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1 

پیچید و در آن  میالی گیسوی پریشانِ بید مجنون  نسیم البه
درخت،  آورد. جوانکی زیر نواز پدید می مشاخسار سبز لرزشی چش
، آرنج دست راست بر پشتی وری نشسته روی نیمکتی فرسوده یک

چشم به تنة درخت کهنسال دوخته بود و پاهایش  نیمکت نهاده،
 بطری آب کوچکی درست در میانة داد. تکان می را به تندی تکان
 .رنگ داشت که درپوش و برچسب صورتی شد نیمکت دیده می

ش ا ای رنگی نهاده شده بود که روی کنار آن کیف پول چرمی قهوه
آن سوی بطری،  کرد. قیمتی خودنمایی می رنگِ گران گوشی سیاه

ای گل رُز که بسیار  در میانة نیمه سمت چپ نیمکت، شاخه
 شد. آمد، دیده می م میشاداب به چش

ی ا یادگارنوشته ز حسرت و خشم بهبا نگاهی سرشار ا کامران
تنة سه سال پیش با نوک چاقوی کوچکش بر دوخته بود که  چشم

قول و قراری باشد که با مهشید داشت.  درخت نگاشت تا یادآور
 اش خون بود، پوست زیر چشم راست های جوانک دو کاسة چشم

دندان به هم درپی  پیشد.  بسته می نیمه گاه پلکِ آن لرزید و می
 غرید. گاه زیر لب می و سایید می

نمود،  کهنه و چرکین می سفیدی که کامران به پا داشتکتانی 
شرت سبزش چروکیده  رنگش فرسوده شده و تی شلوار جین آبی

ای  داد که اهل بدنسازی است. باالتنه بود. پیکرش آشکارا نشان می
هایی  پوشیده از خالکوبی ظاهر ورزیده کرده داشت. بازوهای به پف
آویزِ فلزی دو قلب به هم پیوسته با بندِ تابیدة بود.  سیاه رنگبه 
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کلفتی به رنگ زرشکی به گردنش آویخته بود. ساعت بزرگی، با 
 شد. اش دیده می بدنة پالستیکی مشکی در مچ دست راست

های  زبالهدر میان روی نیمکت، کنار سطل آشغال،  کالغی روبه
گاه به  بی و جست و گاه میذرگاه خوراکی ریخته شده بر کنارة گ

کرد.  دوخت و کنجکاوانه سر تا پایش را برانداز می جوانک چشم می
سواری به گذرگاهی پیچید که میان کالغ و کامران فاصله  دوچرخه

 ،انداخته بود، زنی چاق، با لباس ورزشی گشادی به رنگ طوسی
زد. عینک آفتابی بزرگی بخشی از چهرة  کنان رکاب می فس فس

رنگ با  تِ آفتابگیر نارنجیسِاش را پوشانده بود.  کرده و عرقچرب 
جلب بسیار ای  وش و کفش پارچهسیم هندزفری آویخته از گ

سوار به نیمکت نزدیک شد،  کرد. هنگامی که دوچرخه توجه می
کالغ پرید و کمی دورتر روی چمن نشست و پس از دور شدن 

ها رساند و  لهبانوی سوار بر دوچرخه، بپربپر خود را به زبا
 وجو از سر گرفت. جست

اش  اشت، نگاهی به ساعتدرخت برد کامران چشم از تنة
ای  ر لب ناسزایی گفت، گوشی را برداشت و شمارهانداخت، زی

گرفت، گوشی را نزدیک دهانش نگه داشت، صدای بوق چندبار 
 شنیده شد و سپس آوای نازک مهشید به گوش رسید:

 ـ سالم عزیزم.
 ـ کجایی؟

 رسم. دارم می ـ
 ـ گفتم کجایی؟

 ـ تو تاکسی، نزدیک پارک.
 ـ گوشی رو بده به راننده.
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 ـ یعنی چی؟
باهاش گی تو تاکسی هستی، گوشی رو بده به راننده  ـ مگه نمی

 دم با سگ... نشونت می الو... تخم کار دارم... الو... الو... الل شدی؟...
 کی طرفی...

نزدیک دهانش گرفت. پس  گیری کرد و گوشی را دوباره شماره
 ای بوق پیام در دسترس نبودن شمارةاز یکبار شنیده شدن صد

مشترک مورد نظر آغاز به پخش شد. با حالتی عصبی گوشی را 
. قطع کرد و آن را روی نیمکت انداخت. خشمگین از جا جهید

مشت بر کف دستش کوفت و دوباره نشست. خم شد و سرش را 
کردة  هایش گرفت. رگِ ورم ن دستپایین انداخت و آن را میا

رسید  اش با رنگ سبز تیره چون پیکر مار کوچکی به نظر می گردن
دمش را زیر پیراهن پنهان کرده که سر زیر موهای سیاه برده و 

 .بود
کالغ چند بار رو به کامران قارقار کرد و پس از کمی ورانداز 

 کیسة ماندة ساندویچ از درون تهکردنش، سرگرم بیرون کشیدن 
 ها پیدا کرده بود. چکی شد که در میان زبالهپالستیکی کو

و تلوتلوخوران از راه رسید و با  ، لنگانمردی با کمر خمیده
دیدن کامران و گوشی و کیف پول روی نیمکت پا سست کرد، 

. نگاهی به اطرافش انداخت رش زد وکمر راست کرد، پکی به سیگا
 ج کرد و وارد چمن شد،کشید، راه کاش  ی به ریش ژولیدهدست

، آهسته دست دراز کرد، گوشی و کیف آرام به نیمکت نزدیک شد
کالغ قارقارکنان به سوی دزد پرکشید. مرد پا  را برداشت. ناگهان

 خود آمد و نگاهی به نیمکت انداخت.به فرار گذاشت. کامران به 
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 دید. از جا جهید و به دنبال او را در حال فرار سر برگرداند و دزد
 دوید.

دزد مفلوک جانی برای گریز نداشت، وقتی پشت سرش را 
ای خشمگین و  نگریست و دید صاحب گوشی و کیف با چهره

گرفته چند گامی بیشتر با او فاصله ندارد، از ترس  چشمانی خون
ویی پرتاب کرد و به سوی فریادی کشید، گوشی و کیف را به س

 را دنبال کند یا برودان دودل شد که مرد راه کج کرد. کامر مقابل
اش را بردارد. چند گامی دنبال مرد رفت و ایستاد. با  گوشی و کیف

و کیف افتاده روی  یصدای بلند ناسزایی گفت. بازگشت و گوش
خیس  بار نفس عمیق کشید و پوف کرد.چمن را برداشت. چند 

اش را پاک  پیشانی نشسته بر عرق شده بود، با پشت دست عرق
انه گذاشت و با چرخاندن سرش به چپ و راست کرد. دست زیر چ

قلنج گردنش را شکاند. آه کشید، سینه ستبر کرد، سر باالگرفته و 
 دوباره نشست. بازگشت.به سوی نیمکت  گشوده ی ازهمها دستبا 

ای گرفت و گوشی را به  کیف را روی نیمکت انداخت، شماره
ناسزایی اش نزدیک کرد و با شنیدن پیغام خاموشی گوشی،  دهان

 گفت و گوشی را روی نیمکت انداخت.
اش به هم گره خوردند. سر  هایش باال رفتند و پشت گردن دست

ای کبوتر  تیره از دود دوخت که دستهباال برد و چشم به آسمان 
شد. صدای  کردند. هیچ ابری در آسمان دیده نمی پرواز می در آن

صدا  اش پیچید. سر به سوی خندة شادمانة دختری در گوش
را  باالبلند اندام و ، نازکگر خندان، عشوه ی زیباروی،چرخاند. دختر

دید که مانتویی سفید و جلوباز پوشیده بود، ساپورتی سیاه به پا و 
نهاده بود خپل پیراهنی قرمز به تن داشت، دست در دست پسری 
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ی چرب و پوشاک یزمخت، موهای ای ی گوشتالو، چهرهپیکر که
رفت  دان و پسری که گشادگشاد راه میت. دختر خنپلشت داش

بدون توجه به کامران، نزدیک شده و از برابر او گذشتند. کامران 
کمی از پشت سر آن دو را نگریست، سپس نگاهی به  با افسوس

صدایی آشنا در  دست پیش برد تا آن را بردارد که گوشی انداخت،
ید، ند و با دیدن مهشش را لرزاند. سر چرخاگوشش پیچید و دل

 پر از اشک شد.  شچشمان
مهشید خندان پیش رفت، خم شد و شاخة گل را برداشت و  

 نشست و پرسید:بویید و 
 ـ خوبی؟

 ـ گوشی رو واسه چی خاموش کردی؟
 ـ شارژ نداشتم خاموش شد.

 ـ بده ببینم.
 ـ چته تو؟

 ـ با اون مرتیکه بودی؟
 ـ بودم که بودم، به تو چه؟

گفتی؟ چی شد اون قول و قرارمون؟  میـ یادت رفته چیا بهم 
 اونجا رو نگاه کن... ببین اونجا چی نوشتی...

 ـ منو کشوندی اینجا همینا رو بگی؟
 خوام یه فرصت دیگه بهت بدم. ـ می

 مهشید پوزخند زد و با لحنی تحقیرکننده گفت:
 خوای بهم فرصت بدی؟ فرصت چی؟ ـ می

 سر تکان داد و افزود:
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بنداز... بجز لباسی که تنته و این گوشی و ـ یه نگاه به خودت 
 کیف چی داری؟... و اون ساعت که من برات خریدم.

 ـ که چی؟
م، سه ساله همه جوره باهات راه ات شد ـ آقاجون، من عاشق

تونستم بهت حال دادم،  ، تا میاومدم، هرچی خواستی نه نگفتم
 ندادم؟

 ـ حشری بودی منو خر گیرآورده بودی.
 ت دارم.دونی چقدر دوست ن... خودت مینز ـ حرف مفت

 رفتی. ـ اگه دوستم داشتی با اون مرتیکه نمی
 مهشید آه کشید و گفت:

ـ چشماتو واکن کامی، تو نه کار داری، نه پول داری، نه خونه، 
خوام زندگی  تونی منو خوشبخت کنی. من می نه ماشین... نمی
 دونی. ای ندارم، خودت هم می کنم، با تو آینده

 گفتی؟ یادت رفت چیا میـ 
فهمیدم، زر مفت زدم، راضی  ـ عاشق بودم، خر بودم، نمی

 شدی؟
 ـ به همین راحتی؟
خوای بفهمی، من و تو یه مدتی با هم خوش  ـ آقاجون چرا نمی

بودیم و حسابی هم حال کردیم، حاال همه چی تموم شده، تو سیِ 
... عزیزمخودت، من سیِ خودم، مگه عهد بوقه؟ قرن بیست و یکمِ 

 های شیرینمون تلخ بشه. جون من اذیت نکن، کاری نکن خاطره
 کامران با خشم از جا برخاست، دست بر سرش کشید و داد زد:

 سنِ بابابزرگته. ـ اون مرتیکه هم
 دونی چقدر پول داره؟ ـ می
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 ـ پس فقط دنبال پولی؟
ـ من دنبال یه زندگی خوب و آبرومند هستم... از بچگی حسرت 

خوام حسرت زندگی مردمو  چیزا تو دلم مونده، دیگه نمیخیلی 
خوام لگد به بختم  کنه، نمی بخورم... شانس یه بار به آدم رو می

بزنم... اینو نگا کن... نگا کن دیگه... وقتی دیدمش و گفتم قشنگه 
تو طالفروشی و جرینگی سی و سه میلیون  ددستمو گرفت بر

 گل چیزی واسه من بخری؟ پولشو داد... تا حاال شده بجز شاخه
 داشتم و نخریدم؟ـ 

 های منو برآورده کنی. تونی خواسته گم، تو نمی ـ منم همینو می
 فهمی؟ ـ من تو رو دوست دارم، چرا نمی

 مایه فطیره. ـ منم تو رو دوست دارم ولی از قدیم گفتن بی
 ـ این حرف آخرته؟

بویید و  مهشید سر تکان داد و شاخة گل را با باال برد، آن را
 گفت:

خوام با  دونی که هنوز تو رو دوست دارم... باور کن اگه می ـ می
 زنگنه ازدواج کنم به فکر تو هم هستم.

 ـ یعنی چی؟
اش کلی نقشه دارم، قرار شده یه خونه حسابی بندازه  ـ واسه

ام، یه آپارتمان دویست متری تو نیاورون، اگه ببینی  پشت قباله
 ه؟ساختمونش چه نمایی دار

 کامران روی نیمکت نشست و با تمسخر پرسید:
 ـ خب بعدش؟

 بلند هم برام بخره. قرار شده یه ماشین شاسیـ 
 ـ دیگه چی؟
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.. ـ سرویس طال و جواهرات رو هم قرار شده بریم پاریس بخریم.
 اونجا هم یه ویال کنار ساحل داره.

 ـ گفتی به فکر منم هستی.
 نازک کرد و گفت:مهشید خندید، چشمکی زد، پشت چشم 

ـ اگه پسر خوبی باشی، وقتی از ماه عسل برگشتیم، یه روز که 
 کنم بیایی پیشم. آقامون نبود دعوتت می

 ـ که چی بشه؟
 تونیم باز هم با هم باشیم. فهمی االغ؟ می ـ چرا نمی

 کامران پوزخند زدو گفت:
 از توبره بخوری هم از آخور؟ خوای هم ـ زکی، می
 شه که بخورم؟ تو چیزی هم پیدا میبرة ـ مگه تو تو

تونی منو دست به سر کنی  ـ خر خودتی، اگه فکر کردی می
 کور خوندی، بالیی سرت میارم که...

زنی؟  گم واسه خودت زر می چی نمی ـ که چی؟... هرچی هیچ
کنی، هرجا هم  مگه از من طلب داری؟ سه ساله مفتی حال می

ای یه چیزی برات  ریم من دست به جیبم و به هر بهانه می
انداز کنم، هرچی  یه شاهی نتونستم پسخرم... تو این سه سال  می

 کنی؟ اون وقت جای تشکر تهدیدم می ،درآوردم خرج تو کردم
دونی که بی تو  شه مهشید... می ـ من این حرفا سرم نمی

تونم زندگی کنم... وقتی کار نیست چه خاکی تو سرم بریزم...  نمی
 پولی باید این حرفا رو بشنوم. به خاطر بیخاک تو سر من که 

بازی  غریبم من خواد آبغوره بگیری و ننه ـ خوبه خوبه، نمی
 دربیاری.
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مهشید از جا برخاست، گل را بویید، خم شد و آن را در همان 
 جایی گذاشت که پیش از آمدن او بود. کامران گفت:

 ـ بشین، هنوز کارم تموم نشده.
 ارک منتظرمه.ـ باید برم، زنگنه دم پ

 ـ بشین تا یه رازی رو بهت بگم.
 ـ چه رازی؟

 ـ بشین تا بهت بگم.
خیز شد و شاخه گل لهیده را  مهشید نشست، اوه اوهی کرد، نیم

برداشت، دوباره نشست، نگاهی به آن کرد، پوزخندی زد و آن را به 
های آن سوی گذرگاه پرتاب کرد. کالغی که در میان  سوی زباله

ها  ود پرکشید و پس از سه بار بال زدن کنار زبالهچمن نشسته ب
با شاخه گل لهیده شد. مهشید نگاهی به  نرفتسرگرم ور نشست و
ینی که در دست داشت انداخت، زیرچشمی کامران را ساعت زرّ

 نگاه کرد و گفت:
 ـ بنال دیگه، اَه.
اش را برداشت، چند بار با انگشت روی آن زد،  کامران گوشی

نگشت روی آن باال و پایین کشید و آخر سر با تندی چند بار هم ا
 انگشت بر آن زد و گفت:

 ـ گوش کن.
صدای مهشید از گوشی شنیده شد که قربون صدقة کامران 

 رفت. او با شنیدن صدای خودش ابرو در هم کشید و پرسید: می
 ـ که چی؟

 گفتی. خوام یادت بیاد که چیا می ـ می
 داد زد:مهشید از جا برخاست. کامران 
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 ـ بشین... گفتم بشین.
کامران آنچنان خشمگینانه فریاد زد که مهشید دچار دلهره شد، 

پریده سر جایش نشست و چشم به چهرة برافروخته  ترسیده و رنگ
رسید.  که از خشم و تحقیرشدگی دیوانه به نظر می تجوانکی دوخ
آنکه چیزی بگوید به چند فایل صوتی که کامران در  مهشید بی

 اش داشت گوش کرد. وقتی کامران نگاهش کرد، پرسید: شیگو
 ای نیست؟ راز دیگهـ 

 جویی کرد و گفت:و اش جست کامران در گوشی
 ـ بیا اینو ببین، دیشب خودم گرفتمش.

دست به سوی مهشید دراز کرد، او گوشی را گرفت و انگشت بر 
ای سنتی،  خانه تاچ آن زد. فیلمی بود که در آن زنگنه در سفره

رسید نشسته بود و  کنار دختری که پانزده شانزده ساله به نظر می
بوسیدند. مهشید با  های هم را می کشیدند و گاه لب قلیان می

 آرامش فیلم را تا آخر دید و پرسید:
 ـ همین؟

 ـ اون مرتیکه با زنای دیگه هم هست.
کنه...  کدوم به اندازة من پول خرج نمی ـ خب باشه، واسه هیچ

از خداشونه که باهاش ازدواج کنن ولی زنگنه منو برای  شون همه
 ازدواج انتخاب کرده.
ای رو تو حریم شخصی  گفتی زنی که زن دیگه ـ یادت رفته می

 تره؟ خودش تحمل کنه از هر حیوونی پست
م ـ وقتی باهاش عروسی کردم و حریم خصوصی پیدا کردم دُ

ام که بهش  ار، چیکاره... االن که نه به داره نه به بچینم همشونو می
 ایراد بگیرم؟
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 شناسم تو رو. جوری نبودی مهشید، به خدا دیگه نمی ـ تو این
چشمان مهشید نمناک از اشک شد، سرش را برگرداند و به 
دوردست خیره ماند و کوشش کرد خودش را کنترل کند ولی 
نتوانست. دستمالی از کیفش بیرون آورد و اشکش را پاک کرد و 

 گفت:
 تصمیم خودمو گرفتم کامی.ـ من 

 سرش را تکان داد و افزود:
 دو زدن و به جایی نرسیدن. پولی و سگ ـ خسته شدم از بی

کالغ قارقاری کرد، شاخه گل دورانداخته شده را به منقار 
مهشید با حسرت دور شدن پرنده را با  گرفت، پر کشید و رفت.

آخرین نشانة نگاه دنبال کرد و پس از ناپدید شدن آن ربایندة 
عشقی به سردی گراییده، در پس شاخسار درختان کهنسال 

های  بوستانی خرم، آه کشید، سر پایین انداخت و چشم به دست
گرد هم   اش دوخت. انگشتان شست را به تندی در هم گره خورده

 زد. درپی پلک می چرخاند و پی می
آنکه بجنبند و حرفی بزنند سر جایشان میخکوب  دقایقی بی

کردند. دخترکی  ده بودند و آنچه میانشان گذشته بود را مرور میش
پیش را ها  فروش از راه رسید و جلوی مهشید ایستاد و پاکت فال

 روی او گرفت و گفت:
 ـ خاله نیت کن یه فال بخر.

 مهشید به چشمان دخترک نگاه کرد، خندید و گفت:
 ـ خودت که دلت پاکه برام نیت کن ببینم چی درمیاد.
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 ترک چشمان خود را بست، چیزی زیر لب گفت، دست دیگردخ
ها بیرون کشید، چشم گشود و  پاکت را پیش آورد و پاکتی از میان

 گفت:
 ـ بفرمایید.

مهشید پاکت را گرفت. دست در کیف خود فرو برد و اسکناسی 
ده هزار تومانی بیرون کشید و به دخترک داد. دخترک، اسکناس 

اش بیرون  درهم و برهم از جیب مانتو ای اسکناس را گرفت، دسته
 کشید، مهشید گفت:

 اش مال خودت. ـ بقیه
 دخترک او را نگاه کرد، خندید و گفت:

 ـ ایشاال خوشبخت بشی خاله.
 ـ مرسی عزیزم.

کامران انداخت و رفت. مهشید  ویدخترک نگاهی به چهرة اخم
 کشید و پاکت را درون کیف گذاشت. کامران گفت: آه

 ببینیم چی نوشته.ـ بخونش 
مهشید سر چرخاند و چشم به چشمان او که سرشار از نفرت 

 بود دوخت و پرسید:
 کنه. ـ هرچی باشه چیزی رو عوض نمی

 ـ شاید باعث بشه همه چی خوب تموم بشه.
نگاه مهشید به نگاه کامران گره خورده بود. در ژرفای نگاه او 

برآمده از عشق  ی کهلرزاند، لرزش دید که دلش را می چیزی می
نبود، سرشار از ترس بود. ترسی ناشناخته از آن چشمان 

تراوید و از راه چشمانش در همة وجودش  گرفته بیرون می خون
 کامران با لحنی آمرانه گفت: پراکند. می
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 ـ بخونش.
مهشید هیچ واکنشی نشان نداد. کامران دست دراز کرد و کیف 
را از دست مهشید کشید. مهشید به خود آمد و خواست کیف را 
پس بگیرد اما به فریاد کامران باز در جایش میخکوب شد. رنگ به 

لرزید. کامران پاکت را از کیف  رخسار نداشت و دست و پایش می
پرتاب کرد. با خشم پاکت را  بیرون آورد و کیف را به سوی مهشید

پاره کرد و برگة فال را بیرون کشید و بدان چشم دوخت. دقایقی 
حرکت، خیره بدان برگة کوچک چشم دوخته بود. مهشید هم با  بی

نگرانی به او چشم دوخته بود و توان جنبیدن نداشت. دقایقی 
زیر لب واژة عجب را تکرار گذشت و کامران به خود آمد و چند بار 

کرد. مهشید که دهانش خشک شده بود با صدایی خسته و گرفته 
 او را فراخواند:

 شنوی؟ ـ کامی... کامی... صدامو می
کرد و برگه را از شنید، مهشید دست دراز  گویا کامران هیچ نمی

دست کامران گرفت. زیرچشمی او را نگریست، به سختی آب 
گاشته شده و چند بیت ن چشم دوخت دهانش را فروبرد. به برگه

 در آن را زیر لب خواند:
 ببرد از من قرار و طاقت و هوش  

 

 
  بنواوش   دلِ سوییین  بت سنگین 

 

 دار نگووارچ بووابنگ  وونگگ   وو 
 

 
  ظریفگ مهش گ تر وگ قبواشش    

 

 ز توواآ شتوود سووشداچ   وو د 
 

 
  زنوم ووش    بسان دیگ دایم مگ 
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 خواطر  بش شیوراهن  وشآ شسوشد    
 

 

  شغش ور  هیچشن قبا ویرآ در  
 

ش ها نوشته شده بود تن در زیر بیتمهشید پس از خواندن آنچه 
ش نشست. در خود فرورفته بود و د بر پیشانییخ کرد و عرقی سر

ای آزاردهنده داشت. گیج و منگ شده و مغزش از کار  آشوبه دل
زده از جا پرید و  افتاده بود. وقتی کامران صدایش کرد وحشت

 جیغ کشید. کامران پرسید:
 ـ چته؟

مهشید خواست پاسخ بدهد ولی صدا در گلویش شکست، هیچ 
ای در  کرد که زهرابه آبی در دهانش نمانده بود ولی حس می

دهانش هست که باید آن را فروببرد. تالش کرد آن تلخی نشسته 
گلویش سوخت و به سرفه افتاد. کامران  بر کامش را فروببرد.

 :فت و گفتبطری آب را برداشت و به سوی مهشید گر
 ـ بیا کمی بخور.

باال گرفت و با مهشید دست تکان داد. کمر صاف کرد، سرش را 
گفت و اشکش سرازیر شد. خشم  ای کشیده صدایی دردآلود آخ

تفاوت و سرد داده بود.  نگاه کامران جای خود را به حالتی بی
 نگاهی به بطری انداخت و آهسته پرسید:

 اش داری؟ ـ دوست
اش تندتر شد.  ـ مهشید با چشمان اشکبار به او نگاه کرد و گریه

کامران از جا برخاست. درپوش بطری را باز کرد و به سوی سطل 
آشغال پرتاب کرد، پالستیک کوچک به بدنة سطل خورد و روی 

هایش نزدیک  سنگفرش گذرگاه افتاد. بطری را باال برد و به لب
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ای از آب بنوشد،  آنکه جرعه د، بیکرد. گویا چیزی به یاد آورده باش
اش را بلند کرد و روی نیمکت  چپبه سوی مهشید چرخید. پای 

گذاشت. به سوی مهشید خم شد و چشم به چشمانش دوخت و 
 پرسید:

 اش داری؟ ـ دوست
مهشید سر جنباند. کامران با تندی دست پیش برد و تا مهشید 

و را عقب به خود بجنبد از پشت چنگ در موهایش زد و سر ا
 کشید. مهشید جیغ کشید:

 دیونه. ـ ولم کن
کامران خشمگین دست دیگرش را باال برد و بطری را جلوی 

 صورت مهشید گرفت و دوباره پرسید:
 ـ اونم تو رو دوست داره؟

 ـ آره.
کامران دندان به هم سایید. بطری را کج کرد. با ریختن آنچه 

به آسمان رفت. از  پنداشت آب است. فریاد دلخراش او مهشید می
اش به دست و پا زدن افتاد. صدای انباشته  سوزش ناگهانی صورت

 گفت: از کینة کامران در گوشش پیچیده بود که می
دارم ولی وقتی  ـ تو هیوال هم باشی من دست از سرت برنمی

کنه...  دیگه خوشگل نباشی اون مرتیکه حتی نگاهت هم نمی
 خودت خواستی... تقصیر خودته.

توانست  کوشید، نمی وجودش یکپارچه درد بود و هرچه می همه
سوزاند و نابود  اش را می هستی ود را از چنگ هیوالیی کهخ

 کرد رها کند. می
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پیچید. پس از چندین سال  هیاهویی ناخوشایند در گوشش می
های  هبود. قطر کار در اورژانس بیمارستان، هنوز به آن عادت نکرده

شدند و گاه  تر می دم بزرگ به عرق در پیشانی چرب و سفیدش دم
ای کوچک به سوی  اش قطره پیوستند. در میانة پیشانی به هم می

ای روان شد، از میان  تر سُرید و بدان آمیخت، چکه ای بزرگ قطره
اش راه  یان ابروانش گذشت و به سوی چشمشیار کوچک پدیدار م

ش ا روی پرستاری که روبه به سرش را باال آورد و. کمی کج کرد
مال سفیدی برداشت، درنگ دست ایستاده بود نگریست. پرستار بی

و به نرمی  عرق نشسته بر پیشانی او را پاک کرد دست دراز کرد،
 .دستمال را بر چشمان خستة پزشک کشید

افتاد. به کار  های پزشک دوباره دست ،پس از درنگی کوتاه
چندان راهی برای  که از پس ماسکش م بویناک و گرمتنفس بازد

نخی که به تن  . پیراهنداد یافت، آزارش می پراکنده شدن نمی
بود.  چسبیده به پیکر خیس از عرق زیر روپوش سفید داشت،

. نگاهی به نمایشگر شد خارش سرش هم دم به دم بیشتر می
 داد اش را نشان می دستگاهی که ضربان قلب مصدوم زیردست

های دیگر هم نگریست و سر جنباند.  انداخت، به نمایشگر دستگاه
فایده برای بند آوردن خونریزی سینة  ها تالش بی پس از ساعت

جوانکی که در درگیری خیابانی چاقو خورده بود، دیگر امیدی به 
 نجات او نداشت.
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به یکباره صدای بوق در اتاق پیچید و نقطة نمایانگر ضربان قلب 
هایش پایین افتاد، پوفی کرد و  خیز افتاد. شانهجوانک از افت و 

آلود  های پنهان در دستکش آبی خون دست از تالش کشید. دست
در گوشش  و به آنها چشم دوخت. صدای پرستار را باال آورد

 پیچید:
 ی... بیا اینو ببرش سردخونه.ـ آقای میری... آقای میر

آلود کنار تخت مصدوم درگذشته ایستاده بود  های خون با دست
زد. مردی میانسال با سر طاس، ریش بلند و  نفس می و نفس

 ای به او نزدیک شد و گفت: پیراهنی قهوه
 ـ خسته نباشید خانم دکتر.

مرده رو درست کنن آقای میری،  ـ پس کی میان این کولر صاب
 پختیم از گرما.

دونم چشه المصب که راه  بوم هستن خانم دکتر، نمی ـ باالپشت
 افته. نمی

ها از  رگرم جدا کردن دستگاهآقای میری به کمک پرستار س
ش عرق نشسته بر ا درگذشته شد. شهرناز با آستین روپوش جوانک
اش را پاک کرد و به سوی روشویی رفت. جلوی آینه  پیشانی

از دست بیرون  را ا برانداز کرد. دستکش خونینایستاد و خودش ر
آورد و درون سطل زباله انداخت. ماسک را هم پشت سرش. 

نگ هر دو را زیر مقنعة رد هایش را شست و خشک کرد و بی دست
 اش سراند و سرگرم خاراندن سرش شد. سفید و وارفته

دست ش زنگ خورد. ا خاراند که گوشی داشت سرش را می
راست از سر کشید و در جیب روپوش فرو برد و گوشی را بیرون 
آورد. تا چشمش به صفحه روشن گوشی افتاد ابرو در هم کشید. 



19 

 

خواست  انگشت بر گزینه رد تماس زد، گوشی را خاموش کرد و می
اش بازگرداند که دوباره صدای زنگ آن بلند شد.  آن را به جیب

اش نزدیک کرد و  به گوش انگشت بر صفحه گوشی زد و آن را
 گفت:

ـ الو... تو بیمارستانم، اورژانس جای سوزن انداختن نیست، واسه 
م تموم شه میام... همکارم زنی؟... گفتم که شیفت هی زنگ میچی 

ول کنم به امان خدا بیام... ما رو تونم اورژانس  هنوز نیومده... نمی
یم... باشه، باشه، ای نمونده که بزن که حرفامونو زدیم، حرف ناگفته

 داد نزن... باشه... باشه، چشم...
به سخنان کسی که  سرجنبان و خاموش کمر، به دست دقایقی

را قطع کرد و  یرد و سپس با خشم گوشگ زده بود گوش سپزن
رفت پشت میزش نشست. چنگ در گریبان زیر لب ناسزایی گفت. 

ک کند. اش را خن گُرگرفته زد تا با تکان دادن پوشاکش کمی تن
ای در اورژانس پیچید که به همهمة فروکش کرده  تازه هیاهوی

 چرخاند. دختری یخروشی تازه داد. سر به سوی در ورود
با تمام که به اورژانس آورده بودند  را روی تخت چرخدار شده هبست

ها و پاهای گرفتار با نوارهای نگهدارنده  دست زد و وجود فریاد می
که تا آن  اش حالت عجیبی داشت . صورتداد را به تندی تکان می

. کنجکاو از جا برخاست و راه م ندیده بودشش را به چروز مانند
 افتاد.

چشم به صورت داغون دختر دوخته به تخت نزدیک شد و از 
 تکنیسین اورژانس پرسید:

 ـ چرا اینجوری شده؟
 اند. اش پاشیده ـ اسید تو صورت
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 این اسیدپاشی نیست.ام،  ـ من مصدوم اسیدپاشی زیاد دیده
و نگه داشته و اسید فرمایید خانم دکتر، یارو سرش ت میـ درس

 رو ریخته تو صورتش، واسه همین اینجوری شده.
دوباره سر به سوی روی از ریخت افتادة دختر برگرداند. 
استخوان سوی راست صورتش نمایان و حفرة چشم راستش خالی 

 شد. اثری دیده نمی هایش هم بود، از لپ راست و نیمی از لب
اش هم ناپدید شده بود.  شقیهپوست بخشی از گوش راست و 

شهرناز دستکش به دست کرد و ماسک به صورت زد. دست پیش 
اش  برد و بخشی از پوشاک سوختة دختر را کنار زد، گردن و شانه

پرستارها چند آمپول به  هایی از آسیب اسید داشت. هم نشانه
کردند. شهرناز با بانگی آمرانه فرمان داد قربانی اسیدپاشی تزریق 

 های اورژانس هم کنجکاوان که دور تخت را خلوت کنند، تکنسین
 ای اتاقک ویژهتخت را به  از تخت دور کردند. پرستارها را گردآمده
 .پردة مقابل اتاقک را کشیدند بردند و

کارکنان یکی از پیرمردی که با  به سویسرش درد گرفت. 
کرد رفت و خواهش کرد بیرون برود  بگومگو می نسخدماتی اورژا

مرد پیر که دندانی به دهان و مزاحم کارکنان اورژانس نشود. 
 نداشت به او پرخاش کرد و گفت:
ی و نمیذاری دونم تو یادِش مید ـ خدا ازت نگذره، من که می

 برگرده سر خونه و زندگیش.
بیایی اینجا و مزاحم کار ما  تو حق نداری هر روز ـ پدرجان

همسر شما هم بچه نیست که من چیزی یادش بِدَم. بشی، 
 بفرمایید بیرون.
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پیرمرد دهان به ناسزاگویی گشود. شهرناز با صدای بلند، نگهبان 
در ورودی را فراخواند و فرمان داد پیرمرد را بیرون کند. نگهبان 

کشان با خود  کنان دست پیرمرد را گرفت و او را کشان خواهش
فریبا رفت. در چهرة او که هنوز هیجده ساله برد. شهرناز به سوی 

دست پیش کرد.  های پیری زودرس خودنمایی می نشده بود، نشانه
اش را نوازش کرد. اشک فریبا سرازیر شد و  برد و مادرانه پشت

 آهسته گفت:
 ـ ببخشید خانم دکتر.

 ای؟ ـ گریه نکن عزیزم... باز واسه چی قهر کرده
 بار نگاهش کرد وگفت: فریبا با چشمانی اشک

 خواد. ـ پاشو کرده تو یه کفش که بچه می
ای خونة  خواد؟... باز رفته ـ مرتیکه زنگوله پای تابوت می

 ات؟ عمه
 ـ نه خانم دکتر...

 خوابی؟... منو نگا کن ببینم. ـ شبا کجا می
 دست پیش برد و بازوی فریبا را گرفت و گفت:

 منو بده بچه.ـ جوابِ 
 انوم پرتویی.خ یرم خونهـ شبا م

 دونه؟ ـ شوهرت می
ام پزشک خانوم پرتویی گفته باید یکی شبا  ـ آره، بهش گفته

 پیشش باشه.
 در اورژانس، صدای شکسته شدن شیشهپیچیدن با ناگهان 

وگویش با فریبا قطع شد. به سوی صدا چرخید و دو مرد را  گفت
ای  شیشه تکهند و یکی از آنها ودشده ب دید که با هم گالویز
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با سری  دیگری هم گفت. آلود در دست داشت و ناسزا می خون
کرد. چند  های او را گرفته و تهدیدش می گویان دستناسزا خونین،

کردند جدایشان کنند.  پیرامون آنها گردآمده و تالش می تن
 شهرناز داد زد:

 مور نیروی انتظامی کجاست؟ـ آقای همتی مأ
د تکة شیشه را از دست مرد خشمگین کر که تالش میمردی 

 بگیرد رو به در ورودی اورژانس داد زد:
 سرکار استوار... سرکار استوار...ـ 
مور نیروی انتظامی در هرناز بدان سو نگریست و دید که مأش

حال صحبت با تلفن، خیلی خونسرد به آقای همتی دست تکان 
گیر شده را از هم جدا دهد. هیاهو فروکش کرد. دو مرد در می

کرد  کردند. شهرناز به مرد میانسالی که سیگار روشن می
 پرخاشگرانه فرمان داد:

 ـ برو بیرون سیگار بکش.
 .ـ ببخشید خانم دکتر، چشم، چشم

های  حاشیه درگیری باولی  شنود بودودن خاز پزشکِ اورژانس بو
شد.  می ای روزافزون برایش غیرقابل تحمل به گونهجورواجور آنجا 

به کار داد و به ناچار با  اش را از دست می بیشتر روزها خونسردی
کنندگان و کارکنان را  پرخاشگری و داد و بیداد، مراجعهگرفتن 

 کرد. ترین اصول بخش اورژانس می پاافتاده وادار به رعایت پیش
به سوی کودکی وارفته روی تخت که مادرش باالی سرش 

کرد رفت. از پرستاری که دارویی به سرم  و گریه می بود ایستاده
 کرد، پرسید: کودک تزریق می

 ـ با اورژانس اجتماعی تماس گرفتین؟
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 فرستن. ـ بله خانم دکتر، گفتن عصر یکی رو می
 رو به مادر بچه گفت:

بیچاره هم  ةـ تا حاال خودت مشتری ما بودی، حاال این بچ
 پله یا نردبون افتاده، آره؟ اضافه شده... البُد بچه هم از راه

را با چادر پوشانده بود اش  گریة زن جوان که نیمی از صورت
شهرناز دست باال برد و چادر او را کنار زد و با دیدن  بیشتر شد.

 زخمی که هنوز خونش خشک نشده بود، سر تکان داد و گفت:
 اونجا بشین، باید اوه، ببین مرتیکه چیکار کرده... برو اوه ـ اوه

 ه.پانسمان بش
رسیدگی کند.  زن آن زخم پرستاری را صدا زد و خواست به

د تا اگر بازدید کن را هم بدن او داد که به پرستار توضیح می داشت
پانسمان شود که صدای پزشکِ همکارش در  زخم دیگری داشت

 اش پیچید: گوش
 ـ سالم خانم دکتر.

مکارش ش انداخت. هخاند و با دلخوری نگاهی به ساعتسر چر
 درنگ گفت: بی

 تو ترافیک گیر افتاده بودم. ،ـ ببخشید
 ـ شده یه بار سر وقت تشریف بیارین آقای دکتر؟

کنم... با اجازه، الساعه  ام به خدا، ایشاال جبران می ـ شرمنده
 رسم... ببخشید. خدمت می

استکانی  پیرزنی کمرخمیده عصازنان وارد اورژانس شد، عینک ته
به چشم داشت که با بندی سبزرنگ به سرش بسته شده بود. 

برد و  یش میایستاد و کف دست پ کوچک و بزرگ میجلوی 
 سر تکان داد و به سوی میز کارش رفت.کرد.  خواهشگری می
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حالی که پوشیده از رختکن بیرون آمد و در  همکارش روپوش
 کرد، پرسید: دستکش به دست می

 ـ خانم دکتر، هنوز نیومدن کولر رو درست کنن؟
 .گفت.. ـ آقای میری می

 ناگهان کولر راه افتاد و باد گرمی وزیدن گرفت. همکارش گفت:
 ـ انگار درست شد.

 ش را پاک کرد و پرسید:ا شهرناز عرق پیشانی
 ـ اگه کاری ندارین من برم؟

نم دکتر، خسته نباشین، به آقای دکتر سالم ـ عرضی نیست خا
 برسونین.

 ـ درمونده نباشین... بزرگوارید...
ش ای در گوش افتاد. صدای جیغ بچه به سوی رختکن بانوان راه

ش زنگ ا گوشیکرد به او آمپول نزنند.  پیچید که التماس می
ر ش بیرون آورد. نگاهش کرد. انگشت با خورد. آن را از جیب

ش نزدیک کرد و با لحنی ا د. گوشی را به گوشصفحة روشن ز
 خسته گفت:

م... بله... باید برم یکی رو ببینم، سالم عزیزم... هنوز بیمارستانـ 
بعد میام... مگه باباجون خونه نیست پسرم؟... باشه... باشه... فدات 

 بوس... شم مامی... بوس
دستکش رساند.  ش را به روشوییگوشی را خاموش کرد و خود

آورد و درون سطل آشغال انداخت. روپوش از تن اسکش را درو م
ویز آویخت و آ اش را از سر کشید. آنها را به رخت کند و مقنعه

، چند بار سرگرم شستن دست و رو شد. پس از شستن دست و رو
دست پشت گردنش کشید. به سوی کمد رفت، حولة سفیدی 
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رنگ،  یاسیبرداشت. پس از عوض کردن لباس و پوشیدن روپوشی 
ها، حوله، مقنعه و روپوش را درون کیسة پالستیکی سفیدی  لباس

دوش  اش را به چپاند. روسری کوچکی به سر بست. کیف بنفش
 پالستیکی را برداشت و راه افتاد. انداخت. در کمد را بست، کیسة

با آسانسور به پارکینگ رفت و سوار خودرویی شد که تازه 
داد. استارت زد و کولر را روشن  می هنوز بوی نویی و خریده بود

آلبومی برگزید. با آغاز پخش موسیقی  ،کرد. روی مانیتور پخش
 ش را نگاه کرد. دست دراز کرد وه خودآخیشی گفت و در آین

بیرون آورد و پس از  از درونش و چند مداد ش را برداشتا کیف
روژلب سرخی رنگین هایش را هم با  آرایش چشم و ابرویش، لب

. کیف را روی صندلی گذاشت. ترمز دستی را خواباند و راه کرد
 افتاد و از پارکینگ بیرون رفت.

هنگامی که به خیابان پیچید، موتورسواری که چند گونی بزرگ 
 آمد داد زد:  روی زین موتور بسته بود و با سرعت پیش می

 چی. ـ آهای درشکه
به بدنه  شدن موتوری ها هنگام رد تا به آینه نگاه کرد، گونی

او  بغل خورد و آن را شکست.  مالیده شد و لبة آنها به آینة خودرو
کرد را حفظ   شدست روی بوق گذاشت. موتوری به سختی تعادل

زنان به دنبال موتورسوار رفت. سر  ولی نایستاد. با عصبانیت بوق
چهارراه چراغ قرمز شد ولی موتوری بدون توجه از چهارراه گذشت 

مور ت چراغ ایستاد و پیاده شد و به مأپش شد.و به سرعت دور 
 راهنمایی و رانندگی که کنار خیابان ایستاده بود گفت:

 ـ جناب سروان موتوری زد به ماشینم در رفت.
 ـ چیکار کنم خانم.



26 

 

ـ یعنی چی چیکار کنم؟ چراغ قرمز رو رد کرد و رفت، 
 کنی. وایستادی نگا می

جعبه رفت و چراغ را سبز مور راهنمایی و رانندگی به سوی مأ
کرد و سپس سوت زد. صدای بوق خودروهایی که پشت خودروی 

شدة بدنة  رنگ ساییده به شهرناز بودند بلند شد. غرغرکنان نگاهی
 آویزان انداخت. سوار شد و از چهارراه گذشت. خودرو و آینة

آمد. از  ش درنمیزدی خون عصبانی بود که کارد می ای به اندازه
ن گذشت و کنارِ خیابانی پر رفت و آمد پارک کرد. کمی چند خیابا

چند زن و مرد جوان فروشی  جلوی بستنی ، زیر سایبانجلوتر
خوردند. با نگاه  می گوکنان و خندان بستنی ایستاد و نشسته، گفت
خوری همراه با بابک  های شیرینی از بستنی کردن به آنها خاطره

آینه به خود نگریست و در ذهنش برانگیخته شد. آه کشید و در 
 زیر لب از خودش پرسید:

 ـ چکار کردی خانم دکتر؟ چکار کردی؟
فروشی ایستاد،  همان دم دید که تاکسی زردی جلوی بستنی

برش را نگاه کرد و تسبیح بلندی از جیب  و بابک پیاده شد. دور
شلوارش بیرون کشید و سرگرم چرخاندن آن شد. شهرناز از خشم 

 ید و زیر لب گفت:دندان به هم سای
ـ خاک تو سرت شهرناز، خاک... آدم قحطی بود... به چی این 

 دل سپرده بودی؟ همرتیک
ش را که دید بابک گوشی کرد داشت خودش را سرزنش می

اش  که صفحه خود نگاهی به گوشیای گرفت.  درآورد و شماره
 انداخت و ناسزایی گفت. گوشی را برداشت و گفت: روشن شد
 بله... شما کجایی؟... باشه...ـ الو... 
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اش را ببیند.  خواست بابک ماشین تازه گوشی را قطع کرد. نمی
پیاده شد و در خودرو را  ،منتظر ماند و هنگامی که او رو برگرداند

فروشی رفت.  رو شد و به سوی بستنی بست و شتابان وارد پیاده
 وقتی بابک او را دید جلو رفت و سالم داد:

 نم دکتر.ـ سام علیک خا
 ـ سالم.

 ـ پارسال دوست امسال آشنا.
 ـ باز کفگیرت به ته دیگ خورده یاد من افتادی؟

سرور مایی، ما ـ نفرمایید خانم دکتر، شوما تو قلب ما جا داری، 
 نوکرتیم، خاک...

خواد زبون بریزی، چکار داشتی دم به ساعت  مینخوبه،  ـ خوبه
 زدی؟ زنگ می

همو ببینم شاید این دل وامونده ـ دلم تنگ شده بود، گفتم 
 آروم شه.

 شهرناز با خشم سرتاپای بابک را برانداز کرد و پرسید:
 ـ اگه دل واموندة سرکار آروم شده من برم به بدبختیام برسم.

 دوم آبجی. یـ کجا با این عجله؟ تشریف داشته باشین چای
 شهرناز رو برگرداند که برود، بابک با طعنه گفت:

 ؟ـ کجا ضعیفه
دانست که شهرناز به این واژه حساسیت دارد و از  او می

شود. شهرناز با خشم به سوی او چرخید و با  شنیدنش دیوانه می
هایش را باال  مشت گره کرده پیش رفت. بابک پوزخندزنان دست

 برد و گفت:
 ـ به من بینوا رحم کن ضعیفه.
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ا ای زد و از روی جوی جست و کنار خیابان ایستد و ب قهقهه
دست به شهرناز اشاره کرد که نزدش برود. شهرناز از روی پل 

فروشی گذشت و خود را به بابک رساند و با  فلزی جلوی بستنی
 خشم و آوایی خفه پرسید:
خوای ازم باج  خوای مرتیکه؟ تا کی می ـ چی از جون من می

بگیری؟ بابا با همسرم مشکل داشتم یه غلطی کردم بهت روی 
تونستم بهت رسیدگی کردم، جای تشکر  تا می و خوش نشون دادم
 کنی. خون به دلم می

کنی؟  ـ آروم باش... پیاده شو با هم بریم... چرا شلوغش می
 کدوم رسیدگی خانم دکتر؟

ـ برات تاکسی نخریدم که بیکار نباشی؟ برات آپارتمان اجاره 
نکردم که هر شب خونه این و اون نمونی؟ هرجا رفتیم دست به 

 م؟جیب نبود
گی... تاکسی خریدی که با ماشین خودت نریم  ـ آها، اونا رو می

دوردور، آپارتمان اجاره کردی که یه جای دنج واسه حال کردن 
داشته باشی، دست به جیب بودی چون واسه خودت خرج 

 کردی. می
گی، شد یه قرون از چند میلیون پولی که  ـ گیرم تو راست می

 دستی گرفتی پس بدی؟
 بوده خانم دکتر.ـ دستمزدم 

 ـ دستمزدِ چی؟
 که تور زده بودی. ـ دستمزدِ ک...

 ـ خفه شو آشغالِ کثافت... 
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شهرناز از کوره در رفت و با بابک گالویز شد. با خشم، دست بر 
چند مرد جلو رفتند. گفت.  کوفت و ناسزا می سر و صورت او می

 بابک رو به آنها داد زد:
 نوادگیه.خو ـ دخالت نکنین دعوا

اش  مردها پا پس کشیدند و به تماشا ایستادند. جوانکی بستنی
اش را باال گرفت  را به دختری که کنارش ایستاده بود داد و گوشی

تا از درگیری فیلم بگیرد. چند تن دیگر هم گوشی به دست و 
خندان از راه رسیدند تا از غافله جا نمانده باشند. شهرناز از خشم 

گرفت، روسری از سرش افتاده بود و با  میدیوانه شده بود و آرام ن
کرد. وقتی بابک بازوهایش را گرفت  کرده داد و بیداد می دهان کف

 جیغ کشید، بابک آهسته گفت:
 ـ آروم باش... آروم باش... اومده بودم باهات خداحافظی کنم.

 ـ شهرناز آرام شد و گفت:
 ـ ولم کن.

 بابک رهایش کرد و رو به تماشاچیان داد زد:
گیرین؟ خودتون ناموس  ـ خجالت بکشین، از چی فیلم می

 ندارین؟
گرفتند را  با خشم جلو رفت و گوشی کسانی را که فیلم می

های گرفته شده  توجه به اعتراض آنان ناسزاگویان فیلم گرفت و بی
را پاک کرد. شهرناز خسته و درمانده روی جدول کنار خیابان 

ش چشم ا سفالت زیر پایها گرفت و به آ نشست، سر میان دست
بابک دو لیوان آبمیوه گرفت و خود را به او رساند و  دوخت.

 کنارش نشست و گفت:
 ـ بگیر بخور خنک شی.
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 خوام. ـ نمی
اش را به سر  شهرناز از جا برخاست. روسری افتاده روی دوش

کشید و راه افتاد. بابک هم پا به پایش رفت. شهرناز نزدیک خودرو 
اش را فشار داد.  ش بیرون آورد و دکمها از کیف ریموت دزدگیر را

 زدگی گفت: بابک با ذوق
 دکتر. مـ اتول نو مبارک خان

 ـ شهرناز ایستاد و پرسید:
 ـ گفتی برای خداحافظی اومده بودی؟

 بابک سر جنباند. شهرناز پرسید:
 ـ منو خر گیر آوردی؟

ناز ای آب طالبی نوشید و لیوان دیگر را به سوی شهر بابک جرعه
 دراز کرد و گفت:

دم امروز  ... بگیر دیگه، قول میچی به چیه ـ بخور تا بهت بگم
 بینیم... آخرین باریه که همو می

 :فت و گفتشهرناز لیوان را گر
خر خودتی، یادت رفته چند بار قول دادی دست از سرم ـ 

 خوای دونه به دونه برات یادآوری کنم؟ برداری؟ می
 .. بخور دیگه.تو این یکی فرق داره. ـ جونِ

 خورم. ـ تا نگی نمی
 خوام برم خارج. ـ می
 ج فقط تو یکی رو کم داره.راـ خ

 ـ حاال...
 ـ البد پول رفتن جنابعالی رو من باید بدم.
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ارزه... فکر کن، برای همیشه از شر من خالص  ـ جون تو می
 شی... انگار نه انگار بابکی بوده. می

 به آبمیوه انداخت و گفت: شهرناز نگاهی
دم... شما  ـ کورخوندی بچه... دیگه یه پاپاسی هم بهت نمی

 تشریف داشته باشین، من میرم خارج.
 گی واسه خودت؟ ـ چی می

 شهرناز آبمیوه را به صورت بابک پاشید و گفت:
 ـ همین که شنیدی.

 ش کشید و گفت:بابک با خونسردی دست روی صورت
ا و فیلمایی که ازت دارم واسه شوهرت برم، عکس ـ آبروتو می

 فرستم. می
 ام. همه چی رو بهش گفته ـ براش بفرست، خودم

رآوردی و دست بزن پیدا کردی... بابا... بیخود نیست زبون د ـ نه
پسرت چی؟... تو نمیری چه حالی دونه؟... آقا آقاتون می پس
 مامانشو ببینه و... قتی ک...کنه و می

رفت و دست بر سینة بابک کوفت و با همة شهرناز از کوره در 
توان او را هل داد. ناگهان صدای جیغ ترمزی در خیابان پیچید. 
پرایدی سفید که با سرعت در حال رد شدن از خیابان بود به بابک 
زد و او را به میانة خیابان پرتاب کرد. شهرناز دست باال برد و بر 

 سرش کوفت.
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3 
را نگاه  حیاط لیوان چایی در دست پنجره ایستاده بود،پشت 

کرد. خودرویی آژیرکشان وارد حیاط شد و جلوی ساختمان  می
بلند با رنگِ طالیی بسیار زیبایی  همان دم خودرویی شاسی .ایستاد

. اش شکسته و آویزان بود هم از راه رسید که آینة سمت راننده
 پیاده شد و در عقب آن را باز کرد. زنِ پلیس داری از خودرو درجه

پوشی که دستبند به دستش زده بودند از  جوانِ گریان و شیک
دار به سوی پلکان جلوی ساختمان  خودرو پیاده شد و همراه درجه

بلند نشسته بود  راه افتاد. سربازی که پشت فرمان خودروی شاسی
و پیاده شد خودروهای توقیفی پارک کرد،  ویژة آن را در پارکینگ

 دوان خود را به پلکان رساند. دوان
اش بلند شد. چرخید و گامی پیش گذاشت،  صدای زنگ گوشی

و گوشی را برداشت. زیرچشمی حواسش به لیوان را روی میز نهاد 
پایید. انگشت بر تاچ گوشی زد و  ش بود که او را میهمکار زیردست

 آن را به گوش نزدیک کرد و بلند گفت:
جون... خوبم... مامان چطوره؟... خودت خوبی؟...  رنـ سالم نست

گفتی، امروز خیلی  آره... واسه چی؟... کی؟... کاش زودتر بهم می
بابا...  شه یه وقت دیگه بگیری؟... ای سرمون شلوغه... آره... نمی

شه مرخصی ساعتی بگیرم  ببینم می جباردونم، باید برم پیش  نمی
 ونت... سالم برسون... خداحافظ.... بهت خبر میدم... قربنه یا

ای نوشید و آن را دوباره روی میز  لیوان را برداشت و جرعه
ای که پیش  پرونده جورواجورِ های گذاشت و به وارسی برگه
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همکارش از جا برخاست، چند بود سرگرم شد.  اش گشوده روی
پرونده برداشت و از اتاق بیرون رفت. نسرین که زیرچشمی او را 

زیر لب ناسزایی گفت، دستة لیوان را گرفت، آن را بلند  پایید می
ای نوشید. با دست دیگر  هایش نزدیک کرد و جرعه کرد و به لب

زد که همکارش به اتاق بازگشت و با  های پرونده را ورق می برگه
 صدای بلند گفت:

 ـ جناب سرگرد، جناب سرهنگ با شما کار داره.
کرد، چشمان او سرشار از  سرش را باال برد و به همکارش نگاه

ش نگه داشته ا شیطنت بود. خواست چایی شیرینی که در دهان
ش گشاد ا ش پرید. چشمانا بود را فرو ببرد که چایی در گلوی

ش ا ای تند آنچه در دهان ش گشوده شد و با سرفها شدند و دهان
، همکار دیگرش را از جا پراند. های تند ود به بیرون پاشید. سرفهب

اند و چند بار با کف دست به رس ددرنگ خود را به سرگر او بی
ش زد. پس از چند بار سرفه که سینه و گلویش را به درد ا پشت

آلود و رویی سرخ آرام گرفت و از همکارش  آورد با چشمانی اشک
ای دردمندانه  تشکر کرد. چند بار نفس عمیق کشید و پس از ناله

کرد، از جایش برخاست ش را پاک ا با گوشة چادرش اشک چشمان
 و از اتاق بیرون رفت.

الی کسانی  انباشته از شاکیان و دستگرشدگان بود. از البهراهرو 
که  گذشت و به سوی اتاق رئیس پایگاه آگاهی که آنجا بودند

داری که میزش کنار در اتاق  شوهرش بود رفت. جلوی درجه
اش تمام  وگوی تلفنی ریاست بود ایستاد و منتظر ماند تا او گفت

 شود. وقتی او گوشی را سر جایش گذاشت، گفت:
 ـ جناب سرهنگ بنده رو احضار کردن.
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 ـ اجازه بدین بپرسم.
ای را  ههایی که روی میزش بود را برداشت و دکم یکی از گوشی

 فشار داد و پس از درنگی گفت:
ی تشریف آوردن... چشم رویایـ سالم جناب سرهنگ، سرگرد 

 قربان.
 گوشی را گذاشت و گفت:

 ـ بفرمایید.
و سالم داد. شوهرش  سوی در رفت و داخل شدراه افتاد و به 

ای را که پیش رویش باز بود را  بدون اینکه نگاهش کند، پوشه
 کمی جلوتر انداخت و گفت: بست، آن را برداشت و

 ـ شما زنا چتونه؟
 ـ یعنی چی؟

 شه. ـ هر روز شمار زنای جانی و خالفکار بیشتر می
 به استخونمون رسیده. دیه کاری کردین که کارالبد ـ 

 .هتونم که درازِـ زبونِ
 ـ این حرفا یعنی چی؟

 سرهنگ به پرونده اشاره کرد و گفت:
ببین با مردی که هلش داده ـ از این خانم دکتر بازجویی کن 

 زیر ماشین چه سروسرُی داشته.
 ـ مرده کجاست؟
 ـ پزشکی قانونی.

سرگرد هیچ نگفت، جلو رفت و پرونده را از روی میز برداشت و 
 پرسید:
 تونم بعد از بازجویی مرخصی ساعتی بگیرم؟ ـ می
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 ـ واسه چی؟
 ـ نسترن زنگ زد گفت برام وقت دکتر گرفته.

 ـ دکتر واسه چی؟
 ـ واسه همین جوشا دیگه...

ـ جوش؟... آها... هر وقت بازجویی تموم شد در موردش حرف 
 زنیم. می

چند برگة اتاق نگاهی به  پشت درراه افتاد و بیرون رفت. 
وقتی پرونده انداخت و راهی اتاق بازجویی شد.  شتابزده آماده شدة

ان کن هق هایش گرفته و هق وارد اتاق شد، شهرناز سر میان دست
روی او پشت میز کوچک بازجویی نشست و  کرد. روبه گریه می

های سفید بازجویی را جلو  دستة برگه .پرونده را روی میز گذاشت
 ضبطِ کشید و با خودکار آبی سربرگ برگة رویی را پر کرد. سپس

 صوت را روشن کرد و گفت:
اول، بازجو: سرگرد  زاده، جلسة دة قتل آقای بابک کوچکـ پرون

و بیست و  ازدهن رویایی، متهم: شهرناز جمشیدی، ساعت دونسری
 پنج دقیقة روز هیجدهم تیرماه سال هزار و سیصد و نود و سه.

 ای کرد و گفت: سرفه
 ـ خانم جمشیدی... منو نگاه کن خانم جمشیدی.

اش دو کاسة خون بود  شهرناز سرش را باال آورد. چشمان درشت
با لحنی آمرانه  دسرگر اش خیس از اشک. پریده و رخسار رنگ

 گفت:
 ـ لطفاً خودتونو معرفی کنید.

 شهرناز بینی باال کشید و پرسید:
 شه لطفاً دستمال بهم بدین؟ ـ می
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سرگرد دست روی دکمة آیفونی که روی میز بود گذاشت.  
 شهرناز پرسید:

 شه یه لیوان آب هم داشته باشم؟ ـ می
صدایی از آیفون تفاوت به او چشم دوخته بود.  سرگرد بی 

 شنیده شد:
 ـ امر بفرمایید جناب سرگرد.

 ـ یه بسته دستمال کاغذی و یه پارچ آب بیارید.
 ـ چشم قربان، الساعه میارم.

های معمول را یکی  دست از روی دکمة آیفون برداشت. پرسش
های شهرناز را روی برگه یادداشت کرد.  یکی پرسید و پاسخ

قرمزی را فشار داد. صدایی در اتاق انگشت بر در زده شد. دکمة 
پیچید. در باز شد و سربازی پا به درون گذاشت، در را پشت سر 
خود بست، پا چسباند، پیش رفت، بستة دستمال کاغذی، پارچ آب 

 پالستیکی و دو لیوان یکبار مصرف روی میز گذاشت و پرسید:
 ای ندارین قربان. ـ امر دیگه

 ـ عرضی نیست، بفرمایید.
را باال گرفت، سینه جلو داد، پا چسباند و سینی به سرش  سرباز

دستمال کاغذی را به سوی  ةدست از اتاق بیرون رفت. سرگرد بست
درنگ چند دستمال بیرون کشید و سرگرم  شهرناز سراند و او بی

ش شد. افسرِ بازجو ها، روی، زیر گلو و گردن دن چشمخشک کر
کرد و جلوی متهم گذاشت.  ها را برداشت و با آب پر یکی از لیوان

نفس خورد.  آب را یک رداشت و همةلیوان را ب شهرناز تشکر کرد.
لیوان خالی را روی میز گذاشت و به افسر بازجو چشم دوخت. 

 سرگرد گفت:
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 ای داشتی. با مقتول چه رابطه ـ
 شهرناز آه کشید و گفت:

 پسرم بود. ـ پیارسال چند ماهی دوست
 ی؟ـ مگه شوهر ندار

اختالف داشتیم، چند ماهی بود که جدا از هم اون موقع ، ـ چرا
 کردیم. درخواست طالق داده بودیم. زندگی می

 ـ اختالفتون سر چی بود؟
 ـ شوهرم سرم هوو آورده بود.

 کمر صاف کرد، کنجکاو د که آرام نشسته بود، تکان خورد،سرگر
 پرسید:

 ـ زن دوم گرفته بود؟
 ش رو صیغه کرده بود.ی مطبـ منش

 ـ پس شوهرت هم پزشکه؟
 ـ بله.

 زاده چطوری و کی آشنا شدی؟ ـ با آقای کوچک
 اش را بر سرش نهاد و پرسید: شهرناز دو دست

 ـ قرص سردرد ندارین؟
 درنگ صدایی گفت: سرگرد دست روی دکمة آیفون گذاشت. بی

 ـ امر بفرمایید قربان.
 ـ چند تا قرص مسکن بیارید لطفاً.

 ـ چشم قربان.
ات بگو  چکی برداشت و روی آن نوشت: طوری از رابطهبرگة کو 

شه  که انگار فقط یه رابطة اجتماعی بوده... چون صدات ضبط می
ای. برگه  فقط با تکان دادن سر نشان بده که متوجه منظورم شده
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ش را جنباند. ررا جلوی شهرناز گذاشت. او آن را نگاه کرد و س
ش گذاشت.  جیب مانتوداشت، مچاله کرد و در سرگرد برگه را بر

چگونگی از درپی  پرسش و پاسخ از سر گرفته شد. سرگرد پی
شده  حساب و خیلی راحت هم او پرسید، شهرناز و بابک می رابطة

های مسکن،  پس از خوردن قرص داد. ها پاسخ می به پرسش
آرامش شهرناز بیشتر شد. لحن خشک و رسمی سرگرد هم جای 

ستانه داد. کار بازجویی خیلی ساده خود را به لحنی همدالنه و دو
هایش را بدون هیچ  پرسش و پاسخ همةپیش رفت، افسر بازج

هایش ته کشید، دستگاه ضبطِ  ابهامی دریافت کرد و وقتی پرسش
چند سرگرد صوت را خاموش کرد. پس از خاموش شدن دستگاه، 

راهنمایی فنی به شهرناز ارائه داد تا در بازجویی بعدی به 
ی و های تکمیل و عین آنها را در بازجوییهایش اضافه کند  گفته

دادگاه تکرار کند تا پرونده به نفع او بچرخد. شهرناز تشکر کرد و 
 پرسید:

 کنی؟ ـ چرا کمکم می
 سرگرد آه کشید و پاسخ داد:
 ـ واسه اینکه همدرد هستیم.

 ـ شوهر تو هم...
هایش پنهان کرد. زمانی دراز  ش را پشت دستا صورتسرگرد 

زده بودند. پس از درنگی طوالنی، افسر  یخ انگار هیچ نجنبیدند.
بازجو به خود آمد. انگار از خوابی طوالنی بیدار شده بود. با 

 پرسید: ،باز و صدایی گرفته چشمانی نیمه
 ک قرار داری؟شوهرت خبر داشت که امروز با بابـ 

 ـ بله.
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 ـ خبر داره چه اتفاقی افتاده؟
 ـ بله.

 ـ هواتو داره؟
 ـ فکر کنم آره.

 ـ خوبه... چیزایی که گفتم یادت نره.
جلوی او گذاشت  شده رارهای پُ جنباند. سرگرد برگه سرشهرناز 

 و خودکار را رویشان نهاد و گفت:
ها را با دقت بخون و اگر هر پاسخی  ها و پاسخ پرسش تکِ ـ تک

ام امضا کن و  ضربدر زده های خودت بود، جایی رو که دقیقاً گفته
 انگشت بزن.

استامپی را که روی میز بود به سوی او سُراند. پارچ آب را 
 برداشت و پرسید:

 خوای؟ ـ آب می
 ـ بله، لطفاً.

تر به  و لیوان نزدیک ر کرد. پارچ را گذاشتهر دو لیوان را پُ
ها  هایی که به پرسش زمانی دراز شهرناز پاسخ خودش را برداشت.

خواند و در پایان هر پاسخ جای  داده بود را با دقت می
زد.  کرد و با جوهر قرمز انگشت می گذاری شده را امضا می عالمت

خودکار را  ستی آخرین پاسخِ آخرین برگه هم تأیید شد،وقتی در
ا گذاشت. آنها را برداشت و به سوی سرگرد دست دراز ه روی برگه

 کرد و گفت:
 ـ بفرمایید.

شان کرد و همه  ای کشید و آنها را گرفت، مرتب سرگرد خمیازه
آنکه سخنی  بی و گذاشت. برخاست. پوشه را برداشت الی پوشهرا 
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به اتاق  .اتاق بازجویی را ترک کرد بگوید و شهرناز را نگاه کند،
گزارش بازجویی را داد. برگة درخواست مرخصی رئیس رفت و 

 ش بازگشت. همکارش پرسید:اعتی را به شوهرش داد و به اتاقس
 ـ بازجویی چطور پیش رفت؟

 ـ خوب بود، همکاری و صداقت کامل.
 ـ واقعاً؟

 تلفن همکار دیگرش به صدا درآمد. او گوشی را برداشت و گفت:
 سرهنگ... چشم قربان...ـ سروان مخبر هستم... سالم جناب 

گوشی را گذاشت، برخاست و با شتاب از اتاق بیرون رفت. 
 سرگرد آه کشید. همکارش پرسید:

 خوای به روش بیاری؟ ـ نمی
 جان. ـ تفِ سر باالست مونس

 کردمش زنیکة هرجایی رو. ـ من که بودم سکة یه پول می
های  ش را پشت دستا آرنج بر روی میز گذاشت و صورت

ش ا ان کرد. صدای سروان مخبر در گوشو استخوانی پنهکشیده 
 گفت: پیچید که می

 داد. ای کاش خدا به جای خوشگلی یه جو شانس بهم میـ 
 ـ چی شده؟

ید برم باره با ـ تو این گرما که انگار از آسمون آتیش می
 موریت تعقیب مراقبتِ پیاده.مأ

 همکارش پوزخند زد و گفت:
 مة زهرا.جرت با فاطـ خوش بگذره، أ

ای به او رفت و بدون خداحافظی از اتاق  غره سروان مخبر چشم
 بیرون رفت. سرگرد دست از چهره برداشت و پوفی کرد و گفت:
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 ـ ایشاال بری و برنگردی، ورپریده.
 ـ الهی آمین.

ای که همچنان روی میزش  هر دو خندیدند. بازخوانی پرونده
ها،  ش کردن برگهرم پس و پیگشوده بود را از سر گرفت. سرگ

برداری بود که  های درج شده در آنها و یادداشت داده مقایسة
جوانک برگه  . به سرباز نگاه کرد.دسربازی وارد اتاق شد و پا چسبان
که برگه را به سوی سرگرد دراز  به دست پیش رفت و درحالی

 کرد، گفت: می
 تون. تونو بیارم خدمتِ ـ جناب سرهنگ فرمودن برگة مرخصی

 سرباز پرسید: برگه را گرفت و تشکر کرد. ت دراز کرد،دس
 ـ امری باشه.

 ـ عرضی نیست.
سرباز پا چسباند و شتابان رفت. نگاهی به برگه انداخت. 

ای  و شمارهاش را برداشت  هایش شکفت. گوشی لبخندی بر لب
ی صدای ش نزدیک کرد و منتظر ماند. وقتا گرفت و آن را به گوش

 ش گل انداخت و آهسته گفت:خورد رویش ا آشنایی به گوش
 ت... خداحافظ.باشه... قربونِ آره گرفتم...ـ سالم عزیزم... 

 همکارش پرسید:
 ـ کجا ایشاال؟

 ـ نسترن برام وقت دکتر گرفته.
 ـ دکتر واسه چی؟

زنم، وقتی خارش  جوش چرکی میمنم مثل جبار ـ چند وقته 
 .شم کالفه میبدجوری گیرن  می

 رسید:همکارش آهسته پ
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 ؟جوشِ اونجاـ 
 گفت: تر سرگرد سر تکان داد. همکارش آهسته

 به جونِ خودم نکبتیِ این سلیطه است.ـ 
 شه میندازی کول این بدبخت. چی میـ تو هم که هر

 شد، گفت: همکارش با صدایی که به سختی شنیده می
ای هم هست؟  ـ مگه شوهرت بجز این بدبخت با کس دیگه

 گرفته دیگه.خوب مریضی رو از این 
جنبش ماند و  ناکجا بیسرگرد به فکر فرورفت. دقایقی خیره به 

وشی را روشن کرد و ش زنگ خورد به خودش آمد. گا وقتی تلفن
 ش نزدیک کرد و گفت:ا آن را به گوش

 افتم... ـ سالم... بله... باشه، االن راه می
پرونده عنوان نشانه الی  هایش را به را قطع کرد. یادداشت گوشی
گرداند و در آن را قفل کرد. کمد باز ، آن را بست و بهگذاشت

ش را برداشت، برگة مرخصی را درون آن گذاشت و پس از ا کیف
خداحافظی با همکارش بیرون رفت. در خیابان مقابل پاسگاه سوار 
خودرو خود شد و راه افتاد. از چند خیابان گذشت و خود را به 

ش را آراست، پوششی رفت، روی و مویند. شتابان دوش گخانه رسا
های شاد برگزید، خود را به پارکینگ ساختمان  شیک با رنگ

رساند و سوار بر خودرو خانه را ترک کرد و شتابان به جایی رفت 
 که سعید منتظرش بود.

رستوران شد و دقایقی بعد وارد لژ  با خودرو وارد پارکینگ کافه 
زرو کرده بود رفت. مخصوص شد و به طرف میزی که سعید ر

شوازش شتافت. دست سعید با دیدن او از جا برخاست و به پی
یدند و آرام گرفتند. روی یکدیگر را بوس وش همگشودند و در آغ
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خندان پشت میز نشستند. سرگرم خوش و بش بودند که 
خدمت از راه رسید و سفارش گرفت و رفت. دقایقی بعد آنچه  پیش

ش را ا بود. تا نسرین لیوان نوشیدنییز سفارش داده بودند روی م
 ای نوشید، سعید گفت: برداشت و جرعه

 ده. ـ عزیزم انگار اون خانوم داره واسه تو دست تکون می
 ـ کدوم خانوم؟

ش را سربا دست به سوی راست نسرین اشاره کرد. تا سعید  
رنگ از رخسارش پرید. به تندی سر  چرخاند، چشمانِش گرد شد و
 برگرداند و بغض کرده گفت:

 کنه؟ ـ بدبخت شدیم سعید... این زنیکه اینجا چه غلطی می
 ـ کیه؟

 ـ سروان مخبره؟
 اش کرده؟ همونی که شوهرت صیغه ـ

ش را برداشت. رنگ از ا نسرین دستپاچه از جا جهید و کیف
د. وشده برخسار سعید هم پرید ولی او سر جایش میخکوب 

رو برگرداند نسرین حس کرد کسی پشت سرش ایستاده، تا 
ش خورد. سرش گیج رفت و برای ا کشیدة محکمی به گوش

ای چهرة درهم و خشمگین شوهرش را دید و تا به خود  لحظه
ای درآمد و روی زمین درپی مشت و لگد از پ های پی بیاید با ضربه

ین دردی جانکاه در آمد و لگدهای سنگ ش باال نمیا افتاد. نفس
ای گوشخراش چیزی  پراکند. بجز همهمه جای پیکرش می جای
 دید. انگیز می هایی هراس ش هم تنها سایها شنید، چشم نمی

دارِ همراه سرهنگ مراقب بودند که کسی مزاحم  سرباز و درجه
 د برشان نشود. سروان مخبر هم لبخن اجرای عدالت از سوی رئیس
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همسرش سرهنگ پس از اینکه حسابی  ود.لب به تماشا ایستاده ب
کنان به سوی سعید که همچنان در  پوف را لت و کوب کرد، پوف

 جایش خشکیده بود چرخید و با خشم غرید:
زنی مرتیکة د... بالیی سرت بیارم که از به  ـ زن شوهردار تورمی

 دنیا اومدنِت پشیمون بشی.
حرکت  بینگاهی به نسرین انداخت که با سر و رویی خونین، 

کرد. سر به سوی سروان مخبر  روی زمین افتاد بود و خرخر می
 چرخاند و فرمان داد:

 ـ این زنیکه رو برسونِش خونه و پیشِش بمون تا بیام.
 ـ چشم قربان.

سروان دو نفر از کارکنان زن کافه را صدا زد و فرمان داد نسرین 
پس از نگاه  را از زمین بلند کنند. جلو رفت و کیف او را برداشت و

کردن به درون آن، در حال راه افتادن رو به کارکنان کافه آمرانه 
 گفت:

 ـ بجنبین بیارینِش.
کارکنان کافه زیر بغل نسرین را گرفتند و در حالی که پاهای او 

اش ردی از خون بر جای  شد و پیکر زخمی به زمین کشیده می
بردند. سرهنگ گذاشت او را پشت سر سروان به سوی آسانسور  می

ر کرد، پس از بسته شدن د که خشمگین با نگاه آنان را دنبال می
که از خشم دندان به هم  آسانسور به سوی سعید چرخید. درحالی

سایید آستین باال زد. پیرمردی که به ظاهر مدیر کافه بود با  می
 دودلی پیش رفت و با صدایی لرزان گفت:

 سرهنگ... ـ جناب
 واسه تو هم دارم، به وقتِش.ـ خفه شو مرتیکه، 
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 رد و پا پس کشید. انگارپیرمرد به سختی آب دهانش را فرو ب
گرد مرگ در کافه باریده بود، سکوتی سنگین فرمانروا بود و 

جنبیدند، گویا  کدام از زنان و مردانی که آنجا بودند از جا نمی هیچ
 جان بودند. سرهنگ پس از باال زدن آستین به هایی بی پیکرک

همان دم در اشاره کرد.  چرخید و به آنان دار سرباز و درجه سوی
آسانسور باز شد و دو سرباز مسلح بیرون آمدند، یکی جلوی در 
آسانسور ایستاد و دیگری رفت جلوی پلکان قرار گرفت. سرباز و 

داری که با اشارة سرهنگ راه افتاده بودند، پیش رفته، دست  درجه
او را برخیزاندند و در برابر سرهنگ  هعید انداختزیرِ بازوهای س

سو چرخاند و مشت بر  سو و آن ایستاندند. جبار سرش را به این
کف دست دیگرش کوفت، گامی پیش گذاشت و مشت محکمی بر 
ترقوة سعید زد. گویا به یکباره جان به پیکر او باز آمد. ناگهان 

که او  مورانیآغاز کرد تا خودش را از چنگ مأفریاد کشید و تالش 
 را محکم نگه داشته بودند رها کند.

وی سرهنگ به هیجان آمد و همانند بوکسوری که جل
پی مشت بر سر و در کنان پی پوف بوکس قرار گرفته پوف کیسه

اوز کوفت که به قلمرو اقتدار و مالکیت او تج صورت و تن مردی می
 کرده بود و راه گریزی نداشت.

ه زیر مشت و لگدش را کتک زد توانست مرد افتاده ب جبار تا می
ند. پس اش خوابید. فرمان داد او را بیرون ببر و وقتی حسابی حرص

سرهنگ زبان کشان بردند.  جان سعید را کشان پیکر نیمه از اینکه
به تهدید و ناسزا گشود و از همة زنان و مردانی که در کافه بودند 

رو به  های شناسایی خود را بیرون بیاورند. سپس خواست کارت
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سربازی که جلوی آسانسور ایستاده بود کرد و با صدای بلند 
 پرسید:

 ـ ماشینا رسیدن؟
 ـ بله قربان.

ترین   داد به سوی نزدیک سرهنگ در حالی که آستین پایین می
روی  میز رفت. کنارش ایستاد و با خشم به دختر زیبایی که روبه

نگریست، چشم  میجوانی چهارشانه نشسته بود و خونسرد او را 
پریده سر  دوخت. بینی باال کشید و رو به سوی مرد جوانِ رنگ

 چرخاند و با صدایی بم و تودماغی پرسید:
 ـ با خانوم چه نسبتی داری؟

 تا پسر دهان باز کند، دختر پاسخ داد:
 ـ به تو چه مربوطه؟

 ـ از تو نپرسیدم.
 ـ فکر کردی شهرِ هرته که هر غلطی بخوای بکنی؟

 م چشم داشته باشه...کسی به ناموسَ ـ اگه
ت ِتو گیر انداختی مبارکِ . زن احمقمتو بذار باالتر قَشَمشَالکُ ـ

نم بیان خودت و ز مییه زنگ  بخوای غلط زیادی بکنی باشه...
 جایی که عرب نی انداخت. هاتو ببرن نوچه

 ـ دختر کی هستی؟
 ـ از اون بپرس تا حالیت کنه.

سرش را نگاه کرد. پیرمردی که سرهنگ سر چرخاند و پشت 
تر جرأت نکرده بود حرفی بزند، شتابان پیش رفت و چیزی  پیش

در گوش سرهنگ گفت. او زیرچشمی دختر را نگاه کرد. دندان به 
 هم سایید، هیچ نگفت، راه افتاد و به سوی آسانسور رفت.
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4 

طنین  ها ها و چلچراغ چراغآوای موسیقی جاز در سالن روشن از 
رسید و کسانی که در آن  انداخت. همه چیز آرام به نظر می می

 کردند که بسیار خوشبخت می سرای دنج گرد آمده بودند وانمود
های ریز، دست روی دست یکدیگر  ها، خنده پچ هستند. پچ

گذاشتن و آهسته فشار دادن، چسباندن زیرمیزی پاها به هم، 
، گاه دراز گاه زبان ،های از دور بوسه ها، کردن هلب غنچ ها، چشمک

هایی بودند از  لب ورچیدن و پشت چشم نازک کردن، همه نشانه
ی پیچیده در فضابوی خون  کس از انگار هیچ .دلخوشی و کامیابی

 آزرده نبود. بستة کافه
ه با آرامش سرگرم پاک کردن دختری باالبلند و پسری کوتول

سو  سو و آن ینعشوگرانه تی به ا .آلود کافه بودند خون کف
های خونریزی ددمنشانة رخ  نهپاکسازی نشا کشیدند و برای می

هماهنگ با ریتم موسیقی و با هم،  کردند. هیچ شتاب نمی داده
سراندند و  های سفید و درخشان می های خود را روی سرامیک تی

یی ها دادند، شکلک ای که به آنها می های هنرمندانه گاه با چرخش
 ساختند. با رد خون می

به ماجرای  سرهنگ بگومگو کرده و با تهدید دختری که با
آمده پایان داده بود، سیگاری به لب گذاشت، مردی که  پیش
اش  درنگ دست در جیب کت تابستانی بی ش نشسته بودروی روبه

فرو برد، فندکی طالیی بیرون آورد و با دستی لرزان سیگار دختر 
ش جعبة سیگار را روی میز به ا را روشن کرد. دختر با سرانگشتان
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سوی مرد جوان سُراند. مرد جعبه را برداشت و سیگاری از آن 
و سرش  درآورد و بر لب گذاشت. دختر سیگارش را بر لب گذاشت

خواست با فندک سیگارش را روشن کند،  را جلو برد، مرد که می
لبخندی زد و دست پایین برد، سرش را پیش برد و لبة سیگارش 

نفس عمیقی کشید،  ن سیگار دختر چسباند. دختررا به لبة سوزا
کشید و سیگارش را سر سیگارش سرخ شد، مرد هم نفس عمیقی 

رد. هر دو همزمان دود دخترش روشن ک آتش سیگار دوست با
 شان را به صورت یکدیگر فوت کردند. مرد پرسید: انباشته در دهان

 مرگ من بگو بابات کیه؟ـ 
دختر خود را پس کشید و به پشتی صندلی لمید، پشت چشم 

ای از  هایش از دور بوسه نازک کرد و با غنچه کردن لب
 پسرش گرفت و پاسخ داد: دوست

 ـ ندونی بهتره.
 راحتی عزیزم... یه اعترافی بکنم؟ـ هر جور 

 دختر خندید و با لحنی سرشار از تمسخر گفت:
 ـ چراکه نه!

 ترسم. ازت می ـ
 ـ خوبه.

 ذاره. مون تأثیر منفی می ـ خوب نیست... رو بیزینس
پسر، بیزینس مال منه... اینو هیچ وقت مون؟... آقا ـ بیزینس
 فراموش نکن.

 ـ همه کارا و مسئولیتا با منه...
 ـ هیس... تو نوکر منی.

 ـ چی؟
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 دختر چشمکی زد و پرسید:
 گی نوکرِتَم؟ دم بهم نمی به ـ مگه دم

 پسر خندید و گفت:
 ای بود. ـ نوکرتم به موال... شوخی بامزه

م ت به اندازة گلیمِت باشه... خوشـ شوخی نبود عزیزم، حواسِ
م داری، چایی نخورده بیزینسنقشی که تو نمیاد در زمینة 

 خاله بشی.پسر
 ـ یعنی چی؟

ـ دختر تکانی خورد، آرنج بر روی میز نهاد، پکی به سیگار زد و 
 دود را آرام به صورت پسر فوت کرد و آهسته گفت:

مزایا  ،با حقوقهفته،  کنی، هر هفت روز ـ تو واسة من کاری می
 و حاشیة امنیت حسابی.

 پوزخند زد و افزود:
 .ها ـ و البته برخی شب

مرد جوان نمایان شد. سرش را پایین انداخت و  اخم در چهرة
پکی عمیق به سیگارش زد ولی دود را بیرون نداد. دختر که با 

ش را پیش ا نگریست، کمی صندلی چشمانی درخشان او را می
 مرد جوانفشار داد.  کشید، دست زیر میز برد پای پسر را

 زد. دختر پرسید: کیزیرچشمی نگاهش کرد و به زور لبخند
 وبی؟ـ خ

 پسر سر جنباند و از جایش برخاست. دختر پرسید:
 ـ چه خبره؟

 ـ باید برم دستشویی.
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دختر سیگارش را در زیرسیگاری خاموش کرد و هیچ نگفت. 
دقایقی بعد  پسر سیگارش را در زیرسیگاری گذاشت و راه افتاد.

در آسانسور باز شد و  گشت، که مرد جوان از دستشویی بازمی
اندام پشت  آن بیرون آمد. دو مرد ورزیدة درشتپیرمردی چاق از 

که انگار جا خورده بود با تعجب به  رفتند. پیرمرد سر او پیش می
کنان  فس فس نگاهی انداخت. کشیدند نیم دختر و پسری که تی می

ش به دختری افتاد که رفت که چشم و آهسته پیش می
میز او پسرش را حسابی چزانده بود. راه کج کرد و به سوی  دوست

 رفت. دختر با دیدن او از جا برخاست و سالم داد:
 آقا. ـ سالم حاج

 ـ سالم به روی ماهِت... خوبی؟
 ـ شکر.
 آقا چطوره؟ ـ حاج

 خانم رفته تایلند. ـ خووووب... با حاج
 پیرمرد نخودی خندید و گفت:

 ـ خوب جاییه.
 ـ بعله.

ش برد مدیر کافه شتابان و دست به سینه از راه رسید، دست پی
و دست پیرمرد را گرفت، خم شد و بوسه بر آن دست چاق و 

 چرب زد و چاپلوسانه گفت:
آقا، خیلی وقت بود زیارتتون نکرده  نوازی کردین حاج ـ بنده

 بودیم.
 پیرمرد سر جنباند و گفت:

 ـ پیش پای کی قربونی کشتین؟
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ـ اگه خبر داشتیم تشریف میاین حتماً پیش پاتون قربونی 
 کشتیم. می

 ـ چه خبر شده؟
آقا.  تون... البته قابل عرض نیست حاج کنم خدمتِ ـ عرض می

 کنم مصدع اوقات بشم. وقت جنابعالی طالست، جسارت نمی
 پیرمرد سر جنباند و آهسته گفت:

مهمون دارم... چندتا از دختراتو توجیه کن که کم  امروزـ 
 نذارن.

 .ـ چشم قربان
خواست بنشیند. راه افتاد و به آقا با اشارة دست از دختر  حاج

داری از  و فاصلة معنی بود بزرگی که جلوی پنجره سوی میز مجلل
کنان  بازی رفت. مدیر به سوی کارکنانی که بازی دیگر میزها داشت

رفت و با صدایی خفه غرید و خواست بجنبند.  دکشیدن تی می
ستور خود را به بخش ویژة کارکنان رساند، با نام بردن از سه تن د

شان بروند. چهار دختر را  داد که تی بردارند و به کمک همکاران
هم به نام فراخواند و دستور داد به دفترش بروند و منتظر باشند. 

آقا را تزئین کنند و در  به چند تن دیگر هم فرمان داد که میز حاج
کنندگان خوراک و  سالن خوشبوکنندة هوا اسپری کنند. به تهیه

هایی کرد و راهی دفترش شد تا  م سفارشنوشاک و دسر ه
 آقا توجیه کند. دخترها را برای پذیرایی از مهمان ویژة حاج

 فه پدیدار شد و با سرعت فضایتکاپویی در میان کارکنان کا
موسیقی عربی کافه تغییر کرد. موسیقی جاز هم جای خود را به 

سفید در دفترش برای چهار دختری که از میان  داد. مدیر ریش
کرد تا آنان بیش از پیش  کارکنان کافه برگزیده بود سخنرانی می
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آشنا شوند، مبادا با خطایی  دها و نبایدهای پذیرایی ویژها بایب
هم تأکید کرد که  شان آجر شود. در پایان سخنرانی نادانسته نان
ِتمام  دخترها برای پذیرایی از مهمان ویژه سنگ انتظار دارد

خوبی به آنها  آقا راضی باشد پاداش که اگر حاج بگذارند، وعده داد
خواهد داد، از طرف دیگر تهدید کرد که اگر مهمانانش راضی 

 شان را خواهد کند. نباشند پوست
هنگامی که دخترها را مرخص کرد و آنان به سوی در دفتر راه 

یکی از دخترها را نگار مدیر کارکشته چیزی به یاد آورد، افتادند، ا
به نام فراخواند. نیلوفر ایستاد و به سوی او چرخید. مدیر با اشارة 

سه  شت،دست از او خواست پیش برود. نیلوفر به سوی مدیر بازگ
مدیر روی کاناپة راحتی  کنان بیرون رفتند. پچ دختر دیگر پچ

ة مقابلش فر خواست روی کاناپنیلونشست و با اشارة دست از 
 سفید گلو صاف کرد و گفت: بنشیند. تا نیلوفر نشست، مدیر ریش

 ـ حال بابات چطوره؟
 نیلوفر آه کشید و پاسخ داد:

 چیزشو به هم ریخته. درمانی همه ـ خوب نیست، شیمی
 ـ بندة خدا... چه یلی بود واسة خودش... ای روزگار... ای روزگار.

 کان داد و سخن از سر گرفت:سرش را با افسوس ت
کاری  خواد امروز خودتو حسابی نشون بدی، اینجا تازه دلم میـ 

و الزمه یه چیزایی رو بدونی. ما مهمون ویژه زیاد داریم، همه 
 فهمی که؟ گنده، می کله

 ـ بله.
ـ آها... بعضی از همکارات هنوز یه سال نیست که اینجان ولی 

، حساب پر از پول... در عوض بار خودشونو بستن، خونه، ماشین
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شون  عرضه هستن، چند ساله اینجان و هنوز هشت بعضی دیگه بی
شونه. همین شیدا، خیلی زرنگه، هر شبی که با مهمونای  گرو نُه

فهمی  کنه. می ره، اندازة ده سال حقوق من ازشون می ویژه دَدَر می
 گم؟ که چی می

 ـ بله.
کرده و باهوش  سرتری، تحصیلـ آها... تو از این ورپریده خیلی 

کنه، فرصتی که  هم که هستی، شانس یه بار به هرکس رو می
ِتو بچسبون وگرنه باید یه  داری رو از دست نده، تا تنور داغه نون

 گم؟ فهمی که چی می ، میدو بزنی عمر دنبال نون سگ
 ـ بله.

 ـ آها... برو خودتو آماده کن، شاید امروز روزِ تو باشه.
دقایقی بعد،  ز جا برخاست، تشکر کرد و بیرون رفت.نیلوفر ا

ان خبر دادند که مهمان ویژه از راه ورودی ساختم هنگامی که از
رسیده، چهار دختر آراسته کنار در آسانسور به صف شدند و چشم 
 به نمایشگر آسانسور دوختند. هنگامی که شماره به چهل رسید،

شان  ای سفید و درخشانه دندان بجز نیلوفر نیش دخترها باز شد و
. مدیر کافه شتابان از راه رسید و جلوی در آسانسور گشتنمایان 
اندام  درشت سالمند و مردیایستاد. در آسانسور باز شد و  خبردار

با لباس عربی و عصایی زیبا پا پیش گذاشت و وارد کافه شد. مدیر 
درنگ با صدای بلند سالم و خوشامد گفت. مرد عرب و  بی

تر بود  نش درنگ کردند. دختری که به در آسانسور نزدیکهمراها
گل کوچک و  گرانه سر خماند و دسته گامی پیش گذاشت و عشوه

بسیار زیبایی را به مهمان تقدیم کرد. مرد عرب خندان سرجنباند، 
یکی از همراهانش که آنها هم لباس عربی به تن داشتند گامی 



56 

 

رد. دختر دیگر جلو شکر کگل را گرفت و ت پیش گذاشت و دسته
نوازی به مهمان پیشکش کرد، همراه  رفت و گلدان مینای چشم

مرد آن را هم گرفت ولی هیچ نگفت. پس از پا پس کشیدن 
که سینی زرینی در  دومین دختر به پیشواز شتافته، دختر سوم

دست داشت و در آن ظرف بلوری انباشته از انگبین و گُرزک 
شان دهانش را  یش رفت تا مهمانپ چوبی زیبایی نهاده بودند،

 شیرین کند. زیباروی خندان با آوایی چرب و نرم گفت:
 تونو شیرین کنید. ـ بفرمایید دهنِ

ای کرد، دست پیش برد، گُرزک چوبی را  مهمانِ اخمو سرفه
برداشت، آن را درون عسل فرو برد، چرخاند و بیرون کشید و در 

گرزک را بیرون آورد  . چشمانِ درشتش را گرد کرد،دهان گذاشت
و دوباره درون عسل فرو برد و چرخاند و آن را در دهان گذاشت، 
هومی کرد و برای بار سوم کارش را تکرار کرد و سپس گرزک را 

کمی  در سینی گذاشت. وقتی به نشانه رضایت سر جنباند، دختر
ش بازگشت. پسکی به جای سر خماند و همانند همکارانش پس

آنکه لبخند بزند با اشارة دست به مهمان  بی نیلوفر جلو رفت و
ش بروند. راه افتاد و با راهنمای آنها است و باید دنبال فهماند که

ها  هایی استوار به سوی میز مجلل رفت. عرب سری افراشته و گام
ش رفتند. به میز که داشتند به دنبال شم از او برنمیهم که چ

ت تا به پیشواز بشتابد. نزدیک شدند، پیرمرد میزبان از جا برخاس
نیلوفر یک گام مانده به آن میز ایستاد، چرخید و با دست به 
مهمانان نشان داد که آنجا جایگاه پذیرایی از آنها است. سپس 

 مصافحهگامی پس رفت تا میزبان و مهمان فضای کافی برای 
 داشته باشند.
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 های یکدیگر را گرفته و دوستانه دو مرد سالمند و خندان دست
ند. میزبان ه عربی رد و بدل کردفشرده و تکان دادند و سخنانی ب

پس از رها کردن دست مهمان با اشارة دست جایگاه او را نشان 
داد. پس از نشستن آن دو، نیلوفر جلو رفت و همراهان مرد مهمان 

دخترانی که وظیفة پذیرایی را به سوی میز دیگری راهنمایی کرد. 
های  ه بود، آمدوشد آغاز کردند تا خواستهآنان گذاشته شد به عهدة

 مهمانان را برآورده کنند.
کرد،  نوازی را با دقت رعایت می نیلوفر با اینکه آداب مهمان

نگریست،  نشاند، به چشم مهمانان نمی لبخند بر لب نمی
ی ها و نگاه ها گرفت و به اشاره هایشان را گاه نشنیده می پرسش
 کرد. دارشان توجه نمی معنی

شد، شمار بیشتری از کسانی که  تر می هرچه وقت ناهار نزدیک
رسیدند و در جایشان مستقر  میزهای رزرو شده داشتند از راه می

ای گوشنواز با ریتم تند موسیقی عربی درآمیخته  شدند. همهمه می
شد تا اینکه هنگام  بود. روی میز مهمان ویژه مدام پر و خالی می

بارة میز و چینش  خالی شدن چندین سرو ناهار فرارسید. پس از
های مختلف روی آن، هنگامی  های انباشته از خوراکی تازة ظرف
خرام خوراک ویژه را از آشپزخانه بیرون  داران خوش که مهمان

ها را به سوی  آوردند، بویی خوش در فضای سالن پیچید و نگاه
ی ای درگرفت و نگاه برخی به سو پچه دختران خرامنده کشاند. پچ

 میز ویژه چرخید.
زد  اش می گاه سری به مهمانان ویژه رستوران گاه و بی مدیر کافه

چرخید تا مطمئن شود که همه چیز بر  و چاپلوسانه گردشان می
زد و  وفق مرادشان است. گاهی هم سری به برخی مشتریان می
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ش به کرد تا نشان بدهد که حواس بش میو شادمانه با آنها خوش
 آنان هم هست.

کارش را انجام  در جنبش بود و یخنیلوفر آرام و سرد چون کوه 
و هر بار از  دارند چشم از او برنمیها  ش بود که عربداد و حواس می

هم چند بار تالش  شان شیخکنند.  می پچ پچ شود میزشان دور می
چهره  زبانی سر سخن را با او باز کند ولی دختر خوش کرد با چرب

نشان داد که گستاخ  به آن مهمانسنجیده،  ی کوتاه وهای با پاسخ
 .استی ای دست نایافتن نژاده

چشیده  پذیرایی از مهمان ویژه بهتر از آنی که مدیر سردوگرم
های  به گونهش میزبان و مهمانان رفت. میتوقع داشت پیش 

شدند قند در دل  دادند و باعث می مختلف رضایت خود را نشان می
درپی  نمود. پی ار شادمان و سرزنده میآقای مدیر آب شود. او بسی

رفت. با  سو می سو و آن مالید، خندان به این دست به هم می
ها،   ها، نوشیدنی ها دربارة کیفیت خوراکی زبانی از مشتری چرب

 کرد. وجو می دسرها و رضایت از پذیرایی پرس
ای همسان پیشواز انجام گرفت.  رفتن مهمانان ویژه بدرقه هنگام
رستوران را  آقا مدیر کافه ها، حاج پس از رفتن عربدقایقی 

اش داد. از جا  فراخواند، خندان از او تشکر کرد و کاغذی به دست
یز که پشت میز دیگری ش نبرخاست. تا او بلند شد، همراهان

درنگ از جا برخاستند. مدیر که از شادی در  بی نشسته بودند
گویان تا دم آقا و مجیز گنجید پشت سر حاج پوست خود نمی

ش سوار آسانسور شدند تا ا آقا و همراهان آسانسور رفت، وقتی حاج
دست به سینه کمر خم کرد و پس از بسته در بسته شود چند بار 

اش  شدن در آسانسور بشکنی زد و درحالی که برگه را در دست
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داد. به سوی دفترش رفت. در راه به یکی از کارکنان  تکان می
 ر را فرابخواند.فرمان داد که نیلوف

پنداشت که  نیلوفر پس از دریافت پیام مدیر به دفتر او رفت. می
ش به هنگام پذیرایی از به خاطر خشکی رفتار و سردی گفتار

بازخواست خواهد شد. خودش را آماده کرد که از  مهمانان ویژه
عملکردش با قدرت دفاع کند. به در اتاق مدیر رسید. نفس عمیقی 
کشید و انگشت بر در زد و با شنیدن صدای بفرمایید گفتن مدیر، 
دستگیره را گرفت و پایین برد. به درون رفت و سالم داد. مدیر 

لوفر در را بست و زد. نی درپی بشکن می رقصید و پی داشت می
سر به سوی نیلوفر شتافت و برایَش  سفید سبک پیش رفت. ریش

هایش را جلو گرفت و پا پس گذاشت. مرد  آغوش گشود، او دست
ای که در دست داشت را باال  متوقف شد و ابرو در هم کشید. برگه

 گرفت و تکان داد و گفت:
 رش.ات خوابیده دختر... بیا بگی ـ شتر شانس پشت در خونه

 هایش را پایین آورد و پرسید: نیلوفر دست
 ـ این چیه؟

 مرد نگاهی به آن انداخت و گفت:
 بختیه... بگیرش. ـ کلید گنج خوش

نیلوفر جلو رفت و برگه را گرفت و نگاهش کرد، رویش نوشته 
 بود: هتل آزادی، اتاق... ابرو در هم کشید و پرسید:

 ـ این یعنی چی؟
 شانس. منتظرته فرشتة خوشـ شیخ دل بهت باخته، شب 

 ـ غلط کرده مرتیکة گُ...
 گی واسه خودت؟ ـ چی می
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 نیلوفر خشمگین به او چشم دوخت و پرسید:
 کشی مرد ناحسابی؟ غیرتِت کجا رفته؟ ـ خجالت نمی

ـ پیاده شو با هم بریم بچه... منو بگو که همة فکر و ذکرم اینه 
کنه واسه  شَم میکه دختر رفیقم به نون و نوایی برسه... چه تر

دونی اگه امشب شیخو راضی کنی و فردا بره پای قرارداد،  من... می
 چقدر گیرت میاد؟

 نیلوفر سر جنباند و گفت:
 ـ برات متأسفم.

 برگه را انداخت، چرخید تا برود که مدیر داد زد:
 ـ وایستا ببینم.

 گفت:نیلوفر ایستاد ولی به سوی مدیر نچرخید. مرد 
کنه،  مون می رد کنی حاجی بیچاره ـ اگه دعوت شیخو

 فهمی؟ می
 نیلوفر راه افتاد. مدیر داد زد:

 ـ یه کاری نکن اون روی سگ من باال بیاد دختر.
توجه به تهدید او در را باز کرد و بیرون رفت و در را  نیلوفر بی

محکم کوبید. از پیچیدن صدای کوبیده شدن در، سر کسانی که 
چرخید. دختر خشمگین به اتاق در سالن بودند به سوی صدا 

کارکنان رفت، خودش را به رختکن رساند و لباس عوض کرد. 
 وجو کردند که چه شده پاسخ نداد و به هرچه همکارنَش پرس

ش درنیاید. داشت با ا سختی خودش را کنترل کرد که اشک
کرد که مدیر وارد رختکن زنانه شد و  ش خداحافظی میهمکاران

یلوفر بیرون بروند. نیلوفر هم همراه بقیه راه دستور داد همه بجز ن
افتاد. مرد جلو رفت و دست او را گرفت. دختر خشمگینانه دست 
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ای به  شیدهدرنگ با تمام قدرت ک از دست او بیرون کشید و بی
 :گوش مرد زد و فریاد برآورد

کنم مرتیکه... جرأت داری  ـ بخوای غلط زیادی بکنی رسوات می
 بهم بزن تا بهت بفهمونم با کی طرفی.یه بار دیگه دست 

ش پریده بود، برافروخته از خشم دندان  مرد که رنگ از رخسار
کمی به جلو خم شد و تا او به  به هم سایید و هیچ نگفت. نیلوفر

ش . با خشم انگشتِ اشاره برایانداخت شف به رویتُ خود بیاید
هم  مدیر تحقیر شده، در رو برگرداند و رفت. سپس جنباند و

کدامن را از شکسته و درمانده دست باال برد آبِ دهان زیباروی پا
ش مالیده شده بود چهرة آلودة خود زدود. نگاهی به آنچه به دست

انداخت و سر جنباند. ناگهان انگار از خواب پریده باشد، متوجه 
نگرند.  زده او را می شد که همکاران نیلوفر در اتاق هستند و شگفت

اش طغیان کرد و زبان به ناسزا گشود. دخترها  خشم فروخورده
 زده از شنیدن ناسزاهای چارواداری از اتاق گریختند. شرم

بود،  نیلوفر که تا سوار شدن به آسانسور خودش را کنترل کرده
ش سرازیر شد. ا ش ترکید و اشکا با بسته شدن در آن بغض

قف رستوران تا طبقة همکف برج بدون تو آسانسور اختصاصی کافه
 ،پایین رفت. هنگامی که در آسانسور باز شد، دختر دلشکسته

آنکه نگاهی به  هایی بلند از البی گذشت و بی با گام ریزان اشک
رو گذشت  نگهبانان ورودی برج بیندازد بیرون رفت، از عرض پیاده

و کنار خیابان ایستاد و برای یک تاکسی زرد دست بلند کرد. 
اد. تا راه افتاد تاکسی حرکت کرد و تاکسی کمی جلوتر از او ایست

خواست جلوی برج بایستد توقف نکرد و  دور شد. نیلوفر که نمی
 کنار خیابان به پیش رفتن ادامه داد.
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رفت که  ش میریزان کنار خیابان پی سر به زیر افکنده و اشک
ش پیچید. کمی به خودروهای پارک ا صدای موتوری در گوش

ر شد تا مبادا موتوری با او برخورد ت شده در کنار خیابان نزدیک
شد، دختری که پشت  کند. هنگامی که موتورسوار از کنار او رد می

ش ا یف نیلوفر را از دوشراننده نشسته بود چنگ انداخت و ک
نیلوفر کشان دور شد.  قاپید. به یکباره سرعت موتور زیاد شد و زوزه

نتوانست فریاد بکشد.  ش را بلند کند امازده تنها توانست دست بهت
ش بند آمده بود. به یکباره به خود آمد و همانند تیر انگار زبان

 قاپ دوید و فریاد زد: جسته از کمان به دنبال موتورسواران کیف
 ـ آی دزد... آی دزد... بگیرینِش...

رو به خیابان دوید و تالش کرد موتورسواران  از پیادهجوانکی 
ه بر ترک موتور کیف دزدیده شده را دزد را بگیرد که دختر نشست

ای کشید، در حالی که چشم به  به دستِ به دست کرد، نیمچه
رسید دوخته بود، آن را باال برد و  دست جوانکی که داشت به او می

ت پس کشید ولی فریاد کشید. جوانک از ترس زخمی شدن دس
ش گرفت. آخی گفت و پا سست کرد و نوک نیمچه به دست

اش را باالی سرش  ایستاد. دختر سارق نیمچه زنان نفس نفس
توری بسیار خورده رسید، مو چرخاند. وقتی نیلوفر به جوانک زخم

زنان ایستاد و با حسرت دزدهایی که به  نفس دور شده بود. نفس
شدند را با نگاه دنبال کرد. دختری که ترک موتور  سرعت دور می

و برایشان زبان درازی نشسته بود سر برگرداند و آن دو را نگاه کرد 
 کرد.

به دستِ خونین جوانک و نگاهی دیگر به چهرة  نیلوفر نگاهی
 اش انداخت و گفت: کرده عرق
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 ـ ببخشید که شما رو هم انداختم تو دردسر.
ـ شما ببخشید آبجی که نتونستم بگیرمشون... یه آن ترسیدم... 

 زمون شده به خدا. .. آخرِگرگی بود دختره. عجب
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5 
همة  ولی ،کرد و به ظاهر بازی می دوخته چشم به صفحة گوشی

بود که جلوی آخرین باجه نشسته و  ی میانسالش به مردا حواس
 ریز خندان و عشوه د. کارمندبو وگو با کارمند بانک سرگرم گفت

شمار  های تراول را یکی پس از دیگری در دستگاه پول دسته
چید.  گذاشت و پس از شمارش، جلوی مشتری روی هم می می

صدای زنگی از درون کیف که روی پایش بود به گوش رسید. 
 اش اش زد، آن را به گوش گوشی را بیرون کشید، انگشت بر صفحه

 نزدیک کرد و گفت:
 ی نیلوفرجون؟...... شما... خوبمـ الو... سال

 از جا برخاست، رفت جایی ایستاد که در مسیر وزش بادِ خنکِ
 ای که با برگه اش نباشد. درحالی اشد و کسی هم نزدیککولر ب
 زد، آهسته گفت: خودش را باد می سفید
به هر چی زدم امروز هم دارم بُز میارم،  تو چند روزهمرگِ ـ 

تو  پری خانوم... وقتی کیفِ می... تو که با از ما بهترون کاهدون بوده
گی واسه  باز کردم آی حرص خوردم، آی حرص خوردم... چی می

 خودت...
تا دید مردِ میانسالِ نشسته جلوی باجة صندوق آغاز به شمردن 

خاراند  اش را می خیالی باسن که با بی درحالی ،های تراول کرد دسته
ای از هم  شههای شی به سوی در بانک رفت. تا به در رسید، لنگه

 و گفت: دور شدند. بیرون رفت
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باشه... تو که بابا...  خر خودتی بچه... نه ـ الو... الو... صدامو داری...
شو نداری...  گی، اونجای آدم دروغگو... خودتی... عرضه راست می

 آره ارواح بابات...
ش رفت. ا همدست موفرفری به سوی جوانک گوشی را قطع کرد.

کرد موتور را  می یابان نشسته بود و وانمودکنار خ جوانک که
 ای کثیف پارچه با تکه را دید، شراره د، وقتیکن تعمیر می

درون  ش را پاک کرد، ابزارهای ولو روی زمین را شتابانهای دست
پرسد،  فی سیاه ریخت. شراره به او رسید، وانمود کرد آدرس میکی

 به او گفت:ولی 
 ـ بجنب برو سر خیابون واستا.

 به ظاهربا دست به سویی اشاره کرد و  جوانک با خونسری
و پس از  اش را پرسیده بود ه دختر نشانیک نشان داد جایی را
و آن را  دستمال را هم در کیف گذاشت، سرش را خاراند.رفتن او 

را روشن کرد. شراره به آن  د. سوار شد، موتورزیر زین موتور چپان
فروشی ایستاده و گوشی را  یوهه و جلوی مغازة مسوی خیابان رفت

جوانک چند باز  زد. اش چسبانده بود و خندان حرف می به گوش
افتاد و به سوی انتهای خیابان رفت.  گاز حسابی به موتور داد، راه

در جهت مخالف  در ایستگاه اتوبوس طرفه، سر خیابانِ یکنزدیکِ 
جلوی چشم به شراره دوخت که همچنان  د.توقف کر خیابان مسیر
 .بانک بود ش به ورودیا و همة حواس ادهایست فروشی میوه

تند  موقرمز قاپ کیف ، ضربان قلببا پدیدار شدن مرد میانسال
اش  یش را روی دوش انداخت، با گوشا کیف خیالی با بی مرد شد.

رو راه افتاد. شراره پس از درنگی  ای گرفت و در پیاده شماره
رفت و در همان سویی که آن  رو سمت مقابل چرخید و به پیاده
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رفت راه افتاد. در چند قدم مانده به ایستگاه اتوبوس،  مرد پیش می
دوان از عرض خیابان گذشت، خودش را به مردی که  شراره دوان

د و پا به فرار زیر نظر گرفته بود رساند، کیف را از دوش او قاپی
از برابر  . شراره با سرعتزنان به دنبال او دویدگذاشت. مرد فریاد

زند گذشت. تا  کرد با تلفن حرف می ش که وانمود میا همدست
ین پشتِ پا زد. مرد زم وی به امرد به موتورسوار رسید، موتور

کنان از جا کنده  تور غرشدوردرجا زد، مو خورد. موتوری گاز داده،
که چرخ جلوی آن از زمین بلند شده بود حرکت  شد و درحالی

دوان روی  شراره دوان ،ترمزی زد نیش خیابان سرِرانندة موتور کرد. 
 موتور پرید و شتابان گریختند.

در انتهای خیابانی که برعکسِ جهت حرکت خودروها پیش 
دوری زدند و به خیابانی دیگر  رفتند، به میدانی رسیدند، نیم می

 پیچیدند. راننده از سرعت کاست و گفت:
 ـ کجا برم؟

 ا نگاه کرد و گفت:و پشت سرش ر دشراره سر برگردان
 بلند وایستا. ـ پشت اون شاسی

رنگی توقف کرد.  جوانک موفرفری رفت و پشتِ خودروی نارنجی
های تراول را به کیف خودش منتقل کرد،  شراره با آرامش دسته

غلی درون کیف بزرگ را هم برداشت. تا های درون کیف ب پول
 و گفت:ش به کارت شناسایی درون کیف پول افتاد سوت زد چشم

 ـ یارو افسر آگاهی بود.
 جوانک با تندی به سوی او چرخید و گفت: 

 کنی؟ ـ شوخی می
 ـ ببین.
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 کنه. ـ بدبخت شدیم، زیرِ سنگ هم بریم پیدامون می
ها را درون جوی انباشته از زباله انداخت. و  کیفدختر خونسرد 

 گفت:
 ـ بریم.

 ـ کجا بریم، یارو...
ی دنج تا پالک موتور و لباسامونو زنی؟ برو یه جا ـ چقدر زر می

 .عوض کنیم
تا موتور راه افتاد شراره شادمانه جیغ زد. پاهایش را روی 

ز پشت با دو دست سر پسر اخیز شد،  جا کرد، نیم ها جابه جاپایی
بوسید.  را جانانهموفرفری را گرفت، سرش را پیش برد و لپ او 

 پسر گفت:
 ـ ای جونم.

 گفت: شراره دوباره جیغ کشید و
 ـ بریم یه جای حسابی یه چیزی کوفت کنیم.

 ـ مگه نگفتی پالک و لباس عوض کنیم؟
 ـ بعد از اون خره.

 خیلی باحالی. ام... چَشِم عشق آهان... ـ
ش را بغل کرد و ا همدست ،هر دو جیغ کشیدند. شراره از پشت

 ش گفت:ا زیر گوش
 کم ازت خوشم میاد. ـ داره کم

 ای جونم.ـ نوکرِتَم به موال... 
 کثیفه؟ ـ بریم فری

 ـ بریم.
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ش انداخت و ا دختر نگاهی به پیرامونند، به خیابان خلوتی رسید
 گفت:

 اتوبوس وایستا. نـ پشت او
 . پیاده شد و گفت:یستادر در جایی که گفته بود اوتا موت

 ـ بجنب تا کسی نیومده.
پسر پیاده شد و موتور را روی جک کشید و زین آن را بلند 

بیرون  را برداشت و از درونش شال و روپوشای  کیسهکرد. دختر 
پیراهنی از کیسه  و شتابان شال و روپوشش را عوض کرد. کشید

ن را را درون کیسه چپاند و آ پیشین شال و روسریبیرون کشید، 
در جوی  دة موتور راهای بازش پالک درون جوی انداخت. پسر

گوشتی را به  بست. پیچ هادیگری سر جای آن های انداخت و پالک
دوقچة زیر زین انداخت. زین نکیف ابزار بازگرداند و کیف را در ص

 گفت: را سر جایش برگرداند و سوار شد. دختر
 ـ بجنب اینو بپوش.

شرتی که به تن داشت از تن درآورد و در جوی  پسر با عجله تی
 هایش را بست. دختر ت و پیراهن را گرفت و پوشید و دگمهانداخ

وگوکنان از چندین خیابان  گفت ترک او نشست. راه افتادند و
جلوی به خیابان مورد نظرشان رسیدند و گذشتند و سرانجام 

شد  ای که باالی سردر آن عبارت: ساندویچ فریدون دیده می مغازه
را خاموش کرد، پیاده شد و  ایستادند. شراره پیاده شد. پرویز موتور

 آن را روی جک کشید و پرسید:
 خوری؟ ـ چی می

 بندی کنیم تا بعد. ـ فعالً یه سیب بگیر ته
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که  یحالرو گذشت. شراره در رید، از پیادهپرویز از جوی پ
رو نشسته  به دخترها و پسرهایی که در پیاده مالید اش را می باسن

ند نگریست و سپس روی و ایستاده در حال خوردن ساندویچ بود
ی ها با دیدن بسته اش را باز کرد و موتور نشست، زیپِ کیف زین

پیش برد و آنها را نوازش  اش شکفت. دست تراول لبخندی بر لب
آن را برداشت و خاموش کرد. همان دم گوشی نیلوفر زنگ خورد. 

را بیرون  کارت گوشی را باز کرد، باطری و سیم اش کرد. قاب پشت
اخل کیف اب را سر جایش برگرداند، گوشی و باطری را دآورد. ق

مال کاغذی عرقِ نشسته بر انداخت. زیپ کیف را کشید. با دست
اش  کارت را الی آن گذاشت، مچاله ش را پاک کرد. سیمپیشانی

کرد و به سوی سطل آشغال بزرگی که کنار جوی گذاشته بودند 
وی افتاد. ل خورد و درون جپرتابش کرد. دستمال به لبة سط

کششی به پیکرش داد و آخیش  ش را باالی سر برد،های دست
 بلندی گفت.

ی به سوی شراره زمین وقتی پرویز با ظرف انباشته از سیب
کنان  ملوچ بهی گفت و ملچ ش را لیسید، بههای رفت او لب می

جوانک موفرفری ظرف را روی زین ش را به هم مالید. های دست
موتور گذاشت و به سوی مغازه بازگشت تا سُس بیاورد. شراره یکی 

 زمینی چاق و چرب را با نوک دو انگشت های سیب از خالل
درنگ آن را در ظرف انداخت.  ود، بیبرداشت، بسیار داغ ب

ش گذاشت. پرویز بازآمد و ا ش را در دهانا کنان سرانگشتان اوخ اوخ
 پرسید:

 ـ کچاپ یا فلفلی؟
 ـ فلفلی.
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 سُس فلفلی را گرفت و گفت:
 ـ چرا نوشابه نگرفتی؟
 ـ یادم رفت تو نمیری.

اش ریخت، ظرف سُس را روی  پرویز خاللی برداشت، سُس روی
زین موتور گذاشت و رفت تا نوشابه هم بگیرد. شراره خاللی 

و  ش را با سُس پوشاندا برداشت و کمی فوت کرد، چهار طرف
 ش جنبیدن آغازید.ا نیمی از آن را با دندان کند و دهان

های  کثیفه و دیگر مغازه کم جلوی ساندویچی مشهور به فری مک
شد. خودروها دوبله و  فوت که پیرامونش بودند شلوغ می فست

رو و  سوبله کنار خیابان ایستاده بودند. موتورسوارها هم در سواره
ها،  بند کردند. همهمة خالی میرو جایی برای پارک پیدا  پیاده
خودروهای عبوری که به  بوقِ های شکمو و بوق خوش الکی ةهقهق

 شد. دم بیشتر می به دم توانستند پیش بروند، سختی و کندی می
پس از خوردن ناهارِ کنارخیابانی سوار بر اسب آهنین، راهی 

ها را از سر  انه در خیابانزنی شکارچی االی شهر شدند تا پرسهب
کنار جدول  های نزدیک کاخ نیاوران بگیرند. در یکی از خیابان

دوید  سو می سو و آن ند. نگاه شراره به اینایستادند تا بستنی بخور
پوش را در  بزند. وقتی زنی شیک رهگذران و خودروها را دید تا

ش طالفروشی بزرگی دید، چشمان سیاهحال بیرون آمدن از 
رسید. از پلی فلزی گذشت و  میدرخشید. زن بسیار کند به نظر 

هایش  قیمت رساند و سوار شد. شراره لب خود را به خوردویی گران
و  پر را درون سطل آشغال پرتاب کرد را لیسید، ظرف بستنی نیمه

 گفت:
 ـ بجنب باید بریم.
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انداخت و سوار  ش را دورا ظرف بستنیپرویز بدون چون و چرا 
 موتور نشست و گفت: ش کرد. شراره ترکا موتور شد و روشن

 ـ بزن بریم.
هربار پشت ور خودروی آن زن را تعقیب کردند که مدتی دوراد

کن  پاک فروش یا شیشه ایستاد و کودکان دست چراغ قرمز می
داد،  ماشین را پایین می آمدند شیشة ن خودرو او گرد میپیرامو

داد. شراره متوجه شد که  بدون اینکه چیزی بخرد به آنها پول می
برای دادن  ش را روی صندلی جلو گذاشته است وا فن زن کیآ

 ای کشید، د. نقشهکن درپی داشبورد را باز می پی ها پول به بچه
و به پرویز  ش چیزی نوشتا ، رویداش بیرون آور ای از کیف برگه

 فرمان داد که در چهار راه بعدی کنار خودرو آن زن بایستد.
راغ قرمز شد. پرویز طبق وقتی به چهارراه دیگری رسیدند و چ

شراره وانمو . ایستاد دستور کنار خودرویی که زیر نظر گرفته بودند
ای آدرسی  گردد. با صدای بلند از راننده کرد که دنبال آدرس می

اطالعی کرد. خم شد و انگشت به شیشة  پرسید و او اظهار بی
 رسید:خودرو زد. زنِ راننده شیشه را پایین داد. شراره سالم داد و پ

 ـ ببخشید ماموگرافی یاس کجاست؟
 ای پرسید: حالت نگاه زن تغییر کرد با لحن مادرانه

 ـ آدرس کجا رو دادن عزیزم؟
ـ همین خیابون، ده بار رفتیم باال و اومدیم پایین پیدا 

 کنیم. نمی
 تو. ـ ببینم آدرسِ

، شراره دست دراز کرد و برگه را به زن داد، او برگه را گرفت
ش را بیرون آورد. داشت عینک اش فرو برد و عینک کیفدست در 
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زد که شراره کیف را از روی صندلی قاپید. موتور  به چشم می
ت. زنِ غرشی کرده، از جا کنده شد و به سرعت از چراغ قرمز گذش

ش میخکوب شده بود و با دهانی باز مانده راننده هاج و واج در جای
 کرد. نبال میرا با نگاه د هااز حیرت دور شدن دزد

شراره پس از اینکه مطمئن شد که کسی دنبالشان نیست، کیف 
را باز کرد و از شادی جیغ کشید، پرویز هم جیغ کشید و سپس 
قهقهه سر داد. در جای مناسبی ایستادند. شراره هرچه در کیف 

قیمت آن زن منتقل کرد، وقتی پرویز  خودش بود را به کیف گران
 کند لب به اعتراض گشود: متوجه شد که او چکار می

 ـ خر نشو شرار، بندازش بره.
 دونی قیمتِش چنده؟ ـ خر خودتی، می

 افتی. شی و گیر می ـ باز تابلو می
 شه. ـ حواسم هست، آدم عاقل از یه سوراخ دو بار گزیده نمی

 دیا... ـ گوش نمی
 شراره بر سر پرویز زد و گفت:

 خفه... انگار یادت رفته رئیس کیه؟ ـ خفه
پرویز سر تکان داد. شراره کیف خالی شدة خودش را درون 

 جوی انداخت و گفت:
 ـ بریم.

خیابان، شراره از پرویز جدا  راه افتادند و پس از گذشتن از چند
اش  قیمت را روی دوش شد و کنار خیابان ایستاد و کیف گران

اش زن بود، دست بلند کرد.  انداخت. برای یک تاکسی که راننده
 گفت: وی او ایستاد، خم شد وتاکسی جل

 ـ دربست.
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 ـ بفرمایید.
ش به کیفِ و سالم داد. هنگام سوار شدن چشمسوار شد 

ای افتاد که راننده میان پاهایش گذاشته بود. تا نشست  کهنه
 راننده گفت:

 ـ چه کیف خوشگلی؟
 ـ قابلی نداره.

 ش قابله عزیزم... چند خریدی؟ـ صاحب
 آوردن.ور برام  ش، از اونـ نخریدم

 ـ مبارکت باشه... شوهرت آورده؟
 شرار خندید و گفت:
 ـ هنوز شوهرم نشده.

تونی اَزَش بکن، مردا وقتی خرشون از پل بگذره نم  ـ پس تا می
 پس نمیدن.

 و گفت: شراره خندان سر جنباند
 ـ معلومه از شوهرِت دلِ خوشی نداری.

 راننده آه کشید و گفت:
 بری؟ میـ چی بگم... نگفتی کجا تشریف 

 آباد. ـ برو سعادت
 ـ باشه، رو چِشَم.

ش پرت بود و چند ا آه کشید و دیگر چیزی نگفت. حواسراننده 
 بار چیزی نمانده بود تصادف کند. شراره نگاهش کرد و پرسید:

 ـ خوبی؟
 ـ آره.

 ـ مطمئنی؟
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 ـ چطور؟
 کنی. ـ خیلی بد رانندگی می

 ـ یه کم حواسَم پرته.
 ـ واسه چی؟
 نیست. ـ چیز مهمی

 ـ بگو شاید بتونم کمکی بکنم.
 تونه کمکی بکنه. ـ هیچ کس نمی

 چشمانِ راننده از اشک نمناک شد. پرسید:
 ـ اشکالی نداره ضبط رو روشن کنم؟

 .ـ راحت باش
ای به گوش  تا موسیقی آغاز به پخش شد، صدای قارقار خفه

رسید. راننده کمی به جلو خم شد، زیپ کیف زیر پایش را کشید 
. ای را بیرون آورد دست داخلش برد و گوشی کوچک و کهنهو 

 ش چسباند و گفت:دکمة آن را فشار داد و به گوش
جون... قربونت برم... جونم... رو چِشَم... بله...  هین... سالم مَـ الو

باشه چشم... خیالِت راحت باشه... بله... بله... آره گرفتَمِش... آره 
باشه چشم... خیالِت راحت بده...  پیشَمِه... باشه... خدا خیرت

 باشه... خداحافظ.
ش ا ش دور کرد، صدای آژیر در گوشا تا گوشی را از گوش

تاکسی  خواست ش صدای اخطار پلیس که میا پیچید و به دنبال
توقف کند. در آینه نگاه کرد. بنز راهنمایی و رانندگی با چراغ 

بان پارک گردون روشن پشت سرش بود. راهنما زد و کنار خیا
ش را پیش او ا کرد. افسر پلیس با بلندگو از راننده خواست مدارک

ببرد. کمربندش را باز کرد، دست در کیف فرو برد و کیف کوچکی 
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را بیرون کشید. پیاده شد. در را بست و به سوی خودرویی که 
اش متوقف شده بود رفت. شراره سرک کشید و پشت  پشت خودرو

کیف زن  ته دست دراز کرد و لبةست. سپس آهسسرش را نگری
ش را نگاه کرد و با ا ش گرفت و درونا را با نوک انگشتانراننده 

های اسکناس و تراول در ته آن آهسته سوت زد و زیر  دیدن بسته
 لب گفت:

 ـ چه روزی شد امروز.
عقب را نگاه کردن یک وری  کمربندش را شل کرد و به بهانة

رون کیف برد ولی تنها نشست و دست دراز کرد و آن را د
ش به زن راننده بود رسید. چشم ها می ش به اسکناسا انسرانگشت

او را همراه برگة  کرد. وقتی مدارک که با افسر پلیس بگومگو می
شراره خودش را پس کشید و سر  ،ش دادندا جریمه به دست

د. گوشی، برگة جریمه جایش صاف نشست. راننده غرغرکنان بازآم
را درون کیف انداخت. استارت زد. کمربند را  شا و کیف کوچک

بست. ترمز دستی را خواباند و راه افتاد. وقتی خودرو پلیس از کنار 
 شد، راننده زیر لب ناسزایی گفت. شراره پرسید: تاکسی رد می

 ـ واسه چی جریمه شدی؟
 ـ صحبت با تلفن حین رانندگی.

 ـ یه هندزفری بخر که راحت باشی.
جنباند و هیچ نگفت. از میدانی گذشتند و وارد راننده سر 
 ، ناگهانش افزودا شدند. تا راننده تاکسی بر سرعت خیابانی عریض

زیبایی از یک خیابان فرعی بیرون آمد و جلوی خودروی قرمز 
تاکسی پیچید. راننده پا روی ترمز فشار داد. شراره به جلو پرتاب 

خودروی قرمز خورد.  شد و به داشبورد خورد. سپر تاکسی به سپر
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خودرو کمی جلوتر متوقف شد. تاکسی هم ایستاد. راننده دست 
 روی فرمان زد و گفت:

 ـ بخشکی شانس.
زن بسیار چاقی از خودروی قرمز پیاده شد.  بدون اینکه در 
خودرو را ببندد چند گامی پیش رفت. راننده تاکسی سرش را 

 بیرون برد و گفت:
 ـ چیزی نشد خانوم.

ش را برداشت، نگاهی به سپر خودرو خود ا آفتابی زن عینک
 انداخت و با صدایی نخراشیده گفت:

 ین چکار کردی.بچی رو چیزی نشده، بیا ب ـ چی
 ـ شما پیچیدی جلوی من.

 بردی؟ ـ پیچیدم که پیچیدم، مگه داشتی سر می
راننده تاکسی غرغرکنان کمربند را باز کرد و پایین رفت. دو زن 

باال برد و آغاز به تحقیر  را کردند. زنِ چاق صدایش آغاز به بگومگو
شراره دست دراز کرد و کیف رانندة تاکسی را رانندة تاکسی کرد. 

یمان شد. چشم از ها را بردارد. پش برداشت. آن را باز کرد تا پول
داشت. هرچه در کیفِ خودش بود را درونِ  نمیتاکسی بر رانندة

شده را روی  ، کیفِ خالیکیفِ کهنه ریخت. آهسته پیاده شد
سی گذشت و به آن صندلی گذاشت. در را آرام بست. از پشت تاک

آمد دست بلند  سفیدی که پیش می دبرای پرای سوی خیابان رفت.
با خونسردی سوار شد.  موقرمز کرد. پراید پیش پای او ایستاد. دزد

 پراید راه افتاد و دور شد.
گرفت. زن چاق زبان به  بگومگوی رانندة تاکسی با زن چاق باال

ناسزاگویی گشود. گروهی از رهگذران گردآمدند، چند تنی ژست 
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کارشناس گرفته و وارد بگومگو شدند. هیاهو بیشتر شد. هرکس 
خواند پرخاش  داد. زن چاق به هرکس که او را مقصر می نظری می

رانندة تاکسی که کالفه شده بود از زن  گفت. کرد و ناسزا می می
ت که به پلیس زنگ بزند تا بیایند و کروکی بکشند. زن چاق خواس

 اش بود گفت: چاق که گوشی در دست
 ـ زرنگی؟ تو مقصری خودت زنگ بزن.

 شه کی مقصره. ـ پلیس که بیاد معلوم می
 ـ زنگ بزن دیگه.

 ـ گوشی ندارم.
 ـ گداگشنة بدبخت.

 ـ خفه شو زنیکة هرجایی.
 گی هرجایی زنیکة... ـ به من می

ور شد، او هم که حسابی  تاکسی حمله به رانندة زن چاق
عصبانی بود اقدام به ضدحمله کرد. با هم درگیر شدند و هیاهوی 

بزن و بخور دو زن  نما و تماشاچیان بیشتر شد. کارشناس مردانِ
عصبانی سرگرمی جالبی برای رهگذران پیاده و سواره بود. 

آن دو روسری گذاشت.  کس برای جدا کردن آنان پا پیش نمی هیچ
از سر یکدیگر کشیده و چنگ به موهای هم انداخته، با دستی 

کشی آغاز کردند و با دست دیگر همچنان به سر و روی  گیس
 آموز دبیرستانی سرانجام چند دختر دانش .ندکوفت یکدیگر می

 هیاهوکنان پا پیش گذاشتند و دو زن درگیر را از هم جدا کردند.
بود و از بینی زن چاق هم خون  تاکسی پاره شده رانندة لب

شد. پریشانی  هایی دیده می جاری بود. روی صورت هر دو خراش
های  های خونین نشانه های از هم دریده و دهان موها، روپوش
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دیگری از خشمی افسارگسیخته بودند که دو زن را به جان هم 
 انداخت.

های تماشاچی به یاری دخترهای دبیرستانی  گروهی از زن
ند و کمک کردند هر دو دست و صورتشان را بشویند. شتافت

خودرو پلیس سمندی با نوارهای سبزرنگ از راه رسید و آژیر 
راهنمایی و کشان پشت تاکسی توقف کرد. به دنبالش همان بنز 

پدیدار شد و آن سوی خیابان توقف کرد. افسران پلیس از  رانندگی
ساندند و پس از هر دو خودرو پیاده شدند و خود را به معرکه ر

وجویی کوتاه از هر دو راننده خواستند مدارکشان را ارائه  پرس
دهند. زن چاق و رانندة تاکسی به سوی خودروهای خود رفتند. 

د، خم شد و دست دراز کرد تا رانندة تاکسی در خودرو را باز کر
ش به کیف ه دید اثری از کیف نیست. تا چشمش را بردارد ککیف

مسافر  ه روی صندلی کناری افتاد به یاد آورد کهقیمت افتاد گران
جیغ  ،ش سرازیر شد. کمر صاف کردا داشته است. اشک از چشمان

 کشید و با دو دست بر سرش زد.
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6 
گذشتند.  یدرپی از برابرشان م پی خودروهای کوچک و بزرگ

کرد.  های گریه می روی آسفالت ولو شده بود و های رانندة تاکسی
با دست  روی جدول کنار خیابان نشسته بود،زن چاق کنارَش 

 داد. ش میو دلسوزانه دلداری کرد راست پشتِ او را نوازش می
کمی آرام شد، از زن چاق ساعت را پرسید. به  غزالوقتی   

ش شد. ا رخاست و سرگرم تکاندنن خاک لباسسختی از جا ب
پریسا هم بلند شد، دست به کار شد تا خاک از جاهایی که دور از 

کانی به پایان رسید. پریسا ت . وقتی خاکبود بزداید غزالدسترس 
 ش بیرون آورد و گفت:ا ش را از کیفا گوشی

 جون. غزالات چیه  ـ شماره
 خوای چکار؟ و مینمـ شمارة 

 بتونم جبران کنم.ـ تقصیر من بود که این اتفاق افتاد، ایشاال 
ـ این حرفا چیه خانوم، از بخت سیاهِ خودمه، تو مقصر نیستی 

 عزیزم.
 ـ بگو دیگه.

اش را گفت. پریسا آن را به گوشی زد و  آه کشید و شماره غزال
 پس از ثبت نام او گفت:

 ام به خدا، ایشاال بتونم جبران کنم. ـ شرمنده
ش را بوسید. ا آغوش گشود و او را به بر گرفت و روی غزالبرای 

و  د، خداحافظی کرد و سوار تاکسی شدخودش را پس کشی غزال
زورکی لبخندی زد  هم او ش دست تکان داد،ا راه افتاد. پریسا برای
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آمد و  اش بند نمی ش خشک شده بود ولی گریها اشکو رفت. 
ذشت و به مسافرانی گ ا میه نالید. با سرعت از خیابان آهسته می

زدند: دربست،  کردند و گاه داد می ش دست بلند میا که برای
 توجهی نداشت.

لرزاده به  خیابان و نرسیده به ان خراسان رسیدبه خیابسرانجام 
ای باریک پیچید. در میانة کوچه زنی جلوی در ایستاده بود  کوچه

د، آن که با دیدن تاکسی به حیاط رفت. تا تاکسی جلوی در ایستا
از خانه  بقچة بزرگی را به آغوش کشیده بودزن در حالی که به 

که پیاده شده بود سالم داد و در عقب تاکسی را  غزالآمد.   بیرون
باز کرد. زن بقچه را روی صندلی عقب انداخت و جواب سالم 

 رانندة تاکسی را داد و پرسید؟
 ـ چی شده؟ خدا بد نده، چرا رنگِت پریده؟

 گم. تو راه بهت می ـ بشین بریم
سوار شد. زن در خانه را بست، تاکسی را دور زد و در آن  غزال

اش تا بناگوش باز  اش به کیفِ چرمی افتاد، نیش را باز کرد. چشم
شد. آن را برداشت و نشست. در را بست. کیف را برانداز کرد و 

 گفت:
 دست شما درد نکنه، راضی به زحمت نبودیم خانوم.ـ 

د. دنده را جا زد و یک وری نشست و دست روی آه کشی غزال
عقب از کوچه  پشتی صندلی کناری گذاشت و راه افتاد و دنده

تا در خیابان اصلی به حرکت درآمدند، زنی که بیرون رفت. 
 کنارش نشسته بود پرسید:

 داداش؟ چطوری زنـ 
 آه کشید و سر تکان داد. زن پرسید: غزال
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 ؟گی چی شدهخوای ب نمیـ 
 َمو زدن. کیفـ 

 ـ اِوا خاک به سرم... نکنه... وای وای... بدبخت شدیم.
کنان  ریزان و ناله ، اشکسرازیر شد. بینی باال کشید غزالاشک 

اش  رسید اما اشک آرام به نظر می مَهین به تعریف ماجرا پرداخت.
اش گوش  دوخته و با اشتیاق به داستان غزالشم به چ روان بود.

اش، هیچ نگفت. وقتی  رسیدن حکایت به پایان تلخسپرده بود. تا 
قیمتی که روی پایَش  آخر ماجرا را شنید، با خشم به کیفِ گران

بود نگاه کرد، آن را برداشت و روی صندلی عقب پرتاب کرد و 
 گفت:

 تو ببره. شور خودت و صاحبِ ـ مرده
 پرسید: غزالسر جنباند و لب به دندان گرفت. پس از درنگی از 

 تی شکایت کردی؟ـ رف
 داره. نگاری کردن، گفتن سابقه ـ آره، چهره

 گیرَنِش سلیطه رو. ـ پس می
هایش پاک  شانه باال انداخت و با کف دست اشک از گونه غزال

 کرد. مهین سر به پشتی صندلی گذاشت و گفت:
 کنه. بیچاره مهدی، اگه بشنوه دق میـ 

 ـ براش بهتره همون تو بمونه.
رفت، سرش را از به زنِ برادرش ای  غره چشم سر چرخاند،مهین 

 پشتی صندلی برداشت و پرسید:
 ـ منظورِت چیه؟

 نگاهی به او انداخت و گفت: نیم غزال
 ـ جواب آزمایشِش مثبت شده.
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 مهین تکانی خورد و صاف نشست و پرسید:
 ـ آزمایشِ چی؟

 ـ ایدز گرفته.
 ـ اِوا خاک به سرم... مطمئنی؟

 سر تکان داد و گفت: غزال
شو باور نکردم، درخواست کردم دوباره  ـ جواب اولین آزمایشِ

 بفرستَنِش آزمایش، دومی هم مثبت بود.
 دونه؟ هم میش ـ خودِ
 ـ آره.

 ـ نکنه اون تو معتاد شده باشه.
 ـ اعتیاد نداره.

 ـ پس چرا ایدز گرفته؟
با هم  ،ندانگن تو ز دونم، البد نتوسته طاقت بیاره... می ـ چه می

 مردا عادیه. خوابیدنِ
ـ وای وای... خدایا این چه بالیی بود سرمون آوردی؟ داریم کجا 

 ؟ریم می
از چند خیابان  اش بلند شد. هق مهین ترکید و صدای هق بغضِ

ها سرگرم  فروش رسیدند که دست تند و به خیابانی شلوغگذش
 پرسید: غزالرو آن بودند.  پهن کردن بساط در پیاده

 کنی؟ ـ کجا بساط می
 ـ دمِ سینما.

سینمایی تعطیل شده متوقف شد. مهین پیاده نزدیک تاکسی 
شد. در عقب را باز کرد. چنگ بر بغچه زد و آن را به سوی خود 
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و روی صندلی وی بغچه افتاده بود برداشت کشید. کیف را که ر
 انداخت و زیر لب غرید:

 مرده چِقَدَم خوشگله. ـ صاب
اش در را هل داد تا  بغچه را به آغوش کشید و با فشار باسن

بسته شود، اما در درست بسته نشد. خواست آن را باز کند و 
که به سمت  کمربند را باز کرد و درحالی غزالدوباره ببندد که 

 چرخید گفت: عقب می
 بندَمِش. ـ برو من می

 ـ دستِت درد نکنه... آخرِ شب میای دنبالم؟
 ـ آره.

 برو به سالمت.ـ 
دست دراز کرد، در  به عقب خم شد و پیکرش را کش داد، غزال

اش را  کمی آن را به بیرون هل داد، دستگیره عقب را باز کرد،
سپس خودش را روی  را بست. به سوی خود کشید و درگرفت و 

 اش را سفت کرد، آه کشید، گرة روسری جا کرد، صندلی جابه
رو شده بود، چرخید و  رد پیادهکمربندش را بست. مهین که وا

 بازگشت، خم شد و آهسته از غزال پرسید:
 ـ خودت هم آزمایش دادی یا نه؟

 ـ هر دو بار منفی بود.
 ـ خدا رو شکر... برو به سالمت.

خیابان را تا  کالچ را فشار داد، دنده را جا زد و راه افتاد.غزال 
اش را  از صورتانتها رفت و به میدانی رسید. زنی چادری که نیمی 

با چادر پوشانده بود دست بلند. به سوی او تغییر مسیر داد و پیشِ 
 اش ایستاد. زن خم شد و گفت: پای
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 خوام برم امامزاده حسن. ـ می
 ـ بیا باال.

زن در را باز کرد و روی صندلی جلو نشست و در را محکم 
 با دلخوری گفت: غزالکوبید. 

 کنی چرا؟ خالی میتو سر در  ـ چه خبره خانم، حرصِ
 ـ ببخشید.

 راننده زیر لب غرید:
 کنن. مرده رو تعمیر نمی ـ با ببخشید که این صاب

زن دوباره عذرخواهی کرد. سرش را بر پشتی صندلی گذاشت و 
رو چرخاند. تاکسی راه افتاد. چندان پیش  سرش را به سوی پیاده

و  نرفته بودند که گوشی زن مسافر زنگ خورد. او تکانی خورد
 گوشی را از کیف خود بیرون آورد و جواب داد:

 ـ الو...
داد. صدای داد و بیداد مردی که به  زمانی دراز ساکت گوش می

 ةای بلند بود که رانندة تاکسی هم هم او زنگ زده بود به اندازه
کرد و اصرار داشت  مرد زن را تهدید می شنید. های او را می حرف

کسی پشت چراغ قرمز متوقف شد، که به خانه بازگردد. وقتی تا
سر چرخاند و به زنی که روی صندلی وارفته و چادر از سرش  غزال

ش ا اش کبود بود و روی گردن سریده بود نگاه کرد. یک چشم
شد. از زیر موهای شقیقة زن کمی خون  ساییدگی بزرگی دیده می

 پایین آمده و در حال خشکیدن بود.
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تاکسی راه افتاد. مسافر تاکسی با سبز شدن چراغ راهنمایی، 
آنکه حرفی بزند و تکانی بخورد تهدیدها و ناسزاهای  زمانی دراز بی

رود، آهسته  مردِ پشتِ خط را گوش داد. وقتی پرسید کجا می
 گفت:

 ـ قبرستون.
اش را پایین نیاورده گوشی زنگ  گوشی را قطع کرد. دست

ای را فشار داد  مهباز گوشی را نگاه کرد. دک خورد. با چشمانی نیمه
روی صفحه گزینة خاموش کردن گوشی را انتخاب کرد و دکمه را 

 دروناش سیاه شد. گوشی را  فشار داد. گوشی بوقی زد و صفحه
 پرسید: غزالانداخت و آه کشید.  کیف

 ری؟ ـ کجا می
 زاده حسن. ـ امام

 خوای بری خونة کی؟ ـ منظورم اینه که می
، دست دراز کرد و سر جنباند د،پوف کر نندهزن هیچ نگفت. را
مردی که کنار خیابان ایستاده بود دست بلند . رادیو را روشن کرد

کرد. راننده سرعت کم کرد و تاکسی را به سوی آن مرد راند و 
 ایستاد. مرد کمی خم شد و گفت:

 ـ مستقیم.
 ـ بفرمایید.

 غزالمرد با تعجب به زن وارفته روی صندلی چشم دوخت. 
 پرسید:

 شی آقا؟ سوار نمیـ 
 ـ ببخشید.
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مرد شتابان در عقب را باز کرد و سوار شد. تاکسی راه افتاد. مرد 
ای اسکناس از جیب شلوارش  جا شد، دسته روی صندلی جابه

بیرون آورد، اسکناسی جدا کرد و به سوی راننده دست دراز کرد و 
 گفت:

 ـ بفرمایید.
 ـ قابل نداره.

 ـ سالمت باشی، خیلی ممنون.
 اننده اسکناس را گرفت و پرسید:ر

 شی؟ ـ کجا پیاده می
 ـ دمِ کالنتری.
ای دربارة برنامة دولت برای اصالح طرح واگذاری  از رادیو برنامه

چندان تند پیش  شد. تاکسی با سرعت نه سهام عدالت پخش می
خورده  شدند. زن کتک درپی سوار و پیاده می مسافران پیرفت.  می

م بسته و انگار به خواب رفته بود. سرانجام و گریخته از خانه چش
دست دراز کرد و  غزالای متوقف شد.  تاکسی جلوی سردرِ امامزاده

بر آرنج زن مسافر زد. او از خواب پرید و ناگهان جیغ کشید. راننده 
 ترسید و با پرخاش گفت:

 مو آب کردی... چته؟ ـ کوفت، زهرهَ
 ـ ببخشید... چی شده؟

 زاده حسنه. ـ امام
 زنِ مسافر با گیجی دور و برش را نگاه کرد و سردرگم پرسید:

 ـ خُب؟
 زاده حسن؟ خواستی بیایی امام ـ خُب به جمالِت... مگه نمی

 زاده حسن واسه چی؟ ـ امام
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 ـ من چه بدونم... حالِت خوبه؟
اش را  زن دست باال برد و سرش را خاراند و اوخ اوخ کرد. دست

 پرسید: غزالاش خونین شده بود.  نگاه کرد. سرانگشتان
 ـ بِبَرَمِت درمونگاه؟

اش کیفِ  ر تکان داد، چادرش را سر کشید. از کیف بزرگزن س
 درآورد و پرسید: پول کوچکی

 ـ چقد شد؟
 ـ قابلی نداره... هرچی دوست داری بده.

مسافر اسکناسی داد، پیاده شد و در را محکم کوبید و رفت. 
افتاد. از چند خیابان گذشت و چندین مسافر  هسرجنبان را غزال

سوار و پیاده کرد تا اینکه جلوی ساختمانی نوساز پارک کرد. پیاده 
شد و در ماشین را قفل کرد. نگاهی به بنر بزرگی که زیرِ یکی از 

اخت و به سوی ورودی ساختمان رفت. وارد ها آویزان بود اند پنجره
سوم رساند. در دفتر نمایندگی بیمه کسی شد و خود را به طبقة 

نبود. به سوی میزی که پیرمری کچل، لوچ با پوستی سالکی 
کرد،  نشسته بود رفت و سالم داد. پیرمرد که با تلفن صحبت می

او خیز شد و دست بر سینه گذاشت و سپس با اشارة دست به  نیم
 تعارف کرد که بنشیند.

چشم به پوسترهای ای نشست.  یک میز روی صندلی کهنهنزد
رو را پر کرده بودند. آه  ای دوخت که دیوار روبه رنگارنگ و فریبنده

کشید. مدیر دفتر بیمه پس از دقایقی به مکالمة تلفنی خود پایان 
 زبانی پرسید: داد و رو به غزال کرد و با چرب

 ما چطوره؟ـ غزال گریزپای 
 ای؟ نامة منو تمدید کرده آقا بیمه ـ خیلی ممنون... حاج
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 شه؟ ـ کی تاریخِش تموم می
 ـ امروز.
 نامه رو بده ببینم. ـ بیمه

ـ دیروز آوردم دادم به خانم رضایی... شما نبودین، گفتن رفتین 
 به جلسة بیمه مرکزی.

پیداش ببینم... ایناهاش، ... چیزی به من نگفت... بذار ـ آها
 کردم...

نامة شخص ثالث  پیرمرد آغاز به کار با کامپیوتر کرد تا بیمه
 تاکسی غزال را تمدید کند. در حین کار پرسید:

 چه خبر از شوهرت؟ـ 
 ـ خبری نیست.

 ای، درسته؟ ـ شنیدم که با خانوادة طرف سرِ دیه توافق کرده
 ـ بله.

وقتی  ای که شوهرتو بیاری بیرون که چی بشه؟ ـ وام گرفته
بیرون بود چه گلی به سرت زده بود، حاال هم که خاک بر سر ایدز 

 ؟ کم عذابِت داده؟خوایش چیکار می هگرفت
 پیچه. ـ خبرا زود می

 کنی؟ ـ کی آزادِش می
 ـ معلوم نیست.

وری شد، سرش را کمی پایین  پیرمرد دست از کار کشید، یک
ل نگاه کرد و اش بود به غزا آورد و از باالی عینکی که روی بینی

 پرسید:
 ـ یعنی چی؟

 ـ امروز کیفَمو زدن.
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ای!... دیگه چی  ـ نکنه... ای داد بیداد... قوزِ باال قوز باال آورده
خوای پول بیمه رو چه جوری  بردن... عجب... پس االن می

 پرداخت کنی؟
 شه یه چیزی بکشین روش، برام از دم قسط کنین. ـ اگه می

 شه. ـ نمی
 کنم. جا تسویه می ... اگه دزد رو بگیرن میام یهکنم ـ خواهش می

 شه. ـ نمی
ـ تو رو خدا حاجی، شانس که ندارم، چند ساله تصادف نکرده 

ترسم همین  بودم، اَد امروز تصادف کردم و این بال سرم اومد، می
هام  فردا بزنم به یکی منم مثل مهدی بیفتم گوشة زندون، بچه

 کنم. . به خدا جبران میپناه بشن... آقایی کن حاجی.. بی
 شه. ـ نمی

نامه را کنسل  پیرمرد به سوی کامپیوتر چرخید، تمدید بیمه
 اش را چرخاند تا رو به غزال باشد. گفت: کرد. صندلی

گم، این مرد واسه تو شوهر بشو نیست، از اولِش  ـ باز بهت می
 تر از دهن بودی. براش لقمة گندههم 

 کنی یا نه؟ تمدید مینامه رو  ـ بس کن حاجی... بیمه
ـ نه... من سرِ حرفم هستم... حتماً حکمتی تو کار بوده که 
کیفِتو زدن... گوش کن... گوش کن... تاکسی رو بخوابون تو 

فکر خرج و  ...پارکینگ، بیفت دنبال طالقِت، تا طالق بگیری و
هات هستم، بعدش هم تاکسی رو  مخارج نباش، نوکرِ خودت و بچه

کنی واسه  خری، خانومی می ماشینِ خوشگل میفروشی و یه  می
 خودت.
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پاشی... اصالً  ـ تو رو خدا بس کن حاجی، چرا نمک به زخمم می
 نامه رو میرم جای دیگه. خوای تمدیدش کنی بده من بیمه نمی

گیره، هرجا بری  ای محض رضای خدا موش نمی ـ هیچ گربه
 همینه.

 غزال از جا برخاست. پیرمرد گفت:
کنم... ترش  یه کارش میخُب حاال... بشین... بشین  ـ خیله

 خوری؟ کنه واسه من... ورپریده... چایی می می
اشک غزال سرازیر شد. پیرمرد از جا برخاست و به آبدارخانه 

 جا با صدای بلند گفت: رفت. از همان
دونی که از وقتی بچه بودی خاطرخواهِت بودم، بابای  ـ می

اومد همون  گرد بود، اگه باهام راه می ندونخدابیامرزت خیلی د
این همه مصیبت  کردم ساله بودی عقدِت می که هشت وقت
خوامِت، اگه  دونی که می کشیدی... حاال هم دیر نشده، می نمی

بسته  دونی که دستَم کردم ولی می مشکل شرعی نبود عقدِت می
ا کدوم از زنا عمرشو داد به شموقت، هرهر است. بهت قول میدم
کنیم... زیاد هم الزم نیست  نامه هم قید می عقدِت کنم، تو صیغه

 ات رو به موته؟ منتظر بمونی، خبر داری که خاله
 ـ بله، خبر دارم.

ا هم ـ آها... واسه اینکه خیالِت راحت باشه، همون روز که ب
زنم...  ات رو به نامِت می صیغه بشیم سند شیش دونگ خونة خاله

عاشق اون خونه بودی، هنوز هم عاشقِش  دونم که از بچگی می
ی کافیه لب تر کنی... واسه ستخواهستی، نیستی؟... چیزِ دیگه هم 

 خوامِت. دونی چقد می کنم، خودت خوب می تو هر کاری می
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پیرمرد با کمر خمیده و سینی به دست از آبدارخانه بیرون آمد. 
زش روی سینی دو استکان چای و ظرفی پر از خرما بود. از لر

پیرمرد پیش  ریخت. ها بیرون می های او چایی از استکان دست
های راحتی مقابل میز  رفت و سینی را روی میز پذیرای میانِ مبل

مدیریت گذاشت. نشست و با دست به غزال اشاره کرد. او برخاست 
اش نشست. پیرمرد سرتاپای او را  روی شوهرخاله و رفت و روبه

 برانداز کرد و گفت:
 زی بگو که دلم خوش بشه.ـ یه چی
 کنی؟ نامه رو تمدید نمی ـ بیمه

 گی بدوش... گم نره هی می ـ من می
 سنِ بابای منی. ـ انصافِت کجا رفته حاجی، بابا تو هم

 ـ که چی؟
 ای. دونه چند تا صیغه ـ چهار تا زن داری، خدا می

 ام. ـ دارندگی و برازندگی... خالف شرع که نکرده
 تونه بکنه؟ باشه هر کاری دلِش بخواد میـ هر کی پول داشته 

م، فکر نیاردات  دونی که از رو هرزگی هوو سر خاله ـ خوب می
دونستم  کوره، چه می شاجاقِ ذارم کردم دست رو هر کی می می

 عیب از خودمه.
 ـ االن دردِت چیه که گیر دادی به من؟

 عشق جوونی هنوز از سرم نپریده.ـ 
 اش سر جنباند و گفت: خالهغزال پوزخند زد. شوهر 

تیپ  مردای خوش ... چشمِت دنبالِت چیهدردِ دونم ـ می
تیپه... مرد باید جَنَم داشته باشه، ریخت و قیافه به چه دردی  مُش
 کنه یل ات رو ببینه فکر می عرضه خوره... هر کی اون شوهرِ بی می
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فرت دونی مسا ت رستوران؟ میتِسیستانه مرتیکه، شده یه بار بِبَرَ
؟ از پوشیدن رخت کهنة چه رنگیهطال  ؟ هنوز یادتهگن به چی می
 ؟خسته نشدی این و اون

هایش را پاک کرد، از  اشک غزال سرازیر شد. با کف دست اشک
 جا بلند شد و گفت:

 نامه رو بده برم، نخواستم. ـ بیمه
دونی اگه سرمو بذارم  ـ خر نشو، لگد به بختِ خودت نزن، می

 گیرت میاد؟ بمیرم چقدر ارث
نامه را برداشت و  غزال خودش را به میز مدیریت رساند. بیمه

ریزان و بدون توجه به  اشک بدون خداحافظی از دفتر بیرون رفت.
کردند به  ها ایستاده و دست بلند می مسافرانی که کنار خیابان

خیابانی بازگشت که مهین را پیاده کرده بود. جلوی سینمای 
رو  اده شد. در تاکسی را قفل کرد. وارد پیادهمتروک پارک کرد. پی

 شد و به سوی بساط خواهرشوهرَش رفت.
زدند. او با دیدن غزال که مانند  چند مشتری با مهین چانه می

ها را رها کرد و  ریخت دچار دلهره شد. مشتری ابر بهاری اشک می
 با لحنی سرشار از دلواپسی پرسید:

 افتاده؟کنی؟ اتفاقی  ـ اینجا چکار می
 ـ سالم.

 ـ سالم، چی شده؟
 گم. ـ چیزی نیست، مشتریاتو راه بنداز بهت می

زنی با آنان را از سر  ها کرد و چانه مهین با دودلی رو به مشتری
های  زنی وجوها و چانه گرفت. دقایقی طول کشید تا مهین از پرس
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درنگ رو به غزال که کنارش ایستاده بود کرد  رهگذران رها شد. بی
 پرسید:و 

 ـ چی شده؟
 پول واسه تمدید بیمه ماشین ندارم.ـ 

 شه؟ ـ کی اعتبارش تموم می
 شه. ـ امروز تموم می

 ـ پس چرا اومدنی بهم نگفتی؟
که برام  زهره خاله نامه رو دادم دفتر شوهر ـ دیروز رفتم بیمه

 تمدید کنه...
اش ناتمام ماند. مهین سر  صدا در گلوی غزال شکست و حرف

اش آویخته بود کرد. کارت  . دست در کیفی که به گردنتکان داد
سر به گوش زن  رنگی را بیرون آورد و به غزال داد. بانکی صورتی

آهسته رمز کارت را به او گفت. غزال تشکر  برادرش نزدیک کرد و
 کرد و به سوی تاکسی راه افتاد.
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7 
ها  فروش شد. دست تر می دم شلوغ به خیابان دمرو  رو و پیاده سواره

هایشان را کنار هم پهن کرده و اجناس خود را پهن کرده  بقچه
روی آنها  که ای های پالستیکی و تخته بودند، برخی با چارپایه
شان  مانندی درست کرده و روی آن بساط انداخته بودند پیشخوان

ند قدم المپی را چیده بودند. هوا تاریک شده بود و در هر چ
کردند.  پرواز می انش ها پیرامون خورد که حشره آویزان تاب می

رو روشنایی بیشتری از خیابان داشت که در آن خودروهای  پیاده
 زدند. درپی بوق می بندان پی گیر افتاده در راه

رو جای سوزن  رسید. در پیاده هیاهویی خوشایند به گوش می
یافتند.  راه میرفتن  پیشبرای  انداختن نبود و رهگذران به سختی

آنچه در  ایستادند، ا آرامش گام به گام میکس عجله نداشت، بهیچ
درپی  تفاوتی پی ، با بیکردند ها بود را برانداز می فروش بساط دست

ته و برداش گاه هم خم شده و چیزی ند، گاه و بیپرسید قیمت می
زبانی آنچه در  ربچ باها  کردند. فروشنده زیابی میرا ار اش ارزندگی

و از کیفیت خوب و قیمت  کردند را معرفی می بساط داشتند
ربط  های بی رسشبه پ زبانی با چرب ،گفتند ها می مناسب آنها سخن

 ها کم زنی با مشتری در چانه دادند، رهگذران پاسخ می و باربط
شان نداشت با صدای  گاه که کسی توجهی به بساط دند وآور نمی

 زدند. خود را جار میبلند کاالهای 
ها را به سوی  بساط مهین آراستگی چشمگیری داشت و زن

انباشته از شال، روسری،  های پالستیکی کشید. کیسه خود می
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شده بر زمین چیده و روی  شلوار را روی بقچة پهن پیراهن، دامن و
پوشاند.  هر کدام پارچة رنگینی انداخته بود که سیاهی آنها را می

هایی از کاالهای  روی آن سکومانندهای کوتاه و بلند نمونه
 نواز چیده بود. ای چشم رنگارنگ را به گونه

داد. به یکی  های چند مشتری پاسخ می همزمان به پرسش
گویان  باشه مبارک دامن. از این داد و به دیگری نشان می روسری

سیار  خوان کارتدر شیار  آن دیگری را کارتِ گرفت و پول می
 زد: درپی داد می پرسید. جوانکی پی و رمز می کشید می

 دربهشت... دربهشت... یخ ـ یخ
ای زیاد بود که صدا  خاست. هیاهو به اندازه سو صدایی برمیهراز 

 وبرق های پُرزرق رو مغازه سوی پیاده آنشنید. در  یبه صدا نم
 ها جلوی فروشگاهِ مغازه . برخی از صاحبندمشتری چندانی نداشت

ها  فروش با حسرت به بازار پُررونقِ دست خود ایستاده، اخم کرده،
های زن بساط  فروش رو که دست بخشی از پیاده کردند. نگاه می

دیگر بود. سر همه شلوغ بود و تر از جاهای  پهن کرده بودند شلوغ
مهین بیشتر از دیگران مشتری داشت. مردی چهارشانه و ریشو که 
لباسِ فرم ویژة ماموران مبارزه با سدّ معبر شهرداری به تن داشت 

 گفت: درپی می آمد و با صدای بلند پی رو پیش می در پیاده
 ِشونو آماده کنن... خواهرا... ـ خواهرا دُنگ

 ط مهین رسید ایستاد و گفت:وقتی جلوی بسا
 ـ بازار باشه.

 نباشین. ـ سالم... خسته
 ـ درمونده نباشی آبجی... خوبی؟ خوشی؟ سالمتی؟

 ـ خدا رو شکر.
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 ـ شکرِ خدا.
 راه افتاد و دوباره گفت:

 ـ خواهرا...
ای  دسته او با هنوز آن مرد چند قدمی دور نشده بود که همکار

اش  از راه رسید. مهین تراولی از کیف تراول و اسکناس در دست
 د و به سوی او دراز کرد. مرد آن را گرفت و گفت:بیرون آور

 ـ یه دهی هم بده آبجی.
کنیم که هر شب نرخو  ـ اِوا چرا؟... مگه ما چقدر سود می

 برین باال. می
 ره آبجی، شهرداری خرج داره. ـ تو جیب من که نمی

 بیشتره. شخرجِ ازشهرداری واهلل انگار بَرجِ  ـ
دی، نه پول برق، همینه که  ـ چونه نزن آبجی، نه مالیات می

 هست، راضی نیستی جمع کن برو.
اش نشود.  مهین سرجنبان اسکناسی به مرد داد تا مانع کسب

 مرد آن را گرفت و گفت:
 ـ خدا بده برکت.

فروشِ بساط  آوری باج راه افتاد و به سراغ دست مور جمعمأ
کارش را از سر گرفت تا  ، مهیناز رفتن اوپس بعدی رفت. 

ش را راه بیندازد. جوی خشکِ کنار خیابان انباشته از هایَ مشتری
دادند.  کلفت خودی نشان می های دُم گاه موش زباله بود. گاه و بی

ها،  فروش توجه به رهگذران و دست بی ،آور های چندش جونده
 .دویدند سو می سو و آن جیرجیرکنان به این

ه سرشان به کارشان گرم بود که ناگهان صدای جیغ زنی هم
کنان و  پرخاش ی جوان،بلند شد. مهین سر چرخاند و دید زن
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 جوانک. زند نکی سیلی میجوا درپی به صورتِ ناسزاگویان پی
 زد: میش را باال برده بود و داد ا های دست

 ـ هُلَم دادن به جونِ مادرم... به خدا هُلَم دادن...
را به سوی درگیری چرخاند. ها  نگاهجیغ کردنِ زن عصبانی  جیغ

کشیدند تا ببینند دعوا به  همه سرک می فت و آمد متوقف شد.ر
کشد. گروهی گرد آن دو جمع شده بودند. به یکباره زن  کجا می

ل داد. کمی چرخید و مردی را که پشت سرش ایستاده بود را هُ
آن مرد را زیر کتک گرفت. اش را درآورد و  خم شد و لنگة کفش

بعضی زن را تشویق زدند،  ی برپا شد. برخی سوت میهیاهوی
 گرفتند. کردند و کسانی گوشی باال گرفته و فیلم می می

یکی از زنانی که جلوی بساط مهین ایستاده بود، بدون توجه به 
های  آنچه چند متر دورتر جریان داشت به وارسی و ارزیابی دامن

پرسید. دقایقی بعد  د و گاهی چیزی از مهین میمختلف سرگرم بو
شده به راه انداخته بود خوابید. همه  گرد و خاکی که زنِ دستمالی

زن مشتری انگار اتفاقی افتاده.  کارشان را از سر گرفتند، انگارنه
برم. مهین آنها را  چند دامن را به مهین پس داد و گفت اینا رو می

 گرفت و گفت:
 ـ مبارک باشه.

 خون داری؟ سالمت باشی... کارتـ 
 ـ بله.

ها را یکی یکی تا کرد و درون کیسة پالستیکی  مهین دامن
گذاشت و آن را به سوی خریدار دراز کرد. زن آن را گرفت و 

 اش را به دست فروشنده داد. مهین گفت: کارت
 ـ قابل نداره.



111 

 

 ـ قربونِت برم.
از زدن را برداشت. کارت کشید و پس  خوان کارتخم شد و 

 چند دکمه پرسید:
 ـ رمز؟

 ای گفت. مهین در حال زدن شماره پرسید: زن شماره
 ـ تاریخ تولدِته؟

 ـ آره.
 ـ ماشاهلل... بزنم به تخته خوب موندی.

 ـ مرسی عزیزم.
 ای چهل واسَت حساب کردم. ـ دونه

 ـ دستِت درد نکنه، خدا خیرِت بده.
 ـ بفرمایید.

 خداحافظ.ـ دستِ شما درد نکنه... 
 خوای مادرجون؟ ـ به سالمت... جونم... قابلی نداره... چند تا می

اش زنگ خورد، آن  سرگرم راه انداختن مشتری بود که گوشی 
اش  اش بیرون آورد، نگاهی به آن انداخت، روشن را از جیب روپوش

اش را باال آورد و گوشی را میان  کرد. سرش را خم کرد و دوش
 کرد گفت: گوش و دوش قرار داد و در حالی که پیراهنی را تا می

یک، نُه، پنج، هفت... فدات شم... ـ جونم غزال جان... قربونِت... 
شو  ... سفیدِش تموم شده، استخونیعزیزم .. قابلی ندارهخداحافظ.

دارم... االن میدم خدمتِت... رمز؟... بفرمایید، مبارک باشه... همون 
 یکی مونده...

برداشت و در  اش از روی دوش اش آزاد شد، گوشی را تا دست
کاالهایش را به دست یک آن بیکار نبود و  اش گذاشت. جیب
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هایی دارند.  داد چه ویژگی داد و توضیح می ها می مشتری
شدند و کیفی که  تر می های رنگی مدام کوته های زیر پارچه کیسه

. داشت به پیرزنی از بادوامی شلوار تر بود چاق اش آویخته به گردن
گفت که صدای آشنایی در  ای سخن می شده مشکی گلدوزی

 اش پیچید: گوش
 سالم خانم دکتر.ـ 

، گل ن دختری با چشمان آبی و موهای بورسر چرخاند و با دید
اش شُکفت. دست به سوی او دراز کرد. دختر با شادمانی  از گل

دست او را فشرد. زنانی که جلوی بساط مهین بودند با تعجب او و 
 کردند. دختر با شرمگینی گفت: آبی را برانداز می دختر چشم

باورم نشد که خودتون هستین، دودل بودم  ـ وقتی دیدمِتون
 بیام جلو یا نه.

 ـ چرا عزیزم؟
 ـ آخه شما کجا اینجا کجا؟

م که کلی ا ـ کار که عار نیست... برو از اون باال دور بزن بیا پیش
 دلم واست تنگ شده بود.

 ـ چشم.
 های مشتری پرسید: یکی از زن

 ـ شما دکتری خانم؟
 مهین خندید و پاسخ داد:

 فروشی دارم. آره، دکترای دستـ 
 زن خندید و گفت:
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 رو دیدم فهمیدم ین باری که شماام همون اول ـ به جون بچه
ای، چند بار هم خواستم بپرسم خجالت کشیدم.  کرده تحصیل

 خیلی خانومی به خدا.
 ـ شما لطف داری.

 ـ دکترِ چی هستی مادرجون؟
 ـ حقوق.

 ـ وکیلی؟
 رو باطل کردن. ام ـ بودم... پروانة وکالت

 ـ واسه چی؟
 ـ گفتن زبونم زیادی درازه.

 ه مادر؟ندِدراز باشه دیگه... این چَ ـ خُب وکیل باید زبون
ـ قابلی نداره... بده بذارمِش تو کیسه... خیالِت راحت باشه... من 

تنگ  تر یا باالتر... جا هستم... حاال چند متر پایین هر شب همین
دختر؟ اینجا چکار ایشاال... چطوری  بود بیار عوض کنم برات...

 کنی؟ می
 کنه. ـ مادر بزرگم تو این محل زندگی می

ها خبر داری؟... کی؟... به سالمتی،  ... از بچهگی؟ راست میـ 
دم  ... االن میم دارم... چه سایزی؟ا ششه... قرمزِبایشاال خوشبخت 

 خوای عروس بشی؟... چرا؟... بفرمایید خدمتِت... خودت کی می
زنی بچه؟... مبارک باشه... قابلی نداره...  عزیزم... این حرفا چیه می

کش  خدا برکت بده، خیرشو ببینی... همون یکی مونده... کجاش نخ
شده... نصفِ قیمت میدم بِبَرِش... باشه، خیرشو ببینی، بده بذارم 

 تو کیسه...
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آبی  انداخت و هم با دختر چشم ش را راه میا های هم مشتری
داد که به خاطر درافتادن با چند  و توضیح می گفت میسخن 

اند. از  ها دوخته ش پاپوشا آنها دست به یکی کرده، برایگنده،  کله
که  ه است. دختردرو ش رو به آن اش از این این رو به یکباره زندگی

شده از سوی  گذاری از کنشگران انجمن مدافع حقوق زنانِ بنیان
، دفتر که پس از پلمپ دفتر کار افتسخنان او دری مهین بود، از

پروا مجبور شده به  آن وکیل بی اش، ینآپارتمان مسکوو  انجمن
مهین گفت  خانه شود. و با خانوادة برادرش هم ی بازگشتهخانة پدر

تا پایان  ساعت اداریاز آغاز هر روز به پا کرده و کفش آهنین که 
امیدوار بود و کند. بسیار  در راهروهای دادگستری دوندگی می آن

 دار خواهد رسید. تردید نداشت که سرانجام حق به حق
و گذاشتن قول و  مهین وگو با پس از ساعتی گفتجوان  کنشگرِ

او را به حال خود وانهاد و رفت تا حقوقدانِ  ،قرار برای دیدار دوباره
به کارش برسد. آن شب مشتریِ بِخَر زیاد داشت  شده فروش دست

آخر شب با بقچة خالی به خانه بازگردد. داشت و امیدوار بود که 
گذاشت که با جیغ او سر بلند  های زنی چاق را در کیسه می خریده

 کند. پرسید: کرد و دید زن دوروبرش را نگاه می
 ـ چی شد خانوم؟

اش را  بار کیف زن به سوی او روبرگرداند و با چشمانی اشک
 گفت:نشان داد که از کناره بریده شده بود. گریان 

 ـ کیف پولمو زدن.
 مهین سر تکان داد و گفت:
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تو بندازی رو دوشِت. این جوری بنداز که حواسِت  ـ نباید کیفِ
افته... بیا بگیرش... میاری  بِهِش باشه... اینجا از این اتفاقا زیاد می

 ات کجاست؟... کرایه تاکسی داری؟ برام... بگیر حاال... خونه
اش گذاشت  دلداری داد و پولی کف دستباخته را  مهین زن مال

 هایش گفت: اش کرد. پس از رفتن آن زن، یکی از مشتری و روانه
 ـ پیچوندِت خانومی.

 ـ چی؟
شو بریدن و  کنه کیفِ ـ اون زنه شگردِش همینه، یا وانمود می

 مو گم کردم یا جا گذاشتم. گه کیفَ زدن یا می
 بابا. ـ نه

دارا رو  فروشا و مغازه ش که دستـ باور کن، چند بار خودم دیدَمِ
 نِش.شناسَ پیچونده... خیلیا می

 ـ چی بگم واهلل.
 دادی؟ شهِـ چی بِ

ـ یه پیرهن و یه دامن... قابلی نداره... مبارکِت باشه... دست شما 
 درد نکنه، خیرشو ببینی.

گردی یک بطری  کمی که سرش خلوت شد، از فروشندة دوره
اش گرفت.  آب گرفت. یک نفس نیمی از آب را خورد. سکسکه

اش بند  اش را در سینه حبس کرد تا سکسه درنگ کرد و نفس
بیاید. جرعة دیگری نوشید و در بطری را بست. خم شد، بطری را 

و  سر خیس عرق بود،کنار بساط روی زمین گذاشت. پیکرش 
 پیشانی، عرقِدستمال سفیدی از جیب درآورد، خارید.  اش می تن

اک کرد، دستمال را به جیب اش را پ زیر گلو و پشت گردن
ش را ا کی از کیف بیرون آورد و سر و روی، آینة کوچدبازگردان
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رفت که دو زن جوان و  ور میاش  بازدید کرد. داشت با گوشة چشم
دیدن آن دو که عین هم بودند،  بساط او ایستادند. با دوقلو جلو

 لبخند زد و پرسید:
 ـ چی الزم دارین؟

 یکی از دوقلوها پرسید:
ـ اون روسری چنده؟... رنگای دیگه هم داره؟... اون دامنو 

 ِشو ندارین؟ ببینم... سایز کوچیک
با دوقلوها سرگرم بود که هیاهویی جلوی سینمای متروک برپا 

فروشِ مرد به جان هم افتاده  دست شدو بدان سو نگریست. دو
سر کردند.  میناسزاهای رکیک رد و بدل  کنان، کاری کتک بودند و

وگو با دوقلوها را از سر گرفت. زنی با چند بچة قد  برگرداند و گفت
 قد از راه رسید و پرسید: و نیم

 گونه هم داری خانوم؟ ـ بچه
 ـ نه عزیزم.

 اونم بده...ـ اون شلواره چنده؟... ببینَمِش... 
مور شهرداری از راه رسید و شد که مأ کم سرش شلوغ می باز کم

 بلند فرمان داد:
 ـ خواهرا جمع کنین... خواهرا جمع کنین...

 تا جلوی بساط مهین رسید، او پرسید:
 ـ باز چه خبر شده؟

 سیم زدن گفتن این یه تیکه رو خلوت کنیم. ـ بی
 نکردین؟تر از دیوارِ ما پیدا  دیوار کوتاهـ 
بهتون  چند بارشرمنده خواهر، دست من نیست به خدا... ـ 

شین مشتریا دور شما  جمع می که ، یه جاگفتم یه جا جمع نشین
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زنن  دم زنگ می به دمشه  شون کم می شن، مردا که فروشِ جمع می
اونا هم  فروشا کجا تا کجا رو بند آوردن... گن دست اداره و می

، ما هم که جمع کنین تا کجا رو که از کجا زنن سیم می بی
جمع کنین که  تا ماشینا نیومدن موریم و معذور... بجنبینمأ

 ... خواهرا جمع کنین... خواهرا جمع کنین...جنساتونو نبرن
. مهین کردند مردها را نفرین می غرغرکنان فروش زنان دست

سرش به کارش گرم بود که با شنیدن هشدارِ اومدن جمع کنین. 
های ویژة رفع سد معبر شهرداری، از  د و با دیدن وانتسر چرخان

شان گرفت. شتابان  کنان کاالها را از دستِ ها عذرخواهی مشتری
راه  .آن را به آغوش کشید و گره زد. های بقچه را هم آورد گوشه

بست و  رهگذران گذشت. خود را به کوچة بن افتاد و از میانِ
 های دیگری هم فروش تاریکی رساند تا در آنجا پناه بگیرد. دست

اش را در  و ناسزاگویان به او پیوستند. مهین که بقچه خشمگین
آغوش داشت، پشت به دیوار تکیه داد و آه کشید. زنی که به او 

 ن بگذارد کهاش را روی زمی خم شد که بغچة بزرگتر بود  نزدیک
 گفت: درنگ بی مهین

 ـ نذارش زمین.
 ـ واسه چی؟

 کنن. مردا میان اینجا دستشویی می ـ
 زن کمر صاف کرد و گفت:

ـ خاک بر سرا هیچ کارشون به آدمیزاد نرفته... خوب فروختی 
 امشب؟

 ـ شکرِ خدا بد نبود.
 تیکه بیشتر نفروختم. ـ من که مشتری نداشتم... دوسه
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 وشی.فر ـ ایشاهلل می
دونم امشب کاسب  ـ با این بساطی که راه انداختن بعید می

 باشیم.
 کنیم. گردیم باز بساط می برمی ـ فکرشو نکن،

گرفتن  ه برگردم ببینم مردا اومدن جاموـ به جون خودم اگ
 خون راه میندازم.

 مهین خندید و پرسید:
 ـ چی داری؟

 خوای؟ زیر... چیزی نمی ـ لباس
 بساط کن ببینم چی داری.ـ برگشتیم کنارِ من 

 ـ باشه، چشم... تو چی داری؟
 ـ دامن، پیرهن، شلوار، شال، روسری... از این چیزا.

 ـ قسطی هم میدی؟
 خوای؟ ـ چی می

 با دَووم و ارزون داری؟شلوار ـ 
 ـ آره.

بست  شده که در کوچة بن فروشِ تارانده زنانِ دستیک ساعتی 
زنی از سر  کردند. سرانجام وگو می بودند با هم گفت پناه گرفته

 کوچه داد زد:
جا  ِشون رو جابه ... بجنبین... مردا دارن بساطها بچه ـ رفتن

 کنن. می
زنان با شتاب از کوچة تاریک بیرون رفتند و هر کدام در 

ترین جای ممکن بقچه بر زمین نهاده و سرگرم چیدنِ  نزدیک
رو خلوت شده بود، در عوض سرِ  پیادهآن بخشِ  شان شدند. بساط
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رسید. مهین با  تر از پیش به نظر می شلوغ های مرد فروش دست
 ،اش را پهن کرد و با دقت آن را آراست بساطو امیدواری آرامش 

دانست که آن شب، کارش دوباره رونق نخواهد  ولی به تجربه می
 گرفت.

جب به زنانی های پر یا خالی، با تع آیندگان و روندگان با دست
نگریستند، گویا تصور کرده بودند  گستردند می که بساط خود را می

اند. مهین  ناسبی را برای آغاز کاسبی انتخاب کردهمکه آنان زمان نا
زن  زیر انداخت. مام شدن کارش نگاهی به بساط لباسپس از ت

فروشنده هرچه داشت درهم و بر هم روی هم ریخته بود. به او 
 رسید:نزدیک شد و پ

 چینی؟ ـ چرا جنساتو مرتب نمی
 ـ زشت نیست؟

 ـ بشین مرتبشون کن که مشتریا ببینن چی داری.
زن با تردید نشست و سرگرم مرتب کردن بساطِ خود شد. 
مهین هم کنار او نشست تا کمک کند. کارشان تمام نشده، چند 

وجو ایستادند. چندان نگذشت که  مشتری از راه رسیدند و به پرس
زنان بازگشته به بازار شبانه بلند شد که هر یک به نوعی صدای 

رو دوباره شلوغ شد.  کم آن بخش پیاده زد. کم کاالهایش را جار می
چون  مهین هم گاهی مشتری داشت ولی بیشترشان بخر نبودند

پرسیدند و گاه غرغرکنان از  خرید کرده بودند و تنها قیمت می
که برای  گفتند و از این یهای مرد سخن م فروش فروشی دست گران

 خوردند. اند، افسوس می خرید عجله کرده
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اش بیرون آورد، نگاهی به  تلفن مهین زنگ خورد. آن را از جیب
اش چسباند  صفحة آن انداخت، انگشت بر آن زد و سپس به گوش

 و گفت:
حرفی با شما چکار دارین؟... ـ الو... سالم... خودم هستم، شما؟... 

ندارم، حرفی دارین تو دادگاه بزنین... ببینیم و تعریف کنیم... منو 
ترسیدم که پا تو کفش شماها  تهدید نکن، اگه از این چیزا می

دونم چه  اینقدر مار خوردین که افعی شدین، خوب میکردم...  نمی
تا  پا از شما، بیاین ببینم پا از من یه کارایی از امثال شما برمیاد، یه

 ال باش...پام بیاین... به همین خی تونین پابه کجا می
دقایقی با یکی از کسانی که برایش پاپوش درست کرده بودند 

اش  صحبت کرد و سپس گوشی را قطع کرد و آن را به جیب
ای کشید،  اش را سر برد. خمیازه بازگرداند. نداشتنِ مشتری حوصله

خدایا شکری گفت.  داد واش را کش  هایِش را باال برد و بدن دست
سو نگاهی انداخت. دوباره گوشی را از جیب  سو و آن به این
اش  ای گرفت و آن را به گوش اش بیرون آورد و شماره روپوش

 چسباند و منتظر ماند و تا صدای غزال را شنید گفت:
تونی زودتر بیایی دنبالم... خبری  ـ سالم عزیزم... قربونِت... می

 بینَمِت. اشه... مینیست... آره... ب
زیر  اش با غزال به بساط لباس وگوی کوتاه پس از پایان گفت

نزدیک شد. نشست، چندتایی انتخاب کرد و به فروشنده داد و 
 گفت:

 ـ اینا رو حساب کن.
 ـ قابلی نداره... گفتی شلوار بادَووم داری؟

 ـ دارم.
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 ـ نشونَم میدی؟
چند بساط دیگر هم زیرفروش، به  پس از بده بستان با زن لباس

سر زد و چیزهایی خرید و بازگشت و آنچه خریده بود را درون 
ستارة باالی  کیسة بزرگی گذاشت. آه کشید و به آسمانِ تیره و بی

سرش چشم دوخت. به سیاهی باالی سرش خیره مانده بود که با 
صدای غزال به خودش آمد. پاسخ سالم او را داد و دست به 

وستانه دست یکدیگر را فشردند. غزال نگاهی اش دراز کرد. د سوی
 به اطراف انداخت و پرسید:

 ـ از سر شب اینقدر خلوته؟
 هویی خلوت شد. ـ خوب بود، یه

هم کمک کرد تا دست به کار شد تا بساط را برچیند. غزال 
های رنگی را به داخل  زودتر کارش تمام شود. کاالها و پارچه

های  ها را مرتب کرد، گوشه ههای سیاه بازگرداندند. کیس کیسه
اش  فروش پیرامون بقچه را هم آورد و گره زد. با چند دست

خداحافظی کرد و بقچه را به آغوش کشید. غزال از جوی گذشت 
و در عقب تاکسی را باز کرد. مهین بقچه را روی صندلی عقب 

 انداخت. غزال در را بست و پرسید:
 ـ بریم؟
 ها بخریم. خورده میوه واسه بچه دار یه فروشی دیدی نگه ـ میوه
 ـ باشه.

سوار شدند. مهین تا روی صندلی نشست، دهانش گشوده شد و 
 خمیازة بلندی کشید. غزال تاکسی را روشن کرد و راه افتاد.

 پایان


