبروش با حفظ فادنله ا  ميشينه بلن

جا سيگاری رو مث  یه دسنته گن  کنف دسنتم و درسنت       .کمتر می ایستم

  :مميگ. و مطمئنم که دود چهرمو پوشونده مقاب  سينه گرفتم

 يتونی توديفش کنی؟م.گفتی یه جوری نگات ميکنن -
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خيلی از بازپرسهای شاید مث  ددای .ددام طوریه که خودم کيف می کنم 

يشنه ی ننامریی دارن   ده بيست نفر پلنيس هنم از پشنت ش    .تلوزیونی باشه

اینکه یه دختنر ینه چيمینو تودنيف کننه       .باید توديف کنه. نگامون ميکنن

و بين تعریف کنردنش ینک    وستانش رو توديف کنهمثال نوع نگاه د.  خوبه

  :ميگه. قلپ آم بخوره تا اضطرابش کم شه

نگنام ميکننن بعند     .ه خناطر چناق بنودنم تحقينرم منی کننن      ب -

 . ميخندن

 اگه نمی خندیدن از مهمونی خوشت ميومد ؟  -

 ... حتی دوست داشتم . البته . البته پوریا خان  -

اون پنایين  جمله رو اونجا بقيه ی انگار . سرش رو پایين ميندازه -

 : ميگم. نوشته باشه

 دوست داشتی چی؟. ادامه بده -

  .برقصم -

 با مردها؟ -

 .تنهایی. نه  -

 .ومه ی الکساندر پوشکين رو خوندیتو زندگين -

  .ولی شنيدم شاعر بوده. نه  -

اونجا نوشته که در زمان پوشکين دخترهنا اونقندر   . باید بخونی  -

کشيد و بعضنيها از نفنس   ميرقصيدند که گاهی تا دبح طول مي

  .می افتادن و ميمردن

 این راسته ؟. اوه  -

ر پس فکر ميکنی دروغه ؟ فکر ميکنی حتما باید نود سنال عمن   -

اونقندر   ميشنه ینک شنب   کنی و بندبختی بکشنی بعند بميری؟   

نوشيدنی و نوشابه و هر چی بخوری تا اونقدر نيرو بگيری بتونی 
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لی نکبته کنه آدم  خي .و ل تشو ببری بعد بميریتا دبح برقصی 

هنانی  ميشه عين اون آدمایی که تو جنن  ح  .سال عمر کنهنود 

تو تلوزیون که ميبينشون فکر می  .دوم بودن ولی هنوز زنده ان

بيشترشون بيست سنال   .همونجا تير خورده بودن بهتر بودکنی 

ها ميخورن که هی سی سال رو ویلچرنو وفقط به درد خبر نگار 

  . ازشون سئوال کنن

- ............... 

به جناش مينای   . در اینصورت نباید به مهمونی بریپس . خب  -

نميخوای یه نخ بنرام روشنن    .سيگارمو خاموش کردم. پيش من

  ؟کنی

 . البته آقا  -

بعند  . ینک ننخ بنر ميندارم     . و پاکت سيگار رو طرف من ميگينره  ميشه بلن

نهم یکنی از  ای.زیر سيگاریو به دست دیگم ميدم. حاال دو باره نشسته. فندک

اینکنه زینر سنيگاری رو بندی بنه دسنت       . کارایيه که من خيلی دو  دارم 

يگار بکشنی حنال مينده و    دیگت و با دستی که کرخ شده از بی حرکتی سن 

طرفی که روبنروت نشسنته وقتنی     .خوبيش فقط به این نيست. خيلی خوبه

ینه   .بک هستی ینه جنور دیگنه نگنات ميکننه     ميبينه که تو کارت چقدر چا

اگنه نقناش باشنی    . وشت مياد ولی نميتنونی بگنی چطنوری   که تو خ جوری

کردن که خوشنت ميناد رو نقاشنی    چون ميتونی اون جور نگاه  .خيلی خوبه

ایننو  . نقاشی کردن یه چيمی درست مث  تعریف کردن همون چينمه   .کنی

حناال خناطره    .نن کنه کناله پيکاسنو مينمارن سرشنون     فقط کسنایی ميندو  

 :خوشم اومد و با ل ت گفتم هممن . همونجوری نگام کرد

  .تو هم ميتونی بمونی. ميخواستم یه فيلم نگاه کنم  -

  .البته آقا. اوه  -
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تو فيلم یه موضوع پليسی بود و من زودتر حند  زدم کنه   اگه  -

 چی ميشه تو تشویقم ميکنی باشه ؟ 

  .باشه آقا -

 .خوبه -

ق گاهی واقعا منن حدسنم درسنت در ميناد و تشنوی     فيلمو تماشا ميکنيم و 

قب  از پایان فيلم  .پليسهای پشت شيشه ی نامریی ميرن پی کارشون.مميش

حتنی سنرمو بنر    . هيچنی نمنيگم  . خسته ام و باید بنرم خوننه  : خاطره ميگه

اینکه .که نيستبعد از فيلم دیدن  .حرفشو ميمنه چون طرف داره.نميگردونم

بمنی بعد از تماشای فيلم درست وقتی ميخوای درباره ی فيلم با یکی حرف 

هيچوقنت نبایند اینن کنارو     . ی شنه اون یه نفررفته باشنه حالنت گرفتنه من    

نمدینک  . از جام بلنن ميشنم   . نرم اومدن خانم مارپ  رو ميشنومددای .کرد

 :ميشه

 . اینو هم با  داشته باشی  -

 موبای  ؟ -

 . هميشه با خودت داشته باش .البته -

 .ش کننم نميتنونم حضنم  . انم مارپ  رو ذهنم سننگينی ميکننه  این حرف خ

که هميشه همراه خنودم  یعنی موبای  به اندازه ی کاله و سيگار ارزش داره 

لسفه ی کاله پيکاسویی آشننا  البته خانم مارپ  هنوز کامال با ف داشته باشم؟

منن   .تما یکی ميپرسه مگه موبای  چشه؟تو امتحان کن بعند بگنو  ح .نيست

بفهمنه آم   بهش ميدم که نتوننه  م ميدم که خفه شه و یه فحش خفنجوا

 .مينکه زن  ميخوره خودش یعنی بنده خب ه: بعد ميگم  .هریغو چند بخش

و داری کازابوالنکنا  منثال تن  .ون اختيار تو ددا بده چيم بدینه ادال هر چی بد

رو  رسنيدی بنه اونجنا کنه همنه دارن سنرود آزادی فرانسنه        .تماشا ميکنی

تنو هنم   خونت به جنوش اومنده و دو  داری   .روبروی افسر آلمانی ميخونن
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ده باشنی  بخونی که یه دفه موبایلت زن  ميخوره و تو انگار از آسنمون افتنا  

 اونقندر احمقنه کنه    بعدشم یا اشتباهی گرفته یا .پایين گيج و من  ميمونی

ا  کنه منن منيگم    پنس واسنه همينن    .نميدونه وسط فيلم نبنا  زنن  زد  

یخ اگه ميتونس خوم باشه حتما همه ی هنرمندای تنار  .نميتونه خوم باشه

اونا موبای  نداشتن که زن  بخوره . پيکاسو و چارلی چاپلين  .داشتنموبای  

کننه یننه دفننه موبننایلش زننن   مجسننم کننن پيکاسننو داره نقاشننی ميکشننه. 

اینطوری که نقاشيش یه نقاشی . همه چی یادش ميرهمطمئن باش .ميخوره

 یا مجسم کن چارلی چاپلين تنو فنيلم   .موليه و دیگه پيکاسو هم معموليهمع

فته از کنتش در بيناره زنن     یه دفه موبایلش که یادش ر .بازی ميکنه هيتلر

اونوقته که چارلی از حسش در مياد و ممکنه ده روز طول بکشه تنا   .ميخوره

چون هر کی ميره تو حس هيتلری اولش .وباره بتونه بره تو حس هيتلریشد

 .ویند فربا  چن بار کتابهای ساد رو بخونه و یک دوره کتام تعبينر خنوام   

. رینيس واسنه   .ميدونی موبای  واسه کی خوبه؟حاال یادم اومد. اینجوریه. آره

 اساسننامه بنه نظنرم از   ؟چی بهتر از موبای .چون دو  داره با یه چی ور بره

بهنش   منردم  تازه امير ميتونه براش جور کنه که هنی  . يشتر خوشش بياد ب

مگنه چقندر    ینيس رآخنه ینه   . زن  بمنن یه کم از این کارا دسنت ور داره  

پرسنتار ميفرسنته واسنه    .رفتن هيچ پولی به فقرا کمک کننه ميتونه بدون گ

آخه چقدر از  .گيره و پرونده ای هم نيست پيرزن پيرمرد بعد پولی هم نمی

را همنه  اونوقت یه بازر  احمق مياد و ميگه چ ریيس؟جيب خودت ميدی 

و دنندليت و  تو هم با  بشنينی ر . خب  ی مشتریای اینجا پولدارن؟ چرا؟

ه ح  پيدا کننی و خودتنو   ور بری تا یه را و تسبيحتکتام اساسنامه هی با 

ول مشنغ  زنن  زدن  اگه موبای  داشته باشه و کمی خودشو با  .خالص کنی

ولی وقنت  . و  دارم اینو به خانم مارپ  بگمد .کنه دیگه از این کارا نميکنه

شنته باشنه وقنت کنم     باید موبای  دا ریيسهميشه واسه اینکه بگم  .نميشه

 .ميارم
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 :گفت.خانم مارپ  بود.نه دبح منو از خوام بيدار کردنساعت 
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  .رانندت اومده .بلن شو پسرم -

 رانندم ؟ واسه چی اومده مادر؟ -

  .وری با ماشين ميمنين بر ميگردینیه د.امير هم هست -

حاال هيچوقنت   تا .مو می پوشيدمخانم مارپ  همينطور می گفت و من لباس

مخصودننا اینکننه راننننده ی خننودم و اميننر همننرام  . بننا ماشننين دور نننمدم

 منن  .نه من از هر چی ماشينه بدم ميناد هيچکی هم نيست که باور ک.باشن

. ننه  . می خوام بر گردم به کوه و دشت. هم مث  هایدگر ضد مدرنيته هستم

ينویسنم  م ودنيت کننم اول م  منن اگنر ینه روز ميخنوا    .به رختخوام بهتنره 

ل تنازه او . نشدم برم تو یه کلبه تو جنگ   خ اونقدر مث  روسو  .رختخوام

نيست که بهش بگنم ميخنوام    هيچکی .با  مازوخيستی بشم بعد روسویی

ادال کاش یه ميم گرد ميماشتن تا من اابت ميکردم ماشنين از هنر    .بخوابم

ی نوعش که باشه مخصودا بنم مشکی واسه دور زدن خوم نيست و هنر کن  

مگه چن شب پنيش  تنو شنبکه ی     .کار رو بکنه سرطان پوست ميگيره این

استانی یک متخصص فوتبال تو یه ميم گرد شش نفری اابت نکنرد کنه هنر    

هيچکنه   .بيشتر گ  ميمنه؟ یه پرفسور بود دیگه عاشق فوتبال باشهبازیکنی 

اابنت   منثال .يتونم همينو اابت کنمخب منم م .هم نتونست نظریشو رد کنه

بخوابه و خودشو از دید امينر مارمولنک و    م هر کی بيشتر تو رختخوابشکن

 ولی به جم خانم مارپ  همگی بی .قایم کنه پس کاراگاه خوبی ميشه راننده

مخصودا امير که حتی بلد نيست اسنم  .سوادن و نمی دونن من چی می گم

خانم مارپ  رو تو شناسنامم بنویسه و به خاطر همنين بنی سنوادی منادرم     

وقتی واسه دبحونه ميرم  .رو که ادال بهش نمياد تحم  کنه ید اسم الهامبا

 :ميگم.مادرم مياد . مادرم رو ددا ميمنم.خاطره رو ميبينم و خوشحال ميشم

 : 

 خوشت مياد ؟  با ماشين  تو از دور زدن! خاطره  -
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 ....نميدونم  -

 با چی ؟ : خانم مارپ  ميگه 

  ماشين : من ميگم 

  .گفتم که نميدونم -

  .حاال چرا از خاطره ميپرسی: ه خانم مارپ  ميگ

 من برم با امير دور بمنم که چی؟آخه مادر جون : من ميگم 

نمينشستی ششصد بنار ینه فيلمنو ببيننی حناال      اگه بعضی شبا  -

  .تازه مردم آرزو دارن سوار بنم شن .خوابت نميومد

وایسناده   هوقتنی خناطر  . ولی خاطره وایساده   ؟مگه فيلم چشهميخوام بگم 

خناطره زن روزهنای   . حتما باید از روزها حرف بنمنم . نباید از شبها حرف زد

. ميمنه بينرون  راننده ماشينو  .تو حياطه و داره دست فرمون ميدهامير  .منه

 :خانم مارپ  ميگه

 . پسرمه . مواظبش باشيا  -

  .خيالتون تخت. حتما . حتما خانم  -

ه دسنت ینه آدم   هنم مننو ميند   یعنی خانم مارپ  بنا اون شنم پليسنی بناز     

که دوباره منو بره پرستار پيرمرداینی کننه کنه ادنال از     مارمولکی مث  امير؟

؟ و تنو همنه ی ليوانهنای    تاریخ به وجنود اومندن سنيگار هيچنی نميندونن     

امينر  . نممنن ميشني   .وعيه؟ امير در جلو رو بناز ميکننه  دندون مصن اتاقشون

 :راننده ميگه. پشت ميشينه

 .چاکر شما ساسان -

ساسان باید لطيف باشنه ولنی   . ساسان ؟ اینيکی هم اسمش بهش نميخوره 

ط واسنه ینه جنایی    این مرد با سبيلهای پهنش و چشمای تخم مرغيش فقن 

بوف کور تراشيدنش  شاید بشه گفت درست از تو داستان.مث  سالخی خوبه

  :ميگم. هول ورم ميداره. آره . ن قصابه همو .آوردنش اینجا
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 ا ميریم ؟ کج. پوریا هستم  -

  .هر جا شما دستور بفرمایيد -

 سنيگارمو  جایی رسيده که باید دستور هم بدم؟ مگه ميدون تينره؟ کارم به 

  :به امير ميگم. بيرون ميارمو یک نخ روشن ميکنم

  امير کجا ميریم؟ -

رینيس  دوما بریم اداره یه سنر بنه    اولندش هر جا خودت بگی؟ -

  .يادش اونم دلش ميخواد همرامون براست.بمنيم

  ؟بياد ؟ مگه کجا ميریم -

  .فکر کن ميریم سفر. همينجوری  -

 .سال پيش بهش گفتم اه  سفر نيستم من یه. فکر ميکنم امير دیووه شده 

ادنال  .بازم ميگه سفر. انگار یادش رفته. مث  خواجه حافظ شيرازم نه سعدی

همنه چينو ببيننی سنفر کننی واسنه       وقتی تلوزیون هست و ميتونی تنوش  

. د واسه اینکه آمریکا رو کشف کننه یه بار کریستف کلمب سفر کرقبال چی؟

منن   .اون دیگه تو تاریخ سفری نداشنتيم بعد از .همين کافی بود دیگه. خب 

که داروین نيستم سی سال تو این کشنتی تنو اون ماشنين بشنينم بگنردم      

تيجه برسم که هفت جد و آبادم رو بکاوی نفسي  پيدا کنم و بعدشم به این 

. الک پشت و مور و ملنخ و دایناسنور  به ميمون و گوری  و حشره و ميرسی 

اوننم  .دارم که چن ساله تمرینش ميکننم  من خودم یه نوع سفر عرفانی .آره

م منصنور  چشمامو ميبنندم و ميبينن   .ر با دود غليظ و آهسته ی سيگارهسف

  :امير ميگه.... حالج 

  .رسيدیم -

همنون  . کنت و شنلوار خفننی تنشنه    . داره مياد ریيسنگاه ميکنم می بينم 

 :عقب ميشينه و امير ميگه
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هر چند ما خودمون تصميم گرفتيم عقنب   .حد اق  تعارفی بکن -

  .بشينيم

 : ميگه  ریيس

  .چه حرفيه ميمنی ؟ کمتر از گ  بهش نميگيا -

منن  . مولکينه  هر طور شده بایند زن امينر رو ببيننم و بهنش بگنم چنه مار      

خاموش نميکننم   ال غير منطقيه سيگارمومخصودا به خاطر حرفش که کام

هربونی رو از کجنا  حاجی به این م .خ دیگه با همون اولی روشن ميکنمو یه ن

داره راست تو چشای امير که شش ساله واسش کار ميکننه   .ميشه گير آورد

من کيم ؟ همنون جنوادی کنه    . و ميگه به من نازکتر از گ  نگه نگاه ميکنه

وقنت مننو ميدینده منی گفتنه       اینجام و هنر  سال کام  هم نيستهنوز یه 

ه عاشنق بازیهناش بنودم    اول منو به خانم مارپن  کن   اما حاال چی؟. اخراجی

حاال هم ماشين و دور زدن و این  .بعد اونهمه محبت و خوبی. معرفی ميکنه

بنه خناطر همنين حنرفش      .به امير ميمنه و دلمنو خننک ميکننه   حرفی که 

وریلی در کار بوده ه بگيرم که ادال نه گحاظرم مث  داروین برم سفر و نتيج

هر جای کره ی زمين از یازده ميليون  .همش ادم بوده و حوا. نه دایناسوری

 رینيس  اساسننامه چونکنه تنو    .تا حاال آدم و حوا زندگی ميکردنسال پيش 

اینطوری نوشتن من حاظرم سی سال برم سفر و به جای فسني  ميمنون و   

چون . یا حاظرم سيگار نکشم  .سان پيدا کنمان نما فقط فسي  انگوری  انس

حاجی هست که سيگار یه خودکشی تدریجيه حاظرم سيگارمو  اساسنامهتو 

اگنر بنرام ونسنتون    .دیگه برام سيگار نخر :رم کنار و از حاال به خاطره بگمبما

اگه یکی بپرسه حاال  .نميمارم فيلم ببينیخریدی یا هر چی که سيگار باشه 

منيگم  . ميگم خفنه شنه    ؟رو به سينه ميمنی ریيسسن  واسه چی اینهمه 

با این جمله ای  ریيساین  .یا ميگم ادال به تو چه. سقط شه بره عين س  

هر جنا  رو تا  ریيسادال به رانندم ميگم . که به امير گفته دلمو خنک کرده 
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منو به خانم . خودمونه  ریيسمگه چيه ؟ . کرایه هم نگيره  .خواست برسونه

یه جا تو خيابون ادنلی شنهر کنه    . اینطوری ميگم  .آره. معرفی کردهمارپ  

 : ساسان ميگه  .واميسه و ما سه نفر پياده ميشيمادال دو  ندارم ماشين 

 .پارکش کنمقربان با اجازه ميرم  -

ش کننه برنگنرده   ادال بره منفجر .خب بره پارکش کنه. همم چی ميگهنميف

دستمو تو دستش گرفتنه و   ریيس .حاال اینجا کجاست؟ .این ماشين کوفتی

 :ميگه

 ميدونی یعنی چی؟. اومدیم دفتر اسناد -

  ؟ولی خانم مارپ  چی ميشه. آره  -

 خانم کی ؟  -

 : امير ميگه 

  ؟منظورش خانم الهامه -

ینه جاهنایی رو امضنا    . بر ميگردیم اونجا؟ اینجنا دفتنر اسنناده   : ميگه ریيس

. یی هنم انگشنت ميمننی   یه جاهنا  .مث  تو دفتر حضور و غيام اداره. ميکنی

 اوندفه یادته که انگشت زدی؟

 واسه همون مشتری پولداره؟. آها  -

اینا  .من مخصودا اومدم راهنمایيت کنم. مث  همون دفه.آفرین -

  .ه اینه که حقوق این ماهتو بگيریواس

 . طبقه ی دومه . بریم . دیر ميشه : امير ميگه 

. ضا ميکنم که خيلی حال مينده رو ام باال و پایين چند تا کاغ  بمرگ .ميریم

. انگشنت هنم مينمنم    .رو امضا نکردم تا حاال کاغ ی که هيچی توش ننوشته

ه عجيبه که وقتی من ميام تو ینه آدمنی ميناد بنه همنه ی اون کسنایی کن       

ینه کنم تنر  ورم مينداره و ميخنوام       .نشستن ميگه اونجا رو خلنوت کننن  

بنه پلنيس   م اگنه ميخنوای   و بگ ریيسموبایلمو از تو جيبم در آرم و بدم به 
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ه مگن . کلمه ی خلوت و خلوت کردن ميترسم از .ن  بمنی اینو داشته باشز

مثن  وقتنی کنه    . ریشنب  مث  دیشنب پ  .اینکه خلوت خودش به وجود بياد

امير گوشيشو  .همه چی تموم ميشه و بر می گردیم .چه ميدونم. جواد بودم

جلومون سبم ميشنه و   یه مرتبه ساسان .ميماره دم گوششو یه چيمایی ميگه

وری گرفتنه کنه   دورتشنو طن   .جلنو نشسنته   ریيسایندفه . ما سوار ميشيم 

 : ميگه .منه ردمکای تاریکش به طرفم .نيمرخ چپشو ميبينم

بایند  . پس فردا اقنوام خنانم الهنام مينان     فردا.  مگوش کن پسر -

همه ی .تو پسر محمود و الهام هستی. نمایشتو خوم بازی کنی

داشته تو یه وديتنامه بنه تنو رسنيده و بنه      چيمهایی که پدرت

زودتنر ميگفنتم    اینا رو االن ميگم چون اگه. اونا هيچی نرسيده 

این تنها راهيه که ميتونيم به خنانم الهنام    .فراموش کرده بودی

  .کمک کنيم

  .نميمارم پولهای مادرمو بقاپن برن: من ميگم 

  .پس خوم گرفتی چی گفتم بهت .آفرین -

کناری نيسنت   اساسنامه شرکت بهمیسنتی  يگم تو م.البته ریيس -

  ؟که من بتونم انجام بدم

  ؟اتفاقا یکی هست که ميتونی انجامش بدی -

 خوام تالفی کنم؟مي.  ریيسبگو  -

 تالفی چی ؟ -

  ؟اون جمله ای که به امير گفتين. ریيسخوبيها  -

  .منظورش نازکتر از گله: امير ميگه 

چنون  . از گ  بنه اینن پسنر نميگنی     باز هم ميگم امير نازکتر : ميگه  ریيس

  .امروز واقعا گ  کاشته
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شاید منظنورش ایننه کنه بنا توجنه بنه کناله        .نميدونم من کجا گ  کاشتم

 :حاجی ميگه.تم باغبون خوبی بشم و گ  بکارمقشنگی که دارم ميتونس

 .کارمنند بهمیسنتی بایند متاهن  باشنه     هست که  اساسنامه تو  -

   .یعنی ازدواج کرده باشه

شاید هر  چرا این کارو ميکنه؟. نده ولی ساسان سعی ميکنه نخندهيخامير م

من یادمه یکی تو شهرسنتونمون فقنط واسنه    . کی راننده است نتونه بخنده 

اوندفنه خبنرش رسنيد کنه      .داره کار ميکرد نمی تونسنت بخننده  اینکه تو ا

سننتگی تننا سننه روز بعنند فقننط  بازنشسننته شننده و از همننون روز اول بازنش

 : گهحاجی مي. ميخندیده

 . االن بهترین موقعيته که زن بگيریببين پسرم  -

 منن هنم بنا    .که گفتين دوست دختنر نداشنته باشنم   ولی شما  -

 .همشون جور بودم ولی به هم زدم

ا دو تنا دختنر عموهنات    همين فرد.دوست و این چيما  نميخواد -

اگنه  . ایننو خنانم الهنام بهنم گفنت       .یکيشونو بگير.ميان پيشت

 . نی همينه که گفتم ميخوای تالفی ک

تنو   .چرا خانم مارپن  بنه منن نگفتنه؟هر چنی باشنه منن پسرشنم        . عجيبه

هسنت   اساسننامه بعد تو همنون   .م اومده که من پسرشمه ریيس اساسنامه

پس چرا نگفته دو تنا دختنر سنراغ داره ؟ ولنی     .خب. که من باید زن بگيرم

ت هنم  نيسن  رینيس هنر کنی    .اساسنامه بلد نيسنت . ریيس نيستمادرم که 

حتی خانم مارپ  هم نميتونه بگه چنن   .ميتونه بگه چن تا دختر عمو دارمن

باشنه  رینيس  چون هر کی ميخواد بگه شرطش اینه کنه   .مو دارمتا دختر ع

فقط کسی ميتونه به من بگه دو تا دختنر عمنو داری    .حاال هم همينطوریه.

 سننامه اساشنده ننه    رینيس خانم مارپ  هم که نه .داشته باشه اساسنامهکه 

 .یننه موباین  داره ننه هيچن     .راستم ميگه.خودش ميگه فقط منو داره. اره د
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بعد سه تایی با ماشين امير .دم خونه ساسان ماشينو ميمنه تووقتی ميرسيم 

برم خونه چون بعدش من ميتونم .تایی با ماشين امير رفتن خوبه سه.ميرن 

خونه عادت کنردم   یه دفه حس ميکنم چقدر به این .و خانم مارپ  رو ببينم

شاید اون جواد بود که تنو شهرسنتون بنه     .گار از اول اینجا به دنيا اومدمان. 

يکنه که اون تلفنن  االن جواد داره رو کاناپه ی کثيفش فکر م .دنيا اومده بود

بياد حتما  اساسنامهوقتی تو  .پس درسته. ولی من اینجام. کی زن  ميخوره

اینکنه چطنوری اون    .ده حاال پيدا کنرده نو گم کرده بوخانم مارپ  م.درسته

تونسته خانم مارپ  بشه حد  اولم اینه که بيست و پنج سنال دنبنال منن    

ینا   تو تمام فيلماش دنبنال دزدهنا  .تونسته تجربيات زیادی پيدا کنهگشته و 

بعد حاال دیگه مننو پيندا کنرده و دو      .آره. قاتلهای احتمالی من می گرده

چون اگه بگه من همون خانم . و  داره الهام باشهد .ارپ  باشهنداره خانم م

تو فيلمهاش فقط یه کاراگاه شخصيه .م باشههمارپلم دیگه نميتونه مادر من 

واسه همين وقتنی فيلمناش تمنوم شنده      .وقت هيچ کار دیگه ای رو نداره. 

مث  اون مردی که بازنشست شده بود ميخواد تالفی همنه ی سنالهایی کنه    

واسنه هميننه کنه     .دنبنال منن ميگشنته رو در بيناره     و فقط کاراگناه بنوده  

. يسنت  خانم مارپن  ن  .ميرم تو.بهتره برم خونه .خيلی پيچيده شد .ینطوریها

داره از . یعنی هنوز خاطره نيومده ؟اوناهناش   .هنوز چراغها ی حياط روشنه

 : ميرم ميگم  .ياد بيرون و لباساشو مرتب ميکنهدستشویی حياط م

 ؟  ساعت نه مگه نميای -

  .بله آقا -

  ؟اونوقت پس چرا باید این المپها روشن باشه -

ئون چند دنفحه  انگار براش از کتام دایی جان ناپل. سرش پایينه . ميخنده 

 : بعد ميگه  .خونده باشم ميخنده

  .دو  دارم شما بگين خاموش کن -
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 . حاال دارم ميگم . خب  -

ینه دفنه راه    کنه شنالقش بمننی   مث  اسب چناقی  .با حرکتی تند راه ميفته 

ری روشن ميکنم تنا بتنونم فکنر    سيگا گم؟چرا دو  داره من بهش ب .ميفته

وارد راهنرو ميشنم    .از پله ها مينرم بناال  . خوبه. لبه ی کالهمو ميگيرم. کنم

يننم و فکنر   عکسهای خودم رو دینوارو ميب .بعد ميپيچم طرف  اتاق پ یرایی.

و ینه اسنتکان چنای    رو رفتنه  خانم مارپ  تو مب  ف.ميکنم چقدر خفنی بچه

 امضا کردی ؟ : منو که ميبينه ميپرسه  .دستشه

 گه های سفيدو ؟ پس ليوان من کو؟چيو ؟ اون بر -

پوریا حواست باشه این موضوع رو به هنيچ کنس   . خاطره مياره  -

  .ببينم دستتو. نگو 

  .بيا مادر -

 . همين االن برو بشورش. انگشت زدی. خوبه  -

شنامپو ننه بنا    نه با دابون نه بنا   .نميشهالمصب پاک .ميرم دستامو ميشورم

وباره این کارو ميکنم که پاک ون ميمنم و ميشورمو دولی اونقدر داب. هيچی

شخصنيت ادنلی طنرف رو اونقندر      .و از تو یه فيلم جنگی یاد گرفتماین .شه

پوست بود اول سرخپوست ميشد و بعندش سنفيد   سيلی ميمد که اگه سياه

ه همنون  دابون زدن پشت هم ب. ه گم شه اونوقت ولش ميکرد تا بر .پوست

يکننه  رنگای سياه و آبی و سرخ استامپ رو پاک م.اندازه ی سيلی زدن خوبه

هميشه سعی منی کننم طنوری حولنه رو دور      .دستمو با حوله پاک ميکنم. 

ین کنار  یه تمای  خادی دارم که ا .ستم بپيچم که دستم کامال خشک شهد

 دخترها وقتنی دستشنون رو خشنک    .تهخيلی آهس.رو مث  دخترا انجام بدم

ننه  لبهاشنون ميناد جلنو و چنو      .می کنن خطهای دورتشون عنو  ميشنه  

دماغشون رو مث  وقتی بهشون ميگی تنو   .هاشون کشيده تر به نظر ميرسه

زشتی نميخوامت و ميخوان یه دفه بمنن زیر گریه تو همنون حالنت خناص    
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يترسنن  انگنار م  .هستقيم به حوله و دستها خيره شند گرفتن و چشماشون م

انگار ميترسنن وقتنی حولنه رو     .حوله فقط آم رو دستشون رو خشک نکنه

ینا انگشنتر   . يننن حولنه انگشتاشنون رو پناک کنرده     برداشتن ینه مرتبنه بب  

تنو   .ن این دخترا چه کابوسنایی ميبيننن  حاال فکر ک .ناممدیشونو پاک کرده

هنک  کابوسشون حتما وقتی مينرن دوش بگينرن آم ميشنن مينرن تنو چا     

ميبينن  تنشونیا همون طور که تو وان دراز کشيدن د  ميبرن رو  .ومحم

ایننه کنه   . آم شنده رفتنه   مثال پاهاشون ميبينن .یه قسمت بدنشون نيست

کنه آم   ميگيرنهمه جاشونو محکم خيلی ميترسن و با جيغ بيدار ميشن و 

حکنم  انگار اونها رو از حالت مایع به حات جامند درآورده باشنن م   .نره. نشه

ميدن که یه مرتبه از خوام پریدن و فه.محکم گرفتن خيلی خوبه .ميگيرن 

. اگه آدما تو کابوسها بمونن و نيان بينرون بنده    .خوام بوده هم خيلی خوبه

. بهتره یه دفعه ینه چيمینو فهميند     .رتبه نفهمن کابو  بوده خيلی بدهیه م

ميدم بره خفنه   من جوام ی ميپرسه چرا این حرفا رو ميمنی؟حاال حتما یک

اید فهميند کنه خفنه شندن     بره یه کم به خودش تو آینه نگا کننه شن  . شه 

اینکنه منن منيگم ینه      .خفه شدن واسه اینجور آدما خوبنه .آره. واسش خوبه

مگنه همنه ی    خوبه کجاش بده که تو هی ميپرسنی؟  مرتبه فهميدن خيلی

کنه ینه   مگه نيوتون نبود  که کشف شده رو یه مرتبه نفهميدن؟این چيمایی 

شعرشنونو   مگه شاعرا يب ميتونه به آدم بگه جاذبه چيه؟مرتبه فهميد یه س

کنرد و داد دسنت   مگه خدا یه مرتبه زمينو در  ن یه مرتبه یادشون نمياد؟

مگنه منن ینه     نخوننده؟ اساسنومه یه مرتبه  ریيسمگه  مارمولکایی مث تو؟

تنی بچنه   گرفحاال چنرا خفنه خنون     ه نفهميدم که مادرم خانم مارپله؟مرتب

نشنگاه  تنو دا . از من یاد ميگيرن اونوقت مينمنن زینرش    وهمه چي سوسول؟

مگه اونجا دو تا چنی بيشنتر داره؟ دختنر و     آره .اینقده چيم یاد آدم نميدن

حاال اگه اونجا اسمشنو گ اشنتن    .تو هر جا بری این دو تا هست. خب. پسر 

خوابگناه  . تنرا ابگناه دخ خو .سه اینه کنه دو تنا چنی بيشنتر داره    دانشکده وا
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همنين ینه سناعت    . وگرنه اونجا هيچی یناد آدم نميندن   . همينه . آره .پسرا

 .به همه گفنتن بنرن بينرون   . ود رفتم اونجا که اسمش دفتراسناد بودپيش ب

فقط واسنه  . یعنی واسه همه همين کارو ميکنن؟ هر بمغاله ای ميدونه که نه

 ؟اگه بپرسی چينه .چيهميدونم واسه  من خودم .علت ملت هم نداره. من بود

کنه تنو    بعدشم ميگم واسه اینه که من به همه یاد دادم.ميگم بری گم شی 

ایننو  .چون بی ادبيه. حاال کسی باشه یا نباشه. کوچه آم دهنشونو تف نکنن

واسنه هميننه کنه    . دفه بفهمم و به همه هنم یناد دادم  فقط من تونستم یه 

مضا کنم ه من نميتونم خوم اميدونن اگه یه جا شلوغ باش .احترام منو دارن

 حاليت شد؟. همين. و خوم انگشت بمنم
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ان شربت هم واسه منن  یه ليو .پيش خانم مارپ  و روبروش نشستم برگشتم

ورده ولننی گننور بابننای هننر چننی حنند  ميننمنم خنناطره آ .گ اشننته بننودن

تنن  شنده بهنم نگناه      منادرم لبنه ی مبن  نشسنته و بنا چشنمای      .حدسه

  :رو ميماره رو ميم عسلی  و ميگه کان خالیاست.ميکنه

 .فردا دبح مشکی می پوشيم. لبا  مشکيتو خاطره آماده کرده -

داره کنه   واسه خاطر ماشين ؟ یعنی این ماشنين اینقنده ارزش   -

یعنی چون تو ميگی باشه . ه ولی باش با  از رنگش تقليد کرد؟

 .وگرنه تو نمی گفتی بپوشيم. وبهمشکی حتما خ .مادر

 دود فادنلمونو بيشنتر  . دست ازادشو ميکشه رو موهاش .م لبخند ميمنهمادر

 : ميگه  .من دارم سيگارمو ميکشم. ميکنه 

  .به خاطر باباته. به خاطر ماشين نيست . نه پوریا  -

 بابام ؟  -

تا حاال فکر نمی کنردم اون بخنواد    .نم مارپ  چه خوم نقش بازی ميکنهخا

اون . ولنی حناال مطمنئن شندم    . کننه از حيله های پليسنی اسنتفاده    باز هم

کننار چننندان پليسننی بننه نظننر  خننب تننا اینجننای .ميخننواد سننياه بپوشننيم

درست مث  فيلم پرسونا با کارگردانی برگما که تنا وسنطهای فنيلم    .نميرسه

اگر سویدیها از این برگمنا   .نيست ولی یه مرتبه عاشقونه ميشهادال عاشقانه 

افه هایی کنه  گم شن با اون قي برن .سمه ی طال نسازن ادال آدم نيستنمج

من با اینکنه هننوز دسنتياری خنانم     . برگما خوبه .آره. عينهو یخ برق ميمنه

. که این حرف مادرم چه معننی مينده   فهمميمارپ  رو می کنم ولی خوم م

ز کشته منم ميگم یعنی اینکه بابام هنو حتما یکی ميپرسه چه معنی ميده؟

ن باره که خانم مارپن  قبن  از جناینت    این اولي .نشده ولی قراره کشته بشه

. همينطنوره . آره بچنه . شه و ميخواد جلو ینک قتلنو بگينره    وارد دحنه می

اه بپوشيم و اونا بيان چی ميگن؟حتما منيگن کنی   اگه ما سي .خوم فک کن
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فکر ميکنن خيلنی   و اونا دیگه از کشتن بابام ميگ رنومن ميگم بابام  مرده؟

قعی کنه دارن بنا هنم حنرف مينمنن و      درسنت منو  .بعد. خوم شده براشون

کن  بهم ميگه خوم نگاشون. ميخندن خانم مارپ  منو ميفرسته سراغشون 

تر ميخنده ميخواسته بابناتو  همونی که بيش .ببين کدوم یکی بيشتر ميخنده

 : مادرم ميگه .همينه که من ميگم.آره. بکشه

  ؟ميدونی اونا واسه چی ميان -

  .پ بمنن و بابا رو بکشنميان که پوالتو قا. خب معلومه  -

 بابا رو چی ؟  -

 اونی که بيشتر ميخنده؟. کر کردم همين االن ف. بکشن  -

  .متمدن باش. جرعه جرعه بخور . شربتو اینجوری نخور  -

 ولی من هایدگریم  -

پندرت کنه سنه هفتنه      .رو ببرناونا فقط ميان پوال  .به هر حال -

 است مرده 

 واقعا ؟ -

همنه ی  . ممخرفنه  . ه بنود  پس این برگمای لعنتی چی سناخت  

 .به درک . شاید هم یک خوبشو ساخته باشه . فيلماش ممخرفه 

 حواست به منه ؟. به من گوش کن پوریا  -

 : ميگم .یه جوری ميپرسه حواست به منه؟ انگاری داره حواسمو ميبينه

 البته مادر  -

تنو در  .به خاطر پندرت عنماداریم  . چون عماداریم. سياه ميپوشيم -

منن بنه همشنون    .با هيچکدومشنون . رف نميمنیمورد هيچی ح

ت شنوکه شندی و خيلنی کنم حنرف      ميگم که تو از مرگ بابنا 

این ماشين هم واسه اینه که به بهانه ی رفتن به دکتر و  .ميمنی

اگر اینن کارهنا    .ه نباشیروانپمشک و اینا روزی چن ساعت خون
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ولی اگر باهاشون حنرف   .بکنی مطمئن باش پولها رو نميبرنرا 

ی و تو بخوای هنی فنيلم تعرینف کننی و اینجنوری شنربت       بمن

 .گار بکشنی از همنه چنی سنر در مينارن     بخوری و اینجوری سي

 فهميدی پسرم ؟. اونوقت بو ميبرن که خبرایيه 

  ؟ا فحش دادی مگه نهشناسولی تو به روان. آره  -

و از . گفنتم اینن ماشنين بهاننه ا      . بنازم ميندم   . فحش دادم  -

 روت بابات بهت رسيده؟ون ميده ک  اطرفی نش

 منظورت اون تفن  روسيه که بهش فحش داد ؟  -

  .آره -

ن بهنم رسنيده ولنی نميندونم     چنو . حتما گمش کنردم مامنان    -

 .کجاست

 باشه ؟  .اینو به هيچکه نميگی. خب -

  .از اول زندگی  مشترک با  راست گفتپس ناممدم چی؟ -

  .اوه خدای منناممدت؟ -

 :ر از هميشه خندیدفکر کنم بلندتخانم مارپ  خندید و 

 اون کيه پسرم ؟  -

 .یکی از دو تا دختر عموها. ولی فردا مياد.اسمشو نميدونم -

 چی ؟  -

  .هست که من با  زن بگيرم اساسنامهآخه تو  -

 دیگه چيه ؟  اساسنامه  -

به طرف . که می خندید اخم کرد و بلند شد مادرم برعکس چند لحظه قب 

من تماین   وری گرفته بود که گوشی را ط .بعد چرخيد طرف من.تلفن رفت

تبنه بناال رفتنه بنودم     از اینکه لينوان رو ینه مر   .داشتم همونطوری بگيرمش

منن بنا  از اینن بسناط     .خانم مارپ  گفته بود متمندن بناش   .ناراحت بودم
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مثن   . وبنه  بيرون اومدن هميشه خ .آره. روسویی و هایدگری ميومدم بيرون

هنی حنرف مينمنن و فکرشنون      .هی ميرن هی ميان. تو فيلم قهوه و سيگار

بيای بيرون بنری تنو ینه     با .هميشه که نبا  یه فکر داشت.شه عو  مي

ی هایدگر ميگه تمدن بنده و هننر و زهنر منار ميکننه و مصننوع       .فکر دیگه

ادال مگه همه چی مصنوعی . خب بگه. ميکنه و هيچی طبيعی نيست دیگه

ه معلوم نيس کندوم  دیگ اونقدر از رو نقاشيهای پيکاسو کپی زدن که .نيست

 .ه پيکاسو ام که بيست و سه سنالمه همين االنش من خودم ی .یکی خودشه

ولنی  . م چنند تنا از نقاشياشنم دیند    . کالهشو دارم . اگه نيستم بگو نيستی 

تنو   .اگه کپی نمنی کنه بنه همنه نميرسنه    .با  کپی زد. حرف هایدگر مفته

اسنتاد هنم کنه     .سنتاد هاشونو کپی ميمنن و ميدن ا دانشگاه همه پایان نامه

خنب اگنه    .اد خودش کپی زده همشو نمنره مينده  استادیشو از رو فالن است

بشنه؟ هایندگری    کی ميتونه اسنتاد  وری نباشه کی ميتونه نمره بگيره؟اینج

 .مگنه آدم قحطنه  . روسو هم همينطنور . ادال هایدگر بره گم شه. بودن بسه

کتنام   .نداره؟ خب ن برتراند راس  مگه فيلسوف نيست؟ مگه فکرمثال همي

و از همنه  همه هم ميدونن که خيلنی شنيک    .مآزادی و سازمانشو هم خوند

برترانند  . خودشنه .هنم بنوده  تازه رفيق جونی چارلی چناپلين   .نظر شاد بوده

به مادرم بگم تنا خينالش    با  .من از حاال راسلی شدم. راس  از همه بهتره

 :ميگم. مادرم برگشته سر جاش. راحت شه

  .از حاال راسلی ميشم. من با  متمدن شم. مادر  راست ميگی -

منن زنن  زدم ینه     .یولی داشتی از ناممدی حرف منمد . خوبه  -

  .همه چی نوشته اساسنامهتو . گفتن درسته  جایی 

 .پس من ميتونم زن بگيرم -

ولی ميتونی . معلوم نيست چن وقت بمونن. هيچی معلوم نيست -

  .با این حال شرط داره .ناممد کنی
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م خم ميشه و خاکسنتر سنيگاری کنه تنازه آتنيش کنرده رو  تنو زینر         مادر

  :ميگه .خيلی کوچيک و زنونه است ميریمه سيگاری چينی که

مثن  منن کنه    .ری کنی که خيلی دوسنت داشنته باشنه   با  کا -

بنا    .شب به خير منيگم خيلی دوست دارمو شبا ميام سراغت 

ه کاری کنی که هر چی از پدر مادرش درباره خودمنون ميشننو  

  .واست بگه

  جاسوسی کنه؟ -

ون از نقشه هاشنون  اونوقت خودم .نبا  بفهمه جاسوسی ميکنه -

 حواست هست ؟.یه چيم دیگه.با خبر ميشيم

انگنار   .زدن با خانم مارپ  کيفورم ميکننه حرف  .سيگارمو با ل ت پک ميمنم

ینم نقشنه ی گنرفتن    چگوارا هستم که روبروی فيدل کاسترو نشسنتم و دار 

اینکنه آدم   .انقالبيون هم واسنمون هنورا ميکشنن   همه ی  .يمکوبا رو ميکش

ی ميفرسنتيش تنو   هن  .سو  داشنته باشنه بنه آدم لن ت مينده     بتونه یه جا

ننه جنون همنه ی    وقتی مياد ینه چيماینی ميگنه کنه ميتو     .سنگرای دشمن

دارم کنه مليونهنا سنرباز منی     حاال من فقنط ینه سنرباز     .سربازاتو نجات بده

حنرف  و زن عموهام اگه ناممدم بتونه از طرف عموهام  .اونم خانم مارپله.ارزه

جلو نقشنه ای رو  اینکه آدم بتونه .ره ميتونم جلو نقششون رو بگيرمواسم بيا

تو یه فيلمنی کنه از نمایشننومه     .حاال هر نقشه ای باشه. بگيره خيلی خوبه

داستان یه شهرداره که هر چنی نقشنه ی سناختمونی     ساختن های چخوف

یننم ینه   ا .خنب . يگه این نقشه واسه شهر خوم نيسته و مميارن پاره ميکن

 :مادرم ادامه ميده.جور جلوگيری از نقشه است

پوریا جان تو باید خوم بندونی کنه اوننا تنا حناال هيچکندوم از        -

اونا وقتی فهميدن بابات بنا منن   . نه من نه تو . خودمونو ندیدن 

هيچوقنت  . ازدواج کرده با بابات لج افتادن و کار به قهر کشنيد  
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بنا  . پندرت اهن  شنماله    . تو شمال مونندن  . نيومدن دیدنمون 

پس نميدونن کنه تنو   . اینکه فقط چن ساعت راهه ولی نيومدن 

 . یعنی نميدونن که تو پسرمی . وجود داری 

  .حاال ميان آشتی کنن ؟ چه خوم -

بنه زن عموهنات   . ميان که چيمی از بابنات بهشنون برسنه    . نه  -

فقنط از  . ال نميخواد تنو چينمی بفهمنی    اد.به عموهات . برسه 

 .فردا سياه ميپوشی 

  .سياه پوشيدن خوبه. آره  -

طوری که منن  .من گرفت و به نوک سيگارش دوخت خانم مارپ  نگاهشو از

هميشنه هنر وقنت خنانم مارپن       .هم تمای  داشتم همون کارو انجامش بدم

يمنه  چون بعندش پلکاشنو بنه حالنت ن     .گفت باید سياه بپوشی خيلی عاليه

بسته در مياره و فندکشو روشن ميکنه و اونوقت اگه تو یک پيکاسنو باشنی   

حناال اگنه پيکاسنو    . شی خوم از دورت خنانم مارپن  بکشنی   ميتونی یه نقا

چون تصویر اونقدری قشنگه که ميتونی تنو ذهننت هنک     .نباشی هم ميشه

فادنله  من خوم نگاه ميکنم ببيننم  . کنی و هر وقت بخوای باهاش ور بری 

راز کنم ميتنونم واسنش فنندک    اگه دستمو د من با خانم مارپ  چقدره؟ی 

تنو نقاشنيش هسنت و اینن      اونوقت اگه یک پيکاسو باشه دست منم .بگيرم

 ینه جنورایی تنن آدمنو از     .اشه عاليهاینی که دست من اونجا ب .خيلی خوبه

حاال اگه یه کسی از تو پرسيد دیگه چنه وقتنایی تنن آدم از     .کيف ميلرزونه

اره کننی بعنندش بگننی بسننتگی د. ميتننونی بگننی خفننه شننه  ؟ميلننرزه کيننف

خنب اینطنوری باشنی     .یکی رو ميبينی سنياهه . رن  آدما فرق ميکنه.باشی

ا اونی که سنفيده  ام .ياهتر از خودت ميبينی کيف ميکنیفقط وقتی یکی س

اونم وقتيه که  .ی یه جور دیگه خوش به حالش ميشهیعن .یه جور دیگه ا 

 .مث  سياها برقصه و بتوننه برقصنه   بایسته و سعی کنه در جلو آینه قدی 
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رینيس وقتنی    .باشی چی؟خب معلومنه پسنر   زیيسحاال اگه یکی مث   .آره

 اساسننامه یا یکی ازش ميپرسه تو  .تنش از کيف ميلرزه که اساسنامه بخونه

تعریف کنی دیشنب  ميتونی  .همه چی نوشته اساسنامهخب تو  چی نوشته؟

ميگنه کنه معننيش چنی      اساسنامشنوقت حاجی از تواو .چی خوام دیدی

ابنن  : ميگنه   رینيس مثال اگه من خوام دیدم دارم بسنتنی ميخنورم    .ميشه

سيرین گوید بستنی خوردن نشانه ی آن است که به زودی سنرما خنوری و   

اگر بستنی کاسه ای باشد فرد ميبایست یک کاسنه از سنکه   . در بستر افتی 

اگنر بسنتنی   . ز سنرما خنوردگی رهنا شنود     ی زر به موالی خویش دهد تا ا

رینيس اینجنوری   . اینجورینه  .آره ...شق خورد نشان آن است که همراه با قا

ه واسنه خنودم چنند بسنته قنرص      بعد من بنا  بنرم داروخونن   .کيف ميکنه

وار و به طرفم ميناد و شنل   .به اتاقم که بر می گردم خاطره رو می بينم.بخرم

 :پيرن سياه رو نشونم ميده

 .د لباستون ميمارمتو کم -

  تلوزیونم کو؟ کو فيلما؟ :ميگم. کنمسيگاری روشن مي

 .خانم گفتند ورشون دارم -

ولنی منن   . ینکه دیگه تلوزیون نيست ناراحتهاونم از ا .ددای خاطره غمگينه

کاراگناه بنودن هميننه    . يدونم که همه ی این کارا پليسنيه م .ناراحت نيستم

ی ميخواد ددای خناطره  دارن حاال هر چخانم مارپ  گفته تلوزیونو ور .دیگه

ادال بعضی وقتا خوبه آدم ددای ینه کسنی مثن  خناطره رو      غمگين باشهو

بنه غنم داره تنا    یه وقتایی آدم احتياج .ری بشنوه که غمگين به نظر بيادطو

اینن ميموننه کنه ینه       مث تدرس .ددای غمگين عاليه. دستيار خوبی باشه

. تو مجبور بشی فيلمشنو در  کننی   و کشتی مث  تایتانيک غرق شده باشه

يلم منن کنه منيگم اینن فن     .ولی به درک. ددای خاطره مث آواز آخر فيلمه

 .نبوده که کشتی به کنوه ینخ بخنوره   واسه این  تو هيچ فيلی عشق .ممخرفه
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 ادال مگنه منن نناممد نندارم؟    . این خاطره هم بره گم شه. همش چرته. آره

و ور ميدارمو و یه جنایی هموننورا   کالهم؟باشمچرا با  با این چاقالو . خب 

قنت کالهمنو ور   هنر و  .از ميکشم تا خاطره از اتاقم بنره ميمارم و رو تخت در

 . اینکه خاطره بره خيلی خوبه  .ميدارم خاطره ميره
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نواده فقنط ینه خنا    .ساعت یازده ميرسن. حاال همون دبحيه که ناممدم مياد

عمنو حامند اومنده بنا زننش و      . زنش هنم نيومنده  .اونيکی عموم نيومده. ان

ه کنه کمکنش کننه واسنه پخنتن      خناطره یکينو بنا خنودش آورد     .دخترش

اگه وقنت کننم   . م بلد نيس المپ حياطو خاموش کنهحتم دارم اینيکي.ناهار

اینکه آدم وقت کنه بنه یکنی بگنه     .وقت کردن خيلی خوبه. بهش یاد ميدم

چنن   وقتایی هم وقت اضافی ميناد و یه  .کوچه تف نکنه عاليهآم دهنشو تو 

: اگه یه پسر جوون باشه بهنش ميگنی  مثال  .تا چيم دیگه هم به طرف ميگی

بعند ميگنی    .اگر پرسيد چرا ميگنی خفنه شنه   . لک هی یارو زیاد اینطرفا نپ

 .ره بری یه خونه ی دیگه پيدا کننی بهت .سه اینکه ناممدم تو این خونه ا وا

کننی بعند اون وایسنه و نگنات      هنش سنالم  یا اگه یه پيرمرد بود ميتنونی ب 

احوالپرسنيها تمنوم    .نشنفته کسی بهش سالم کرده باشه انگاری تا حاال.کنه

حامند   عمنو  .اونا هم سياه پوشيدن. و همگی تو اتاق پ یرایی نشستيم ميشه

خيلنی بند   حتم دارم اتوبوسنی کنه سنوار شنده      .از وقتی اومده گریه ميکنه

ولی اینا به من مربنوط  . کمرشم همينطور. تهپاهاش درد گرف. اتوبوسی بوده

تنا شنو بگنم یکنيش      اگه بخوام چنن  .خيلی چيما به من مربوط نيس. نيس

به .یه چيم دیگه هم هست. اتوبوسشم به من مربوط نيس. همين عمو حامده

 : مادرم ميگه  .هجم سيگار ونستون هيچ سيگار دیگه ای به من ربط ندار

  آقا رحمت نيومدن؟ -

  :گهزن عمو مي

خترشنون بورسنيه گرفتنه واسنه     د .ميخواستن بيان ولنی نشند   -

  .باید کاراشا ميکردن. دانشگاه آمریکایی

. به آمریکا نره  .کا ميفتم و ميخوام بگم منصرف شهبه یاد رمان آمریکای کاف

چون به .يگم ولی نم .ه که تو آمریکا هيچی سر جاش نيسچون کافکا نوشت
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نسنترن حناال رو   . وا  بره حتما ميگفنتم گه نسترن ميخا .من مربوط نيست

سنعی  . ميده بنه پندرش  . خم ميشه یه ليوان آم ميریمه. مب  آخری نشسته

. پنج قدم معمولی برم ميرسم بهنش . نم فادلمو با نسترن اندازه بگيرممی ک

 :خانم مارپ  ميگه

 .االن اینجاستمن که حتم دارم روح محمود  -

نگنار روح محمنود گنازش گرفتنه     ا .ی گریه ی عمو حامد بلند تر ميشهددا

من کنه دستيارشنم ایننو    .م مارپ  مخصودا این حرفو ميمنهحتما خان .باشه

تنو نگناه نسنترن     یه لحظه نگنام  .دستيار خانم مارپ  بودن خوبه. می فهمم

ت اولين نگاه نناممدتو ببيننی   هر وق .یه کم کيفور  ميشم. ميفته و رد ميشه

اشنه بيشنتر کيفنور شندنو حنس      بولی هر چی فادنله کمتنر   .کيفور ميشی

م که نميتنونم بگنم چنه    اگر دو قدم جلوتر بودم اونقده کيفور ميشد .ميکنی

ک  فادنله ی منن   شاید سيگارمو طوری پک ميمدم که دودش  .کار ميکردم

عننين یننه پنن  هننوایی کننار بعضننی وقتننا دود ونسننتون  .و ننناممدمو پننر کنننه

چشننماش رچننه ای سننفيدی روی خننانم مارپنن  هننم دسننتمال پا .ميکنننه

ای سفيدی داشته اینکه خانم مارپ  دستمال پارچه  از.غصم ميگيره.گ اشته

ا بخنوان چيمینو   حاال حتما جایی رو نميبيننه و اگنه دزد   .باشه غصم ميگيره

بعند   .ه من نگاه ميکنهبا تعجب ب.عمو حامد آروم شده. بدزدن خوم ميتونن

بهنش   حنتم دارم  .کنه طرف نسترن یواشکی چيمی ميگنه سرش رو خم مي

اال با  فادلتو باهاش کمتر از ح .نی که کاله پيکاسو سرشه ناممدتهاو :ميگه

 :ميگه.ممدش کمتر کنه خيلی خوبه دخترماینکه آدم فادلشو با نا.کنی

دوسنت ینا همکنار محمنود جنان      .الهام خانم معرفنی نکنردین    -

 !؟ هستن

 سنفيد رو گرفتنه و  با هنر دو دسنت دسنتمال     .خانم مارپ  بهم نگاه ميکنه

 :بعد ميگه.باهاش ور ميره
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ز وقتنی پندرش فنوت    ا.پدرشو خيلی دو  داشنت . پسرمه.پوریا -

 .ه زور حرف ميمنه و خيلی ضعيف شدهب .شده کم حرف شده

عمو حامد انگار بهش گفته باشی اعتراف کن که قات  برادرتی از مب  کننده  

 :دایی که به نظرم کمی بلنده ميگهميشه با د

 پسر محمود ؟  !!؟پوریا  -

  .بله -

 ؟ مگه محمود پسر داشت  -

. بنه منن نگناميکنن    زنش و دخترشنم  . به زنش و بعد دخترش نگاه ميکنه 

بعند   .ربت رو روی مينم شيشنه ای  ميچيننه   ليوانهنای شن   .خاطره ميناد تنو  

  :خانم مارپ  ميگه.از شيرینی رو ميماره بشقابهای پر

  .و قهربيست و پنج سال دوری .طبيعيه که ندونين. خب -

شننيرینی تننو بشننقام دل آدمننو  .م و ليننوان شننربتمو ور مينندارمميشنن خننم

ازه شيرینی واسه همه ت .ینی تو بشقام خوشم نيومدهرهيچوقت از شي.ميمنه

 یادمه تو شهرستون که بودم یه پيرمردی.واسه دندون آدم بده. چی آدم بده

ارم بشاشنم بنه   حاال که یادم مياد دو  د .بود به همه بچه ها شکالت ميداد

چيمی که اینهمه بنده رو  آخه  .عقلش کم بود حتمی. شکالتای ممخرفاون 

ه حند اقلنش واسنه ینه روزاینی      ترقن .ميدی بچه؟ ترقه بدی بهتر از شنکالته 

عقنب دنف واميسنی ترقنه رو      .وبنو  واحند  مثال تو ميری تو خنط ات .خوبه

همه ليوانهاشونو . اونوقت تو اولين نفر ميری تو. همه ميرگخن. دازی جلومين

انگار ميخواد فحنش بنده ینا    .عمو حامد نگاه چپ چپ بهم ميکنه.تنور داش

حتمی منو یادش اومده وقتی . شاید هم به خاطر کالهم باشه.همچو چيمی 

یادش اومده که مننو پنرت نکنرد از کنوه و     .با پدرم تو کوه بودیم واسه شکار

 .کارش ادال حرفه ای نبنود . یه شاهد قت  رو جا گ اشته. آره. االن پشيمونه

ینه لحظنه دو  دارم    .ميکنه یه تکه شيرینی ور مينداره  نسترن دست دراز
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ميخنوره و اینن خيلنی دلمنو      ولنی  .ره کنم یا بگم که اوننو نخنوره  بهش اشا

لينوانم و مينمارم رو   . وقتی ناممد آدم شيرینی بخوره دلش ميشکنه. ميشکنه

خنوام اینن دنحنه ی دلخراشنو     نمي.بلنن ميشنم از اتناق مينام بينرون     . ميم

ره حتم دارم شيرینی نميخو. دختریو ميبينم که بر و روی خوبی داره .ينمبب

 :ميگم. سالم ميکنم.داره ميره طرف آشپمخونه. 

 . تو هر روز بيا  -

  .ولی خانم گفتن سه روز -

و شنيرینی نميخنوری و دلنم    منيگم تن  . مادرمو راضنی ميکننم    -

 باشه ؟ اسمت چی بود ؟ . هر روز بيا  .نميشکنی

  .ناهيد -

 موهات بلنده .به خاطره هم بگو هر روز ميای.  هر روز بياناهيد  -

  !موهام آقا ؟ -

 عجله داری ؟  .موهای بلند خوبن. آره -

  .باید برم سبمیها رو پاک کنم -

ولنی حناال   . هایدگری بودم ميگفتم برو پاک کناگه .سبمی؟ اوه -

سنبمی بنرای   . برترانند راسن  متمندن بنود    . ميگم ولشون کنن 

  با من ميای؟ اتاقمو دیدی؟. خوردنه نه پاک کردن

  :ميگه. ی ایسته و سالم ميکنهم .خاطره از روبرو مياد

 .سه روز مياد واسه کمک. آقا این ناهيده -

اسنتی  ر .منادرمو راضنی ميکننم   . ناهيد هميشه مياد. نه خاطره  -

  .من به یاد یه فيلم افتادم .دیشب خيلی غمگين حرف ميمدی

  آقا؟ چه فيلمی -

من ناهيند رو ميبنرم   .ب بيشتر حرف ميمنيمعصر یا ش. عالی بود -

 . تااقمو نشونش بدم 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

77 
 

بهنش  . در رو ميبنندم .ناهيند وارد ميشنه  .جلوتر ميرم و وارد اتاقم ميشم من

دستپاچه وقتی یه دختر  .انگار یه کم دستپاچه است. ميگم رو تخت بشينيم

 : ميگم .دسپاچه شدن یه دختر خوم نيست. شد هيچ کاریش نميشه کرد

 تو ناممد داری ؟  .ناهيد  -

  .نه آقا -

  بستنی نخریده ؟پس تا حاال کسی برات  -

  !!چی آقا؟ -

نسنترن  . ها کتکت زده باشن از من ميترسنی  انگار بچه. هيچی  -

دلمنو  .شيرینی هم ميخنوره . ولی به خوشگلی تو نيست. ناممدمه

تو یک تخت نشسنتی کنه    تو با یک پسر بيست و ساله .شکسته

 .دلش شکسته

 . ی حاال باید ناهار بدیم ول. بله آقا  -

؟یا عموم کنه  به ناممدم که شيرینی خورد و دلم شکست به کی؟ -

ی هيچوقت نباید به کسی که شيرینازکالهم خاطرات بدی داره؟

تما ح تو فيلم شکالت رو دیدی؟. ميخوره ناهار یا هر کوفتی داد

و منی کنننم  حناال کنه فکرشن    .ادنال بنا هنم ميبينننيم   . ببيننش  

حنتم دارم  .همشون شکالت ميخورن. دنياستممخرفترین فيلم 

 درسته نسترن ؟  .حرومهس  شکالت مث  گوشت  اساسنامهتو 

انگنار سنربازی کنه    .گره روسریش را محکمتنر ميکننه  . نسترن چيمی نميگه

دوسنت دارم بهنش بگنم کنار      .ميخواد چند قدم از خنط مقندم جلنو بمننه    

هنا و کمرشنو   ته و شنو ننه   موهای بلندش از زیر روسنری گ شن   .خطرناکيه

 :ميگم.مپاکت سيگارمو بيرون ميار.پوشونده

اینکه دو نفر با هم سيگار بکشنن خيلنی    .با هم سيگار ميکشيم -

  .خوبه
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  .من سيگار نکشيدم تا حاال. ولی آقا  -

ونسننتون خوبننه بهتننره سننيگاری  واسننه اینکننه سننيگار. خننب  -

ميتنونی حنين سنيگار     .اینجوی مننو آروم ميکننی ناهيند   .بشی

آخه منن  .يمی که دو  داری برام تعریف کنیچ کشيدنمون یه

 .دلم شکسته نميتونم حرف بمنم 

 :ميگم . حاال نمدیک هم نشستيمو داریم سيگار دود ميکنيم  

 .ببين.همينجوری فوت کن. دودشو پایين نده -

 .ميندونم کنه ینه چينمیم هسنت     . خوشگلتر ميشنه .ميخنده . نشونش ميدم

انگار ته یه .بد از یه چيم بد بيام بيرون کرميدونم که دارم تقال ميکنم از یه ف

حنتم   .خيلی گند و ممخرفه. چاه یه چاه معمولی نيست انگار .چاه گير کردم

. وردم پنيش خنودم   واسه همين ناهيدو آ .دارم چاه فاضالبه که افتادم توش

  :اون چيم بد چيه؟ ميگم

تو بلدی المپ حياطو خاموش کنی ؟ این خناطره بلند    !نسترن  -

 . نيست 

نگناه کننه و   حاال ميتونه مستقيم تنو چشنام    .تدیگه دسپاچه نيس .ميخنده

مننه و  سيگارشو پنک مي  .دختر دیگه ازت نترسه خيلی خوبه اینکه یه.بخنده

 :ميگه.این یکی کارشو خوم بلده. همينجوری دودشو فوت ميکنه

آخنه کنار    .کلنی بنا هنم خندیندیم    . خاطره واسم تعریف کنرده  -

  .آسونيه

  .خاطره هنوز یاد نگرفته .ن نيستحتم دارم آسو -

  .گيرمولی من یاد می  -

 .هم باهوشی خوبیتو هم . خوبه  -

  .ممنون.بله آقا  -
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ده ميخن زیباناهيد خيلی  .لی کمتر از فادله ی من و نسترنهفادله ی ما خي

 . اینکه ناهيد نگه واسه چی ميخنده کار بدیه .ولی ادال نميگه چرا ميخنده. 

اینکنه خناطره    .که یه چيمی از خاطره ینادش ميناد   هحد  ميمنم واسه این

 : ميگم  .گفت واسه همين به مهمونی نميره اوندفه خاطره.اقهچ

هنر چقندر    .تو به خاطره ميخندی ناهيد؟ این کار خوبی نيست -

  .هم خاطره چاق باشه این کار خوبی نيست

  .دو  ندارم شما غمگين باشين آقا .من ؟ به خاطره نميخندم -

همنه همنين حرفنو     .ناهيد دو  نداره من غمگين باشم! شنگیچه حرف ق

هنان  حاال احسا  بهتری دارم و ناگ .ن ولی وقتی ناهيد بگه فرق ميکنهميمن

واسه اینکه فکر ميکردم نسنترن ینه دختنر     .می فهمم که چرا ناراحت بودم

یدم چنند سنالی از   ولی اونطوری که د .باشه خومجوون و کم سن و خيلی 

به جم چشاش دیگه هيچ کجا از دورتشو نتونستم درک کنم .دمن بمرگتر بو

 خنوم نسنترن  .ینا ننه   خوبهاونقده دختر دیدم که خيلی زود تشخيص بدم . 

وقتنی شنيرینيو ورداشنت دیگنه ادنال       .بهترهحتی مادرش از خودش  .نبود

 :گفتم  .نبود دختر خوبی 

 تو ناممد داری ناهيد؟ -

 .نه آقا  -

  .ه تو این اتاق روسری نميپوشههيچک. ميشه روسریتو ور داری  -

دورتش انگار که تا حناال  .اره ميماره یه جایی همون اطرافروسریشو ور ميد

زیبنایی ميناد و رو   از  یه الینه ی دیگنه ای  . نيمه پنهان بوده کامال باز ميشه

روسریشنو   اینکه یه دختنر .موهاش تو بعضی جاها فر داره .دورتش ميشينه

دو   .مينده  ناهيد خودش ینه حنال عجيبنی   ادال .ورداره خيلی حال ميده

اینکه دختری کنه باهناش    .از اینکه روسریو ورداشتی ممنون دارم بهش بگم
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ینه ننخ دیگنه    . انگاری آدم گر ميگيره.ميمنی ناممد نداشته باشه عاليهحرف 

 : ناهيد  ميگه  .روشن ميکنم

  .یه چيمی بگم آقا -

- .............. 

  .و خاطره هم ميگهاین .شما خيلی مهربون هستين آقا -

   .برات بستنی نخریدمولی من که  -

دو  دارم ینه دختنر   هميشنه   .ایندفه خندشو رهنا ميکننه  . يخنده ناهيد م

حتم دارم بسنتگی بنه    .ولی بيشتر دخترا اینطوری نيستن. خندشو رها کنه

مثال اگه پسر فقنط بنه فکنر     .ری داره که داره باهاش حرف ميمنهمرد یا پس

اینن پسنر    زود عاشنقش بشنه   یه دختر بخواد که خيلنی  خودش باشه و از 

تنها کاری که ميشه باهاش کرد اینه که با همون  .خيلی احمق و بو گندوهه

ینا   .يده چنان بمنيش کنه در جنا سنقط شنه    تفن  روسی پدرم که بهم رس

اگه آدم با سنوادی باشنه کنه بشنه     .با یه اردنگی خوم حسابشو برسی اینکه

را د بگی رمان کندی یا آهسنتگی منيالن کونن    چيمی حاليش کرد با  بش

چکنی حنق ننداره    هي .چقندر خوبنه   رو بخونه تا بفهمه که آهسته کار کردن

 :ناهيد دوباره ميگه. حتما باید آهسته باشه. خيلی تند عاشق بشه

 بستنی خریدین مگه؟واسه خاطره  -

حتنی اگنه نگنه    .ولی اگه بخواد این کارو ميکنم .یادم نمياد. نه  -

ن هميشنه مينره واسنم ونسنتون     چنو  .ین کارو ميکنمامهربونی 

بنه خناطر    .ندفه یه شنامپوخوم واسنه منادرم خرینده    او .ميخره

 .که دو  دارم یه کاری براش بکنمهمينه 

شسنتيم  هر دو کنار هم روی تخت پشت به متکا ن .دود سيگار را رها ميکنم

م بهش نگاه وقتی حرف ميمن .او چهار زانو نشسته. ممن پاهایم را دراز کرد. 
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اگه بهش نگناه کننی کلنی حنال     هميشه وقتی با یکی حرف ميمنی  .ميکنم

 : ميگم  .ميکنه

ری کنه انگنار ميخنواد    یه جو. عمو حامد چپ چپ نگام ميکنه  -

بنه  شناید  .اون ميگه محمود کنه پسنر نداشنت    . بهم فحش بده

 .خاطر این هم دلم شکسته باشه

 عمو حامد همونيه که امروز اومده ؟  -

  .آره -

هنر سنه تاشنون سنوار ینه      . من وقتی ميومدم اینجنا دیندمش    -

اونا منو نميدیدن آقا  .شدن که من جلو کنار راننده بودمتاکسی 

  .بعد یه حرفایی ميمدن. 

 چی ؟ حرف ؟ چه حرفایی ناهيد ؟  -

ریم ما بایند بنا   مرده که ميگی عمو حامدتونه به زنش ميگفت م -

باالخره هم تنو  . ه بياربهون.ن بریمتا ميتونی زبو.دست پر برگردیم

مثن  اینکنه خنانم     .اینجوری ميگفنت . آره . هم من سهم داریم

اینا رو منن  . یعنی زن عموتون هم از اقوام پدر مرحومتونهمریم 

 :ميگم. شنفتم

ن حرفا به چه درد ميخوره ناهيند؟ميتونی بنری کليندو    ای. خب  -

 بچرخونی؟

 کليد آقا ؟ -

  .قف  ميشه. رو ميگم کليد د. دو  ندارم یکی بياد تو . آره  -

  .ولی شما هنوز ناهار نخوردین. البته آقا. آها  -

وقتنی   .يگم بره ناهنار دو نفرموننو بيناره   م.چقدر خوبه که ناهيد مواظب منه

يبينم کنه تنند تنند بنه     ميره خانم مارپ  که لبا  سياه هم بهش مياد رو م

 :طرفم مياد
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افسنرده   منن گفنتم کنه تنو     .از حاال با هيچکی حرف نمن! ریاپو -

  .شدی

  .نسترن دختر خوشگلی نيست -

 هنر . همينجنا ميشنينی   . فعال نميخواد از این حرفا بمنی پورینا   -

 .خودم هماهنگش ميکنم. وقت هم رانندت اومد ميری بيرون

  .باشه مادر -

  ؟ميخوای بمونه .این دختره ناهيد -

بنه منن    .خيلی مواظبمه که افسردگيم زینادتر نشنه  . البته مادر -

  .اهار نخوردمگفت هنوز ن

  .ولی مواظب باش. باشه -

چيم دیگه ای هنم   .این هم سيگارم. این کالهمه. مواظبم مامان -

  .ندارم

 .تا ميتونی کم حرف بمن .منظورم مواظب حرف زدنت بود -

حتی تنو لبنا  سنياه واسنم      .م مارپ  ميره از پشت نگاش ميکنموقتی خان

خانم مارپ  تو همه .خوبهبودن واسه همه زنا  مهربون بودن .مهربونی ميکنه

حنتم دارم اگنه    .خيلی زود واسه یکی خواستنی بشه اون ميتونه .چی موفقه

. رین زن جهان شرکت کننه و اول بشنه  بخواد ميتونه بره تو مسابقه ی زیبات

دیگنه   تمعروفتر بشه اونوق تچون اگه از اینی که هس.ولی این کارو نميکنه

ون دختر عکاسی  کنه خيلنی هنم    مخصودا ا.يکننخبرنگارا خونمونو ول نم

ناهيند بنر   . آره. از منن و خنانم مارپن  عکنس مينندازه     و حتما هر بار  الغره

ناهيند   .هر کدوم یه سينی تو دستشونه. خاطره هم همراش مياد تو. ميگرده

هر سه تا پنایين  .ه برميگرده درو قف  ميکنه ميادسينی رو پایين تخت ميمار

  :من ميگم. نوشابه هم هست . وردنيم و شروع ميکنيم به ختخت ميشين

  ؟خاطره تو ميتونی بری واسم بخری. کردم ناهيد  ميوههو   -
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 : ناهيد ميگه 

 :بعد به خاطره نگاه ميکنه ميگه. ميتونه -

 .باورم نميشه. مونجور که ميگفتيه ه -

 :خاطره ميگه. نمی فهمم چی ميگه

ه اگن  .ميوه منی خنرم   واسه خانم  هر هفته  .راستشو بخواین آقا -

  .پولشو بده آره

 امروز پول نداده؟ -

  .من و ناهيد با هم ميریم. ولی واسه خرید گوشت فردا . چرا  -

من دیگه خيلی افسرده شدم . مگه نميبينی. ناهيد مواظب منه  -

  .بگير کيلو خرمالو با همون پول دو  .

 .خدا کنه پول کم نيارم. چشم آقا  -

 نی داره؟ين چه بدناهيدو ب .نگاه کن.کمتر گوشت بخور -

  .آشپمی نميکنهولی مث  من  -

حامنندم نيومننده بننود نشننونت  کننی گفتننه ؟ اگننه ایننن عمننو    -

حتما من زیادی  چيمی ميپمهوقتی . آشپمیهناهيد خوم .ميدادم

 . اون ليمو رو نصف کن  .خوشم مياد

ناهيند   .يدارم ميمارم یه جایی همون طرفنا کالهمو ور م.احسا  گرما ميکنم

ميماره با دست موها رو پنس  قاشقو .تشو پوشوندهموهاش دور. يکنهنگاهم م

 :ميمنه ميگه

 .کالهتون خيلی بهتون مياد آقا -

بنه خناطر همنين    .کاله پيکاسو رو هر کسنی ننداره  .باید هم بياد -

همنه بهنم   . وست شم د کسی بخوام کاله هميشه ميتونم با هر 

دیروز رفتم جایی انگشت بمنم همه رفتن بيرون  .احترام ميمارن

  .شهشلوغ نبا
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 .پس همه ميشناسدتون آقا -

 :خاطره گفت

  .بنمه اون ماشينو دیدی؟. ی خصودی داره راننده  -

 :بعد دوباره شروع به جویدن کرد.ناهيد مکثی کرد 

 . مهم اینه که با خودمون نشسته ناهار خورده. اینها مهم نيست  -

  .ناهيد اینجا مواظبمه. بيار  خرمالو خاطره تند برو : ميگم 

خنانم   .م مواظبمه که از ددام معلنوم شنه چقندر افسنرده ام    ميگیه طوری 

سنرده شندم و   حاال من واقعنا اف . مارپ  گفت با  وانمود کنم افسرده شدم 

ه ازم خوشنش  اگه خانم مارپ  تو کارش موفنق بشن   .با  یکی مواظبم باشه

بعند ناهيند بنر    . و ميبنرن ناهيد و خناطره ظرفهنا ر  .مياد و دسيارش ميشم 

 .ميگم. و قف  ميکنه و مياد رو تختدر ر. ميگرده

  .خيلی زود یاد گرففتی ناهيد -

  !؟چيو آقا -

 خاطره رفت؟.ه درو با  قف  کنی کسی نياد توهمينو ک -

  .بيشترشم یاد ميگيرم.ولی اینکه کاری نيست.رفت آقا  -

  .رفتارت مث  دخترگی خودمه .ميدونم -

 !!تون آقا؟دخترگی خود -

انگار دوبناره از منن ترسنيده    . ز موندهدهان و چشمهاش با.بهش نگاه ميکنم

منن کالهمنو دوبناره رو سنرم      .ارم دستش دنبال یه روسری ميگردهحتم د.

 :بعد ميگم .نم و هنوز چيمی نميگمسيگاری روشن ميک .ميمارم

هر مردی یه دخترانگی یا زنانگی همراه خودش داره اینو یونن    -

  .ميگه

 .اسمشو شنيدم آقا !یون  ؟ -
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مقنداری مردانگنی بنا خودشنون دارن     زنا هم  خب.نيما و آنيما  -

مال منن از تعنادل خنارج ميشنه     . نالبته اینا با  متعادل بمون.

ميبيننم دوسنت درم   خوم مخصودا وقتی یه دختر  .بعضی وقتا

مادرم سيگار روشنن   مثال دوست دارم مث .   اون رفتار کنممث

  .کنم و گوشی تلفن بگيرم دستم

  .اینو فهميدم. آها  -

واقعا اگه ناهيند نباشنه کنه بگنه      .گه فهميدم کلی خوشحال ميشمتی ميوق

ولنی   .اد بشه و دیگه از دستش خالص نشمفهميدم من ممکنه افسردگيم ح

اینکنه ناهيند   . این خيلنی خوبنه    .ميگه فهميدم و یون  رو ميشناسه ناهيد

بعند حنس ميکننم     .حس ميکنم خوابم گرفته.ی خوبهیون  رو بشناسه خيل

 : ددای دخترانه ای می گه. از روی سرم بر ميداره  دستی کالهم را

  .هستم من مواظبتون.بخوابيد آقا -

ميکننم سنمت و سنوی    ولی حس  .ميخوام بگم مواظب کاله و سيگارم باشه

حنتم دارم  .تمهر دو دستمو رو سنينم گ اشن   .ددای دخترانه روگم کرده ام

 .خوابم برده
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و نگنام  ناهيندم بينداره    .یک غنروم باشنه  نمد باید. با ددای در بيدار ميشم

ز پشنت کنه   ا .روسریشو ميبنده و ميره طنرف در . ميگم درو باز کن. ميکنه 

حتما ميخواد از افسردگيم  .خانم مارپله. مادرمه. نگاش ميکنم قدش بلندتره

 : ميگه . بگه 

 خوبی پوریا؟ پسرم؟ -

 .دناهيد از کالهم مواظبت کر .کمی افسرده ام. خوبم -

یکنی دو سناعت بنرین     .رانننده هنم هسنت   . منده پسنرم  امير او -

  .هواخوری

دارم همونجور  دوست.خانم مارپ  ایستاده نگاه ميکنمبه ناهيد که پشت سر 

 : بعد ميگم  .وایسه و نگاش کنم

 ناهيدم مياد؟؟ -

  .ولی دداش کن پرستار ناهيد .اگه بخوای -

هميشنه   .هجدید خودش لن ت ميبنر  از این اسم  .پرستار ناهيد لبخند ميمنه

م از یه اسم جدید ل ت اینکه آد.سم جدیدی پيدا ميکنه ل ت ميبرههر کی ا

اسم جدیند بهنش نيناد و    چون ممکنه .ميگم خوبه. نميگم عاليه. ببره خوبه

ولی اسم پوریا بنه منن   .خانم مارپ  که الهام بهش نمياد مث  .غمگينش کنه

ميرم دنورتمو آم  . آدمو یاد جواد ميندازه که االن منتظر زن  تلفنشه.مياد

پاکنت   .پرسنتار ناهيند کالهمنو واسنم ميناره      .موهامو شنونه مينمنم  . ميمنم

  .خاطره آورده:ميگه .جيب پيراهن مشکيمو لبخند ميمنهسيگارمو ميماره تو 

 چی ؟ -

 گ اشته تو یخچال.خرمالو. همون دیگه آقا  -

 . بگو واسه شب  -

 چشم آقا  -
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 .پن یرایی عمنو حامند رو ميبيننم    تناق  از تنو شيشنه ی ا  .ميرم سمت حياط

 :بعد ميبينم کنارم وایساده. ميبينم که بلن ميشه

 !حالتون خوم نيس؟ -

  .پرستار ناهيد مواظبمه.خوبم -

  :مادرم ميگه

  .گفتم پرستار بگيرم .افسردگيش شدید بود -

  .کاش گفته بودین. نسترنم پرستاری خونده    -

 :وقتی ميشنوم ميگم

 :تو دانشگاه -

 :آره عمو -

  .دانشگاه فقط دو تا چی هست تو -

  چی عمو؟ -

  :مادرم ميگه

  پوریا حالت سر جاشه پسرم؟ -

 .بمار بگه -

 :ميگم

  .همين دوتا فقط. خوابگاه پسرا و خوابگاه دخترا -

رگای دورتش ورجنه وورجنه    انگار یه چيمی تو.به سمت عمو نگاه می کنم

چنرا زر   کنی خوم تربيتتو که عرضه نداری یه دختر .ولی به درک.می کنه

ميخنوام   .ش یه چيمی ورجه وورجه کنه قاتلنه ادال هر کی تو دورت ميمنی؟

 :ولی امير ددام ميمنه. به خانم مارپ  بگم

  .وقت دکترتونه.کجایی جنام مهند  -

ننی دو  نداشنت اینطنوری دندام     یع .ا حاال منو مهند  ددا نکرده بنود ت

یگنه  هميشه ینه چينم د   .ت حسودیش ميشهچون خودش مهند  نيس.کنه
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شده و فهميده  ولی چون حاال پشيمون .تره بهش مح  نمارمبه.بهم ميگفت

دش هسنتم  من با اینهمه تحصي  و مهندسی باالتر از خو که با  قبول کنه

ون دعوت نکنرده  هنوز که هنوزه منو به خونش .یه دستی واسش تکون ميدم

ار ميترسه از اینکه من مهند  باشمو خنودش ینه پرسنت    .تا من زنشو نبينم

 .آماده ان که مردا رو تحقير کننن  زنا هميشه .ق دیپلمی تحقير بشهساده فو

ولی اگنه قنرار   .آماد ان که مردا رو تحقير کنن این خيلی بده که زنا هميشه

تحقير مردا کار خوبيه  .ير شه قبول ميکردم که کار خوبيهبود فقط امير تحق

راه . خ ور مينداره ه نن ین  اميرم. تنظيم ميکنم و یه نخ روشن ميکنمکالهمو . 

 :ميگم.ميفتيم طرف شهر

  !ساسان -

  .بله آقا -

  .فقط من و پرستار ناهيد .یه فيلم خوم.مستقيم ميریم سينما -

  .چشم آقا -

  ؟یعنی ما نيایم: امير ميگه 

 .مریضم. تو دورت من دود نکن.بيرون واميستين تا بيایيم -

 :ميگم. امير ميخنده

  چه خبر؟ ریيساز  -

امروز و فردا  که تموم  .ا رو خوم پيش بردهکاره. خوبه ریيس -

  .شه

  .یعنی دزدا دستگير ميشن ؟ خانم مارپ  خيلی ماهره -

 :امير دوباره ميخنده

ميخنوایم  . ناسالمتی بيست و سنه سنالته هنا   . فقط یه عصا کم داری پسر -

  .رتی حرف ميمنیپعينهو پيرمردای ز .دامادت کنيم

  دانشکده چی ميخوندی؟؟ پس تواون هنوز نفهميدی افسرده ام -
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 :امير ميگه. من و ناهيد پياده ميشيم.به سينما ميرسيم

  .من و ساسان ميریم بر ميگردیم -

 :تکون ميدم و پرستار ناهيد ميگهدستی 

  .شاد ميشين .یه فيلم طنم انتخام کنين آقا -

 پس تو چی ؟  -

 .من فقط مواظب شمام آقا -

اسنم  . ونو بناال ميگينریم  سينما هست سنرم  توی خيابون راه ميریم و هر جا

م کنه  یه لحظه منی بينن  دست پرستار ناهيد رو .فيلما هيچکدوم خوم نيس

لنند و  دسنت کنوچکی داره ولنی انگشنتاش ب     .داره یه سينما رو نشون ميده

اسنه پينانو خنوم باشنه رو دو      من دستی که و .باریکه و واسه پيانو خوبه

ميگم خفنه شنه؟بره    گرفتی؟منمنحاال حتما یکی ميپرسه چرا دستشو  .دارم

بعدشم ميگم چون حس کردم با  کنارم باشنه   .یه جایی همون ورا گم شه

باید ناممد باشنی   .ميخوادی دست یه دخترو گرفتن دلي  ول .گرفتمندستشو 

اگه .تو اساسنامه ی ریيس هم نوشته .اینو همه می دونن. دستشو بگيری تا 

مث  تنف کنردن    درست .هگيرم خالفدست ناهيدو بدون اینکه ناممدم باشه ب

 :ميگم. آم دهن تو خيابونه

 مردم دنبال چی می گردن؟. چقدر شلوغه ناهيد -

  .از اینکه ميپرسی ممنونم .اونا هم مث  خودمون آقا -

  !چرا ممنونی ؟ -

   .حسابی مث  شما باهام حرف بمنهچون هميشه دوست داشتم یه آدم  -

لمه هنا رو ریخنتن تنو    انگاری ک.ميشهوقتی ميگه آدم حسابی فکرم مشغول 

دسنتاش واسنه   دهن آدما که فکر منو مشغول کنه و نتونم زیاد با ناهيد که 

و جواد فکر ميکرد آدم حسابيا اونایين کنه کنار دارن    .پيانو خوبه حرف بمنم

چرا که  .تولی من فکر ميکنم اینطوری نيس .پول دارن و ماشين دارن و اینا
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ماشنين و خوننه    .ری کاراگاه مارپلهکارم دستيا.نيستم من هنوز آدم حسابی

چنون  . دم حسابی نيستم ولی هنوز آ .رم هيچ راننده و پرستار هم دارمکه دا

اگه دد دفه ی دیگه اسنممو   .افسردگی دست از سرم ور نميداره. افسرده ام

تغيير بدن و شناسنامه ی جدید واسم بيارن که توش نوشته اسم مادر الهام 

. و با  از کالهم خوم نگهداری کنهناهيد نگرانمه  بازم افسرده ام و پرستار

 :ميگم

ام و امنروز عصنر آم بنه    چنون افسنرده   .من آدم حسابی نيستم -

یه دختنر آم بپاشنم بنه دنورتم       دو  داشتم مث.دورتم زدم

  .ولی نشد

 .من خودم یادتون ميدم. آقا. اوه -

  .حتما به مادرم ميگم که شب هم بمونی .ممنونم پرستار ناهيد -

دوست دارم کننارتون باشنمو ازتنون    . این کارو بکنين اقا  حتما -

  .پرستاری کنم

اید چينمی بهنش بگنم کنه ینادم      انگار ب .می ایستيم و من نگاهش می کنم

اگنر آدم بنه ینه دختنری چينمی بگنه        .هر کاری می کنم یادم نمياد. نمياد

 :گفتم.وبه ولی اگر یادش نياد خوم نيستخيلی خ

  .یادم نمياد -

 !چی آقا؟؟ -

اگنه بگن ره دیگنه نميشنه      .یه چيمی که فقط حاال ميشه گفت -

  .گفت

 .تهر چی آدم یادش نياد یعنی مهم نيس -

. داشتم خفه می شدم پرسنتار ناهيند  . یه کم آروم شدم . خوبه  -

  .مث  منصورحالج.اگه نميگفتی مهم نيست خفه ميشدم
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یه لحظه به نظر رسنيد کنه دنندونای ردیفنش      .خندید و جلو دهنشو گرفت

اون ینه لحظنه رو    .نگشتاش دارن خنده رو ميننوازن ليدهای پيانو باشن و اک

داخ  سالن ینک سنينما   با هم رفتيم  .مث  عکسی رو دیوار ذهنم چسپوندم

کننارم   .ناهيد بليط خنانوادگی گرفتنه بنود    پرستار.شلوغ نبود . که تميم بود

که هنی بيشنتر تنو جسنمم نفنوذ      حس ميکردم وجودشو نشسته بود و من 

اول ینه  روغنن ماشنينو تبلينغ      .ا هی تبليغ ميکنردن ه سينمدرو پر .ردميک

 :به ناهيد گفتم. کردن

 . روغن ماشين نيست  اساسنامهتو . اینا همش دروغه  -

  .که نخوندمرو  اساسنامهقبول دارم آقا ولی  -

 درسنته کنه اخنراج کارمنندها هنم تنوش      .اساسنامه چيم خوبيه -

تم دارم روغنن  ولنی حن  .نوشته ولی کال همه چنی تنوش هسنت   

 تو ميش  فوکو رو ميشناسی؟. ماشين نيست

 .نه آقا -

. مثن  امينر  .دروغنه .تبليغات بده.اون ميگه.خاطره هم نميشناسه -

ميخواسنت منن عصنا    .تبليغ عصا ميکنرد  که چی گفت؟شنفتی 

بنه رینيس منيگم    . تنو اساسننامه نيسنت   .ولی کور خوننده .بخرم

 .ميگم ساسان هم ساندیس ميخوره. اخراجش کنه

بنه حرفشنون    همه ی مردها دو  دارن دختنر خنوبی  .دیدد دوباره خنناهي

رو  دختراینی کنه اینطنورین    .این توجه ممکننه خندیندنم باشنه   . توجه کنه

 .خيلی دو  دارم

نترسيده بودم ولی تو اون لحظه دو  هيچوقت از تاریکی  .سالن تاریک شد

رو ببينننم و حننتم دارم کننه اونننم دو  داشننت منننو ببينننه  داشننتم ناهينند

 :گفتم.ترسيدم

  ؟؟تو هستی پرستار ناهيد -
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 ميبينی آقا ؟ .فيلم شروع ميشه. هستم آقا -

 . آره  -

تنو ینه کافنه     مرفتني  .ام بيضایيو دیدیمو اومدیم بينرون فيلم س  کشی بهر

پرسنتار   .م خيلی خوم بنود حالو یه چيمی سفارش دادیم خوردیم  نشستيم

نشستيم و من چنن   یه جا تو پارک .کار می کرد حالم خوم شه ناهيد همه

ادنال بهتنره دود   .ار ناهيد یه ننخ بيشنتر دود نکنرد   پرست .نخ سيگار کشيدم

بنا عکنس رو دینواره ی ذهننم     ميترسم دنندوناش سنياه شنه اونوقنت     .نکنه

 .هوا تاریک بود.نخونه

دندای ینه   . ته ولی از امير و اینا خبنری نيسنت  دیروق .از پارک ميایم بيرون

 :ه چيو ميدونه ميگهناهيد که هم پرستار.چيمی مياد

  موبای  دارین؟. ددای مبایله آقا  -

  .دبر کن .تو جيب شلوارمه. آره -

 .یيين؟ آدر  ميدمميگه کجا  .اميره -

. دکتر بودیم ر روز همين کارو بکنيم و بگيم امير ميگه ه .بر ميگردیم خونه

از شندت   .ه از پلنه هنا مينریم بناال    آهست.ستار ناهيد و من ميریم تو خونهپر

ق پن یرایی وایسناده نگناهم    حتی به سمت عمو کنه کننار در اتنا   سردگی اف

کالهنم  . خودمو ميندازم رو تخنت .ميگم درو قف  کنه.ميریم تو اتاق. نميکنم

ميننداره یننه جننایی همونننورا  پرسننتار ناهينند ورش  .از سننرم جنندا ميشننه 

 :پرستار ناهيد ميگه.کنمسيگارمو بيرون ميارم و یه نخ روشن می .ميماره

 دارین اقا ؟  شام مي  -

 ميدونی که؟.  خرمالو هم باشه. آره  -

 .خاطره رفته -

  وتایی نرفتيم سينما بعد تو پارک؟مگه د .دوتایی ميخوریم -

 .باشه آقا -
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 .  با اون لبا  کامال سياهش اومند خانم مارپ .حرف که ميمدیم مادرم اومد

 :بهم گفت. یکيش دورتش بود. بعضی جاهاش هنوز سفيد بود

 بهتر شدی پسرم؟ -

 .آره مامان؟انگشتاش واسه پيانو خوبه -

 !!!انگشتاش؟؟ -

حنتم دارم هنر    دختنر عمنو کجاسنت؟   . پرستار ناهيند و منيگم   -

واسنه   .گاه انگشتاش واسه پينانو خنوم نيسنت   دختری بره دانش

  .که قاتله این خوبه که یه ليوان آم بده باباش

 :مادرم رو به پرستار ناهيد گفت

 فا چيه؟این حر.انگار افسردگيش بيشتر شده -

 .آقا خسته ان.من مواظبشونم -

  ؟نسترن مياد کمکت .درسته -

 .هر وقت الزم شد. باشه خانم -

 :خانم مارپ  گفت

شده  ژنتيک هم جور.گفت همه چی خوم پيش رفته.زن  زد پوریا ریيس -

  .تدیگه مشکلی نيس. 

ببيننم  هميشه به سيگاری که دود ميکنم نگناه ميکننم   .به سيگار نگاه کردم

حنال مينده اینن کناری کنه منن منی        خيلی .تموم شدن چقدره  فادلش تا

چنند  .اندازه گنرفتم . ه ی خودشو با مرگ اندازه ميگيرهانگاری آدم فادل.کنم

 .ميرم نميدونم خودم چن تا پک دیگه بهم بمنن می تا پک دیگه مونده بود؟

ن بعند تماشناچيا بلن    .لم س  کشی باشه تو پک اول بميرمشاید اگه مث  في

گردان و ميگن کار. آره  ن این دیگه چی فيلميه؟ این دیگه چيه؟ميشن ميگ

 :بهرام بيضایی ميگه  نویسندشو بيارن بگه چيه؟
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ر دنب  .منرد . ت طاقنت بيناره  نتونس .شخصيت فيلممون خيلی افسرده بود -

پفنک  . منردم ميشنينن تخمنه ميشنکونن    .کنين یکی دیگه بياد بنازی کننه  

ی ل ت شکستن یه المپ حرف درباره مثال  .یا یه کار بهتر ميکنن. ميخورن

 .ميگنه چنی شنده    رینيس بنه   .رام بيضایی با دو ميره پيش حاجیبه .ميمنن

 ورقدوبناره  . اساسنامه رو ورق ميمنه رو دندليش ميشينه و هی  ریيس هم

 : ميگه  .ميمنه

  .چای آویشنم هست.خسته ميشی.آقای بيضایی بشين -

  :بيلهای بيضایی تکون ميخوره ميگهس

 .اساسنومه چی نوشتهببين تو . ریيسکدومه  آویشن -

 :بعد ميگه. حاجی باز هم ورق ميمنه

بازیگر مرد فيلم کازابالنکا رو بياری  اومده که ميشه اساسنامهتو  -

  .یا همون جواد خودمون.پوریا رو ميگمزندش کنه 

 از کجا بياریش ریيس؟؟!!بياریش؟؟ -

  .کردميشه معامله اساسنامه با. یه چيمیو تو نميدونی  -

  هر چی امروز بليط فروختم خوبه؟. آها  -

 .اومد زنندش کنرد   همون بازیگره  .حتما خوبه که االن زنده شد -

اساسننامه  راسنتی تنو    .ی ميبينی همه دارن فيلمو ميبينبرگرد

   .ند جماعت نباید زیادی بره سينماکارماومده که 

نمایشننامه ننویس و   يومده چطنوری ميشنه ینک    ن اساسنامهتو  -

منن دیگنه خسنته ام    نبود؟؟ یعنی بی خيلش شد ؟؟ ان کارگرد

 .ریيس

فعنال سنگها رو   .بهتره بری س  کشنی . ولی بهتره نگم.آره.اومده -

  . بکش

 دیگه دزدا نميتونن پوال رو باال بکشن . خوبه مامان : ميگم  -
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 نه عمیمم نميتونن  -

 همونا که پول باال ميکشن . بهرام بيضایی داره سگها رو ميکشه  -

 .ره درست ميگی پسرمچی؟ولی آ -

ین   .تموم شنده . ن دوباره به سيگارم نگا ه ميکنمم .خانم مارپ  ميره بيرون

پرسنتار   .گارو تو زینر سنيگاری خناموش ميکننم    پک مالیم ميمنم و بعد سي

شنامم   .ميبنرم بينرون خناليش کننم    : اره ميگنه ناهيد زیرسنيگاریو ور ميند  

تو . نيست  ی روز قدبلند اش ميکنم به اندازهاز پشت که نگ .بعد ميره.رمميا

بچنه ای ميتوننه   درختا هم کوتاه ميشنن و هنر    .شب همه چی کوتاه ميشه

را دختن  .دیگنه ای کنه کوتناه ميشنه فادنله ا      ینه چينم   .ميوه ها رو بکننه 

اساسننامه  هم فادلشو با  ریيسمردا با زنا و  .فادلشونو با پسرا کمتر ميکنن

هميدن اساسننامه و کمنک بنه    بهتر فآخه یه بار ميگفت واسه  .کمتر ميکنه

حنتم  .ر شب بشينه قسمتهای مهمشو بخوننه مردم باید شيها بشينه یعنی ه

بنره گنم    ادال .چی ؟ منم ميگم خفه شه حرف نمنه یکی ميپرسه واسهدارم 

اساسنامه آخه مگه نميدونی که هر چی فادلت با .شه با این سئوال کردنش

 الت دیگرون رو کنم کننی؟  ميتونی مشککمتر باشه بيشتر ميفهمی و بيشتر 

نبود بهرام بيضنایی  اگه اون  .مين کارو ميکنه که همه چيو بلدههم ه ریيس

سفيدشم مينشنس نميتنونس   دد سال با اون سبيالی پهن  .چی کار ميکرد

نميتنونن همنش    مردم که .تو سينما هم معلوم نبود چی ميشه .کاری بکنه

شاید دنندليا رو  . آره  .بشينن تخمه بشکونن و تبليغات روغن ماشين ببينن

ادنال سن  ینه     .ر ميدادن که ما س  کشی نميخنوایم از جا ميکندنو و شعا

همننه سنن  مننی . يشنند و از فننرداش تهننرون پننر سنن  بننودچيننم خننوبی م

 اساسننومه تنونس از تنو    رینيس بعدشم مگه خود خرت ندیدی کنه  .خریدن

اینه .انو تغيير بده از جواد به پوریخب کی ميتونس ژن م ژنتيکو در  کنه؟

 .ه ميگم تو با  خفه شی حرف نمنیک
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بعند  .ميدارم ميمارم یه جنایی هموننورا   کالهمو ور  .پرستار ناهيد بر ميگرده

 نکننه  .و تا حاال اینهمه حس نکرده بودمگس بودن دهنم.ميبينم دهنم گسه

یننا نميدونننه کنندوم ادننله کنندوم  خنناطره سننيگار ونسننتون ادنن  نميخننره؟

بنه  . اینطوری دهنم گس نميشنه   .وم ادلهت؟با  بهش یاد بدم که کدنيس

 : پرستار ناهيد ميگم

 .گسه. دهنم تلخه. نميدونم چمه -

ینا هنر وقنت     .نگار دهن من گس باشه بایند بخننده  ا .پرستار ناهيد ميخنده

 ميگه ؟ .از پشت کوتاهتر بشه با  بخنده قدش

 .خرمالو -

 چی ؟  -

   .دآقاخرمالو بخوری خوم ميشيیه  -

جواد اونجنا کنه   .ت مث  تو شهرستوندرسميخوریم ميشينيم رو زمين شام 

دهننم  .ميخورم  قاچ خرمالو بعد یه . غ اشو ميخورد  تبود رو زمين مينشس

خوشنحاله  . تلفن جواد هی زن  ميخنوره .دیگه گس نيس . پاک پاک ميشه 

 :ميگم.پرستار ناهيد هم ميخوره.

  .با  یه چيمی یادش بدم .فردا به خاطره بگو کارش دارم -

  .آقاحتما  -

یه جوری سيگار ميخنره کنه دهننم گنس      .نميتونه سيگار بخره -

 ميشه 

  ؟یه چيمی بگم آقا -

  هوم -

 .شما خيلی مهربونين آقا  -

  .یه چيم دیگه بگو. اینو که گفتی  -

 اینم گفته بودم ؟  :کالهتون هم خيلی بهتون مياد:ميخنده ميگه
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یادم نيست کی ولنی  . امروز دبح گفتی فکر کنم.گفته بودی.آره -

  .یه چيم دیگه بگو .گفته بودی

ننوز نميدوننه کنه فلسنفه ی منن      شاید ه .پرستار ناهيد دیگه چيمی نميگه

آدم اگه ینه فنيلم    .ف زدن اینه که نبا  تکراری باشهفلسفه من تو حر.چيه

نه که ذهن یه جوری مث  ای.ار ببينه فيلم به نظرش بد ميادخيلی خوبو دو ب

ینه   ادنال هنر کنی    .دوبار بگه خيلی بدهدم یه چيمیو اینکه آ.آدم گس ميشه

 .چيو دو بار بگه نه جواده نه پوریا 
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امينر و  . پرسنتار ناهيند بنا منن نيسنت     . ریيسامروز با ماشينم ميریم پيش 

ولنی اگنه دند     .پاش از جویدن آدامس تکون ميخنوره امير ل .ساسان با منن

ادنلی زنندگی    سال دیگه هم آدامس بخوره و لپاش تکون بخنوره قضنيه ی  

نم ببيننم چقندر   من همين یه نخ سيگاریه که بين لبامه و گاهی نگاش ميک

  :امير ميگه.مونده تا تموم شه آره

  .ميخواد حقوق این ماهتو بده ریيس -
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انگنار ميخنوام بنا    .کالهمو ميگيرم کمی ميکشم پنایين دستمو ميبرم لبه ی 

منثال   .يا رو نبایند دیند  بعضی از تکه های دن.کار تکه ای از دنيا رو نبينم این

. تامير هم ینه تکنه از دنياسن    .حرف ميمنه انگار داره فحش ميده وقتی امير

کی ميدونه کندوم   .جلو چشام همش خيابون و ماشينه. کاش ميشد ندیدش

. بانکنا  .ینا سناختمونا  .ه ی خنوم دنينا  و کندوم یکنی نيسنت     ماشين تکن 

هناش نگناه نمنی    د آدم بنه خيلي اگه ميشند فهمين  . سينماها و همشون.آدما

بشم اگه دستيار خانم مارپ  نبودم و مجبور نبودم سوار این ماشين من .کرد

می نشستم خونه و به سيگار و کالهنم کنه    .به هيچکدومشون نگاه نميکردم

فکر کنم جواد داره همين کنارو  .تکه های دنيا هستن نگاه می کردمبهترین 

رسنتار ناهيند خيلنی نگناه     پ بعد به.مارپ  هم نگاه می کردم به خانم .ميکنه

بنودم الزم نبنود    افسردهولی چون .دیشب تو تاریکی نميشد دیدش. ميکردم

ينر ميگنه   حاال این ام.اینطوریه. به جاش ميتونستم بوشو حس کنم. ببينيش

 حتم دارم فکر ميکنه پول بهتنرین تکنه ی  .خب. حاجی ميخواد حقوقمو بده

. واسه جواد اینطوری باشه شاید. ولی واسه من دیگه اینطوری نيس. زندگيه

اگه ینه نفنر تنو اهنواز      .اینکه آدم بيکار باشه خيلی بده. همين.چون بيکاره. 

اگه هم .بندازه تو رود کارون و خفه شه زندگی ميکنه و بيکاره بهتره خودشو

اینجنا   .شدن ادمنای بيکناره   تو ادفهانه سی و سه پ  بهترین جا واسه خفه

ا جنایی خوننه   اینه کنه هميشنه آدمن    .يالدم ميشه گفت کافيه بری برج مه

بعضيا اونقده خنرن کنه    .قنات باشه و این جور چيما. ميساختن که آم باشه

ولی من ميندونم واسنه اینن     .نن اونجا جمع ميشدن که آم بخورنفکر ميک

ا بيکارم باشن ولی بعضي .خفه شنبوده که همشون بيکار بودن و ميخواستن 

ور مينرن کنه یادشنون مينره     ده با یه چيمی اینا اونق .دو  ندارن خفه شن

ر ميکنه داره بنه همنه کمنک    فک اساسنامه اخت ميشهبا  ریيسمثال .بيکارن

ا  ور مينره و ینادش   یا خاطره هی ناهار و شام ميپمه و با ظرفنای غن   .ميکنه

حتما پدر من هم اونقدر با اون تفن  روسنی کنه بهنش فحنش     .ميره بيکاره
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نمنيگم تنا   هيچنی  .ش کردم ور رفته که مردهرسيد گمميداد و بعد که بهم 

 .لو لپاشو ميبينم که تکنون ميخنوره  از تو آینه ی ج .جوام اميرو نداده باشم

خيليا هستن که دلشون ميخواد ینه  . انگار ميخواد تا آخر عمرش لپ بتکونه 

مردا هم همينطنورن ولنی اوننا دو  دارن جنای      .و بتکوننجایی از بدنشون

رد  تنو خينابون کنه    .ثال دستاشونو هی تکون ميندن م. ن دیگشونو تکون بد

هر دختری و زننی دسنت تکنون     واسه .ميشی هی واست دست تکون ميدن

تنو اتناقش نشسنته و چنای     . رینيس به اداره ميرسيم و ميریم پنيش   .ميدن

 اساسنامهحتم دارم چای پر رن  تو  .ای پر رن  ميخورهچ هميشه. ميخوره

بنه  . حقوقمو نميده هی پر رن  بخورم وگرنشاید من هم باید چا .زیاد اومده

چون منن  . حق دارم که حاال بگم به من چه. حاال ميگم به من چه. من چه 

من کنه مثن  بهنرام بيضنایی فنيلمم      ؟رینيس بينام پنيش    نميدونم چرا باید

سنيگارمو روشنن منی    . لبه ی کالهمو کمنی ميندم بناالتر   . نخورده تعطيلی

وننه سيگارشنو   دم نتاینکنه آ  .نمی بگه خناموش کنن نمنی تنو    اگه حاج/کنم

بنا آدمنی    .نميتونم خاموش کنم. ولی من افسرده ام. خاموش کنه خيلی بده

با مالیمنت رفتنار    اه پوشيده و افسردگی حاد داره بایدکه پدرش مرده و سي

ینه طنوری    .ساسان بيرون کنار ماشنين وایسناد  . من و امير می شينيم.دکر

 : ميگم  جوری وایسم یا نه؟ونوایساد که فکر کردم منم ميتونم ا

  .افسردگی دارم. پدرم مرده . نميتونم خاموشش کنم  -

دنندلی  از  قيژقينژی دندای  .به امير بعند بنه منن نگناه ميکننه      اول ریيس

 :چرخدارش بلن ميشه و ميگه

 .چرا خاموش کنی پسرم؟ راحت باش-

 نيومده؟اساسنامه تو  ؟ریيسبه فادله ی سيگار اعتقاد دارین : ميگم 

 .اومده عمیمماساسنامه هر کاری تو بکنی تو  -

 ميخنده  .ما بردیمشون سينما. بوده پرستارشدیشب با :امير ميگه

 سينما کجاش مسخره ا  . خب  تو بازم خندیدی؟. امير : ميگه ریيس
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 .نبوداساسنامه منظورم اینه که این یکی دیگه تو  :امير ميگه

  خوندی؟ امه رو اساسنمگه تو  .را ميگی نيستچ :ریيس ميگه

 .بعدشم تبليغ ميکنی همه عصا بخرن.امير تو هيچی نميدونی: ن ميگمم

: دو بنناره ميگننه.آم دهنشننو قننورت ميننده .بگنن ریم. خننب: ریننيس ميگننه

چينمی  انگار حتما باید بگ ریم رو دو مرتبه گفت وگرنه از حرفناش  .بگ ریم

  :بعد ميگه. نميفهميم

  .ع مهمی رو بهت بگميخوام یه موضوم .خوم شد اومدی پوریا -

انگار پرسنتار ناهيند    .ی انگار خودم با پای خودم اومدمیه جوری ميگه اومد

انگار خانم مارپ  نيناز ننداره کنه منن     .ه دلم واسش تن  شده وجود ندارهک

 : بعد ميگه  .ریش کنم تا دزدا رو دستگير کنيمخونه باشم و دستيا

ولنی قنبلش ینه    .زتش خندا بينامر  . همونجور که گفتی پدرت فوت کنرده  -

روتی وديتنامه تو همون دفتری که رفتيم و انگشت زدی نوشته و همه ی ا

  .کافيه چن تا امضا بمنی.که داشته رو به تو بخشيده

زدم کنه بنا دنابون پناک نشند      تنازه انگشنت هنم     .من که امضنا کنردم    -

اگنه دختنر بنودم    .یون زدم بعد یه کم رنگش کمتر شدچند بار دا.جوهرش

  .واسه پيانو خوم بود حتمی انگشتام

  .اون یه چيم دیگه بود جواد :امير ميگه

  :ميگم.نميتونم این فحشو تحم  کنم . دورتمو به طرفش ميگيرم

  .یادت باشه بهم فحش دادی -

 من ؟  -

نشسنته و هنر شنب ینه     جوادی که بيکاره و تو خونه  به من ميگی جواد؟ -

ه شب باشنه تنا بخوابنه چنون     جوادی که دو  داره هميش المپ ميترکونه؟

 من دستيار خانم مارپلم  چرا نميفهمی؟. لی من پوریا هستم و بيکاره؟ آره؟

  .ادال حواسم نبود. ببخش پوریا جان  -
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هر وقت با منه سيگار . ون بگم که این امير سيگار ميکشهبهتره بهت ریيس -

 حق داره بکشه ؟ .ميکشه

تنو حنق ننداری سنيگار     . ی؟ ننه مير تو سيگار ميکشن سيگار ؟ ا:ميگه ریيس

اگه پوریا حق داره واسه اینه که افسردگی داره و واسه اینکه دستيار  .بکشی

  .ولی تو نه.یه کاراگاه متشخصه ميتونه بکشه

بنه   .انگار یه حریف قدر رو شکسنت دادم .دلم خنک ميشه ریيساز حرفهای 

 .و تا پک مالیم موندهسيگارم نگاه ميکنم و ميبينم فقط د

بم باید ینه حسنا   .من برات همه چيو مهيا کردم. داشتم ميگفتم:س ميگهریي

  .این کار بود که ازت وکالت گرفتمبرای  .به نام خودت باز کنم تو بانک

  ؟وکالت -

  .جمو همونایی بود که امضا کردی و انگشت زدی -

 ؟ریيسحسام باز کنی  -

 . ولی هنوز باز نکردم . آره  -

 ؟ریيسمده که با  واسه من حسام باز کنی او اساسنامهیعنی تو  -

 :ميگه. امير ميخنده 

  .دستت نميسوزه -

رینيس  .ولنش ميکننم رو فنرش اتناق     .تا ته سوخته. ميکنم به سيگارم نگاه 

 :ميگه

 . داشتی سئوال ميکردی . سيگارو ولش کن پوریا  -

لی تا حاال همش اومده بود و .ده رو قبول دارماوم اساسنامهمن هر چی تو  -

  .یکيو قبول ندارم

 . اومده  اساسنامهتو . حسام بانکيو قبول داری پوریا ؟ -

  .حتما قبول دارم -

 . امضا کن  بياپس  -
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رو  .مينرم جلنو  . پا ميمارم رو کونه سنيگار . از روی دندلی چرمی بلند ميشم

بنه   رینيس .برميگردم همونجنا ميشنينم  .ضا ميکنمخم ميشم و ام ریيسميم 

انگار روز قيامنت باشنه و  کارنومنه ی اعمنالش     .نه و ميخندهبرگه نگا ه ميک

  :ميگه.يست شده باشه ميخندههمش ب

  ؟نگفتی چيو قبول نداری -

دختنر  نسترن  .همون که با  زن بگيرم. اومده بود اساسنامههمون که تو  -

 نميخوام  .شيرینی از تو بشقام برداشت.خوبی نيست

 ؟دختر خوبی نيستپس  .باشه وبیدختر خ اومده بود اگه اساسنامهتو  -

  .فقط بلده به باباش ليوان آم تعارف کنه و این چيما. خيلی  -

حناال کنه    .خوم بنود گفته اگه  اساسنامه .پس ميتونی باهاش به هم بمنی -

 بگو نميخوام  .نخواهخوم نيست 

   .چی توش هستهمه .خيلی خوبه اساسنامه .این خيلی خوبه -

. حاال ميتنونی بنری   .نبود هيچ مشکلی ح  نميشد امهاساسناگه .بله پسرم -

 .مواظب خودت باش

بنه ساسنان منيگم برگنردیم     . هوا تکون ميده و ما ميایم بيرونو تیه دستی 

بهش .منم ميخوام: امير از پشت سر ميگه.یه نخ ونستون روشن ميکنم. خونه

تنر   هر چه به خونه نمدیکتنر ميشنيم دلنم آسنوده    .فندک هم ميخواد. ميدم

نم حتی با ولی بازم اونقد افسرده ام که نميتو.يشه و افسردگيم کمتر ميشهم

در و دستمو بگيره دوست دارم پرستار ناهيد بياد دم .خانم مارپ  حرف بمنم

در باشه خيلی حنال   وقتی آدم دلش ميخواد پرستار ناهيد دم .بریم تو اتاقم

. ولی نيست  .باالترلبه ی کالهمو ميدم .ميرم تو . پرستار ناهيد نيست. ميده

 : ميگه  .انم مارپ  از پله ها مياد پایينخ

 حالت خوبه ؟  -

  .آره مادر -

 چی کار کردین؟؟ -
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 .خيلی خوبه. با نسترن به هم ميمنم .بود اساسنامههر چی تو  -

وقتنی  .می بگنی دیگه الزم نيسنت چين  .خوبه که آدم اینطوری حرف بمنه چه

. م مينرم تنو اتناق    .راحتنت مينمارن   ه ازت راضی ميشن وهم اساسنامهبگی 

 :خاطره ميگه.هر دو می ایستند . پرستار ناهيد و خاطره نشستن

  .با خانم نسترن. زن عموی شما اومده بود اینجا آقا  -

انگار گفته باشن دو تنا مگنس تنو     .برام مهم نيست کی رفته کی اومدههيچ 

و در مينارمو رو  لباسنم  .ونشون کردیم واسم هيچی مهم نيستاتاق بودنو بير

 .ده هنا رو بکشنن تارینک شنه    منيگم پنر   .نمدیک غروبنه . از ميکشمتخت در

 :ميگم.بعد دست ميکنم تو موهام. ای همون طرفیکالهمو ميمارم یه جا

 امشب چيمی داریم ؟ . خاطره  -

  .شام آقا -

پرستار ناهيد ميدونه کنه خنوم   .دیشب خوم بود. وشابهخرمالو با نشام و  -

  .بود

 :ميگهناهيد 

 .خيلی خوم بود. آره  -

  .به مادرتون گفتم واسه افسردگيتون خوبه بهم پول داد.آره: خاطره ميگه 

 .  ریيسمرفته بودم پيش  .خوبه -

 : ناهيد ميگه 

 ازش چی خواستين؟ -

خودم ميندونم چنی   . يدهگفت هر چی مال بابامه بهم رس.هيچی -

  .حتما فروختنش کردنش پول .بهم رسيده

  ؟؟قاچيه آ -
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بعند بنه روسنيه هنم     .فن  روسی که بابام بهش فحنش داد یه ت -

بنا هنم رفتنه بنودیم     . ش داد چون تفنگه ساخت روسيه بودفح

 .حاال همون به من رسيده. شکار

- ...................... 

مينرم  .گهبان کالهمنه اوننو بهنم مينده    ميشم و ناهيد که ن دبعد از مدتی بلن

يکننم چقندره برترانند    دستشویی و ميشينم رو دستشویی فرنگنی و فکنر م  

ه خانم مارپ  دناحب اینن   بعد یادم مياد ک.راسليم که اینطور خونه ای دارم

گنيج ميشنم   . ذهنم بين او و خودم تقسنيم ميکننم  خونه رو تو  .خونه است

ميام بيرون . ر همه رو ميدم به خانم مارپ همه رو به هم ميمنم و دست آخ.

 یدميگه با.نميخوره نوشابه طره خا.من و خاطره و ناهيد. و بعد شام ميخوریم

ادنال هيچنی نخنوره    . بنه درک  .و ایننا  اگه بخوره چاقتر ميشنه  بره خونه و 

دختری که بلد نيس المپهای حياطو خاموش کننه همنون بهتنر     .بميره بره.

مرد افسرده ای مث  با مخصودا  .هيچوقت هم شوهر نکنه. نخورهنوشابه که 

و هيچ منرد افسنرده    نوشابه بخورهبا  اینکه یه دختر چاق بفهمه که ن .من

نوشنابه و  بعضنی وقتنا خوبنه کنه آدم      .نگيره خيلی خوبهبه شوهری ای رو 

منثال  .اتفاق بدی نميفته  بخورهاول با  مطمئن شه که اگه  .نخوره خرمالو 

چنه کنارا کنه     مرده زیادی نوشابه می خنوره  تو فيلم فریاد مورچگان وقتی 

یا تو رمان اسرار نوشته ی هامسون اگه  .يکنهنميکنه و به ناممدش خيانت م

يچاره هيچ وقت مرد کوتوله ی بنوشابه بهشون نميرسيد اون مردای تو کافه 

قسم ميخورم . فتولی تو عشق نميشه اینو گ .رو اونطوری مسخره نميکردن

یکننی ميپرسننه چننرا نميشننه اینننو حننتم دارم االن  .کننه نميشننه اینننو گفننت

ی هموننورا  یا یه جنای  .بره گم شه دداشو ببره .گفت؟منم ميگم بره خفه شه

 .به گنند کشنيد  چون با این سئوالش همه جا رو  .خودشو سر به نيست کنه

اگه عاشق شده بنودی اینطنوری   .ه که تو هيچ وقت عاشق نشدی بچهمعلوم
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 و داستان کوتناه بناران سالمرسنت موامنو نخونندی؟     مگه ت .نميگفتی احمق

کشيش که هيچوقت به عشق فکر هم نکرده تو این داستان یه  خوم یادمه؟

اونقده برش فشار مياد و دینوونگی  دیدن یه زن تو کشتی عاشقش ميشه؟ با

 مگنه  ؟نوشابه زیاد خنورده  یعنی حتما  جن زده شده باشه؟ميکنه که انگار 

بندی عاشنق شندی     همنين کنه عقلتنو از دسنت     یعنی چنی؟  عاشق شدن 

حناال  . عدشم خودشنو ميکشنه  و ب زن آخر داستان کشيش ميره سراغ .دیگه

حناال فهميندی   رمان عشق از تونی روبينسون چنی ؟  ولی تو .این یکيش بود

یه چينمای دیگنه    باید نوشابه خورد تا عاشق بشی؟بعضی وقتا نميشه گفت 

ناهار کنه خنوردیم   . ولی نميگم. نوشته اساسنامههم هست که حتم دارم تو 

و یاد می گرفت کاراشو انجام پرستار ناهيد که خيلی زود کاراش .خاطره رفت

هاشنم  حتنی اگنه مو  .يد کاراشو انجام بده خيلی خوبه اینکه پرستار ناه .داد

  .هکوتاه کنه بازم خيلی خوب
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فکنر   .ی نمی تونستم چشامو خوم باز کننم حت.اونروز دبح خيلی گيج بودم

عصنر تنو   هر حال تا به  .بودم خورده نوشابهکنم به خاطر این بود که زیادی 

وقتی می خواسنتم دنداش    .ولی پرستار ناهيد کنارم نبود. رختخوام موندم
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گفت که تو اتناق  اونروز عصر خانم مارپ  به همه  .بمنم هم ددام در نميومد

حتی اون کسی کنه تنو   .هم بود ریيسحتی  .همه بودن. پ یرایی جمع شيم

ینه   .شم بنودن عمو و خونواد. امضا و انگشت گرفته بود هم بود اون دفتر ازم

ش چشام به خانم مارپ  می به جا .ی نشستم که چشام به نسترن نخورهجای

حتما یه ترفنند  . لب چيمی می گفتکه انگار از چيمی نگران بود و زیر افتاد

ه وردی ميخوننند کننه اتفنناقی شنناید ینن. کاراگنناهی رو فرامننوش کننرده بننود

می دوننم  . شدهگفته بود پوریا خيلی افسرده حتم دارم که یکی بهش .نيفته

ميگه نميتونه سيگارشو خناموش   ریيسامير گفته که پوریا به  .که کار اميره

باید .رش و دستيارش خيلی افسرده باشهحاال خانم مارپ  نگرانه که پس .کنه

. اول از همه حرف زد  ریيس. ولی بعدا ميگم .هش بگم که اینطوری نيستب

منال و مننال و سنهم     اراينه و  مثن  .ه چيمایی گفت که واسنم مهنم نبنود   ی

پليسی . ولی بی خيال .معما باید بهش فکر کرد مث   همون چيمایی که.ار 

خيلنی  واسه چی این چينما رو ميگن؟ . معما پليسی نباشه خيلی بده. نيست

بعندش همنون    .نگی معنيش بيشتره. يما هست که ادال بگی معنی نميدهچ

اینيکنی   .ود حنرف زد امضا و انگشت گرفته ب که تو یه دفترطبقه ی دوم ازم

انگار ميخواست بگنه ببيننين    .ت و هی کاغ ایی رو نشون همه دادبيشتر گف

سرم گنيج  . خب مال خودت باشه. همش مال خودمه. چقدر کاغ  دارم من 

مث  تو فيلم بی خوابی همنه چينو    .دورت خانم مارپ  رو تار ميدیدم. ميمد

رون آوردمنو و روشننش   ين بسنيگارمو   .م تاریکتر از اونچه بود می دیدمیه ک

این فحش دادننو  انگار همه .چکس حتی یه نفر نگفت سيگار نکشهي.کردم 

 بعد ددای عمو اومد ؟  .کنار گ اشته بودن

 چيمو به پسرش بخشيده؟ یعنی همه -

 :گفت ریيس

 .تو وديتنامه ی مرحوم قيد شده. بله  -
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 :عمو حامد گفت

با دقت  اینقدر یک مرد چه  و پنج ساله چطور ممکنه. عجيبه  -

ینک مرتبنه   .وديتنامه بنویسه؟ در دورتيکه مریض هنم نبنوده   

  .سکته کرده

. حن  کننه    است یک مشنکلی رو ميخو حتمی. کرد  ریيس اساسنامه رو باز

 :بعد گفت. هی ورق زد. هی ورق زد 

اومده که هر شخصی در هر سنی سنته کنه   اساسنامه تو.من توضيح ميدم -

  .وديتنامه ی آماده داشته باشه

 :بعد بلند شد و گفت.و حامد به خانم مارپ  نگاه کردعم

  !الهام خانم -

  .بفرماین. بله  -

  ؟هيچی واسه شما نماشته .هم قبولش داریناینا درسته ؟ شما  -

هيچی واسه ی منن  . خب منم مث  شما ولی.ميتونم قبول نکنم -

 .هم نماشته

 محمود اه  وديت نوشتن بود؟ -

  .انگار که بوده -

  .ولی نبود -

ه یک معمای پليسی را ح  کرده باشه روسری سنياهش  نم مارپ  انگار کخا

 : گفت رو عقب تر زدو

ن چطنور منی فهميند    شما که بيست و پنج سال با ما قهر کردی -

  .که بود یا نبود

  :من امضا و انگشت گرفته بود گفت مردی که تو دفتر از
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 در دفتر نوشنته شنده  آقای حامد نعمتی این وديتنامه قانونی و  -

همه ی اموال به نام آقای  .هيچ تغييری هم نميکنه.و شاهد داره

  .پوریا نعمتی ابت ميشه

 : من گفتم 

  .عمو حامد همشو گم کردم -

 : عمو رو به من گفت 

 چی ؟  -

فن  روسی که پدرم بهنش فحنش   همون ت .همين چيما. اموال  -

  .گمش کردم .ميداد

 این پسر خ  شده ؟  -

  :خانم مارپ  گفت

اگنه فقنط بنرای     .خاطر مرگ پدرش افسنرده اسنت  من به پسر  -

نميخوام کسی بنه پسنرم    دیگه. سهم و ار  اومدین اینجا برین 

 .بگه خ 

  .من باورم نميشه -

  .نه تو نه من. همه ی اموال مال پسرمه . چه باورت بشه چه نه  -

  .پسر محمود نيست آقااین . ولی اینها همش بازیه  -

هنر  ولنی  . اتفاق خيلی بدی افتاده باشه انگار .با این حرف همه ساکت شدند

ه کردم و دیندم ینک   من فقط به سيکارم نگا .اتفاقی بود برای من مهم نبود

فقنط دیندم کنه     .ه همين یه سيگار دیگه روشن کردمواس .پک دیگه مونده

 : شد و گفت  دبلن ریيس

 چون تهمت زدین ؟ نين اگه حرفتون اابت نشه مجرمينميدو -

مندم  بهتون ميگم که من درسته اینجا نميوحاال  .من یقين دارم -

فنوتش هنم    هفتنه قبن  از  دو .ولی محمود رو زیناد منی دیندم   
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يشنه از دسنت خنانم الهنام     اون هم.با هم گپ ميمدیم. دیدمش

فنت کنه نازاسنت و    از طرفنی ميگ  .ميگفت زن هوسرانيه.ميناليد

من اگر تا حاال با دیدن اینن پسنر کنه شنما     .داحب بچه نميشه

ه خاطر این بنود کنه   ریاست چيمی نگفتم واسميگين اسمش پو

 .آخر کارتو این جلسه بگم 

 :خانم مارپ  گفت

 .فهميدی ؟ برگرد به اون ده کوره. خيلی زود برو بيرون  -

اابنت نکننم کنه دروغ ميگنين     قب  از اینکه حقمو نگيرم و . نه  -

 .نميرم

ی یه کم فکر کنردم دیندم حرفهنا خيلن    . هنوز نميدونستم چه اتفاقی افتاده 

منات رو  شاید اینها فلسفه ی ویتگنشنتاین رو نخونندن کنه کل   . خشن شده 

اونوقنت هنر حرفنی    . اونوقت هيچ دعوایی پيش نميناد .باید خوم به کار برد

ا هم حنرف مينمنيم   مثال وقتی من و پرستار ناهيد ب .بمنی به آدم حال ميده

 .کلی حال ميکنم

مث  کسایی کنه  . کتش ميکنهداخلی دست تو جيب  ریيسحاال ميبينم که 

 : یه پاکت بيرون مياره و ميگه  .ميخوان هفت تير بکشن شده 

کنه   اابت ميکنه. این جوام آزمایش ژنتيکی آقای پوریا نعمتيه  -

 .پدر و مادرش چه کسایی هستن

 ميخوام بخونمش : عمو گفت 

 ميتونی ؟ -

  ؟چرا نتونم -

  .پس بفرما -
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لب پنایينش  .د شده بودچشمهایش گر.کاغ  رو گرفت و به آن نگاه کردعمو 

 خيلنی بنده کنه آدم   .فتاده پایين بود و چروکينده بنود  مث  یک کش از کار ا

 : یه مرتبه گفت  .لباش اینطوری باشه

 .بيا اینا رو بخون. دخترم.نسترن -

حتنی بنوی آشنغال رو حنس     . گفت نسترن انگنار گفتنه بنود آشنغال    وقتی 

ه دختنر اسنمش   اگنه ین   یه دختر با  اینهمه بوی بند بنده؟   چرا اسم.کردم

مخصودنا اینکنه   . نسترن باشه با  خودشو به جایی آویمون کنه تا بمينره  

. را رو جمغالنه ميکنرد   اگه زمان هيتلر بود اول اینطور دختن . اسمشم بو بده 

  :نسترن گفت

  .مهر آزمایشگاهم پایينشه. درسته بابا  -

 درسته ؟ یعنی چی درسته ؟ -

  .آقایونحرفای  -

 .نوشته که این دختره با  بميره اساسنامهکه تو نگفت  ریيسنميدونم چرا 

 .هم خودش هنم خوننوادش  .د رفته بود به هر حال عمو حامد نيم ساعت بع

 :پرستار ناهيد گفت. م تو اتاقم من رفت

  .شما ملياردر شدین ؟حاال ميدونيد آقا  -

  .گفتم که اون تفنگه گم شدولی . آره  ملياردر ؟ -

هشنت  . لنغ رو خونند   مب رینيس . مگه حواستون نبنود آقنا   . نه  -

 .مليارد تومان

  چی؟ -

 هشت مليارد تومان  .گفتم آقا -

 .امشب یادش نره نوشابه و خرمالو فقط به خاطره بگو .خوبه -

شنيده  لبنا  زیبنایی پو   .لبا  سياهش نبود. مادرم آمد. پرستار ناهيد رفت

مثن   یه دفترچه  .روسریشو هم برداشته بود.قرمم. بود که تا حاال ندیده بودم
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وقتی ميخواد حقنوق ماهانامنه بنده تنوش مينویسنه و حناال        ریيساونا که 

 :اومد طرفم. م نيس تو دستش داشت و تکون ميداداسمش یاد

 . ببين  .کارت عالی بود. خب پسر-

 چه کاری ؟ -

ایننم دفترچنه    .ممننونم کنه کمکنم کنردی    . تو االن ینه پسنر مليناردری    -

ه باشنيم فنردا بنا هنم     هم با هم داشنت برای اینکه آخرین همکاری رو .بانکيه

 باشه ؟.ميریم بانک

 باشه مادر  -

  .دیگه الزم نيست بگی مادر. اوه  -

  ؟پس چی بگم -

  ؟هر چی دو  داری -

 هنوز دوستم داری خانم مارپ ؟  خانم مارپ  خوبه؟ -

  .بيشتر از هميشه -

طره اون شب خا. احسا  کردم شادترین زن دنياست. ميخندیدخانم مارپ  

هم بود ولی خانم مارپن  بنه    نوشابه  .من و پرستار ناهيد شام خوردیم. نبود

آن شب خانم مارپن  بنه سنراغم     .ناهيد پولی داد و گفت شب نمونه پرستار

ار انگن  .نکه او را درک کرده ام تشکر کرداومد و تا دیروقت از من به خاطر ای

لنی تشنکر کنردن    شاید هيچکنه ندوننه و    .من به او خيلی کمک کرده بودم

ماشنين تنو حيناط     .حاال دبح شده.ی حال ميدهخانم مارپ  یه جورایی خيل

آدمایی کنه خيلنی دورن هنم    ميخواست بره مسافرت به  ریيسنيست چون 

دروغ بگنه و پشنت    حتم دارم اميرم باهاش رفته تا یه کم بيشتر .کمک کنه

 .ت بنده نوشنته غيبن  اساسننامه  که ميدونه تو  ریيسولی  .سر من حرف بمنه

پورینا پسنر   . بهش ميگه یه کنم آدم بناش  . وواسه همين بهش ميگه خفه ش

ینه  . ه افسردگيشه و به تو ربطنی ننداره  سيگارم که ميکشه واس .خوبيه و اینا

خانم مارپن   .کسی گرفتيم و به یک بانک رفتيمتا.همچو چيمایی بهش مي 
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چنه را  دفتنر   .به همنه معرفنی کننه    انگار ميخواست منو .دنبالش برم گفت

 :کی از کارمندان بانک داد و گفتبيرون آورد و به ی

 .ميخوام موجودی پسرمو بدونم . لطفا چک کنيد  -

م دارم حنت . به خانم مارپ  نگاهی انداخت . کارمند بانک دفتر چه را گرفت 

ای زد و تننند پشننت چننون لبخننند مودبانننه  .فهمينند کننه او خننانم مارپلننه 

ينه خيلنی حنال   ت کنامپيوترش بشن  اینکه یکی تند پش .کامپيوترش نشست

مندت کمنی از روی    بعند از  .دا اگه به خاطر خانم مارپ  باشنه مخصو .ميده

عينکش را با انگشت نشانه ی پف کنرده اش عقنب زد و    .دندليش بلند شد

 : گفت 

یعنی اسم دناحب   .يين شماره حسابی اینجا ابت نشدهادال چن -

شنعبه ابنت   حسام که آقای پورریا نعمتی باشه ادنال تنو اینن    

 .شدهن

يگار ونسنتونم گنم شنده ناراحنت     خانم مارپن  انگنار شننفته باشنه کنه سن      

من هم تمای  پيدا کنردم کنه    .روسریش عقب رفته بود. سرشو خم کرد.شد

 :بعد گفت. م مارپ  باشمو و روسریم عقب برهخان

  .کنم دوباره نگاه کنيد خواهش می .غير ممکنه -

یه جنوریم حنرف   .نه و ميگه نگاه کنيديمچرا خانم مارپ  با این مرد حرف م

شاید هنوز مناموریتش  .نميخواد همه بدونن خانم مارپلهميمنه که انگار هنوز 

رو  ميگفت دزدادیروز تا حاال اینهمنه خوشنحاله؟   خب پس  چرا .تموم نشده

 .گرفتيم و منم دستيار خوبيم

 بهتره با ریيس دحبت کنين . نگاه کردم خانم محترم -

 : من گفتم 

 مارپ  ریيس اینجاست کمک ميکنه نمخا -

- ...................................... 
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تند تند از باجه های چوبی شيک کنه بنوی رنن  تنازه ميندن ميگن ریم و       

ه بنازم  ميشنينيم و ینه آقنایی کن     .يرسيم به جایی که ميگن ریيس هسنت م

 :عينکيه و ادال ریيس نيست ميگه

 .بفرمایين خانم -

 :ددای مرد ميگه .ن ميارم یه سيگار بيرو

  .لطفا سيگار نکشيد. آقا  -

چنن وقتنی بنود کسنی بهنم      . احسا  ميکنم دوباره یکی بهم فحنش داده  

حاال مطمئن شندم اینن آقاهنه رینيس نيسنت و اساسننامه       . نميگفت نکش

دم مجبنور شنه سنيگارو بنماره تنو      اینکه آ. سيگارو ميمارم تو جيبم. نخونده

  .حال آدمو ميگيره. يبش خيلی بده ج

 :خانم مارپ  ميگه

ر  امروز قرا.به اسم آقای پوریا نعمتی  .شدهاین حسام دیروز باز  -

یعنی به نام منن بشنه کنه     .بود اسم داحب حسابو عو  کنيم

 .ماره حسام ادال اینجا ابت نشدهولی ميگن این ش. مادرشم 

  .همين االن مشخص ميشه. من چک ميکنم خانم  .خب  -

از تنو کنامپيوترش ینه    اسننامه هنم نداشنت    که ادال ریيس نبنود و اس مرد 

 :رو نگاه ميکنه و ميگه چيمایی

يچکندوم بنه ننام پورینا     ه .دیروز چه  و یک حسام بناز شنده   -

شاید چيمی دستگيرتون  .ميتونيد بخونيد. ببينيد. نعمتی نيست

 .دفترچه قالبيه. ر ضمن من به این دفترچه مشکوکمد. بشه 

بعد محکم با کف دست بنه   .رو خوند خم شد و از نمدیک اسمهاخانم مارپ  

  اینن کنارو کنرد ؟ مگنه اونجنا      چرا خنانم مارپن   .وبيدپيشانی خوشگلش ک

 : گفت . دورتش سفيد سفيد بود . نشست  فيلماشو نقد کردن ؟
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به اسم خودش حسام باز امير  .بهش اعتماد کردم.اميرلعنتی .   -

اگنه هشنت    .ش ميکنم بگين چقدر تو اینن حسنابه  خواه .کرده

 .ده خودشهليارم

. ولنی حسنام دو نفنره اسنت     . دقيقا هشت مليارده . بله خانم  -

 شما چطور نفهميدین ؟ .

  .من نميدونم چی شده. این پسرمه  -

 : به من گفت که ریيس نبود آقای ریيس 

  آقای نعمتی شما چيمی امضا کردین؟ -

و یه تازگيها هم ت .بعضی وقتا که حقوقمو ميگرفتم.  خيلی چيما -

 انگشت هم زدم  .قه ی دوم امضا کردمدفتر طب

 خوندی و امضا کردی؟. عجب  -

من فقط برگه هایی که چيمیو توش ننوشنتن امضنا ميکننم     .نه -

 .چون تو اساسنامه اینطوری نوشته.

 تو چی؟؟ -

 .اساسنامه نباشه هيچ مشکلی ح  نميشهاگه  .اساسنامه -

 : آقای ریيس به خانم مارپ  گفت 

 .ن مفاد وکالت و غيره امضا کنرده دمتاسفانه پسرتون بدون خون -

 .ميشه شکایت کرداینطوری دیگه حتی ن
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چنن سنال   .چرا این مردم اینطوری نگامون ميکنن؟؟ یک بار که اومدم اینجا

همنه انگنار مننو    . آدم یه چيم مهم ینادش بنره بنده   .یادم نيست .اینجا بودم

 دوسنت  ال دیگنه  خانم مارپ  حنا .فقط خانم مارپ  رو نميشناسن. ميشناسن

از خننده هناش   . به هنر کنی بگنی ميفهمنه    اینو .نميتونه منو تنها بماره. منه

 : ميگم  .رو یه نيمکت چوبی ميشينيم. ميریم تو حياط. ميفهمه

 نم مارپ  اینجا از بيرون بهتره؟خا -

 . یه نخ ونستون بده . آره عمیمم  -

  .ولی دزدا رو گرفتيم نه ؟ دستيار خوبی بودم. ميدم  -

اینکنه  .و بندزدن  چطور دزدا ميتونن پوال ر .من خانم مارپلم .آره -

  .دزدا بتونن از خانم مارپ  پول بدزدن خيلی بده

  .داری مث  من حرف ميمنی خانم مارپ  -

  .دو  دارم. آره  -

 . منم دو  دارم مث  تو گوشی تلفنو دست بگيرم  -

 . سيگارتو بکش  -

  .دیموگرنه حاال خونه بو. متاسفم که تفنگو گم کردم  -

  امينر  ادال اون تفن  و خونه و هشت مليارد کنه   .متاسف نباش -

ارمونم  وردارن  بنازم  سنيگ  .ن که چيمی نيسنت رداشتریيس وو

خنودت گفتنی مهمتنرین     .چون مينریم ميخنریم  .چيمی نيست

 نگفتی عمیمم؟. ين یه نخ سيگاره قضيه ی زندگی هم

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 

116 
 

ین کنه سنيکار مهمتنر   هنم نوشنته    اساسنامهحتم دارم تو . آره  -

  .جواد هم ميدونه.قضيه ی زندگيه

 یم؟بریم تو باغچمون گ  بکار -

  .کالهتو بده من کثيف نشه. بریم -

من کاله پيکاسویی جوادو ازش گرفتم دادم به خنانم  .با هم ميریم تو باغچه 

سرپرسنتار ميگنه وقنت    .وقتمنون تمومنه  .ولی نميتونيم گن  بکناریم   .مارپ 

دا ميشيم و هر کدوم خوام همدیگه بدیش اینه که شبها از هم ج .خوابيدنه

ادال اینکه آدم وقت نداشته باشنه بنا خنانم مارپن  گن  بکناره       . رو ميبينيم

ميگم دنبح زود  .با هم خداحافظی ميکنيم. از باغچه ميایم بيرون. ی بدهخيل

 . ميایم گ  ميکاریم خانم مارپ  

 .باشه عمیمم -

. داره  بيشنتر  تيمارسنتان فقنط دو چينم از خونمنون     . از هم جندا ميشنيم   

 . همين . خوابگاه مردانه و خوابگاه زنانه 
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