
 



 خواننده گرامی، 
 

مختص خوانندگان داخل ایران است. ناشر و نویسنده این    «در عین حالاین نسخه الکترونیکی رایگان از کتاب » 
اند تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار خوانندگان داخل پوشی کرده اثر، از بخشی از حقوق خود چشم

  ایران قرار بگیرد.
 

ما مراجعه کنید یا اگر مایلید  وبسایت  ، لطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به  کنید خارج از ایران زندگی می   اگر 
مبلغ الکترونیکی کتاب را مطالعه کنید، لطفا  نوگام واریز کنید.  وبسایت  از طریق    پوند   ۵  نسخه   به حساب نشر 

 ونه چاپ و توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی است. لطفا توجه داشته باشید که استفاده رایگان از این کتاب و هرگ
 

اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر )نوگام(  و کتاب را رایگان دانلود کرده   اگر در ایران هستید 
همچنین، داشتن محفوظ است و هرگونه کسب درآمد از این کتاب بدون مجوز رسمی از ناشر، پیگرد قانونی دارد. 

دهد. کلیه حقوق معنوی  نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمی
  ، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده اثر است.اثرگرفته از این  نشأت و دیگر حقوق 

 
یا کتاب اگر می  این کتاب  به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا میهای دیگر  خواهید  نوگام را  کنیم حتما لینک نشر 

از خود   دانلود  شبکهوبسایت  مستقیم  یا  ایمیل  با  فایل  فرستادن  از  و  بفرستید  برایشان  را  و  نوگام  اجتماعی  های 
  های کتاب برای نشر بسیار مهم است.های ارتباطی پرهیز کنید. دسترسی به آمار دقیق دانلود اپلیکیشن

آسان  توزیع  فارسی،  الکترونیک  نشر  توسعه  منظور  به  از نوگام  حمایت  و  دنیا  سراسر  در  فارسی  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهنویسندگان و مترجمان فارسی 

کند. نوگام بستری را برای دوستان مهیا میای کتاب دانش و فرهنگ در جامعه است و نشر الکترونیک این امکان را بر 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود میارتباط نزدیک 

 کند که به دالیل مختلف امکان انتشار در داخل ایران راای را فراهم میمعاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. نداشته 

مراجعه    nogaam.comبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس  
  تماس بگیرید. contact@nogaam.comکنید و یا با ایمیل 

 
 با مهر و احترام 

 نشر نوگام 
 

mailto:contact@nogaam.com
https://nogaam.com/book/2401/
https://nogaam.com/book/2401/
https://nogaam.com/book/2401/


1 
 

 

 

 

 در عین حال
 

 زاده محمد قاسم
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 نشر نوگام 

 

  در عین حال  عنوان:
 زاده محمد قاسمنویسنده: 
 داستان بلند ایرانیموضوع: 

 ناشر: نوگام 
 ( ۲۰۲۱ ژوئن) ۱۴۰۰ تیرچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۵۷-۰  شابک:

 منتشر شد. در نشر مهری  ۱۳۹۷این کتاب برای اولین بار در سال 

 محفوظ است.  نویسندهکلیه حقوق این اثر نزد نشر نوگام و  

 اوژن دوالکروااثر  مردم  تگریهدا یآزادلد: نقاشی روی ج

 www.nogaam.comسایت: وب 
 contact@nogaam.com: میلای

  nogaambooks@: توییتر و اینستاگرام
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بهرام گرگین و دیگران را هل دادند وسط اتاق دنگالی. هشت نفر بودند، هفت مرد و  
لگد    ،نداشت   گرگین روی زمین افتاد. مأمور به کمر مرد جوانی که شلوار یک زن.  

زد و او را انداخت نزدیک گرگین. زنی که نزدیک مأمور بود، خم شد و دوید تو تا  
که نزدیک در،  دیگری    مأمور یره شدند به  مشت یا لگدی نخورد. همه برگشتند و خ 

بود ایستاده  سکویی  سکوباالی  پله  یک   ،  سه  و  داشت  فاصله  زمین  از  متری 
خورد. مأمور همه را نگاه کرد. زن و مرد جوانی که شلوار نداشت، رفتند طرف  می 

در باز شد و گروه دیگری را هل دادند توی  همین لحظه  مأمور که حرف بزنند، اما  
تر به سالن کوچکی شبیه بود، ناگهان پر  اتاق که بیش   .ندرد و زن قاطی بوداتاق. م 

آمد که او  واردها را نگاه کرد، اما صدا به صدا نمی از همهمه شد. بهرام گرگین تازه 
نبود و  هم  ی سوم را که آوردند، دیگر جایی برای نشستن  گویند. دسته بفهمد چه می 
می  باید  و    ایستادند.همه  زن  نداشت،  جمعیت  شلوار  که  را  دادند  جوانی  تا  هل 

گفت رسیدند کنار بهرام گرگین. زن آشکارا تیک عصبی داشت و زیر لب می دوباره  
ت به این جمعیت یا الاقل به او  دانس رام گرگین خوب نگاهش کرد. می قرمساق. به

بار او را جلو همین اتاق دیده  گوید، چون هیچ ارتباطی با هم نداشتند و اولیننمی 
او   مأمورها  وقتی  روبه را  بود،  راهرو  نگه از  اتاق  در  جلو  و  آوردند  داشتند.  رویی 

اما   انداخت،  به همه  نگاهی  تا جوان  دستمالی گرفته بود جلو دهانش. یک لحظه 
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اعتنا به او، فقط حرف خودش را  وار را دید، اخم کرد و رو برگرداند، حاال بی لشبی 
نمی می  قرمساق  جز  چیزی  یعنی  مأمور    گفت.زد،  به  رو  و  او  به  پشت  که  مردی 

بی  بود،  ایستاده  سکو  بدوبیراه  اینباالی  داری  کی  به  »خانم!  گفت:  برگردد،  که 
 گی؟ به ما یا به اون مأمور؟« می 

 گم.« ه مأمور چه کار دارم؟ به شوهر پفیوزم دارم می زن گفت: »ب 
اش بگی پفیوز. اون َمرده و تو زن. االن شنیدم که  مرد گفت: »تو حق نداری به 

 کنی؟« ش توهین می قدر به اش گفتی قرمساق. به چه حقی این بار به ده 
نداره.  زن گفت: » تو هیچ ربطی  به من  چه به  طور اون حق داره حرفای رکیک 

 ؟ فقط به این خاطره که َمرده؟«بزنه
تونی دربرابر هر دو تا فحش اون،  گه، پس می می   بدوبیراهمرد گفت: »اگه اونم  

 شه؛ زن نصف مرد.«طور حِد مرد و زن رعایت می اش حواله کنی. اینیکی به 
اش گفتم پفیوز، کاری کرد که از خونه زدم  زن گفت: »کی گفته؟ من دوبار به 

وس افتادم  و  خ بیرون  دلش  حاال  شدم.  دستگیر  و  تظاهرات  این  می ط  که  نک  شه 
ش زور داشت که دو کلمه حرف از دهن من بیرون  م. خیلی بهبینه گرفتار شده می 

 اومد؟« 
چندبار   بده.  فحش  بار  چهار  داره  حق  تو  جواب  »در  گفت:    بدوبیراه مرد 

 گفت؟«
 بار به من گفت جنده. دوبارم تف به طرفم انداخت.«زن گفت: »ده 

ش بگی پفیوز یا فحشی  بار به تونی پنج وی کرده. تو می رمرد گفت: »خب زیاده 
باشهبد خودش  ناسزای  جواب  درست  که  قرمساقی  مثل  بار،  یه  به   .  تف  هم  ش 

ده  از  بیش  ما  پیش  تو  هرچند  به کنی.  هم    ون ابار  تو  قرمساق.  رد  گفتی  حد  از 
 شدی.«
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م حواله  ز کجا بدونم که االن داره چی به جا نیس. من ازن گفت: »اون که این 
 کنه؟«می 

اینمرد گفت: »راست می  از  فقط  گی، ولی جلو روش، وقتی  بیرون،  رفتی  جا 
 تونی فحش بدی.« بار می سه 

بی  اخمجوان  و  زد  پوزخند  زن  شلوار  می تر  بیش های  رفت.  خواست  درهم 
ها را بردند.  و به دو مردها و زن باز شد و چند مأمور آمدند تو و دهد که در  جواب بد

به دو مأمور می شدند، آن نفر که می ده  به اتاق دو یا  سپردند و می ها را  ببرید  گفتند 
های اطرافش، همان  به بهرام گرگین و آدم رسید  سه. هفت گروه فرستادند تا نوبت  

ها  دو نفر دیگر هم کنارشان گذاشتند. بعداز آن   نفری که با هم آمده بودند،  هشت 
توی  فقط چهار نفر مانده بودند و بهرام گرگین حساب کرد که هشتادوچهار نفر را  

 این اتاق انداخته بودند.
کند. بهتر  گرگین فکر کرد حاال تا بفهمند او نویسنده است، کارش بیخ پیدا می 

کی باالی میدان ونک فروشنده است  است خودش را به آن راه بزند و بگوید در بوتی
تلفن بوتیک    یاش برسد. اگر نشانی و شماره و امروز مرخصی گرفته تا به کار بیمه 

داند چه جوابی  دهد. بیژن هم می بی بیژن را  ی قبل، شماره را خواستند، مثل دفعه 
 بدهد.
اتاق   یشماره داد، تا  ها را بردند به اتاق سیزده. زنی که به شوهرش فحش می آن 

 را دید، زیر لب گفت این هم نحسی سوم، خدا به خیر کند. 
* 
* 
* 
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ها را بعدازظهر گرفتند، تقاطع خیابان وصال و بلوار، بهرام گرگین ایستاده بود و  آن 
ی خوابگاه  طبقه های ساختمان ده کرد که سرشان را از پنجرهدانشجوهایی را نگاه می 

می  شعار  و  بودند  آورده  بود.  بیرون  غذا  بدی  به  اعتراض  در  هم  شعارها  دادند، 
حمله کردند. همه    پایینها از باال و  کرد که پلیس ی خیابان نگاه م   به ،  پایینجمعیت  

وقتی   .به طرف خیابان ایتالیا  دررفت و پا گذاشت به فرار،فرار کردند. بهرام گرگین  
می  بی داشت  فهمید  قیافه دوید،  چراکه  کرده،  فرار  نمی خود  دانشجو  به  خورد،  اش 

و مأمورها تا او را    ی خاصی ندارد، ولی سنی از او گذشته بود هرچند دانشجو قیافه 
ها  . در خیابان ایتالیا، دیگر راه فرار نبود و آن فهمیدند دانشجو نیست دیدند، می می 

جوان    ها را گرفت.ن. تا نشستند، مأموری آمد و گوشی را گرفتند و انداختند توی َو 
زند  بدهد یک تماس بگیرد، جلو خودش حرف می شلوار التماس کرد که اجازه  بی 

ها خواهد به برادرش خبر بدهد که جنس دهد که دستگیر شده، فقط می و بروز نمی 
مشتری  به  برساند،  را  بد،  ها  اوضاع  این  دل  در  و  با خون  کرده  پیدا  مشتری  چندتا 

ان  ن جوداد. ته َو پرند. مأمور هیچ جوابی نمی شان نرسد، می امروز جنس به دست 
بلندی   و  می نشسته  باریک  سقف  به  سرش  که  می بود  و  نه خورد  اهل  گفت  تنها 

کارها هم متنفر است، فقط گفته شاشیدم به آش، این را  سیاست نیست، از سیاسی 
بندد. مگر این  هم به مادرش گفته که اگر ولش کنند، سه وعده آش به ناف آدم می 

 حرف جرم است؟
کن. بهرام گرگین  کِن خانه تاریک کوچه روشنلش،  تن  گفت قرمساِق   دوباره زن  

را   زن  و  برگرداند  را  بی سرش  جوان  کرد.  َو نگاه  ته  جوان  به  رو  گفت:  شلوار  ن 
می  اگه  سنگینه.  توهین  »جرمت  سربازی  به  تو  ولی  بود،  سبک  قرمساق  گفتی 

م  خورن؟ بله جرشاشیدی، چند نفر می دونی از اون آشی که توش  . هیچ می یکرده 
 تر؟«نگیناز این س 
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َو  در  لباس شخصی دم  با  که  را شنید، گفت:  مردی  او  تا حرف  بود،  ایستاده  ن 
 »تو خودتم همدست اونی، پس زیاد زبون نریز.« 

بی  نکرده جوان  توهین  به کسی  که  به شلوار گفت: »من  دارم  تازه  می م.  گم اش 
 زد.« نباید چنین حرفی می 

رو دربیاری. حتمًا   باید شلوارت  نیس. واسه شاشیدن  مرد گفت: »شلوار پات 
شی همدستش، با یه درجه باالتر. اون فقط حرف زده، ولی  طور می شاشیدی. این

 ی.«ش عمل کرده به تو 
که مانده بود میان خنده و بهت، ُشل و وارفته گفت: »من داشتم  ر  شلوا جوان بی 

د، شلوار از پام دراومد و  م رو چسبیمأمور شما پاچهرفتم که زمین خوردم و  درمی 
بستم، ولی تو ایتالیا گرفتار شدم. من هیچ کاری به سیاست ندارم. فقط به    فلنگ رو

 فروشم. منو چه به سیاست؟« کنم، غروب می فکر کاسبی خودمم. صبح تولید می 
به ستون یک،   بیرون،  آمدند  که  اتاق  آن  دیواآن از  کنار  بردند  را  بازرسی  ها  و  ر 

اسم  و  کردند  برگه بدنی  روی  را  بی شان  جوان  نوشتند.  اسمش  ای  گفت  تا  شلوار 
نگاهش کرد و گفت: »تو که دو هفته پیش   با تهدید  مأمور  شهاب حسینی است، 

 گفتی اسمت علی نصیریانه؟«می 
اولین واسه  امروز  ندارم.  سابقه  من  سروان!  »جناب  گفت:  حسینی  بار  شهاب 

 « .مدستگیر شده 
به سرتاپا نگاهی  این   شافسر  کو؟  و گفت: »شلوارت  از خونه  انداخت  طوری 

 ی بیرون؟« اومده
این تو خونه  شهاب حسینی گفت: »من  بابام  نمی هم  طوری  ِجَرم  درجا  شینم، 

رومی  پام  مچ  مأموری  در  ده.  و  کردم  تقال  من  ولی  تو    چسبید،  موند  رفتم، شلوار 
 دستش.« 
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ها را جدا کردند و درعوض دختری را  رفت. یکی از آن ها را نوشت و  مأمور اسم 
چشم  خط  و  بود  زده  کبود  ماتیک  که  بود.    شآوردند  کشیده  گوش  نزدیک  تا  را 

قیافههای قلوه داشت و گونه   های برجسته لب  بود،  بیرون زده  اش درست شبیه  ایش 
گرگین   بهرام  بود.  صحرا  به  روباه  شد  خیره  و  کرد  رها  را  صحردیگران  ا. روباه 

توانند  ها چه کار کنند، اما خیالش راحت بود که نمی خواهند با آن دانست می نمی 
آهسته  آن  را  حرف  همین  بسازند.  پرونده  و  ببندند  هم  به  را  بی ها  جوان  شلوار  به 

نباشد،   راحت  خیالت  هم  »خیلی  گفت:  بود،  ایستاده  او  کنار  که  سربازی  گفت. 
 کنند.« چون ارتباطی پیدا می 

شان را نوشته بود، برگشت  دل او را خالی کرد، اما مأموری که اسم   حرف سرباز 
جا قاضی مسنی را دیدند که پشت میز به خط کرد و برد به زیرزمین و آن و همه را  

و یک بود  آن ی نشسته  دید  یکی  وقتی  برداشت،  را ترس  بهرام  را خواست.  قاضی  ها 
جواب زن گفته بود، یا آن    زند که آن مرد در اتاق دنگال درهمان حرفی را می هم  

ن، گوشه و کنایه پرانده بود. اما رو به جوانی کرد که  مأمور لباس شخصی دم در َو 
سه  مأمورها  یک   جلو  تو  دقیقه  برود  است  محکوم  گفت  بود،  زده  بلبلی  سوت  بند 

بزند. خود   قناری چهچهه  یا عین  بلبلی  مستراح سه ساعت سوت  در  دم  و  حیاط 
ای پنبهفقط گفت پس باید چوب راضی نکرد، تندیدند. جوان اعقاضی و بقیه به او خ 

اش هم سوت بلبلی   ش را هم بیاورد. تواند سه ساعت پیزیند، چون نمی ش بدهبه 
از آب درنمی  ایندرست  نمی که گلوش می آید، هم  و  تواند سه ساعت سوت  گیرد 

 بزند.
جز این  دارد، به داشتگاه جا ن منشی قاضی نشانی همه را نوشت و گفت فعاًل باز

می   جوان  بقیه  بزند،  را  سوتش  باید  حکمکه  تا  خانه  و   شان روند  شود  ها آن   صادر 
بشکنی  هایش را تکان داد و  شانه کنند. دختری که شبیه روباه صحرا بود،  خبرشان  
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دید  .زد  تا  می   قاضی  شیری!  او  »خانم  گفت:  و  کرد  عوض  را  نظرش  شنگد، 
بار  ه ، یی و دررفتی هشده. دوبار گفتی صیغه شدکه خیلی وقته پر  یکی  خط تو  چوب 

شش  یکه  هم  دوم  بار  و  حبس  خوابیدی  می ماه  سال،  هیچ  خواه  کنی؟  کار  چه  ی 
بهانه  و  نداری،  عذر  به چی می می ای  بره  یادت  که  تو  فرستمت جایی  حتا  قر.  گن 

 یک کلمه هم حرف نزن.«خوابم یادت نیاد. 
نگاه   را  قاضی  و  نزد  حرفی  صحرا  قاضی  روباه  داد  کرد.  را  دستور    ببرنداو 

تواند برایش کاری کند. دختر  ای نمی داد که هیچ واسطه هم  ش تذکر  بازداشتگاه. به 
باخت و داشت وامی  پر  قافیه را  بازداشتگاه زنان  آمد و گفت  مأمور  رفت که همان 

فرستاده  ظرفیت  برابر  دو  را  است.  حکم  شد  مجبور  و  کرد  فکر  کمی  قاضی  اند. 
 ، او را هم همراه بقیه فرستاد بیرون.عوض کند

* 
* 
* 

شلوغ  کوچه بیرون  سر  بود  ایستاده  گرگین  بهرام  بود.  تو  از  به  تر  دیگر  و  شمالی  ی 
آدرسی   چه  که  نبود  م یادش  قاضی  به  با  است داده  نشی  که  بود  فکر  این  به  فقط   .

بی  برود. جوان  علی  جیب خالی کجا  یا  یا شهاب حسینی  در  شلوار  از  نصیریان، 
روشن  را  موبایلش  داشت  و  بیرون  دید.  می   آمد  کوچه  سر  را  گرگین  بهرام  که  کرد 

به »می گفت:   انگاری  تو؟  اون  بری  یه  خوای  برو  زود  گذشته؟!  خوش  خیلی  ت 
 گوری تا نظرشون عوض نشده.«

ور شهرم برم.  گرگین گفت: »موندم کجا برم! یه قرون ته جیبم نیس. باید تا اون 
 تونم به سرم بکنم.«دم که ببینم چه خاکی می وایسا
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نمی  پیدا  عالم  از خاک  »بهتر  گفت:  حسینی  کوچه شهاب  بیا سر  دوم،  شه.  ی 
 جا فاصله بگیر.«رسونیم. از اینآد دنبال من، تو رو هم تا یه جایی می االن یکی می 

زانتیای   سواری  به  بود  داده  تکیه  و  بود  ایستاده  خیابان  کنار  صحرا  روباه 
 رنگی. پرایدی جلوش ترمز کرد. روباه صحرا سوار شد و رفت.اکستری خ 

حسینی   شهاب  و  کوچه   ندرفتگرگین  دوم.  سر  سیگار گرگین  ی  را    ش پاکت 
درآورد. شهاب حسینی بدون تعارف، دستش را دراز کرد و یک نخ برداشت  و از  

.  ندان را روشن کرد ش رهگذری که سیگار به لب داشت، فندک گرفت. هر دو سیگار
زمی به  تفی  دید،  ریخت  آن  با  را  حسینی  شهاب  تا  و  بیرون  زد  کوچه  از  ن  پیرزنی 

سر  لخت و پتی کشی  لت نمی ندار! این چه وضعیه؟ خجاانداخت و گفت: »هیچی 
 کوچه وایسادی؟« 

»ننه گفت:  حسینی  انداختن  شهاب  وضع  همین  با  منو  کنم؟  کار  چه  جون! 
 چی دارم، تنها یه شلوار ندارم که اونا رو بپوشونم.«بیرون. ببین همه 

پیرزن باز تفی انداخت، اما تا خواست حرفی بزند، صدای آژیر آمبوالنسی بلند  
خیابان انداخت و رو به گرگین کرد و گفت:    پاییناهی به  شد و شهاب حسینی نگ

ش اعصاب  باش! راننده زبونت  مواظب  فقط  بابام اومد.    »راه بیفت. ماشین شخصی 
 نداره.«

ها ایستاد. شهاب حسینی در عقب را باز  خیابان. آمبوالنس جلو آن   پایینرفتند  
داشت، سرش را  کرد و هر دو پریدند باال. راننده راه افتاد و پشت چراغ قرمز که نگه

 برگرداند و گفت: »محسن! چی شد که باز سر از کالنتری درآوردی؟«
ه بودن و یهو  ها تظاهرات کرد ا همان شهاب حسینی گفت: »بابا! بیکاره محسن ی

منم ُبر طور چکی ِخفت همه رو چسبیدن.  همینهرکسی رو اون طرف بود، گرفتن.  
 شون. شلوارمون شد فدای غذای بد چند تا دانشجو.«خوردم وسط 
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تا پیام. زود  کال دارم، هفدهتا میسگوشی را نگاه کرد و به راننده گفت: »چهارده 
 .« ن ه بریم که مردم تشنه موند

 تو باألخره محسنی یا شهاب حسینی؟«گرگین گفت: »
پاش  خندهمحسن   که  هرجا  نباش.  حرفا  این  فکر  »به  گفت:  و  کرد  ریزی  ی 

ام گفت والله با این  بار ننه . یه اشهکجا گیر بپام  بیفته، من یه اسم دارم. بستگی داره  
ه  جون! از بابام بپرس ک م. گفتم ننه دونم چندتا زائیده همه اسم که تو داری، من نمی 

و پهن   بابام رو شست  و  باز کرد و هفت جد من  انداخته. دهنشو  تا پس  یهو چند 
 .«گردونددید، روشو برمی منو که می  ماهکرد رو بند. تا شش 

آژیر می  و آن کشید و می آمبوالنس  را می رفت  برد. محسن روی تخت کف  ها 
نمی  را  جایی  گرگین  بست.  را  چشمش  و  کشید  دراز  نمی آمبوالنس  و  دانست  دید 

روند. فقط به حرف محسن دل خوش کرده بود که گفته بود او را تا جایی کجا می 
نمی اما  رسانند.  می  گرگین  و  آمبوالنس  کف  بود  افتاده  خودش  آن  حاال  دانست 

ی تری گرفت و گرگین میله یادش مانده یا نه. آمبوالنس سرعت بیش   حرفی که زده، 
فرار نورهای    ،ی ماتاز پنجره طرف.  طرف و آن پشت در را گرفت تا پرت نشود این

به راست و چپ و باال و  رنگارنگ را می  ای هم  رفتند و لحظه می   پاییندید. نورها 
نداشتند.  بیش دوام  دقیقه تر  که رفت،  چند  را  رانندای  به راست و سرعتش  پیچید  ه 

. ایستاد. محسن بلند شد  های شلوغ ای در کوچه تر از سرعت دوچرخه، کم کم کرد 
پرید   باز کرد،  را  راننده در عقب  تا  به گرگین گفت همان   پایینو  او و  تا  بنشیند  جا 

از جوی   بود. بوی لجن  ناآشنا  به نظرش  نگاه کرد. محله  را  برگردد. گرگین اطراف 
و  کوچه باریک  ترکی  تنگ    یسط  به  که  شنید  را  پیرمردی  صدای  و  بود  شده  بلند 

 داد. فحش می 
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بسته  و  برگشتند  راننده  و  آمبوالنس،  محسن  و پشت  آوردند  را  معدنی  های آب 
با حیرت نگاه کرد. چیدندروی تخت   خندید و گفت: »باید    او   . گرگین محسن را 

 ن.« ه برسونیم دست مردم، تشنه موند
هایی  و شروع کرد به گرفتن شماره   پایینسرش را انداخت  شد،    تا سوارمحسن  

تماس بی که  همینشان  بود.  مانده  یک جواب  می طور  عذر  را  ریز  گناه  و  خواست 
طور  هایی که تظاهرات کرده بودند و مأمورها هم که همینانداخت گردن بیکاره می 

 گرفتند.ها را می دیمی آدم 
رفتند. محسن ها می کشیدند و در خیابان آژیر می آمد که می ها آمبوالنس صدای 

، بازار رو از دست  رو به راننده کرد و گفت: »نگاه کن چند ساعتی افتادیم تو هچل
 رسونن؟« ن و جنس می ه طور راه افتاددادیم. ببین چه 

ای را باز کرد و  ای ایستاد. محسن با ناخنگیر وکیوم بسته آمبوالنس جلو در خانه 
ها را داد و  سالی در را باز کرد و اسکناس زد. مرد میان   گورد و برد. زندو بطری درآ

گفت:  بطری  و  داد  تکان  سر  گرگین  آمبوالنس.  تو  پرید  محسن  گرفت.  را  ها 
 بری؟« شون می شون آب معدنی نداره که تو واسه مگه سوپری سر کوچه  ،»محسن

 »تو رو واسه   های گرگین و یکهو زد زیر خنده و گفت:محسن خیره شد به چشم
سیاسی  اگه  بودن؟  گرفته  چاچول چی  ختم  باید  که  که  کاری،  کسی  باشی،  بازا 

ی، چرا تنبونت هنوز تو  خودی قاطی شده خواد دِر ملت بذاره. اگه عین خودم بی می 
شه، به این خاطر  پیدا نمی ای  دیگه   پاته؟ باید بدونی معدن من آبی داره که تو معدن 

 شم زیاده.«مشتری 
بندی  کنند. ولی طوری بسته سگی پخش می ها عرقبرد آن ن لبخند زد و پی گرگی

نمی  هم  خبره  مأمورهای  که  بودند  نیست.کرده  معدنی  آب  ببرند  بو  اما    توانستند 
محسن دو    شنگولی پخش کنند.تعجب کرد که این همه آژیر برای این است که آب 
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گرگین   کرد.  بلند  را  سیگارانگشتش  طرف   پاکت  گرفت  و  شرا  برداشت  نخ  یک   .
بار یک بطری برد و زود  فندک خواست. سیگارش را آتش زد، آمبوالنس ایستاد. این 

شاید اگر مریض هم    .رفت کله می بی   عجول و برگشت. راننده انداخت تو اتوبان.  
کرد.  زده به راننده و محسن نگاه می رفت. گرگین حیرت برد، با همین سرعت می می 

شد. از اتوبان بیرون زدند و انداختند تو خیابان بار بود که سوار آمبوالنس می اولین
کوچه  از  و  پشت  شریعتی  آمبوالنس  درآوردند.  زرگنده  از  سر  عاقبت  فرعی،  های 

یکی  ، جلو مجتمعی ایستاد. محسن سه بسته را باز کرد و یکی ی جواهر  بیمارستان 
. اما تا در را با پا باز کرد، آمبوالنس  زد زیر بغل و به راننده هم گفت بقیه را بیاورد 

بسته آب معدنی و دو کارتن آب  چندین  دیگری را دید که جلو برجی ایستاده بود و  
گفت  و  کرد  گرگین  به  رو  محسن  بود.  آن  کف  نتیجهپرتقال  »اینم  تظاهرات :  ی 

  این همه رسه. اینا  شون می سیر که پول باباشون ُاِورت واسه چهارتا دانشجوی شکم 
 فروشن، من سه بطری. تازه دو کارتن زهرمار خارجی هم زدن تنگش.« بسته می 

ها را بردند توی مجتمع و خیلی زود هر دو برگشتند.  بطری چند زنگ را زدند و   
 مرغی سیگار خواست.محسن با ُخلق ُگه 

* 
* 
* 

و خودش را انداخت تو شلوارفروشی.    پاییندم گمرک، محسن از آمبوالنس پرید  
برد با صاحب مغازه آشناست. شلوار کتانی به رنگ یشم خرید  کرد و پی نگاه گرگین  

بیرون. گرگین ندید که او پولی به صاحب مغازه بدهد. یارو   با خیال راحت آمد  و 
آمد، اما محسن رسید دم در آمبوالنس و گفت: »اون همه تو نسیه    چند قدم دنبالش 

 ی...« بردی، یه دفعه من. خیال کن پیشکی پول داده 
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محسن سوار شد و رو به گرگین کرد و گفت: »حاال باید به کار تو برسیم، کجا  
 خوای بری؟« می 

 گو.« وگرگین گفت: »گیشا، باالی پارک گفت 
و    ی سوتمحسن   چه»اعیان گفت:  کشید  هستی!  که  هم  ما  نشین  تو  طور 

 ُبرخوردی و سر از ماشین شخصی بابای من درآوردی؟«
گرگین حرفی نزد و آمبوالنس حرکت کرد. وقتی رسیدند دم در مجتمع و گرگین  

ی آجری را دید، به  دایره نیم دارند، محسن در را باز کرد. گرگین طاقنمای  گفت نگه 
کرد. اولین کسی بود که به این مجتمع آمده بود و  تعجب  یب آمد.  نظرش تازه و غر

محسن  آمد؟  طور حاال غریب و تازه به نظر می یک سال این طاقنما را دیده بود، چه
 خورم...«ات، یه استکان چای می آم خونه: »منم می ت گف

می  دعوت  را  خودش  همیشه  آلن  مثل  از  و  مجیدیه  برود  گفت  راننده  به  کرد. 
طرف  جنس به  رفتند  با هم  و  داد  نشان  را  مجتمع  در  گرگین  بیاورد.  و  بگیرد  را  ها 

و گرگین در آپارتمان را باز کرد. محسن از راه    آمدند بیرون ی هفتم  آسانسور. طبقه 
ی کتری را زد و تا نشست، یک  دکمه   ی خودش رفت آشپزخانه و عین خانه   ،نرسیده

 نخ سیگار خواست. 
هایش را  دو لیوان چای پشت سر هم خورد و دراز کشید و روی کاناپه و چشم

 بست.
تا ساعت را دید،    اش زنگ زد. از جا پرید وربع مانده به ساعت ده، گوشی یک 

ت رو  شه؟ عجب کنسی هستی تو! شماره می ت یه لقمه شام پیدا نگفت: »تو خونه 
 ت برطرف بشه.«طرف بودم، آب بیارم تا تشنگی ینبده که هر وقت ا
شماره  را  گرگین  آن  و  ریخت  خودش  برای  چای  لیوان  یک  محسن  داد.  را  اش 
  سرکشید و رفت.
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.  گرگین دوش گرفت و حوله را پوشید و رفت تو بالکن. نشست و خیره شد به اتوبان 
هفت موتورسوار که لباس سیاه پوشیده بودند، به رنگ کاله و موتورشان، از جنوب  

به شمال می  رو  و  فاصله رفتند. سه آمدند  با    منظم ی  تا جلو بودند و چهارتا عقب. 
می  یک حرکت  گرگین  رفتند.  درهم  انگار  ناگهان  نکند  کردند.  که  کرد  شک  لحظه 
این  می خودش  درهم جمع شدند،  طور  به  بیند.  آرام  که  بود  حاال سوارکار عظیمی 

می  مایل  راست  و  نشانه چپ  هیچ  دیگر  نمی شد،  موتورسوار  هفت  آن  از  دید. ای 
چه  که  کرد  بو حیرت  ندیده  بود؟  رسیده  وحدت  این  به  ناگهان  جمع  آن  که    دطور 

خیابان  در  عادی  روز  یک  در  اجرا    موتورسوارها  نمایشی  حرکات  یا  بدهند  مانور 
ها را در یک قالب  کردند؟ نکند دچار خطای دید شده و آن چه کار می ها  کنند. این

دقت نگاه کرد، که موتورسوارها جدا شدند و در یک  بیند. سرش را برد جلو و به می 
این    روند؟ مگر گذشتِن ردیف حرکت کردند. در دل گفت چرا از اتوبان بیرون نمی 

به  گیرد؟ به این فکر بود که  قدر وقت می چند صد متر که جلو آپارتمان اوست، چه 
می  خیابان  عرض  در  که  متحرک  درختی  درآمدند،  درختی  پیش  صورت  و  لغزید 

اولنمی  به حالت  ناگهان  که سه درآمدند  رفت.  موتورسواری  تا جلو  ، همان هفت 
حاشیه به  عقب.  چهارتا  و  پیادهبودند  و  پارک  رهگذرها  ی  کرد.  نگاه  اتوبان  رو 

آمدند. باز شک کرد، نکند این تنها اوست  رفتند و می رها می اعتنا به آن موتورسوا بی 
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آید. چرا مانور  بیند، خیالی که صورت عینی پیدا کرده و به چشم می ها را می که آن 
 کند؟ها توجه کسی را جلب نمی یا حرکت نمایشی آن 

بعد  موتورسوارها دقیقه  چند  و  اینبرگشتند  رفتند  جنوب  ،  به  شمال  از  بار 
جهت و چند ساعتی  . در دل گفت چه روزی بود؟ آن از دستگیر شدن بی رفتندمی 

آمبوالنس داشت آب   در  که البد حاال  با محسن  و همراهی  بازجویی  و  بازداشت 
می معدنی  را پخش  آمبوالنس اش  اما چرا  وسیله کرد،  بودند  دیگر هم شده  ی های 
دست عرق   توزیع بسته سگی  و  داخلی  خارجی بندیساز  قاچاق  از    ؟های  هم  این 

باشند.   موتورسوار  نیست  معلوم  هیچ  که  چراغ موتورسوارها  را  موتورسوارها  شان 
آن  نور  بازی  حاال  و  کرد  خود  بها  روشن  به  عجیبی  شکل  اتوبان  فضای  و  کف  ر 

درست نگاهش کند، شد هفت درخت، هفت    گرفت. درختی شد و تا خواست می 
بادی که هر  .  هاها و هم تنهه خوردند، هم شاخ ، که در بادی خیالی تکان می سرو

می  تندتر  درخت لحظه  و  به شد  را  می ها  تکان  به  شدت  تکان  این  از  گرگین  داد. 
ها بدل شدند به هفت آدم خیالی که انگار داشتند  درخت   یکباره هیجان آمده بود که  

شان  هایی که با بازشدن راه، سرعت اعتنا به گذر ماشینرفتند، بی کف اتوبان راه می 
کناره بیش   را در  رهگذرها  انبوه  دید  می  چراکه  ترسید.  بودند.  کرده  و  تر  پارک  ی 

رانندهپیاده و  اتوبان  طرف  دو  این  روهای  به  هیچ  و  درخت ها  روندهآدمها  ی  های 
توجهی ندارند. هفت مرد شدند یک مرد و آن مرد هم راه افتاد به طرف پل    نورانی 

همین  و  پیاده  خیاعابر  پل،  به  رسید  موتورسوارها  که  و  شد  خلوت  خلوِت  بان 
و   کشید  زمین  روی  را  خودش  آدم  هفت  وحدت  حاصل  یا  آدم  آن  و  گذشتند 

 ُسرخورد و رفت به سمت چپ.
بار محسن با آن چای    ترس افتاد به دلش، بلند شد و رفت تو. کتری که آخرین

دو  با  را  آن  بود.  گرم  هنوز  بود،  کف  د   خورده  به  کتری  گرمای  گرفت.  ستش 
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بعددست  که  آمد  یادش  به  تازه  نپوشیده.    هایش سرایت کرد.  لباس  هنوز  از حمام 
درخت  آن  فکر  به  هنوز  اما  پوشید،  لباس  و  درآورد  را  حوله  آدمزود  و  و  ها  ها 

قرار   و  آرام  ذهنش  بود.  آن  موتورسوارها  در  که  بود  حیرت  پشت  حیرت  و  نداشت 
می  نشانه وول  نه  آدمخورد.  که  بود  و درخت ای  که    هاها  نه چیزی  و  بداند  را وهم 

می  جور  عقل  با  بود  همان دیده  کشید،  دراز  کاناپه  روی  محسن آمد.  که  جایی 
اش از جا پریده بود و رفته بود. گفت چرا  استراحت کرده بود و بعد با زنگ گوشی 

عین  اش راه داده؟ خوب اصاًل اجازه نگرفت. خودش جلو افتاد و  محسن را به خانه 
ا او  با  که  آمد،کسی  بوده،  بیرون    یاغ  سیگارش،  قوطی  از  برداشتن  سیگار  عین 
توی   و  و  کالنتری  ندارد، همان آمبوالنس  آدابی  و  ترتیبی  با  آپارتمان، هیچ  که  طور 

ی نداشت که او را  گشت و هیچ ابای شورت و بدون شلوار در کالنتری و بیرون آن می 
 گذرند.می  اعتنا از کنارش کنند یا بی بینند یا نه، سرزنشش می می 

* 
* 
* 

و   ایستاده  مجتمع  در  جلو  گفت  بود.  محسن  برداشت.  را  گوشی  زد.  زنگ  تلفن 
بزند. یک نمی  را  زنگ  کدام  که چه داند  ماند  بی   لحظه  اما  بدهد،  از  جوابی  اختیار 

وهفت را بزند. گوشی را گذاشت و منتظر ماند تا زبانش دررفت و گفت زنگ بیست 
خیلی طول نکشید. در را که باز کرد، با حیرت نگاه کرد. تنها نبود،    زنگ در را بزند. 

جلو   را  روباه  شخصی،  سواری  آن  مگر  بود.  آورده  خودش  با  هم  را  صحرا  روباه 
این  پس  برد؟  و  نکرد  سوار  می کالنتری  کار  چه  صحرا  جا  روباه  و  محسن  کند؟ 

روی مبل و شال بلند  منتظر تعارف او نماندند، آمدند تو. روباه کیفش را پرت کرد  
انداخت   را  تک   کنار قرمزش  مبل  روی  روی  آن.  گذاشت  را  پایش  و  نشست  نفره 
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به نظر می لبه  هایش  رسید و گرگین دید گونه ی میز وسط و زل زد به سقف. خسته 
گشت. سیگار و  اش دنبال چیزی می پرد. دستش در جیب گشاد مانتوی کرباسی می 

گفت باز هم این خانم که الاقل سیگار خودش  لب  زیر  فندک را بیرون آورد. گرگین  
می  می را  سیگار  هم  یکی  این  اگر  می کشد،  باید  پاکت خواست،  چند  و  رفت 

تازه  می  برداشت.  او  سیگار  از  نخ  یک  رفت  شنید،  را  دود  بوی  تا  محسن  خرید. 
. تو کالنتری با  رده، گفت: »خانم شیری که یادت هسیادش آمد که سرزده او را آو

باز به هر اسمی که خودش یا خودت دوست  ما  یا  جویی شد؟ خانم شیده شیری 
 داشته باشی، هرلحظه به رنگی بت عیار درآید.«

! درشو بذار. هیچ حوصله ندارم. رو اعصابم راه نرو، واال  شیری گفت: »محسن
 دم«ترتیبتو می 

 محسن پوزخند زد و پشت به او کرد و رفت طرف کتری. 
ساکت   شیری  و  محسن  از  تازه  توسلی  آقای  و  خانم  صدای  که  بودند  شده 

کار   گفت  آرام  خیلی  و  آورد  جلو  را  سرش  گرگین  شد.  بلند  بغلی  آپارتمان 
که تمیز  شان است. باید قبل از خواب صابون به تن هم بزنند، البد برای اینهرشب 

قدر نازک است که او حتا صدای آروغ یا  بروند. دیوارها آن   و بهداشتی به رختخواب 
شان درست چسبیده به دیوار سالن پذیرایی و هال  شنود، خوب توالت وزشان را می گ

هایی که که آش  ی ناخوشی دارد و هم بدغذاست. شب او. خانم توسلی، هم معده 
تا صبح نمی خورد، دیگر سمفونی تک رشته یا غذای نفاخی می  و  دارد  گذارد نفره 

معده  اگر  هرچند  بیفتد.  او  چشم  به  آراخواب  در  اش  صداشان  و  سر  باشد،  م 
دوبار هم روی کاغذ نوشته و به دیوار  گفت  پراند.  خواب از سرش می   ، رختخواب

صدا همدیگر  تر بگوزند یا شب بی باریک کنار آسانسور زده و خواهش کرده که آرام 
ها بتوانند راحت بخوابند. البته اسم کسی را نیاورده بود، ولی  را ماچ کنند تا همسایه 



21 

 

توس  می آقای  را  خطش  بود،  داده  جواب  برگه  زیر  داد.  لو  را  خودش  شناخت. لی 
شود دهن خانم  تنها با ماچ هم می از طرفی  نوشته بود ماچ فقط آبدارش لذت دارد.  

شبی هفت جدم را در گور نجنباند. ولی درمورد گوز، چشم  ست تا دیگر نصفه برا  
 کنیم.رعایت حال شما را می 

می  توسلی طوری فحش  تکان  دا خانم  با حیرت سر  و شیری هم  که محسن  د 
شنود  صدا گفت هیچ حرفی نزنند، چون خانم توسلی می داند. گرگین باز آرام و بی 

را ول می و آن  بند  وقت شوهرش  و  به آن می کند  از  کند  آقای توسلی  که  ها. چیزی 
واحد  خواهد. دوبار شاهد بوده که حتا در آپارتمانش را باز کرده و جواب  خدا می 

شان کشیده؛ ها و صداهایی را که شنیده بود، بلند به رخ وپنج را داده. حرف بیست 
های خانم شان شنیده بود. حرف هایی را که از رختخواب و حمام خصوص حرف به 

همسایه  هیچ  دیگر  شد،  تمام  که  نزد.  توسلی  حرفی  اجباری  سمع  استراق  از  ای 
و    هاسروصدا بعد،  خوابید  به  آن  با  از  نابه همه  صداهای  راحت  را  خیال  هنگام 

 شنوند.می 
شیری بلند شد و رفت کنار دیوار. دستمال را هم گرفت جلو دهنش، چون خانم  

خواند.  های طاق و جفت مادر شوهرش را می توسلی داشت لیست اسامی معشوق
برد. نفر پانزدهم هم قصاب محل بوده و مزد مادر  گرگین گفت پانزده نفر را اسم می 

داده. نفر پانزدهم را که خواند، شیری دراز کشید روی  را راسته و سردست می شوهر 
به   بیاید،  نداشت که کوتاه  آن  انگار خانم توسلی سر  اما امشب  زد،  زمین و غلت 

می  می شوهرش  واال  باشد،  ساکت  بچگی گفت  آقای  گوید  بوده.  کاره  چه  اش 
می  التماس  می توسلی  باشد،  ساکت  که  بلندکرد  صدات  این    گفت  و  است 

طبقه همسایه  هیچ،  که  می پایینی  ها  هم  باالیی  و  نشست  ی  توسلی  خانم  شنوند. 
مبل، صدای   مفلِس دیوث!  فنرهای  روی  را شنیدند. گفت پس خفه شو  مبل کهنه 
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گناهم. مفلسی من دست  بی ده من  ن می وخوب این حرفت نش گفت  آقای توسلی  
های پیش خندید. سلی مثل شب ی. خانم تونصیبم کرده هم تو    و و دیوثی ر  خداس

زد  دانست قال قضیه کنده شده، انگار خانم توسلی عمدًا این حرف را می گرگین می 
که جربزه ندارد جلو او را بگیرد، شاید هم  تا شوهرش را وادار به اعتراف کند، این

ها گرا بدهد، ولی هیچ تأثیری نداشت، چون سنش باال رفته  خواهد به همسایه می 
 جاه را رد کرده بود و ریخت و روزی هم نداشت. بود، پن

خانم توسلی که ساکت شد، شیری بلند شد و آمد سر جایش نشست و آهسته  
 کنی. چند ساعت ادامه داره؟« به گرگین گفت: »تو انگاری هرشبه سریال گوش می 

بخش   اولشه.  »این بخش  گفت:  و  شیری  صورت  نزدیک  برد  را  سرش  گرگین 
کنه که  رن تو رختخواب. اول شوهره هی التماس می شه که می می دوم وقتی شروع  

کنه به  وردار نیس و شروع می گه ول بکن بخوابم، ولی زنه دست ی تورو خدا امشب د
پ تیکه  و  اینمتلک  اسبابروندن،  اول  از  شوهرش  اثاثیه  که  نداشته.  درستی  ی  و 

به کار می   رچاره ناچاشود، توسلی بی که صداش بلند می همین شه. صدای  دست 
بعد صدای  شه. کنه تا لب خانم ِسّر می قدر ماچ می ره و اون ماچش تا تو خیابون می 

 شنویم.«های مقطع خانم رو می ی شوهر و نعره های بریده س نف
ر و شانه   ا شیری سرش  زانو  می گذاشت روی  موج خنده  دراثر  که  هایش  لرزید 

شیری  شد.  بلند  توسلی  آقای  ماچ  جلو    صدای  گرفت  و  کرد  مچاله  را  شالش  زود 
 دهنش و دوید به آشپزخانه. 

بلند شد.   اولین شلیک خانم توسلی  به هال، که صدای  بود  برگشته  تازه  شیری 
 ریزه.«شیری جیغ زد و گفت: »وای خدا! االن دیوار می 

 خانم توسلی از آن طرف دیوار گفت: »خانم شیری! نترس. فقط صدا داره.«
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حیرت  کرد زده  شیری  نگاه  را  گرگین  و  داد  ایستاد  تکان  سر  گفت:   گرگین.  و 
ت کرد، صداشو شنیده. جز تو هم زنی تو  شناسه. وقتی محسن معرفی رو نمی »تو

 این خونه نیس.« 
نفره. پاکت سیگارش را برداشت و  شیری زد زیر خنده و نشست روی مبل تک 

 یکی آتش زد. 
. گرگین هم که تازه بیدار  ودساعت نه صبح محسن رفت. شیری هنوز خوابیده ب 

آماده می  بود، وسایل صبحانه را  تازه  شده  و  را خورد  یا خیال راحت صبحانه  کرد. 
که دوباره صدای خانم توسلی بلند شد. به شوهرش دستور    سیگاری آتش زده بود 

ها را خوب نگاه  کرد میوه داد که برود بازار روز و میوه و سبزی بخرد. سفارش می می 
صدای خانم توسلی، شیری هم از خواب بیدار    اب  دار یا گندیده نباشد.که کند که ل

 ی کتری را زد. دکمه گرگین ای به خودش پیچیده بود و رفت حمام. شد. مالفه 
نمی شیری   یا  داشت  عجله  خیلی  هنوز  انگار  بیاورد.  طاقت  آب  زیر  توانست 

  کتری به جوش نیامده بود که بیرون آمد. چیزهایی به تنش کرده بود که تنها بعضی 
زیر لب  .  ی به او انداخت و رو برگرداندنگاهگرگین  جاها را بپوشاند و آمد سر میز.  

قیافه گفت   داچه  می رد ای  کار  جایی  اگر  که!  بعید    کرد  بود،  قدغن  که آرایش    بود 
بیندازد. واقعًا بزک و دوزک  یک لحظه  شد  کسی حاضر می  به او  چه هنری  نگاهی 

ند با چیزهایی که به خودش  تواند نیمسوز را بدل به لعبت کند، هرچ می که ندارد،  
 . رد این ریخت را ندا خوب ، ولی  یست د، باز لعبت نمالمی 

این گوشه گرگین  از  نگاهبار  چشم  دید    ی  و  و  زده مثل قحطی شیری  کرد  نان  ها 
کشد. حرکاتش شبیه محسن بود. هیچ  بلعد و لیوان شیر را سر می پنیر و مربا را می 

آن  البد  نداشت،  غریبگی  خانه احساس  در  و  قدر  شام  و  بود  خوابیده  غریبه  های 
  شیری کرد.  نگاه  اش را  های گوشی نشست روی مبل و پیامناهار خورده بود. گرگین  
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مبل   روی  گرگین  کنار  و  آورد  هم  را  چای  لیوان  ریخت.  چای  و  شد  بلند  خودش 
 گفت: »محسن کی رفت؟«با صدایی که کمی جان گرفته بود، نشست. 

 گرگین گفت: »حدود ساعت نه. صبحانه هم نخورد.«
 سیگاری آتش زد و پای لختش را روی میز گذاشت.

را   کارش  هفت  ساعت  آرایش.  به  کرد  شروع  شیری  بعدازظهر،  چهار  ساعت 
تمام کرد. مانتو را به خودش پیچید و شال را روی سرش انداخت و رفت. گرگین  

 .شویی بدهدبه خشک  تاکت و شلوارش را برداشت نفس راحتی کشید و 
* 
* 
* 

بی  و  آمد  بیرون  خانه  از  خیابان گرگین  در  می هدف  و    گشت. کالفهها  از شب  بود 
می  بود.  گذاشته  سر  پشت  که  پردردسری  راحتی روز  نفس  هیاهو  از  دور  خواست 

شبی را سر کند. حتا  طور که دوست دارد،  همان سرخر،  بکشد، به قول خودش بی 
پیاده  خدشه در  او  خلوت  هم  شلوغ  برنمی روهای  آدمداشت ای  فقط  چراکه  را  ،  ها 

می می  که  می دید  و  بهآمدند  نه  می حرف   رفتند،  آن شان گوش  با  کاری  نه  و  ها  داد 
مدت  از  می داشت.  که  بود  گرفته  یاد  پیش  آدم  تواندها  انبوه  یکه    ،هامیان  و  منفرد 

آشنایی    باشد. به  یا  بیفتد  اتفاقی  مگر  بسازد،  جمع  میان  خلوتی  خودش  برای 
تاکسی گرفت و رفت پارک ساعی.   بربخورد و مجبور شود از آن خلوت بیاید بیرون.

آن  از  و  آمد  بیرون  زد.  را  دلش  زود  اما  پارک گشت،  را  در  راه  این  شد.  سرازیر  جا 
شد. شلوغ بود،  هم سرراست نبود و هم در سرازیری زود خسته نمی  دوست داشت.

خواست چند ساعتی دور  خصوص حاال که می ولی شلوغی آن را دوست داشت. به 
چیز را از ذهنش  رفت و همهد. می از چیزهایی باشد که این دو روزه آزارش داده بودن
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بود،   آن  رانده  و  شیری  و  خانم  و  محسن  دیدن  ایتالیا،  خیابان  در  دستگیری 
رفت و ی خودش را. در خیابان می خانم و آقای توسلی و حتا خانه موتورسوارها و  

 دید نه چیز و کس دیگری را. فقط خیابان را می 
شاپی باالتر از تئاتر شهر، اما ننشسته بلند  از قدم زدن که خسته شد، رفت کافی 

آورد. بیرون ریخت که نفس را بند می شد، چنان بوی حشیشی از بیرون به درون می 
مهره  و  چرمی  دستبندهای  و  بودند  نشسته  پسر  و  دختر  می جمعی  و  ای  فروختند 

د که  انزده   ر چه جنسی به سیگا  زیر لب گفت دادند.  سیگاری را دست به دست می 
شده   تند  آمده  ؟!  است چنین  بیرون  آشپزخانه  کدام  از  از  ؟  است جنس  که  را  دود 

دهن  و  می دماغ  بیرون  نگاهشان  می رؤیازده   دادند،  هم  به  خیل  ای  نه  انداختند، 
کردند.  شان را نگاه می دیدند و نه دو نفری را که ایستاده بودند و بساط عابرها را می 

ها قیمت را  که از آن   ندشد، زمانی مشتری می ندآمدشان مشتری نمی به چشم ز  هنو
کردند، رهگذری بودند  را نگاه می دستبندها  بپرسند یا چیزی بگویند. تا وقتی تنها  

 خواستند وقت بگذرانند. که می 
نُ  گرفت  ه  ساعت  به    کهتاکسی  مانده  چهارراه  دو  اما  خانه،  به  خیابان  برگردد 

پیاوششمسی  نمی ،  رمقی  خودش  در  و  بود  گرسنه  شد.  که  ده  خانه  دید  شامی  در 
را شست.  صورتش  و  داد، دست  که سفارش  را  غذا  رستوران.  به  رفت  کند.  آماده 

کافی  برخالف  نمی شارستوران  مشامش  به  بویی  و  بود  آرام  هم ر پ  صدایی  سید. 
می  غذا  آرام  و  بودند  نشسته  جوانی  شوهر  و  زن  کناری  میز  پشت  و  نبود.  خوردند 

می  حرف  را  آهسته  سرش  داشت.  صحرا  روباه  به  عجیبی  زن شباهت    پایین زدند. 
 انداخت تا دیگر نبیندش.

خواست  خورد. نه می که اشتها داشت، آرام می گارسون زود غذا را آورد. با این 
بلند   نه قوتی برایش مانده بود که در کاری  زود  شود، چون در خانه کاری نداشت 
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قوطی نوشابه را باز کند،    عجله کند. وقتی سرش را از روی بشقاب برداشت تا درِ 
اند. به خودش گفت  میز روباه صحرا و شوهرش خالی بود، حتا ندیده بود کی رفته 

ی هیاهو،  که بتواند در میانه   باید این روش را هرروزه تمرین کند، راه مناسبی است 
توانند  طور می های خونسرد چهبرد که آدمچیز بشود. تازه دارد پی می خیال همه بی 

توانند  طور می شان حساب نکنند، چه عمری وسط هیاهو باشند و دنیا را هم به تخم
 ورش.  کنامالیمات  را ببیند و بگویند به ی 

به طرف  با همان آرامشی که غذا خورده بود، از   افتاد  بیرون آمد و راه  رستوران 
پارک،   به  نرسیده  سی خانه.  خیابان  شعبه وششم،  نبش  بلند  دیوار  تأمین روی  ی 

را    ،اجتماعی  مردی  ابعاد  تصویر  و    5×7در  بود  خرکیف  که  بودند  کرده  نقاشی 
آراممی  مرد  این  حاال  نورافکن،  تند  نور  زیر  اما  می خندید،  گریه  اشک  آرام  کرد. 

بینی مرکبی  از دو طرف  و  بود  افتاد  راه  را  ریخت روی لبش و خنده اش می اش  اش 
خندید، حتا شکل  تنها دیگر نمی محو کرده بود. دهنش شکل عجیبی گرفته بود، نه 

بیش  نداشت،  هم  لوچه دهن  و  لب  به  و  تر  کرده  سکته  که  بود  شبیه  آدمی  ی 
می می  تکان  را  چانه  بزند،  حرف  اشخواهد  بس.  و  همین  مرکبی ک دهد،  های 

 آمد. داد، اما صدایی بیرون نمی اش را تکان می چانه
گونه کم  می کم  شکل  از  هم  کناره هایش  اشک  رد  را  افتاد،  بینی  و  می های  برد 

های سابق بود، خیره گرگین را و  هایش که همان چشمشد، اما چشممی دیوار پیدا  
می  نگاه  را  برمی رهگذرها  خانه  به  که  روز  هر  نگاهش  گشت،  کرد.  مرد  همین 

د، حزن  ی خندآشکارا می های او  لب که  با این همان روزها  زد به او،  کرد و زل می می 
ها رفته بود  ها. حاال لب ها و لب هایش بود، تناقضی بود میان چشمغریبی در چشم 

شود تصویری که  اگر زود پاکش نکنند، می در دل گفت  های او مانده بود،  و چشم
 کند و بغض صورت او را از ریخت انداخته است.نگاه می دارد همه را  
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که انگار ریزش  تصویر  خیره شد به  رو و  نشست روی نیمکت سنگی کنار پیاده
بود و گفت جلو  . گوشی اش تندتر شده بودهای مرکبی اشک  اش زنگ زد. محسن 

 افتاد. بلند شد و راه زیر لب به او بدوبیراه گفت، اما مجتمع ایستاده و منتظر است.  
آب   بسته  یک  و  سنگی  دیوار  به  بود  داده  تکیه  و  در  جلو  بود  نشسته  محسن 

 معدنی میان پایش بود.
باال.   رفت  محسن  زیر    یبسته محسن  با  کابینت  توی  گذاشت  را  معدنی  آب 

این  گفت  و  بکشد  سینک  سرک  و  بیاید  هرکی  است.  امن  نبجا  که  جایی  اید  به 
بلند موسیقی از  داکاری ندارد. به حرفش  ادامه می جا  بکشد، با این  د، اما صدای 

رود تو اتاق خواب  حاال خانم توسلی می  گفت شد، گرگین ی آقای توسلی بلند  خانه
زنگ   می می و  را  زند.  فضا  موسیقی  با  بگوید،  به کسی  را  مگویش  رازهای  خواهد 

کند، یا موسیقی دیگری  داند چرا موسیقی راک را انتخاب می کند. اما نمی شلوغ می 
داند او و آقای توسلی، هر دو از راک بدشان  ندارد یا قصد و غرضی دارد، چون می 

پسندد، ولی نه او و  پ مالیم را می آید. توسلی موسیقی سنتی دوست دارد و او پامی 
را   و کسی صدایش  بزند  را  تلفنش  باید  او  و  نیستند  توسلی  توسلی، خانم  آقای  نه 

 نشنود. 
توسلی   خانم  شد،  خاموش  دستگاه  وقتی  کشید.  طول  دقیقه  سیزده  موسیقی 

مرده چ گفت  بیرون  شب  وقت  این  ببرد،  نمی   ی شورت  بگو  داری؟  خواهم  کار 
صدا بشنوم.  را  در  حرفت  پشت م آی  و  که  د  توسلی  آقای  تودماغی  صدای  بندش 

یه  خانم توسلی گفت باألخره    چیز را خریده و چیزی هم از قلم نیفتاده.همه گفت  
گفت من مهارت تو  ی. آفرین به تو. آقای توسلی  وند کیر غول را شک بار تو عمرت  

د و گفت  ی خندنم. خانم توسلی بلند  وبشک  رو ندارم که روزی چندبار کیر غول رو 
تونستی این کارو بکنی؟ کار کردنت هم عین حرف زدنته. جون  شد که می چی می 
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به کار من   به جونت کنن عرضه نداری. آقای توسلی گفت تو حرفتو بزن. چه کار 
 گیره. داری. هرکاری کنم، این زبون تو آروم نمی 

را زد. یک    دکمه   بود. . خانم شیری  داشت گوشی دربازکن را برگرگین  .  زدندزنگ 
. واقعًا عین روباه  کرد . در را باز زد بار زنگ آپارتمان را  د تا برسد. اینیکش دقیقه طول 

بود  صحرا برشده  را  شال  زده  داشت .  چهار  ماشین  با  را  سرش  موی  سفید  بود  .  و 
کرده  چشمبود  رنگش  آن  با  کشیده.  سرمه های  تیغه ی  بینی  و   ایمالیده 

ندا اشکرده عمل  ردخور  می   که  شت ،  ببیندش،  هم  هالویی  می هر  او  خواهد داند 
حاال چه اصراری هم دارد که بشود شبیه روباه    خودش را به شکل روباه دربیاورد.

 صحرا. 
،  شست آویز. در حمام پایش را  آورد و زد به رخت مانتو و شلوارش را در هال در 

که   کاری  حتمًا  رکمی باید  بهترین  کتانی  کفش  با  سگدو  روز  یک  چون  بو  د،  پا 
بیرون  می  حمام  از  تی   آمدگیرد.  در و  را  نیمه شرتش  تاپ  و  تا یپوش را  اش  آورد  و  د 

 : »چه خبر؟ کجا بودی؟« فت د و گ رک، رو به محسن نشست نفره روی مبل تک 
چهل   گفت:محسن   نبود.  بد  بطر»فروش  و  ودو  خسرو  شنیدم  ولی  رفت،  ی 

رو گرفته   فرهاد  نمی دوباره  این ن.  می دونم  کار  چه  باهاشون  قیافه دفعه  شون  کنن؟! 
شون بوده که  کمانی هم تنشرت رنگیندو تا تی   .بیلبورد   شدهکه هیچ،  دیگه تابلو  

سخت  کارشونو  می این  »گفت شیری    «کنه.تر  نمی :  اینا  من  مهاجرت دونم  چرا 
ایننمی  موکنن.  شراجا  که  اونا  بشه؟  چی  که  روندن  برگه   یطش  کافیه  های  دارن. 

ببرن. انگار کون  با خودشون  قبلی رو  جا موندن.  خاره که این شون می محکومیتای 
بودم اونا  جای  اگه  دقیقهمن  یه  نمی ،  آورده م  چیزی  راستی  از  موندم...  مردم  ی؟ 

 تشنگی.« 
 م. فقط یادم رفت مخلفات بگیرم.«بسته آورده  هیگفت: »محسن 
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 «: »چیزی داری بزنیم تنگش یا برم بخرم؟گفت  به گرگین و  کرد رو  
کنم. ماست هم  : »کمی ژامبون و بیکن دارم، سوسیس هم سرخ می ت گرگین گف

 هست.« 
تر مون بیش شیری لبخند زد و محسن گفت: »قربونت. تو که از سوپری محله

 داری.« 
باز   را  بیرون    کرد بسته  بطری  و  و یک  زود    شت گذاآورد  هم  گرگین  میز.  روی 

. خت انداد و یک لیوان باال  رو روی میز چید. شیری معطل نک کرد مخلفات را آماده 
خورد و زود سیگاری آتش  طرف او. دو قاشق ماست  رفت محسن ظرف ماست را گ

آورد و زده به سیم آخر. دستش  د ادا درنمی رکفکر  وقتی حالت او را دید،  زد. گرگین  
را سیگار  می   وقتی  لبش  طرف  می به  می د.  ی لرز برد،  دیده  آشکارا  که  شد. لرزشی 

همین نشستن میان او و محسن، آن هم با وضعی که هر زنی در رختخواب دارد و  
می اعتنایی بی  نشان  اطراف،  به  روال،    ادداش  این  به  افتاده  پیش  وقت  خیلی  از  که 

خانه  خانه دیگر  شده  دیگران  همه ی  رفتاش.  خودش  میل  به  می جا  کند.  ار 
نمی خانهصاحب  حساب  به  غریبه  را  او  هم  غریبه ها  همین  و  بودن،  آورند  آشنا  ی 

کند، زندگی او به همین  آید و خودش را ولو می که سرزده می همینشده سلوکش.  
 شیوه است. 

یا خسته   بی   بود محسن  کله یا  لیوان که خورد،  دو  کاناپه  پا  حوصله،  روی  شد. 
زی یکش دراز   کوسنی  و  سرش  د  ادامه  شت گذار  شیری  و  گرگین  از  اد د.  گرگین  ند. 
برهنه  و حاال که نیمه   شت ای ندا که جثه با این  .د راش را نگاه کپیالهی چشم هم گوشه 

. چهار  رد پوست و استخوانی است، ولی چه ظرفیتی دا   دید، می بود   کنار او نشسته
 شتگذابه صورتش. مچ پاهایش را  بود  و تازه قرمزی دویده  بود  لیوان باال انداخته  

لبه  بغل  روی  را  زانوهایش  و  مبل  شو رکی  دیگر  باریکه د.  قرمز  دیده  رت  هم  اش 
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بپرسد چه کاره است و  را  سر صحبت    ست خواد. گرگین می شنمی  با او باز کند و 
بلند  خانه توسلی  خانم  صدای  که  کجاست  دیوار  اش  طرف  آن  از  زد داشد.  :  د 

 دارم.« تونم خودمو نگه دیگه نمی  ! نترس  ،»خانم شیری 
و  شیری   خندید  داد بلند  خانمجواب  »نه  دیگ:  خیال جون!  با  ریخته.  ترسم  ه 

 کن.« راحت ولش 
شد. شیری هم پاهایش  اختیار بلند بود. طوری که گرگین بی بار صدا عجیب این
باز   ریسه    کرد را  می رفت و  تکان  بدجور  الغرش  شکم  خانم  خ .  دوِم  شلیک  ورد. 

را   او  بازوی  گرگین  زمین.  روی  غلتاند  را  او  بلندش    گرفت توسلی  و  رد کو  رام   .
قدر شباهت دارد به نگاه  که نگاهش چه دید  گرگین و او  زل زد به  شد و  راه بلند  سربه 

اجتماعی. تأمین  ساختمان  دیوار  روی  تصویر  شیری    آن  حزن  که  تفاوت  این  با 
بود و فاصله بیش به او نداشت. فقط چند انگشت دور از نگاهش  تر  ی زیادی هم 

 را نشاند روی مبل.  بود. او
نزده دست  آن  به  کسی  که  شاتی  با  می بود   شیری  بازی  قِ رک،  میز  روی  لش  د. 

. از روزی که در  کرد . گرگین خیره نگاهش  گرفتشی میز می و نرسیده به لبه   دادمی 
بود. اگر  ی پنج دقیقه هم حرف نزده  بازداشتگاه دیده بودش، تا این لحظه به اندازه 

نمی  می شدمجبور  باز  سیگار  و کشیدن  خوردن  برای  تنها  را  دهنش  صدای  کرد ،   .
  گفت . خانم توسلی کرد و گوش تیز  گرفت ، شات را در دستش شنیدخانم توسلی را  

خواهر آپاردیت، بگو تکلیف  اون  . بعد هم برو سروقت  فردا باید قسط رو بپردازی
  گفت طور به امان خدا رها بشه. آقای توسلی  شه خونه همینما رو روشن کنه. نمی 

این دوشنبه مثل  فردا  رفته  یادت  رو  که  قسط  خودت  دارم.  کالس  ورامین  س، 
ل از  گفت قب خانم توسلی    ی بنفشه.رم خونه پرداخت کن. از ورامین که برگشتم، می 

بس کن. سنی    گفت جا باشه. آقای توسلی  ش زنگ بزن. شاید سفتزنش اون رفتن به 
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ازم گذشته، همین   گفت ازت گذشته. خانم توسلی   بنفشهدرسته سنی  از  .  قدر هم 
می  خوب  خودت  خونه ولی  که  نمی دونی  مرد  بدون  خودت  ش  خاطر  واسه  مونه. 

اش یا فقط کلمه  خت انداسلی تف  رو بشی. آقای توخوام یهو با یارو روبه گفتم. نمی 
 . گفت را 

و  شیری   نزدیک گوش گرگین  برد  را  دلم می سرش  امشب گفت: »خیلی  خواد 
آد،  طوری از پس این غول برمی چه کنه،  بیدار بمونم و ببینم آقای توسلی چه کار می 

ی  خر رو دادم. ساخته ولی رمق تو تنم نمونده. روز سختی داشتم. جواب دو نفر کله 
می آلن   زبون  نوک  همون  از  نداره.  هم  حرف  کارش  پدرسگ  آدم.  وجود  تو  ره 

 م بریز تا تکمیل بشم...« زنه. یه لیوان واسه برعکس ظاهر خودش که تو ذوق می 
 شه.« ی؟ حالت بد می کنی زیادی خورده : »فکر نمی گفت گرگین 

می  خودمو  حد  نباش.  من  حال  فکر  به  »تو  گفت:  نامیزون شیری  دونم. حالم 
 ندازم. خیلی مونده منو بشناسی. بریز که یه لیوان جا دارم.« ، یه شاتم باال نمی بشه

لیوان برایش   . بطری خالی  جلو دستش گذاشت و ظرف ماست را    خت ری یک 
د و یکش آن را سر  گرگین  د.  وتهش ب تر از آن،  یا کم ی یک شات  شد، شاید به اندازه 

به اتاق  رفت  د و اددستی برای شیری تکان .  خت اندابطری خالی را در سطل آشغال 
 خواب.

و  بود  که کنارش روی تخت خوابیده  دید  شد. شیری را  گرگین ساعت نه بیدار  
باز  باف ترکه در سبدِ   ای ملوس د، درست مثل گربهرکآرام ُخرُخر می  . دهنش کمی 

چانه بود زیر  دستش  یک  شده  .  جمع  دیگر بود  اش  دست  روی    ش و  بود  افتاده 
بود که  خال .  شکمش بار  اولین  دارما.  نماد  به شکل  ناف بود،  نزدیک  کوبی ریزی 

؟  بود  کی آمده  شت.همان تاپ نیمه را هم ندا دید.  نماد دارما را روی بدن کسی می 
که محسن روی کاناپه خوابیده بود. به    آمد؟ تازه یادش  بود  چرا پیش محسن نرفته 
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. به  کرد داخت. خوب نگاهش  انباید جایی در اتاق دم در برایش می   گفت خودش  
خوابد. پای راستش را تکان  که هرکس در اتاق خودش می بود  همان راحتی خوابیده 

پو  داد   به  او سرایت  چسباند  به  تنش  را عقب  رکای گرگین. گرمی  پایش  د. گرگین 
را  ینکش  چشمش  خواب    بست د.  به  را  خودش  ُسر  زو  آرام  و  او.  د  به طرف  خورد 

 د. یتند و تند نفس کش  شیری و ی برد روی سینه سرش را  
* 
* 
* 

چرخ خ  دید.  مجتمع  بیرون  را  توسلی  می ادستی   انم  را  بازار  ش  طرف  به  و  کشید 
 ی یا عطر خانم شیریه؟« گفت: »عطر زده کشید و  بو  ایستاد و  رفت.  بار می تره

این توسلی!  »خانم  گفت:  رو چ   گرگین  عطرش  منن.  مهمون  اونا  حرفیه؟    ه 
 آزمایش کردم.« 

دونن  دل و جرأتن. از یه صدا که خوب می قدر بی توسلی گفت: »این جوونا چه 
 ترسن؟!«قدر می چیه، چه 

هایی بوده که من با صدای شما  گرگین گفت: »خانم! صدا داریم تا صدا. شب 
 نرفته.« م و تا صبح خواب به چشمم از خواب بیدار شده 
ی! چه کار کنم؟ تو هم یه  قدر هم اذیت شدهت. چهبمیرم واسه توسلی گفت: »

می  نمی روزی  که  به فهمی  گرفت،  رو  صداها  بعضی  جلو  تنها  شه  وقتی  خصوص 
 آد...« صداها تنهایی از آدم درنمی  نباشی. اصاًل بعضی 

دانست  او می   داری به گرگین انداخت و سر تکان داد. این را گفت و نگاه معنی 
خواهد. هیچ میلی  بدهد و برساند به جایی که دلش می   خواهد حرفش را کش می 

ی صحبت نداشت. ایستگاه اتوبوس را بهانه کرد و دستی برای خانم توسلی  به ادامه 
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می  ترجیح  واقعًا  گفت  دل  در  کرد.  باز  را  صورتش  لبخند  داد.  صدای  تکان  دهم 
صدای تا  بشنوم  را  شکمت  باد  ماچ  پرفشار  مایه آن  کلی  گوزت  را.  آبدار  ی  های 

کند و کاری  که صدای ماچت از خواب بیدارم می شود، درحالی انبساط خاطر می 
 آید. از دستم برنمی 

* 
* 
* 

یکی   آن  و  بود  پیر  یکی  بودند،  ایستاده  در  نفر جلو  دو  برگشت.  مجتمع  به  غروب 
پیرمرد صورت گردی داشت و نموهای کم   جوان،  به  بود.  پشت، ولی تاس  طوری 

می صفحه نگاه  ساعت  نگاه  ی  اما  جوان  دارد،  بینایی  شدید  ضعف  انگار  که  کرد 
پیرمرد   و  بود  ایستاده  راست  و  داشت  صفحه نافذی  را  و  ساعتش  می ی  کرد.  نگاه 

و چهره مات  اما  شناخت،  را  دو  هر  رفت،  که  جلوتر  بود.  آشنا  خیلی  دو  هر  ی 
ایستادحیرت  بیر.  زده  گور  از  پدرش  می اگر  می ون  جلوش  و  این آمد  قدر  ایستاد، 

. دوست داشت جلوتر  کافکا  خورخه لوئیس بورخس بود و فرانتس کرد.  حیرت نمی 
نمی  اما  بردارد.  برود،  قدم  می توانست  بود.  از حیرت سست شده  تا  پایش  دانست 

وششم تا در مجتمع را پیاده آمده، پس  یک لحظه پیش بیدار بوده و از خیابان سی 
ناگهان  ند؟ ایستاد و مردها را نگاه کرد که  بینکند شبح می ن خوابش برد؟  چرا یک آ
و  بورخس   کرد  بلند  را  چشم سرش  همان  با  و  و  برگشت  دید  را  او  ضعیفش  های 

 شون بکنه.« که نگاه   ه داردم در نگه نمی  اش رو ای خستهن وگفت: »هیچ میزبانی مهم
خواست حرف بزند، اما  ها دست داد. می با آن گرگین به خودش آمد و رفت و  

نمی  کامش  در  لب زبان  و  می گشت  بهایش  بورخس  نشان در  انگشت    الرزید.  را 
گرگین  داد باال.  .  رفتند  و  شدند  آسانسور  سوار  هم  با  تو.  رفتند  و  کرد  باز  را  در 
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مبل تک  تا وارد هال شد، نشست روی  مبلی که دیشب خانم  نفره، همابورخس  ن 
روی   گذاشت  و  آورد  بیرون  را  کتش  آرام  خیلی  کافکا  بود.  نشسته  آن  روی  شیری 

ی مبل دونفره و کنار آن نشست. بورخس با حیرت اطراف را نگاه کرد. گرگین  دسته 
ها آثارشان را خوانده و دوره کرده بود، به  کرد که این دو مرد که سال هنوز باور نمی 

کرد توهم  طور در تهران پیداشان شده است؟! فکر می اند. اصاًل چهدهآپارتمان او آم 
مانده بود  دیده بود. را در اتوبان به او دست داده است، مثل آن شب که موتورسوارها 

که  کند،  کار  چه  و    که  شد  بلند  توسلی  خانم  آقای  صدای  به  رو  داد.  نجات  را  او 
از کجتوسلی   رو  حرفا  این  نجیبت  خواهر  اون  حرفو  گفت  این  کی  درآورده؟  اش 

ذاره.  جا می آری کی اون جاش گذاشته؟ آقای توسلی گفت خودت بهتر سردرمی اون 
مردک   و گفت  ترکید  توسلی  ی افاده باِز چس دودوزه   ِ بندتاپاله لِش  تنپیزوری  خانم 

قزمیِت  بوقلمون   یخرچسونه   ِ بامبولی  حیف عرضهبی صفِت  مافنگِی  نوِن    ِ ی 
پخمه وپاچلفتِی  دست  زودباورِ چلمِن  گاگوِل  چسهمه بی   ی  خرُکِس  کِس  دماِغ 

ِد ظاهربیِن  گشاکون لِق  دهن پرتِی   زرتی ِ رگ باشِی قمیشِی ُچسکِی بی بودبودکِی دیالق
ِن نوکرصفِت حماِل دیوِث بوگندوی خرخاکِی یابوعلفِی  وقلیترکیِب نی ن اَ ریخِت  بی 

چاچول مادرقحبه قرمساِق  تخِم تنبون باِز  ی  کرمکِی ُگهِی  هرزه حیِض  نره   خِر دهِن 
ریغونه آب   یخایهبی   ِی اخته بی زیرکاِه  گربه کوِن   یبته ی  گه خِر    پشکِل   خورِ صفِت  
به تو که چه مردی  آقای توسلی گفت اگه اینایی که گفتی منم، پس آفرین    !االغ ماچه

و پا جلو گذاشتی. دونی که ت ی. خودت خوب می ت انتخاب کردهرو واسه همسری 
ات بزرگ  دونستم تو الی لنگ ننه خانم توسلی تفی انداخت و گفت کور بودم. نمی 

اوشده به  مردی  اگه  نیستی.  مرد  و  داری دُ   ن ی  تو  که  موشه  دارن،  مب  اونو  همه   ،
برنمی  کاری  اونم  از  خنده هرچند  خندید.  توسلی  آقای  کرد.  آد.  یکسره  را  کار  اش 

که شوهرش گفت آخ. چنان شدتی داشت که بورخس با  خانم توسلی چنان گوزید  



35 

 

گنده پیرزنای  بعضی  »تنها  گفت:  و  کرد  نگاه  را  گرگین  به ی  احیرت  زحمت  که 
 .«؛ اونایی که قوت فیل دارن تونن چنین بادی درکننمی  کنن،جا می خودشونو جابه 

وجورت نکرده بودم،  خانم توسلی دوباره گفت کی گفته تو مردی؟ اگه من جمع 
پالون االن کارتن  یا نوکری خواهر  بودی  کردی.  هاش رو می ن کجت و سفتز خواب 

  ن ی و منو با او تقصیر منه که تو رو آدم حساب کردم. حاال واسه من زبون درآورده
 دونی. ترکیده یکی می پاشنه

»عین   گفت:  می بورخس  حرف  عشرت زنایی  تو  که  محلهخونه زنه  ی  های 
 کنن.«مالدونادوی بوئنوس آیرس کار می 

فحش قطار  که  شد  خوشحال  می گرگین  تند  هنوز  توسلی  خانم  او  ورهای  و  د 
نمی  را  بورخس  وقتی فحش می صدای  می شنود، چراکه  تنها  داد، گوشش کر  شد؛ 

ست بحث را عوض کند و گفت:  داد. کافکا خوابه گوشش امان نمی   وقتی که چانه 
جا قصری بوده و حاال شده یه زندان.  خوندم که این جایی  »من اومدم تهران، چون  

تونم  دونم طبق قانون می خوام این قصر رو ببینم، نمی م جالب بود. می خیلی واسه 
یا جلو    تونم رو کمک شما حساب کنمعنوان بازدیدکننده؟ می برم تو زندان، البته به 

 ؟«مونممعطل می قانون 
گرگین گفت: »احتیاجی به کمک من نیس. اون زندان دیگه تعطیل شده و حاال  

 .«جاش رو ببینی تونی بلیت بخری و همه س. می موزه 
 لبخند زد و تکیه داد به مبل. با رضایت  کافکا 

زد. بورخس گفت: »من  می   وسلی آرام شده بود و تنها داشت غر صدای خانم ت
ببینم، شهر خیام و عطار. حاال با شناومدم و می  یدن حرفای  خوام برم نیشابور رو 
همسایه  بی این  محله ت،  نیستم  خانم  میل  این  ببینم.  اوباشه،  پاتوق  که  رو  هایی 

آرام  که  او اشاره کرد  به  را می )گرگین  بزند، چون صدای همدیگر  شنوند(  تر حرف 
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ی مالدونادو از غروب تا  تو فحش دادن داره. عین زنایی که تو محله چه دهن گرمی  
تخت نیمه  در  یا  می شب  خدمت  یا  خواب  تانگو  با  کنن  خاص  مشتریای  بعضی 
 هایی دارین؟«رقصن. چنین محلهمی 

»این گفت:  فاحشهگرگین  کردن  دایر  اجازه جا  غیرقانونیه.  کارو  خونه  این  ی 
محلهنمی  ولی  داریم  دن.  حتا  هایی  دارن،  زیادی  چاقوکشای  و  ناتوها  و  لوطیا  که 
 نزاکت...« های هرزه و حرکات بی محله مساوی است با حرف اون اسم 

 ها که خطری نداره؟« بورخس گفت: »رفتن به این محله
ایرانی  »نه.  گفت:  خارجی گرگین  با  نمی ها  درگیر  به ها  وقتی  شن،  خصوص 
 « شون کنن.ا دوست دارن کمک حت جا بگرده.بدونن اون خارجی اومده این 

دونی  مونو حل کنیم. می ی اقامت کافکا گفت: »آقای بورخس! اول باید مسأله 
ساالری بشیم.  . اگه اقدام نکنیم، ممکنه گرفتار دیوان که ویزای ما خیلی اعتبار نداره 

 ساالری تو این کشورا خیلی عجیبه.« م دیوان شنیده
کنیم.« رو به گرگین  پلیس و اقدام می   یریم اداره بورخس گفت: »خب فردا می 

 کرد و گفت: »ببینم برای رفتن به نیشابور که نباید اجازه بگیریم؟« 
می  باشین،  داشته  معتبر  ویزای  »اگه  گفت:  به  گرگین  و  هر  تونین  برین  شهری 

 ی اتباع خارجی بزنین.«جا رو ببینین. فردا باید سری به اداره همه 
ها معذرت  واب کافکا و بورخس آماده کرد. از آن در اتاق دم در، جایی برای خ 

آن  و  ندارد  اضافی  تخت  که  از  خواست  اگر  بخوابند،  زمین  روی  مجبورند  ها 
تا راحت بخوابند. بورخس    د رکشد، حتمًا دو تخت اجاره می شان خبردار می آمدن 

می  راحت  هم  زمین  روی  و  نیست  مشکلی  یعنی  داد،  تکان  گفت  خوابد.  دست 
دراز   پتو  روی  و  نزد  حرفی  کافکا  است.  تشک  نرمی  به  هم  دوالیه  کلفت  پتوی 

 کشید. 
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* 
* 
* 

ویال،   خیابان  به  رفت  کافکا  و  بورخس  همراه  و  گرفت  تاکسی  زود  صبح  گرگین 
اتباع  اداره  و  ی  بود  نشسته  کامپیوتر  پشت  که  افسری  به  کرد  رو  بورخس  خارجی. 

آقای فر با  دیروز  نیشابور،  اگفت  برود  دارد  و چون قصد  ایران  به  آمده  کافکا،  نتس 
پاسپورت می  افسر  بماند.  ایران  در  را گخواهد مدتی طوالنی  و  رشان  او  و اسم  فت 

عجب پرسید: تو با کرد ت نگاه دقفرانتس کافکا را در کامپیوتر وارد کرد. صفحه را به 
 »شما کی وارد ایران شدین؟«

ا وارد سالن فرودگاه  بورخس گفت: »دیروز ساعت چهار و دوازده دقیقه، چون ت
 «است. عادت همیشگی  نگاه کردم.  شدم، ساعت رو

 ین؟«هافسر پرسید: »با کدوم پرواز اومد
 هانزا.«هواپیمایی لوفت  314بورخس گفت: »با پرواز  

جست   افسر کامپیوتر  در  ورود  باز  درمورد  اطالعاتی  »هیچ  گفت:  و  کرد  وجو 
وده مسافر داشته، ولی اسم شما دو نفر در  هانزا دویست لوفت   314شما نیس. پرواز 

 این لیست نیس.«
بورخس گفت: »من تو فرودگاه ژنو سوار هواپیما شدم و آقای کافکا در پراگ،  

 سوار هواپیما شدیم.«باز اعت بعد، هر دو تو استانبول پیاده شدیم و دو س
 افسر گفت: »پس چرا اسم شما تو لیست نیس؟« 

تهیه کرده؟ شما می بورخس گفت: »من چه می  رو  لیست  با    نتونیدونم؟ کی 
 فرودگاه تماس بگیرین.«

 ی دوم.« ، طبقه 215افسر گفت: »شما برین اتاق 
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رفتند. در طبقه  او  و بورخس و کافکا پشت سر  افتاد  افسر  گرگین جلو  ی دوم، 
های کافکا که پشت سر  و خیره شد به چشم  را شنیدهای بورخس  تنومندی حرف 

نمی  پلک  و  بود  ایستاده  حرف بورخس  افسر  زد.  شد،  تمام  که  بورخس  های 
به آن پاسپورت  پاسپشان را گرفت و نگاهی  ها را در  ورت ها انداخت و مشخصات 

جست  آن کامپیوتر  اسم  چون  است  عجیب  گفت  و  کرد  است.  وجو  نشده  ثبت  ها 
و  پاسپورت  داد  جوانی  مأمور  به  را  بورخس  ها  بروند  به  مأمور  این  با  باید  گفت 

سه طبقه را پشت    . ی اول گیر کرده بود. آسانسور در طبقه 507ی پنجم، اتاق  طبقه 
اتاق   در  کردند.  طی  پیاده  مأمور  مأمور  507سر  توضیحات  افسری  شنید،  و    را 

ن،  ها ورق زد. گرگین سرش را جلو برد و پرسید: »این دو نفر دیروز رسیدهپاسپورت 
 شون ثبت نشده؟«طور اسم چه

افتاد، دیگه  یم. اگه این اتفاقا نمی جا نشستهافسر گفت: »ما هم واسه همین این
 به وجود ما نیازی نبود.« 

شهرون پرسید  بورخس  منتظر  از  کافکا  آرژانتین.  گفت  او  است.  کشور  کدام  د 
ن افسر  پاسپورت   ماندسؤال  مأمور  است.  چک  جمهوری  شهروند  گفت  را  و  ها 

آن  به  و  صندلی برداشت  آن  روی  گفت  و  ها  گفت  را  این  برگردد.  او  تا  بنشینند  ها 
 های بلند فلزی خاکستری ناپدید شد.پشت فایل 

را   سرش  به   پایینبورخس  کافکا  اما  می انداخت،  نگاه  را  اطراف  کرد.  دقت 
بیرون. هیچمأموری که با آن  به    507ها در اتاق  کس جز آن ها آمده بود، رفت  که 

ی سمت راست را نگاه  ها. کافکا فایل حضور نداشت ت بود،  ابزرگی سالن اجتماع
بین دو پنجره بود. گرگکرد و نگاهش ب به طرف ته سالن که سه فایل  ین رد  رگشت 

پنجره از  را گرفت.  کافکا  به رنگ  نگاه  نمایی  با  بلندی  راست، ساختمان  ی سمت 
اش های سه طبقه شد. ساختمان کهنه بود و در قاب پنجرهخردلی چرکُمرد دیده می 
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انداخته بودند    پایینید که سرشان را  دهای کارمندانی را می که در دیدرس بود، کله 
نمی  تکان  هیچ  گرگین  و  دید خوردند.  پیر  وقتی  و  تاس  کارمندها  تعجب  ندتمام   ،

زد. گرگین  کرد. برگشت به طرف کافکا که هنوز خیره بود و به ساختمان و پلک نمی 
خواست از  می   ی سمت چپ را نگاه کرد. در آن تنها آسمان خالی پیدا بود.پنجره

کارمند آن  هم  او  که  بپرسد  که  کافکا  نه  یا  دیده  را  پیر  و  تاس  ازهای  پشت    افسر 
هیچ  فایل  عجیبه!  »خیلی  گفت:  و  زد  صدا  را  بورخس  و  کافکا  و  آمد  بیرون  ها 

درباره  به  اطالعاتی  کنین  مراجعه  باید  نیس.  شما  خارجی، اداره ی  اتباع  دوم  ی 
 .« 79ک خیابون انقالب، نرسیده به چهارراه کالج، پال
 ؟« جاتونم برم اون طوری می . چه بورخس گفت: »من این آدرسو بلد نیستم

می  رو  شما  بلدم.  »من  گفت:  این گرگین  از  زود  برم.  خیلی  نیس.  راهی  جا 
 رم.«رسیم. من این راهو پیاده می می 

ی اتباع خارجی بیرون آمدند. جلو در تاکسی گرفتند و خیلی  از ساختمان اداره 
اداره  به  رفتند  کالج.  چهارراه  به  رسیدند  آن زود  خارجی.  اتباع  دوم  مأمور  ی  جا 

وپنج دقیقه منتظر ماندند. مأمور  ها را نگاه کرد و رفت بایگانی. چهل رونده دقت پبه 
ای پیدا نکردیم. از پاسپورت شما کپی تهیه کردم.  که برگشت، گفت: »هیچ سابقه 

 تون رو بنویسین«شما سه روز دیگه مراجعه کنین. فقط باید آدرس محل اقامت 
 کنن.«ی من زندگی می گرگین گفت: »اینا تو خونه 

 آدرس خودش را روی تکه کاغذی نوشت و به مأمور داد.
از ساختمان که بیرون آمدند، گوشی گرگین زنگ زد. محسن بود. پرسید غروب 

بهتر اچه کار می  به فکر  کند. گرگین گفت دو مهمان غریبه دارد و  ست چند شبی 
دستش   روی  یکی  ولی  ندارد،  مشکلی  خودش  گفت  محسن  باشد.  دیگری  جای 

داند کجا بفرستدش، همان زنی که در بازداشتگاه به شوهرش گفته بود  می مانده و ن
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تواند او را بپذیرد. شیری  قرمساق. گرگین گفت هیچ تعهدی دربرابر او ندارد. نمی 
کرده، مشکل قهر  خانه  از  که  متأهلی  زن  به  دادن  جا  اما  ندارد،  است.  شوهر  ساز 

 تماس را قطع کرد.که جایی برای شیری هم ندارد. محسن االن 
بورخس در خودش بود، اما کافکا در سکوت،  رو به میدان انقالب راه افتادند.  

به همه  را  می دقت  جا  می کرد نگاه  قدم  که  خیابان  در  به شانه .  ی  زدند، گرگین شانه 
ماند. افتاد یا چند قدم پشت سر می رفت. کافکا اما دو قدم پیش می بورخس راه می 

کرد چیزی جا کافکا با نگاه گریخته، طوری که وانمود می زدند. آن تا تئاتر شهر قدم  
و موی سرشان را    ای پسر جوان دوجنسیتی را برانداز کرد که چهره بیند، دسته نمی   را

می  قدم  با هم  و  بودند  کرده  آرایش  آن زنانه  و  زدند.  کرد  به گرگین  رو  رفتند،  که  ها 
باشه، فکر گفت: » ی سنتی شرقی از  کنه در جامعه می   عجیبه. هرکس خبر نداشته 

نمی  دیده  تظاهرها  همه این  می شه.  بیرون  پوست  زیر  از  داره  جوامع  آد.  چیز  تمام 
می  پوست  نمی دارن  دیگه  اما  ندازن.  شد.  منکرش  و  کرد  قایم  رو  چیزی  بهتره  شه 

از    وقت رو تلف نکنیم. حاال که کاری نداریم، بریم زندان قصر یا موزه رو ببینیم.
 « گردی خیلی بهتره.بان خیا

عالقه هیچ  »من  گفت:  تو  بورخس  من  برین.  شما  ندارم.  زندان  دیدن  به  ای 
 آم خونه.« زنم. غروب می خیابون قدم می 

وقت خسته   و گفت: »هر  داد  او  به  را  آپارتمان  و  مجتمع  در  یدک  کلید  گرگین 
 «ما چند ساعتی بیرون هستیم. ، تاکسی بگیرین و برین خونه.نشدی 

* 
* 
* 
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کلمه   یک  حتا  مدت  این  در  کرد.  گردش  سابق  زندان  در  ساعت  چهار  کافکا 
ی برد و همه دید، سرش را جلو می ها را می ها، وقتی دیوارنوشته حرف نزد. در سلول 

به  را  وارسی می خطوط  میله کرد. فضای سلول دقت  می ها،  را  راهرو  و  در  ها  پایید. 
دروازه  از  اما تا پا    تش تغییر کرد، اش عوض شد و نه حالاین مدت نه خطوط چهره 

گذاشتند بیرون، گفت: »هیچ شباهتی به قصر نداره. از اول هم زندان بوده، االن هم  
تونستن ها و زنان بوده. اون زنا از اندرونی نمی زاده موزه نیس. اول زندان شاه و شاه 

جا امنیت  ی امروز من و تو هم آزادی نداشتن. شاه هم اینبه اندازه حتا  بیان بیرون.  
خودشوهنداشت  می   .  چون  بود،  کرده  نمی زندونی  اداره  مملکت  کنه.  دونست 

شه،  دونستن تو حرمسرا تکلیف اونا روشن می ها هم زندانی بودن، چون می زاده شاه
آینده این چه  دارن که  بیش ای  رو  شاه  دل  زن  کدوم  که  داشته  این  به  بستگی  به  ،  تر 

 .« آره دست می 
 ؟«گرگین گفت: »شما با تاریخ ایران آشنا هستین

لزومی نداره آشنا باشم. کافیه شما ساختار قدرت شرق سنتی  نه.  کافکا گفت: »
همه  بشناسین.  اختالفی.  رو  جزئی  با  همن،  مثل  همه شون  عیان دیشب  رو  چی 

آن  خودم  انگار  بودم.  دیدم.  رسیدهناگهان  جا  سرنخی  می به  فردا  نشونت  م.  و  ریم 
 دم.« می 

تند به خانه. نزدیک مجتمع پیاده شدند. کافکا خسته بود. تاکسی گرفتند و برگش 
میوه و سبزی خریدند. کافکا گفت میلی به غذای پخته ندارد  وششم  سی سر خیابان  

مرکبی آن مرد که   یهاگذشتند تا اشکرو می دقت از پیادهبه خورد.  ها را می و همین
نریزد.  می   پایینهنوز   سرشان  روی  را ریخت،  خودش  کافکا  تو،  رفتند  در  از    تا 

انداخت روی مبل و چشمش را بست. گرگین به آشپزخانه رفت تا میوه و سبزی را  
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کننده  دعفونی ذاشت و آب ریخت و چند قاشق مایع ض ها را در سطل گبشوید. آن 
 اضافه کرد. 

شد. چندبار ساعت را نگاه  کم نگرانش می بورخس هنوز نیامده بود و گرگین کم 
بی  کافکا  کنداینرد.  باز  را  چشمش  که  که  کسی  نشو...  بورخس  »نگران  گفت:   ،

که تو خبر داشته باشی، امروز هم  دیروز خودش رو رسونده این مجتمع، بدون این 
 آد.«موقع می کنه و به گم نمی  وراه ر

می  میوه  داشت  التماس  کافکا  و  بود  محسن  زد.  زنگ  گرگین  گوشی  که  خورد 
بهمی  امشب  ندارد.  شیده  برای  جایی  که  به  اش  کرد  که  را  زنی  گفت  بدهد.  پناه 

می  فحش  می شوهرش  خانهداد،  راننده برد  تا  ی  و  فرستاده  را  شیده  آمبوالنس.  ی 
اش سفارش هم کرده که  های او ندارد. به رسد. کاری با مهمان ساعت دیگر می نیم

 امشب ترک عادت بکند و عین یک خانم جاافتاده خودش را نشان بدهد.
* 
* 
* 

تازه مانتو و شالش    یبًا با هم آمدند. شیری زنگ زد و آمد باال.بورخس و شیری تقر
می  را  پایش  داشت  و  بود  درآورده  هم را  شیری  رسید.  هم  بورخس  که  شست 

می  را  که  بورخس  خورد  یکه  چنان  دید،  را  کافکا  وقتی  را.  کافکا  هم  و  شناخت 
بیرون به  که  خیس  پای  با  حمام.  به  رساند  را  خودش  دید    آمد  زحمت  با  ین  گرگو 

می  حرف  و  دزنبورخس  مبل  به  رساند  را  خودش  بیفتد.  و  کند  غش  بود  نزدیک   ،
آن   افتاد نزد.  روی  حرف  هم  کلمه  یک  حتا  را  گرگین  .  استکان  برد،  برایش  چای 

 جا چه خبره؟« گی این شه ب نگ چای را سرکشید و گفت: »می دربرداشت و بی 
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چشمکی اشاره کرد به  خواست حرفی بزند. شیری با  گرگین سر تکان داد. نمی 
 تواند چیزی بگوید.بورخس. گرگین باز سر تکان که فعاًل نمی 

حوالی   رفتم  انقالب  خیابان  »از  گفت:  بورخس  بورخس.  به  زد  زل  شیری 
جوواون فردوسی.   با  دروازه جا  رفتیم  هم  با  و  شدم  دوست  ر  نی  ناهار  در    و غار. 

گلوم    یخونه قهوه  از  زهرمار  اگر  هرچند  خوردم،  راحت می   پایینزینال  تر رفت، 
بس  قهوه بودم،  می که  و  بود  کثیف  باید  خانه  اما  نیس.  سالم  هم  غذا  دونستم 

می می  پسش  اگه  چون  می خوردم،  باید  نمی زدم،  و  بیرون    رو   محله  تونستماومدم 
  هرکی   بود.  ادا  تریش ب  ورافتاده.  لوطی   و  چاقوکش  و  بزن ه یک  نسل  نظرمبه   بشناسم.

ه  دید  مالدونادوی  محله   تو  که خودمی  یاچیز  با  بود.  مخدر  وگ  بن   کار  تو،  اومدمی 
خیلی   کرده  تعریف   مواسه   یام  بود   دیگه   که   بود   یفساد  بساط   داشت.  فرق  بودن، 

 . بهتره زود برم نیشابور.«بود موندهته  نداشت. رمقی 
نمی  »فکر  گفت:  اون گرگین  هم  کنم  آرامگاه  جا  تا  دو  بشه.  عایدت  چیزی 

 بینی  چندتایی توریست، شاید چند نفری هم خارجی باشن.« می 
ببینم، ذهنم با اون مرتبط می  شه.  بورخس گفت: »کافیه بنای آرامگاه خیام رو 

ات بگم. سرنخی تو دروازه غار به دستم رسید. جوون  راستی یادم رفت چیزی رو به 
بزنایی  رسونه به یکه هایی رو پیدا کردم که منو می رگه آورد.  راهنمام هیچ سر درنمی 

االن دیگه جلو چشم نیستن. تو پستو رفتن،  دار بودن.  که روزی تو اون محله میدون 
نمرده  که قدرت  ن. هیچولی  نداره، جز کسی  اونا خبر  از  داشته باشه.    فهشمکاکی 

ندار به دروازه غار  اونا  .  ن دیگه ربطی  دیگه بود.  مکاشفه  یه  دیدن  واسه اسم  ش ای 
 شون...« تونم فردا ببرمت دیدن پیدا نکردم. می 

 خواد چیزی رو نشون بده.«ریم جایی و اون می گرگین گفت: »فردا با کافکا می 
 فردا.«بورخس گفت: »پس بمونه واسه پس
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حرکت مانده گرگین یک لحظه به شیری نگاه کرد که زل زده بود به کافکا و بی 
نه دیگر   نه برخالفبود.  و  قبل سیگار می ب ش  به چیزی توجه داشت  کشید. های 

پایید. گرگین ناگهان به یاد خانم توسلی افتاد. هیچ صدایی از آن فقط کافکا را می 
صدای سرفه یا به هم  حتا    آمد. پی برد باید بیرون رفته باشند، چون طرف دیوار نمی 

کدام به آن سمت  ذهن هیچ شنید. خوشحال شد، چراکه  ها را هم نمی رف خوردن ظ
 رفت. نمی 

خواست شام تهیه کند. کافکا گفت میوه و سبزی برای او کافی بود.  گرگین می 
می  ترجیح  گفت  هم  بخورد،  بورخس  بیسکویت  یا  سوخاری  نان  تکه  چند  دهد 

و برای   داد  را تکان  او سرش  به شیری اشاره کرد.  به شام ندارد. گرگین  میلی  چون 
مدنش، لب باز کرد و گفت: »هرچی واسه خودت درست کردی،  بار، پس از آاولین

 خورم.«منم می 
بلند شد تا برای خودش چای بریزد. کافکا عذرخواهی کرد که   این را گفت و 

 خسته است و باید بخوابد و رفت به اتاق کنار در ورودی. 
به   برگشت  و  برد  بورخس  برای  و  گذاشت  بشقابی  در  بیسکویت  چند  گرگین 

کوکتل آشپزخانه.   و  بود  داغ شده  کوکتل روغن  هنوز  انداخت.  آن  در  را  ها سرخ  ها 
شیری وقتی هال را خلوت دید،    نشده بود که بورخس هم بلند شد و رفت به اتاق.

بزن  محکم به طرف گرگین رفت. خودش را به او چسباند و آرام زیر گوشش گفت: »
طور  اینا چه ایسادی؟  بزن دیگه. چرا عین چوب وبینم؟  تو گوش من. خواب که نمی 

 جا؟ تو کی هستی؟«اومدن این
همونی  »من  گفت:  دو گرگین  تو  که  خونه   ام  تو  شب  شبش  یه  خوابیدی.  م 

مجتمع   در  جلو  دیدم  خونه،  برگشتم  که  دیروز  نداشتم.  خبر  منم  تختخوابم. 
با کافکا هم رفتم زندان  ایستاده دنبال کار ویزاشون.  بیرون،  رفتیم  با هم  امروزم  ن. 
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می قص زندان. هرچند آخرش گفت قصر  ر.  بوده  که شده  ببینه  رو  خواست قصری 
 نبوده و از اول زندان بوده.« 
 ترسم.«شیری گفت: »من می 

 ترسی؟ این دو نفر با تو چه کار دارن؟«گرگین گفت: »از چی می 
 م.« شون. کارای هر دو تا رو خوندهشناسمشیری گفت: »من خوب می 

 آد؟!«ت نمی کنی؟ هیچ به مطالعه می هم  گفت: »تو  لبخند زد و گرگین 
شیری گفت: »حاال وقت این حرفا نیس. همین مطالعه گند زد به زندگی من.  

ی منو کشیدن. تر از خودش، شیرهآورد و رفیقای لجناون شوهر پفیوزم که ادا درمی 
 « تنها نذار. ترسم. منوافتاد. حاال می تم نمی واال کتاب از دس

 گرگین گفت: »ترس نداره. خیالت راحت باشه.«
می  »واقعًا  گفت:  و  داد  تکان  سر  نمی شیری  در  ادا  تنها  ترسم.  منو  نباید  آرم. 

 بذاری.«
شام را در آشپزخانه خوردند. شیری سیگاری آتش زد. برگشت و در کابینت زیر  

بطری  از  و خواست یکی  کرد  باز  را  بردارد. گرگین گفت یک  سینک  را  در  ها  نیمه 
خودش   و  برای گرگین  و  آورد  یخچال  از  را  نیمه  و  بلند شد  شیری  است.  یخچال 
ریخت. لیوان را که سرکشید، آن را روی میز گذاشت. چند پک به سیگار زد و در  
بشقاب خاموشش کرد. دست گرگین را گرفت و گفت: »امشب رمق ندارم یه لیوان  

خوام تنهایی برم تو  شورم. نمی ا رو می رو وردارم. بیا بریم بخوابیم. فردا صبح ظرف 
 اتاق.« 

به و  نشست  تخت  روی  شیری  رفت.  او  با  و  گرگین  درآورد  را  لباسش  سرعت 
گرگین را بغل کرد. گرگین در دل گفت چه موهبتی است نبودن خانم توسلی، واال  

 اش شنیده باشد، دنباله   را   کرد که بند کند به من. شیری انگار حرف او بهانه پیدا می 
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چسباند، گفت: »بهرام! فکر نکنم  که محکم خودش را به او می چنان را گرفت و هم 
تو زندگی  زنی  به حال  این همه دست تا  و  مرد  بوده.  باید کاری  ات  تو  وپاچلفتی؟! 
 بکنی نه من. زود باش.« 

 گرگین گفت: »تو اولین زنی هستی که اومده تو رختخوابم.«
 شیری گفت: »پس باید یادت بدم.« 
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۳ 

 
 
 

این  با  گرفت.  دوش  و  شد  بیدار  زود  و  گرگین  بود  زده  صابون  تنش  به  حسابی  که 
از  شیری  خر با شامپوی بدن خودش را شسته بود، هنوز بوی عطر و اسپری  آدست  

می  می آمدبدنش  عطری  او چه  گفت  دل  در  اسپری ،  چه  روز  یا  تنش  زند  به  هایی 
تواند لو  رود. واقعًا هر مردی را می که بوی آن با این همه شستن هم نمی   افشاندمی 

ندار  زن  می نبدهد.  تو  تن  از  که  است  زن  کدام  عطر  این  بدهد  گیر  که  آید؟ د 
وشت و گذاشت روی  نکرد. یادداشتی ن هم  خواست شیری با او بیاید. بیدارش  نمی 

صور نزدیک  ته بالش،  هنوز  که  دماندهتش  غلیظ  آرایش  بود.  ی  مانده  آن  در  یروز 
 تواند به کار خودش برسد.نوشت باید با کافکا و بورخس برود جایی و او می 

تاکسی گرفتند. کافکا نشانی محل را که روی کاغذی نوشته بود، به راننده داد.  
بورخس و کافکا عقب نشستند و گرگین جلو، کنار راننده. تاکسی از غرب به شرق  

می می  اتوبان  از  این ررفت.  با  شمال.  به  رو  ترافیک  فتند  بود،  صبح  اول  هنوز  که 
رفتند،  کردند. هرچه جلوتر می حرکت می وار  و مورچه ند  ها کُ سنگین بود و ماشین
می  اضافه  ارتفاع  آرامبه  تاکسی  و  می شد  شدند،  تر  که  تجریش  میدان  وارد  رفت. 

رو و گذر مردها و  ادهگرگین برگشت و کافکا را نگاه کرد، اما او خیره شده بود به پی
.  زد می   و انگار با خود حرف   پایین، بورخس سرش را انداخته بود  پاییدها را می زن 

درپیچ و باریک گذشت و به میدان نیاوران  تاکسی باز به غرب رفت و از خیابان پیچ
پیچید به راست  بعد  که رسید، آن را دور زد و رو به شمال به راهش ادامه داد. کمی  
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خیابانی شد که سرباالیی تندی داشت. در کمرکش خیابان، راننده که پالک  و وارد  
می ساختمان  نگاه  را  شدندها  پیاده  ایستاد.  بلندی  برج  جلو  کرایه   .کرد،  ی  گرگین 

سرش را بلند کرد و خیره شد به برجی که  کنار جوی خیابان ایستاد و  تاکسی را داد.  
تاباند و  را بازمی   ر هایش نوپنجره  یرنگی بود و شیشه نمای آن سنگ زمخت شیری 

اشتباه    رها را بشمارد، اما در همان اول کا خواست طبقه شد پشت آن را دید. می نمی 
 کرد.

بورخس خونسرد و سربه  افتادند.  راه  و  را گرفت  او  بازوی  کنار آن کافکا  ها زیر 
دید، نه کنجکاوی و نه  چیزی در آن نمی نگاه کرد، هیچ   ی اوچهرهبه  آمد. گرگین  می 

دید و با احتیاط از پل فلزی  خستگی و نه حتا توجهی به اطراف. پیش پایش را می 
 مشبک روی جوی خیابان گذشت. 

رسیدند جلو در برج. در باز شد و هر سه رفتند تو. گرگین تا البی برج را دید،  
و حیرت  ایستاد. هیچ شیکه خورد  به البی زده  بود،  باهتی  دیده  روز  آن  تا  که  هایی 

پله در جنوب و شمال پیچ می  دو ردیف  و باال می نداشت.  پلهخورد  اما  ها رفت، 
ل هندسی و  اهیچ شکل متقارنی نداشتند. هر پله به شکلی بود. معمار از تمام اشک

وم شمالی  ی سند شکل برای هر پله استفاده کرده بود. حتا پله یا چ گاه ترکیبی از دو  
پله  در  یا  بود  بیضی  و  ذوزنقه  از  کنار هم گذاشته  ترکیبی  را  مثلث  و  دایره  بعدی  ی 

ها سنگی به کار نرفته بود  . در ساخت پله و نامتقارن   و چندالیه  های تیز، با زاویه بود 
شیشه  از  همه  می و  را  چشم  اول  نگاه  در  که  بود  رنگارنگ  در    زد.های  بود  چیزی 

کنار گذاشته  کلی  به ی آدمی که تقارن را  خلی فانتزی، با سلیقه ی دکوراسیون دامایه
 ها بود؟ است، اما چرا این عدم تقارن فقط در پله 

از لحظه  که  آرامشی  با همان  اما او  به کافکا،  برگشت رو  دیدارگرگین  جلو    ، ی 
چهره  در  حیرت   شامجتمع  با  هم  بورخس  بود.  ایستاده  البی  وسط  بود،  ماسیده 
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نگپله را  می ها  پله اه  از  که  کرد  اشاره  کافکا  گرگین  کرد.  بروند.  باال  شمالی  های 
 بینم.«آسانسور ندارند؟ هیچ دری نمی شود رفت باال؟ ها می از این پله گفت: »

»آسانسور   گفت:  زیرزمینطبقه   تو کافکا  هفتم  می ی  اعضا  فقط  و  ش  از  توننه 
دارن  مخصوص  کارت  هرکدوم  کنند.  مراجعه استفاده  پل   کنندگان .  از  باال  ه باید  ها 

 ن.«بر
تنها سه نفر  ها چنان عریض بود که نهی هم راه افتادند. پله هر سه شانه به شانه 

می  نفر هم  پنج  از  بیش  مات  که  بروند. گرگین  کنار هم  زیر  و حیرت توانستند  زده 
می  نگاه  را  طبقه پایش  به  کمال  کرد.  و  تمام  تقارن  دید  ناگهان  رسیدند،  که  اول  ی 

بود و هر پنج تا کاماًل شبیه هم. حرکت کردند.  ای  برگشته است. پنج در چوبی قهوه 
شیشه  پله رنگ  این ای  شیشه  و  شد  عوض  از  ها  اگر  گرگین  بود.  جیغی  صورتی  بار 
نبیند. در طبقه ترسید، سرش را باال می سقوط نمی  باز  گرفت تا آن رنگ را  ی دوم، 

تند بود و  ها انداخت، سبز ی اول. گرگین نگاهی به پله پنج در چوبی دید، مثل طبقه 
 اش به شکلی بود. تکهتکه 

نبود که  می   را   در همان پنج  در هر پاگرد   دید که همه بسته بودند، اما این درها 
بیش را  او  می حیرت  پلهتر  ترکیب  رنگ کرد،  و  دلش  ها  به  ترس  آرام  آرام  ها 

ی آرام بود، مثل  ی او همان چهرهانداخت. چندبار کافکا را نگاه کرد، اما چهره می 
آمده است. به    پایینها باال رفته و  داشت که بارها و بارها از این پله کسی قدم برمی 

چه  کافکا  گفت  دارد؟  خودش  خبر  ساختمان  این  از  شده  طور  باخبر  آن  از  کی 
اولیناست؟   برای  پیش  روز  دو  که  این  او  نشانی  است؟  آمده  تهران  و  ایران  به  بار 

چرا وقتی رسیدند، در  کی از آن باخبر شده است؟  طور پیدا کرده؟  ساختمان را چه 
 آیند؟ها می یعنی خبر داشتند که آن  نبود؟باز شد، اما هیچ نگهبانی  
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می  حساب  به  طبقه  یک  که  پاگرد  هر  که  در  بود  دیوار  روی  تابلویی  تنها  آمد، 
تر ی ده را دید، تعجبش بیش که شماره داد. گرگین همینی طبقه را نشان می شماره 

هیچ احساس خستگی او  ی دهم و  طور به این زودی رسیده بودند به طبقه شد. چه 
ترسید  ی نم به    پایینکرد؟  را  او  بودند،  گذاشته  سر  پشت  که  راهی  و  کند  نگاه  را 

این گفت  دل  در  بیندازد.  می وحشت  چیزی  هر  بیفتد.جا  اتفاق  دو  پابه  تواند  پای 
کرد و نه به تابلوها. توجهش به  رفت و دیگر نه به درهای بسته نگاه می همراهش می 

بیندازد. احساس کرد   پاییندا تغییر شکل او را گذاشت، مباای بود که پا بر آن می پله
آن رنگ  ترکیب  و  مالیم  و  تند  گوناگون،  می های  را  چشمش  خسته ها  و  اش زند 

ها یکسان بودند و  یک لحظه هم چشمش را ببندد. نه پله   ت توانس کند. اما نمی می 
  خواست پیشنهاد کند که در پاگرد بعد، کمی بایستندنه سطح معمولی داشتند. می 

تا او چشمش را ببندد و کمی استراحت کند. وقتی به پاگرد رسیدند، کافکا ایستاد و  
آرامش نداد، او  گرگین تنها به نه به گرگین اشاره کرد که تکیه بدهد به دیوار. این اشاره 

بود و  را بیش  بود یا خودش هم خسته شده  آیا کافکا ذهن او را خوانده  تر ترساند، 
نبیند، اما رنگ خواست نفس تازه کنمی  های  د؟ چشمش را بست تا هیچ رنگی را 

کرد. یکی  می رفتند. به کافکا و بورخس فکر  درهم می   شهایمات و تند پشت پلک
آمد، مبتال به سل بود، هرچند در این  جا که یادش می ی چندانی نداشت و تا آن جثه

که   یا شب  بودند  رفته  گردش  به  هم  با  که  روزه  خانه  دو  کردهدر  هیچ    سر  بودند، 
، با این حال هر دو  و تقریبًا نابینا  ندیده بود که سرفه کند، آن دیگری هم که پیر بود

 احساس خستگی.تر از او این همه طبقه را باال آمده بودند، بی سرحال
بورخس چ  و  کافکا  دید  کرد،  باز  که  ایستاده ر کنا  شم  بی اندش  حرفی  این،  که 

طبقه  از  افتادند.  راه  هنوز  بزنند،  کرد،  نگاه  را  باال  گرگین  گذشتند،  که  بیستم  ی 
هشت فاصله  که  داشتند  سقف  تا  زیادی  نقش ی  با  بود  وسیعی  های ضلعی 
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رفتند یا  ی داشتند. آیا باید تا نزدیک سقف می مها هم اشکال کوبیس ی. پله مکوبیس 
طبقات همین  از  یکی  می   کافکا  ،در  که  را  چیزی  آن   ،دانست همان  نشان به  ها 

نمی می  هیچ  گوشه داد؟  در  می دانست  پایتخت  از  معماری  ای  با  ساختمانی  تواند 
ببیند، درحالی پست  بناهای    کهمدرن  از  بسیاری  مثل  ظاهر آن خیلی عادی است، 

خواهد پنهان پنهان شده زیر ظاهری عادی، چه چیزی را می نقش عجیب  این شهر.
 یا نشان بدهد؟کند 

طبقه  سی از  به ی  کرد.  نگاه  را  باال  باز  گذشتند.  هم  هشت   ام  ضلعی  سقف 
باز در گ بودند،  از طبقه ذنزدیک شده  به  ر  وقتی رسیدند  تا  را نگاه کرد  تابلوها  ها، 

هشت  سقف  شماره زیر  تابلو  او  و  زمین ی سی ضلعی  کرد  احساس  دید.  را  وشش 
قرار    تند و مالیم، شفاف و تیره،    زای ا، آمیزه ای به رنگ آبی زیر پایش، زمین شیشه

 ندارد. خیره شد به کف و پی برد این طبقه گردان است. دلش آرام گرفت.
قهوه  چوبی  بزرگ  در  طرف  به  از  کافکا  که  درهایی  تمام  با  که  رفت  رنگی  ای 

ه  که در را باز کند، رو بجا دیده بودند،  تفاوت داشت، پیش از این ی اول تا آن طبقه 
و   آپارتمانی  واحد  صدوهفتادوهفت  برج  این  »تو  گفت:  و  کرد  بورخس  و  گرگین 

سی  و  سهپانصد  و  اتاق  می وشش  کار  کارشناس  کنن.  هزاروصدوهشتادوشش 
ها  رسه. تو واحد اول گزارش هر روز غروب به این طبقه می   اهاون ی پژوهش  نتیجه

ی جداگانه  در هفت دسته   ور  هااون دوم  کنن و تو واحد  بندی می رو مطالعه و طبقه 
 فرستن به این واحد.«ذارن و می می 

در را باز کرد و هر سه رفتند تو. سالن بزرگی بود که گنجایش چند صد نفر را  
پنجره نزدیک  کنفرانسی  میز  اما  و  داشت،  کت  با  تاس،  مرد  هفت  و  بود  شرقی  ی 

طولی   طرف  هر  در  نفر  سه  بودند.  نشسته  آن  پشت  یکرنگ  که  شلوارهای  یکی  و 
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های گوناگون هم در  ها بود. هفت دست مبلمان به رنگ پشت به پنجره و رو به آن 
 دادند. شان ادامه می ها، به بحث اعتنا به آن سالن چیده بودند. هفت مرد تاس بی 

کافکا رو به گرگین کرد و گفت: »این هفت مرد مو ندارن، تاس یا به قول شما  
که  هستن  دیگه  مرد  هفت  اما  هفت   کچلن،  این  می دستورای  انجام  رو  از تا  دن. 

به   ولی  دارن،  افشون  موهای  مرد  تا  هفت  اون  قدیم.  خیلی  قدیم،  زمانای 
شدن هفت  معروف  این  چون ،  کچلون  هستندست  اینا  ا  به  اونا  از  مردم  یعنی   ،

بینه. کی این هفت مرد تاس رو نمی . هیچ رسن، اگه هوش درستی داشته باشن می 
ن ه ها هم ندیدیک از همسایه. هیچ رو صدوهشتادوشش کارشناسهزاروحتا اون سه 

که اونا وارد این برج بشن یا ازش بیرون برن، این هفت نفر و تمام کارشناسا هر روز  
می  وارد  می صبح  بیرون  غروب  و  می شن  کارو  این  قدیم  زمانای  از  با  کننرن.   ،

برج    ،حاال به جای اون   هم،   جا باغ بود و اتاقا در امتدادتفاوت اندکی. روزگاری این 
اتاقا روی هم و  انگار کوچه ساختن  به ی عمودی ساختنن،  لباسا هم  مرور زمان  . 

شه و نه حتا یه  وآمد، نه پولی بدون نظر اینا خرج می فرق کرده یا وسایل اتاقا و رفت 
دیگه می  برای  آجر روی آجر  اونا  نداره. تصمیم  اون کشورم ربطی  یا  این  به  ذارن. 

 ه و فراتر از اونه.« منطق
دن،  گرگین گفت: »چرا جلو مارو نگرفتن؟ نگاه کن طوری به کارشون ادامه می 

 انگار ما تو این سالن نیستیم.« 
نمی  رو  کسی  »اونا  گفت:  تمام کافکا  تو.  بیان  نفر  صد  اگه  حتا  بینن، 

 ان.« اداریبرن، اینا روح نظام ساالری منطقه یا قاره از اینا فرمان می دیوان 
به هفت مرد تاس که  ی مبل قهوه گرگین روی لبه  ای رنگی نشست و خیره شد 

به آن بی  بدل می اعتنا  و  را رد  به در اشاره کرد. گرگین  کردندها، کاغذهایی  کافکا   .
ها بار هر سه با احتیاط از پله بلند شد و هر سه بیرون آمدند. کافکا در را بست. این 
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کرد، اما نه درها با  رسید، به درها نگاه می ه هر طبقه که می سرازیر شدند. گرگین ب
می  گوش  به  صدایی  هیچ  نه  و  داشتند  تفاوت  از  هم  نه  و  آدمی  از  نه  رسید، 

 کنند.جا کار می دانست همه که می های برقی دستگاه 
دقت نگاه  رسیدند. در باز شد. گرگین اطراف را به   مکف ی هخیلی زود به طبقه 

زیر لب گفت البد از    های مداربسته.ای از دوربین بود و نه حتا نشانه کرد، نه آدمی  
طور موقع ورود  آید، واال چهاند، که به چشم نمی های پیشرفته استفاده کردهدوربین

 ها در باز شد؟و خروج آن 
تا   بود  کشیده  طول  ساعت  سه  کرد.  نگاه  ساعتش  به  گرگین  ساختمان،  بیرون 

ه جلو در  جایی که از تاکسی پیاده شده بودند. ساعت نُ همان بروند باال و برگردند به  
 ی ساعت روی دوازده بود. ساختمان بودند و حاال دو عقربه 

صورت  گرگین  خوردند.  تجریش  در  دنجی  رستوران  در  را  را ناهار  حساب 
آمدند،   که  بیرون  و  دیگپرداخت  من  خونه.  »برگردیم  گفت:  نمی بورخس  تونم  ه 

 رم.«تر از این راه ببیش
* 
* 
* 

می  شام  و  آشپزخانه  میز  پشت  بودند  و  نشسته  خرد  آمد،  شیری  خانم  که  خوردند 
بی  بود.  خسته  و  پشت  اینخراب  گرگین  خواب.  اتاق  رفت  بردارد،  را  شالش  که 

لبه  نشست  و  درآورد  را  شلوارش  و  مانتو  رفت.  دست سرش  تخت.  و  ی  ها 
می شانه  آشکارا  کهایش  گرگین  آورد،  باال  که  را  صورتش  گوشه لرزید.  ی  بودی 
سرش را  شیری  ی راستش را دید. انگار کتک خورده بود. کنارش که نشست،  گونه 

نزند، چون خانم  آرام روی شانه  زیر گریه. گرگین گفت حرفی  زد  او گذاشت و  ی 
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می  می توسلی  و  نمی شنود  و  آش  نخود  سؤال شود  به  بدهتوانند  جواب  د.  نهایش 
ن منو فرستاد ولنجک. طرف کارشو  هایش را پاک کرد و گفت: »محس شیری اشک 

که بلند شد    شهچی می   نشون داد. گفتم پول   رد و راحت که شد، در آپارتمانش رو ک
رسوندم تجریش.    و و خوابوند تو صورتم. با لگدم زد تو کمرم. با چه بدبختی خودم 

مح که  بودم  تاکسی  دیگه  س منتظر  کارتش.  به  بریزم  رو  حقش  گفت  و  زد  زنگ  ن 
خو جلو  گفتنتونستم  محسن  به  دراومد.  اشکم  خیابون  تو  بگیرم.  شه  نمی   م دمو 
گفتم باهام چه کار    حقت پیش طرفه. برو قنبل کن و حقتو بگیر.ریختش به کارد.  

از طرف  نیم   کرده. ریختم. خودم  به کارتت  تومن  زد. گفت صد  زنگ  بعد  ساعت 
داشت. اون  د نثل این دفعه در کدوم م گیرم. چندبار کتک خورده بودم، ولی هیچ می 

 پیش هر الدنگی.« فرسته می  ودم آریش بی از کتک و اینم از تلفن محسن. بچه
و در همان حال    نداش را نوازش کرد. روی تخت دراز کشیدگرگین سر و شانه 

کشید تا خوابید. از اتاق خواب که بیرون آمد، صدای  دست به شانه و پشت او می 
را سرزنش بلند شد. شوهرش  توسلی  نمی می   خانم  توسلی جواب  آقای  داد.  کرد. 

می  دهنش  صدای  می فقط  چیزی  که  می آمد  گفت  توسلی  خانم  دونستم  خورد. 
می  بازیت  پشکل ده.  بنفشه  جربزه نشان!  آقای  ذره  یه  تو  رو  کاشکی  خواهرت  ی 

برکت خیابون  از  یه عمره که هیچ شغلی نداره، ولی  خوابش  گردی و رخت داشتی. 
رویی هم نداره.    و  همچی بر  دن.ناهارش رو دیگرون می . حتا شام و  چی داره همه 

این  چرا  تو  بی راستی  شده رض عقدر  رفته ه  کی  به  تو  گفت  ی؟  توسلی  آقای  ی؟ 
ذارم یه قرونش از گلوش بره  گیرم. نمی می   بنفشه فرخنده! تمومش کن. من حقمو از  

پیدپایین جرأت  و  دل  حاال  تا  کی  از  راستی؟!  گفت  و  خندید  توسلی  خانم  ا  . 
بی کرده  می بی خیال.  ی؟  حرف  دارم  می خود  خسته  خودمو  دهن  و  باید  زنم  کنم. 

تونی تخم اردک بذاری. درعوض  تو با کون گنجشکی نمی خودم قدم جلو بگذارم.  
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افتاد. چیزی که    هکنبنفشه کاری می  به سرفه  آقای توسلی  بپره.  از کونت  که اردک 
سرمی  وسط  شکست.  یا  کرد  گیر  گلویش  در  مردهخورد،  گفت  با  فه  ببره  شورت 

می  دارم خفه  زدنت.  نمی حرف  نه. خفه  توسلی گفت  داری قوت  شم. خانم  شی، 
 آد.، حاال فقط از یه راه بیرون می یزد ی دوسره می گیری. قباًل سرفه می 

رود که بخوابد، چراکه فردا احتمااًل باید حسابی پیاده کافکا بلند شد و گفت می 
رفت. گرگین وسایل روی میز را برداشت و دستمال کشید    بروند. بورخس هم با او

می  فکر  شیری  به  زد.  آتش  سیگاری  گوشی و  که  بود.  کرد  محسن  زد.  زنگ  اش 
آن  نخورد. محسن پرسید شیری  و خوابیده. حتا شام هم  آمده  نه. گفت  یا  جاست 

گفت فعاًل مواظبش باشد، چون حال خوشی ندارد. گرگین گفت این را که هر خری  
 ا زد و آن را گذاشت روی میز.ری گوشی مه داند. الزم به گفتن نبود. دک می  هم

* 
* 
* 

شیری زودتر از بقیه بیدار شده بود. گرگین که از اتاق خواب بیرون آمد. او را دید که  
می  شیر  آرام  آرام  و  نشسته  آشپزخانه  میز  زد.  پشت  لبخند  و  داد  تکان  سر  خورد. 

مرغ نیمرو کن که  کنه. چند تا تخمی. شیر سیرت نمی گرگین گفت: »شام نخورده 
 دلت رو بگیره.« 

ظرف   گرگین  زد.  لبخند  باز  گفت:  مرغ  تخمشیری  و  میز  روی  گذاشت  را 
 آی؟«ریم بیرون. تو می خوام دوش بگیرم. امروزم می »می 

گردم تو ی بیرون رو ندارم. صبحانه که خوردم، برمی شیری گفت: »نه. حوصله 
 رفتی!«خواب. کاشکی تو هم نمی رخت 

 بره.«خس مارو کجا می خوام ببینم بورگرگین گفت: »مجبورم برم. می 
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 شیری پوزخند زد. گرگین حوله را برداشت و رفت حمام.
بیرون که آمد، رفت اتاق خواب. شیری روی تخت دراز کشیده بود و داشت با  

می گوشی  بازی  لبه اش  گرگین  آهسته  کرد.  و  برد  را جلو  سرش  و  نشست  تخت  ی 
ی حرف بزنی، برو تو  گفت: »ما که رفتیم، مواظب حرفات باش. اگه خواستی با کس 

 شنفه.«طوری خانم توسلی نمی آشپزخونه و آروم حرف بزن. این
ترسی! فقط ممکنه چند تا تیکه بارت  قدر از این خانم می شیری گفت: »تو چه

 کنه. این دیگه ترسی نداره؟« 
ترسم. ترسم از اینه که ُبل بگیره. اون دنبال اینه  گرگین گفت: »من از تیکه نمی 

بذاره و بعد خر خودشو برونه. چهار روز شوهرش خونه نیس  من  که چیزی تو دامن  
 خواد.«سکوت بدم. اینو می ال و من باید حق 

زد  صدا ریسه رفت. روی تخت غلت می شیری مالفه را گرفت جلو دهنش و بی 
داد. گرگین ایستاد و نگاهش کرد. موج خنده که  ت و پایش را در هوا تکان می و دس

 چاره نیاز داره.«رفت، نشست و آرام گفت: »یه راه باهاش برو. بی 
و   آورد  او  طرف  به  را  سرش  و  نشست  زانو  روی  شیری  انداخت.  تف  گرگین 

 « ی.هگفت: »پس من باید خیلی خوشحال باشم که تو کنارت به من جا داد 
 دستش را بلند کرد و به صورت گرگین کشید.

* 
* 
* 

دستی کرد و در جلو را باز کرد و کنار راننده نشست.  تاکسی گرفتند. بورخس پیش 
نوشته بود و آن را به    یگرگین و کافکا هم رفتند عقب. بورخس نشانی را روی کاغذ

ه رسیدند، پیچید  بار، رو به جنوب راند. به میدان جمهوری کراننده داد. راننده این 
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به چپ و خیابان جمهوری را تا انتها رفت. در بهارستان، کافکا و بورخس سرشان  
به   پیچید  زود  خیلی  راننده  اما  کردند،  نگاه  را  مجلس  ساختمان  و  بردند  جلو  را 

رفتند  نظم می ها بی راست و انداخت توی سرچشمه. خیابان شلوغ بود، هم ماشین 
ها راهی بودند که از میان ماشیندو طرف، دنبال باریکه و هم موتورسوارهایی که در  

نمی  پیدا  راه  وقتی  و  می بگذرند  پیاده کردند،  توی  بی انداختند  کافکا  نگاه  رو.  اعتنا 
انگار آن می  بورخس  اما  نمی کرد،  را  به روبه ها  بود و لب دید.  هایش  رو خیره شده 

ی  به شانه کشید  ده تاکسی را  خورد. از چهارراه سیروس گذشتند. راننآرام تکان می 
کوچه  دم  و  خیابان  نگه راست  سرپولک  گرگین  ی  کرد.  باز  را  در  بورخس  داشت. 

 کرایه را پرداخت و پیاده شدند. 
بورخس رفت توی کوچه و کافکا و گرگین هم پشت سرش راه افتادند. ده قدمی 

کف    متر عرض داشت وچپی. کوچه پنج ی باریک دست که رفتند، پیچید به کوچه 
رفتند. آسفالت قدیمی آن ُگله به ُگله از بین  آن چنان ناهموار بود که باید آهسته می 

خانه  جلو  و هرکسی  بود  بود  رفته  کرده  صاف  خودش  میل  به  را  دکانش  کف    یا  و 
چهل  بود  شده  کم تکه کوچه  جوی  آن  .  در  سیاهی  آب  و  بود  کوچه  وسط  عمقی 

می می  بلند  آن  از  که  تعفن  بوی  و  بود.    شد،رفت  کرده  سنگین  را  کوچه  هوای 
اش. رفتند، اما گرگین دستمالی گرفت جلو دهن و بینی اعتنا می بورخس و کافکا بی 

توانست انتهای آن را  کشید، نمی سرک می   هرچهخورد و گرگین  وتاب می کوچه پیچ 
به رنگی.  ببیند.   و  به شکلی  بود و هریک  مثل کف کوچه  ی  سر کوچه دیوارها هم 

خلف، حیرت   مرشد  با  گرگین  داد.  هل  را  سیاهی  چوبی  در  و  ایستاد  بورخس 
تر  ، هفت طبقه بیش را برانداز کرد   نگاهش کرد. سرش را باال برد و ساختمان قدیمی 

در باز شد و بورخس رفت تو. کافکا و گرگین هم    آمد.نداشت و به نظر خالی می 
طبقه  در  سرش.  راه پشت  طرف  به  بورخس  اما  بود،  آسانسور  دو   همکف  پله  ی 
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جا هم قدغنه از آسانسور  نکنه این   ؟ مری رفت. گرگین گفت: »چرا با آسانسور نمی 
 « استفاده کنیم؟

طبقه  هفت  کارکنان  مخصوص  اولی  »آسانسور  گفت:  باالییه. بورخس    ی 
می  باال  اولی  باشی.  داشته  مخصوص  کارت  باید  و  کارتیه  هم  دوم  و  آسانسور  ره 

 پله بریم.«می واسه زیرزمینه. ما باید از راهود
ها را درست ببینند.  توانستند پله نوری روشن بود، اما می های کمپله چراغدر راه 

ه  ندشکلی و گاای چ های شیشه ها را برده بود تا از پله برخالف برجی که کافکا آن 
و یکسان بود، اما چنان زیاد بود که گرگین یک    ها صافجا پلهمضرس بگذرند، این 

ای ترین طبقه برسند. در هر طبقه، شماره پایینلحظه شک کرد که امروز بتوانند به  
ای زده بودند و چند تابلو روی دیوار، وسط درهای بسته آویزان بود، اما هیچ نوشته 

دیده  تابلوها  اتاقنمی   روی  از  صدایی  هیچ  که  بلورین  برج  آن  برخالف  ها  شد. 
رسید، صدایی که مفهوم نبود. انگار  ای به گوش می جا همهمه شد، این شنیده نمی 

می  حرف  هم  با  طبقه گروهی  به  تا  گرگین  می زدند.  می ای  تیز  گوش  کرد،  رسید، 
شت و گفت:  ی منفی سه، بورخس برگ. در طبقه شاید از این همهمه سر دربیاورد 

گن که درو باز کنی و سرک  تونی بفهمی چی می خود زحمت نکش. وقتی می »بی 
درو از بیرون باز کرد. اونا از تو  شه  نمی بکشی به اتاق. اینم امکان نداره. نگاه کن.  

 تونن باز کنن.« می 
این با  نمی بورخس  از آن که چشمش درست  و آسوده و جلوتر  آرام  از  دید،  ها، 

بود و گاهی برمی می   ن پاییها  پله گشت و نگاهی به کافکا  رفت. گرگین مواظب او 
 انداخت که مثل همیشه خونسرد و ساکت بود.می 

ی منفی هفت که  . به طبقه شدتر می رفتند، همهمه بیش می   پایینای که  هر طبقه 
هم  اما  هیاهو،  به  بود  شده  بدل  دیگر  همهمه  بورخس  رسیدند،  نبود.  مفهوم  چنان 
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تنها دری بود که  جلو در چوبی قطور و کهنه  پیچاند.  را  آرام دستگیره  و  ایستاد  ای 
شد از بیرون بازش کرد. خودش جلوتر رفت، کافکا و گرگین  دستگیره داشت و می 
ش او،  سر  پشت  شانه هم  به  تخت  انه  دو  روی  نفر  هفت  شدند.  اتاق  وارد  هم  ی 

ها و  نشسته بودند. چهار نفر روی تختی پشت به در و سه نفر روی تخت رو به آن 
، به رنگ موی بلند و مجعد مردها.  بود  جلو هرکدام یک شاپوی سیاه روی قالیچه 

 هر هفت نفر سبیل داشتند و آن را تابیده بودند. 
به هفت کچلون. می   بورخس گفت: »اینا دارن؟  مشهور شدن  زلفی  بینین چه 

چیز رو زیر نظر  هفت کچلون واقعی همه هر هفت تا برادرن و رستوران دارن. اون  
به  ره و به قول شما باید به جاده خاکی زد، گاهی که اوضاع درست پیش نمی دارن و  

می  خط  بشن  دن اینا  کار  وارد  عمل  .  که  باید  فقط  بزنن.  حرفی  تا  نباید  بکنن 
می خواسته  که خط  اونایی  بشه.  ی  برآورده  این دن  اشاره.  اینا  یه  منتظر  نشستن،  جا 

کنن. اون هفت فعاًل که خطی نرسیده، دارن با حریفای خودشون تسویه حساب می 
زنن زمین. به دست اینا کار انجام  برن و یکی دیگه رو می کچلون یکی رو باال می 

نمی می  فرقی  هیچ  کجا  شه.  محله کنه  تو  بوئنوس باشن.  جنوب  یا  های  آیرس 
کنن. اینا  جا عمل می تهران، همه عین این  وسئول  یا  توکیو  آتن و  نیویورک یا لندن و  

سایه بیان بیرون. وقتی یکی چهره  از  شن، اما یه روزایی باید  االن در سایه پرورده می 
آن بیرون. ایه می شبی با کارد و قمه از سشد و خواست شاخ بشه، اینا شبی یا نصفه 

گیرن، روزایی که انقالبی بودن تو جامعه  ی انقالبی به خودشون می گاهی هم چهره 
شون فرقی نداره. مثل اونایی که تو  اهمیت و ارزش داره. انقالبی باشن یا نه، ماهیت 

می آبجوفروشی  کار  هیتلر  واسه  برلین  هم  های  رو  چشم  حکومت  گاهی  کردن. 
خودشمی  به  وقتی  و  کاریمی   ذاره  دیگه  و  خطر  یه  شدن  اینا  که  نمی آد  شه  شون 

زیر الیه  تمام کشورا  تو  اینا  به  کرد.  یا  بشن،  آفتابی  باید  روزی  و  قایم شدن  فقر  ی 
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مخالفان اشاره  عالمت  با  یا  حکومت  می ی  وقتی  هفت .  خیال  گن  همه  کچلون، 
 « کننن اینان، تا اون هفت کچلون واقعی معلوم نشن.می 

رو، وسط نشسته بود و دو نفر  ه بود به مردی که در تخت روبه گرگین خیره شد
سردسته  نظر  به  بودند.  کرده  قوز  می کنارش  خدشهشان  ابهت  ولی  در  آمد،  داری 

داد  ها، که برادرهایش بودند، البد همین عذابش می اش بود، حتا دربرابر نوچه چهره
ضعفش، که اگر  از  هم  خبر داشتند و  قوتش  از  شناختندش، هم  ها خوب می که آن 

او   خفای  از  نه  بودند،  می چ غریبه  نه    دانستند یزی  جربزه و  در  هم    ایاز ظاهرش. 
شان رسید، آن را به زبان بیاورند، حتا پشت  که اگر چیزی به گوش دیدند  می نخود  

این اما  او،  نفس سر و در غیاب  نزدیک بودند که  او  به  از یکی  ها چنان  انگار  شان 
با حلقه برمی سینه   برادر که حاال یکی  دو  بازی می های موی شقیقه آمد.  کرد،  اش 

بود نشسته  یکی که سمت چپ  آن  و  راستی  دانه   و  برادر دست  تسبیح  درشت  آرام 
برادر، آن می  با  شان می قدر دست و دل انداخت، حتا دربرابر  لرزید که قادر نبودند 

غریبه  که  جایی  حتا  بنشینند،  راحت  نبخیال  مشورت  ای  هم  با  برادرها  و  ود 
 کردند.می 

،  باشد  ها را دیدهگرگین یک لحظه در دل گفت باید بورخس هم این لرزش آن 
پنهان چاقوکش طور که دشنه همان  مالدونادو  های  آن را  های  در  دیده بود،  که  هایی 

می میخانه می ها  رؤیا  و  می نشستند  که  گاهی  و  و  بافتند  شده  تهدید  کسی  دیدند 
گذاشتند. کار که  واند از خودش و مادر و خواهرش دفاع کند، پا به میدان می تنمی 

،  ندگفتند فالن روز بیاید تا رؤیاهایی را که بافته بودکرد، به یارو می فیصله پیدا می 
تعریف کن بود، ولی  د، همان نبرایش  بود. آن سر دنیا نشسته  بورخس رفته  طور که 

یکه لوطی  و  ابزن ها  گوش  بیخ  می های  را  می   خت شناو  به    ست توان و  یکراست 
 شان بیاید.سراغ
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ها،  از اون کاله   مصدای بورخس گرگین را به خودش آورد. گفت: »زیر هر کدو
فقط واسه اینا  از وقتی یتیم نوجوانی بوده،  پدر، که  بی   س. کار اوستا رحیم یه دشنه 

 ینا اجازه بدن.«ای بده، مگه اسازه و جرأت نداره حتا یه دسته به کس دیگه می 
تر بورخس که ساکت شد، گرگین دوباره هفت کچلون را نگاه کرد، برادر بزرگ 

آرنج  لبه به  به طرف  داد و سرش رفت  آرام  هایش تکیه  برادرش هم  ی تخت. شش 
 رفتند.آرام وامی 

بورخس برگشت و در را باز کرد و بیرون آمدند. گرگین به کافکا نگاه کرد، خسته  
ای وقت به این قشر عالقه ظاهرًا این دیدار توجهش را جلب نکرده بود، هیچ بود و  

ای  رفت. انگار عجله نشان نداده بود. حاال کنار بورخس و جلوتر از گرگین باال می 
آزاد شهر،   به فضای  بیرون و خود را بسپارد  برود  این زیرزمین  از  داشت که زودتر 

 بود.   هرچند هوای این زیرزمین تمیزتر از کوچه
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اداره  از  به  صبح  بروند  باید  بورخس  و  کافکا  گفتند  و  زدند  زنگ  خارجی  اتباع  ی 
و    ند گرفتکه  ها را  پاسپورت آن   ، ی کلها رفت. در اداره گرگین همراه آن   ی کل. اداره 

را فرستاد به    هاتقلبی نیست؛ ّظنی که اداره برده بود. آن   ه پس از آزمایش معلوم شد
شان را گرفتند  ساختمانی قدیمی در سنگلج. هر سه که وارد شدند، وسایل ارتباطی 

اش نمانده، رفتند به زیرزمین.  و با مأمور پیری که معلوم بود چیزی به بازنشستگی 
بیش  طبقه  طبقه یک  از  نبود،  بیست تر  تنها  همکف  می ی  پله  به  وهفت  و  خورد 

  است   سالی   پنجاه  الاقل  داد،می   نشان   های کفزائیکمو  رسید.می مدور    ی زیرزمین
  دو   افتاد.  راه  آن   در  مأمور.  شدمی   باز  جنوب   راهرویی رو به.  نشده است   که تعمیر

 و   هاونکن و ز  هاقفسهاز    ندلبریز بود   بود،  باز  همه  درِ   که  هایی اتاق  و  راهرو  طرف 
  کافکا   و   بورخس  رفت.می   اطراف  به  اعتنابی   مأمور  گرفته.خاک  هایپوشه 

نگاه  دوروبرشان  به    گرگین  کردند.می   را  رو  انگار  و  دارد  زمین شیب  کرد  احساس 
درجه به چپ، ادامه داشت. گرگین به زمین    زدهنروند، راهرو با انحنایی پامی   پایین

کرد  جلوتر    همان   ، نگاه  هرچه  چراکه  بود،  راهرو  انحنای  که  دید  شیب  اندازه 
 شد. تر بازمی رفتند، فضا بیش می 

تر مانند رفتند تا رسیدند به اتاقی که نور بیش ه در آن راهرو زاغهقوپنج دقیچهل 
کردند.  ها را نگاه می داشت. دو مرد و یک زن پشت میزشان نشسته بودند و پرونده 
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رفت   زن  طرف  به  دو  مأمور  همون  »اینا  گفت:  و  داد  نشان  را  بورخس  و  کافکا  و 
 شون مشکل داشت.«ان که پرونده آقایی 

قدر به  چهپریده و گرد و قلنبه داشت. دید  ای رنگ چهره کافکا خیره شد به زن.  
! این شباهت او را ترساند. فکر کرد واقعًا وارد قصر  رد شباهت دا   دار خانهزن مهمان 

خواهد با او کلنجار برود. آب دهانش را قورت داد و  می   ار دخانهزن مهمان شده و  
این   از  بعد  حتمًا  است.  رنگ  همان  آسمان  بروی،  هرجا  کا!  آقای  گفت  دل  در 

می  برقرار  هم  آرام  محاکمه  دو  هر  کرد.  نگاه  را  بورخس  و  گرگین  و  برگشت  شود. 
 ت قدم برداشت و رفت جلو میز.مزح بودند. کافکا به 

و   کرد  کافکا  به  رو  اشاره زن  و  انگشت  چرخاند  رو  پیش  را  جلو  پروندهاش  ی 
گفت  و  داد  نشان  را  می دستش  نشون  مدارک  »این  شما:  کشورین؟    ده  شهروند 

 مهوری چک دارین؟« طور پاسپورت ج چه
م   هآرم. من تو پراگ به دنیا اومدکافکا گفت: »من هیچ از حرف شما سر درنمی 

 م.«شهروند چک بوده و همیشه 
 ن؟« تون پناهنده نشدهزن گفت: »خونواده 
وقت چنین حرفی تو خونواده مطرح نشده بود، نه مادرم این  کافکا گفت: »هیچ

 حرفو زد و نه پدرم.« 
 زن گفت: »پس این مدارک چیه؟ شاید بوده و از شما پنهان کردن.«

باید بگین چیه.کافکا گفت: »من نمی  گین شهروند  ین می شما دار  دونم. شما 
 «.مچک نیست

درباره  من  زدم؟  حرفی  چنین  »من  گفت:  نمی زن  قضاوت  کسی  هیچ    کنم. ی 
 « اختیار چنین کاری رو ندارم.
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چه  نگفتین  و  نکردین  اشاره  پرونده  به  االن  »شما  گفت:  پاسپورت  کافکا  طور 
 جمهوری چک دارین؟«

کردم. پرونده به شما    اشاره نکردم. به خود شما اشاره   زن گفت: »من به پرونده 
 طور پاسپورت جمهوری چک دارین نه من.«گه چهمی 

چشم  به  زد  زل  پستوکافکا  در  که  بود  حالتی  همان  به  درست  زن.    ی های 
زد. همان  با او حرف می   ،آشپزخانه با کا خلوت کرده بود و درازکشیده روی تخت 

 .جو. آب دهنش را قورت دادنگاه را داشت. سرد و محکم و پرخاش
شما باطله. چهار    زن گفت: »اصل برا ما مدرکیه که خودمون داریم. پاسپورت 

واسه  تا  بیارین  عکس  می قطعه  بعد  کنیم.  صادر  شناسنامه  پارسپورت  تون  تونین 
 بگیرین.«

رفت کنار کافکا  کافکا با حیرت برگشت و گرگین و بورخس را نگاه کرد. گرگین  
ساالری خوب شناختی دارین. یه راه خالصی از  آهسته گفت: »شما که از دیوان و  

خوای همیشه  این کار، راه اومدن با قوانینه. شناسنامه و پاسپورت بگیر. تو که نمی 
ب این یا مزاحمت واسه ه دردت می جا باشی، این پاسپورت فقط تا جایی  ت خورده 

 داره که سوار هواپیما بشی و بری...« 
داد.   باز سر تکان  باالی شانه کافکا  دید. ترس   ،ی گرگیناز  را  ش  دو دستیار زن 

 چیز امکان وقوع داره.« های هزارتو همه بورخس گفت: »تو سردابه د. تر شبیش
آن. فقط کافکا مشکل  می گردن و با عکس  گرگین رو به زن کرد و گفت: »برمی 

 داره؟« 
تبعه  دو  هر  »نه.  گفت:  پرونده زن  به  نیستن.«  خارجی  و  ی  کرد  اشاره  دوم  ی 

 جا پرونده دارن.«گفت: »آقای بورخس هم در این 
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هزا »من  گفت:  زیادی  ربورخس  تعجب  دیده رو  توهای  اتفاقی  هیچ  از  م. 
 کنم.«نمی 

صحبِت  چیه؟  »هزارتو  گفت:  پر  زن  این  نیس.  اگه  وندهاتفاق  شماست.  ی 
مهاجرت   یا  شدین  پناهنده  حتمًا  اتفاقیه.  که  شماست  پاسپورت  این  باشه،  اتفاقی 

 کردین که پاسپورت آرژانتینی دارین.«
 ریم که عکس بگیریم.«بورخس لبخند زد و به مأمور گفت: »می 

س. پلهخواد برگردین به همون ورودی. پشت این اتاق راه گفت: »نمی پیر  مأمور  
باال، می  برین  اون  به  از  ی هفت. اون طرف خیابون عکاسیه.  شماره   ورودی رسین 

 عکس بگیرین و برگردین.« 
راه  مأمور  آمدند.  بیرون  اتاق  و  از  افتاد  جلو  گرگین  رفت.  و  داد  نشان  را  پله 
ی  پلهها باریک و سیاه بود، برخالف راه ند. پلهبورخس و کافکا هم پشت سرش آمد

این  بودند،  رسیده  راهرو  به  آن  طریق  از  که  یک،  تمامراه   ورودی  نبود.  پله  شدنی 
فاصله   وهفت بیست  راه پله  گرگین  بود.  پاگرد  هر  می پله ی  را  می شمرد ها  خواست  ، 

بیست  با  که  بود  پاگرد  اندازه بوده است. هفت  به  بداند شیب راهرو چه  پله  وهفت 
می  سخت  هم  را  کشیدن  نفس  نا  بوی  اما  نبود،  صدایی  مسیر  تمام  در  رسیدند. 

 کشید. ایستاد و نفس عمیق می خصوص برای کافکا که در هر پاگرد می کرد، به می 
که، از خروجی هفتم که بیرون آمدند، کافکا رنگ به  تر ایناز ورودی یا درست 

چ  درخت  به  خیابان  کنار  نداشت.  عمیق  چهره  نفس  پیاپی  و  داد  تکیه  قطوری  نار 
دار  خانهی زن مهمان ی زیرزمین آزارش داده بود و هم چهره هم هوای گرفته کشید.  

می  حرف  پدر  عین  محکم،  می زد.  که  نظر  به  گیج  هم  انگار  بورخس  رسید، 
ها را از دست داده بود. گرگین بازوی او را گرفت و عکاسی آن طرف خیابان جهت 
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ریم اون طرف خیابون. تا عکس بگیریم، حال  د و به کافکا گفت: »ما می را نشان دا
 شما هم کمی جا اومده.«

هایم ممکن است با هوای تازه کمی آرام  و زیر لب گفت ریه   کافکا سر تکان داد 
کنم؟ کار  چه  زن  آن  با  ولی  خلوت    بگیرد،  خیابان  عرض  از  گرگین  و  بورخس 

کرد. تا گرگین گفت  اش ورق بازی می ی گذشتند. عکاسی مشتری نداشت و با گوش 
پاسپورتی می  آقا عکس  میز  این  را روی  آن  و  خواهد، چند ورق در گوشی رد کرد 

گذاشت و اشاره کرد که بروند آتلیه. بورخس روی صندلی نشست و در آینه لباس و  
اشاره کرد که باید  موی اندک سرش را مرتب کرد. به گرگین گفت زنگ بزند. گرگین  

کند. بورخس  ی گذرنامه عکس با کراوات قبول نمی ش را باز کند، چون اداره کراوات
که آن  ی زنگ گذاشت و همین انگشتش را روی دکمه زود کراوات را باز کرد. گرگین  

 را فشار داد، کافکا را دید که وارد عکاسی شد.
 شود. ها آماده می ساعت دیگر عکس عکاس گفت نیم عکس گرفتند و 
و    کرد زدند. کافکا تنها پیش پایش را نگاه می می در خیابان قدم  بیرون آمدند و  

هایش آرام  زد و لب ، بورخس با خودش حرف می دیددار را می خانههنوز زن مهمان 
 بار رو به گرگین کرد و گفت: »اسم این خیابون چیه؟«. فقط یک خورد تکان می 

 رومی...« گین اش می گرگین گفت: »مولوی. شاعری که شما به 
چرا   »پس  گفت:  و  کرد  نگاه  را  اطراف  زد.  لبخند  و  ایستاد  راست  بورخس 

ی این خیابون باید بهترین نقطه   ؟!اهمیتهقدر بی فه؟ یعنی اون شاعر اینیقدر کثاین
 شهر باشه.« 

بهترین   از  گذاشتن،  مولوی  رو  خیابون  این  اسم  که  »زمانی  گفت:  گرگین 
زمان  مکان  مرور  به  بود.  شهر  این های  و  کرد  پیدا  حالت  شهر گسترش  این  به  جا 

 افتاد.«
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 کنه.«توجهی رو توجیه نمی چیزی این بی بورخس گفت: »هیچ 
ها را گرفتند. از ورودی هفتم رفتند  ساعت بعد برگشتند به عکاسی و عکس نیم

کافکا باز  ها را دادند به زنی که مسؤول پرونده بود.  ها را پر کردند و عکس تو و فرم 
چهره خیره   به  لب شد  و  بینی  و  چهره  خطوط  زن.  با  ی  تمامی  و  تام  شباهت  ها 

مهمان صورت   آن   دار خانهزن  نشانی  زن  خواست.  داشت.  را  بود  ها  نزدیک  کافکا 
مهمان  در  که  من  خانم!  می خانهبگوید  زندگی  شوهرت  قصرمکنم ی  اهل  اما  .   ،

ز یا حداکثر یه  اش را داد. زن گفت: »ظرف سه رو آدرس خانه جلو رفت و  گرگین  
 رسه.«تون می ها به دست هفته شناسنامه

بیرون آمد و    نداز همان خروجی  ی رفتند جلو ورودی شماره و تاکسی گرفتند 
و   را گرفت  موبایلش  و  به خانه یک. گرگین رفت  به کافکا گفت:  برگشتند  . گرگین 

 دارن؟« ای در کار باشه که شما رو نگه کنی توطئه »فکر نمی 
که درست    گفت و نه اون زن گفت: »نه. نه چشمای اون افسرا دروغ می کافکا  

مهمان شبیه   و    دار خانهزن  کا  باز  قصر.  توی  مهمان بود،  روی هم  روبه   دار خانهزن 
ای در کار نیس.  کنه. هیچ توطئه ساالری روند طبیعی خودشو طی می . دیوان بودند

 س.«توطئهساالری در اصل خود دیوان 
 گرگین گفت: »یعنی این امر طبیعیه؟«

کافکا گفت: »در جهان معقولی که وجود نداره، طبیعی نیس، اما امر غیرطبیعی 
رسه. در قصر، اتفاقایی  ه طبیعی به نظر می دخودش ساختاری داره که در اون محدو

 آد، طبیعیه. بیرون قصر غیرطبیعیه.« که برای کا پیش می 
* 
* 
* 
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بعد   روز  بشناسنامهسه  رسید.  پلیس  الها  دفتر  به  رفتند  درخواست  10فاصله  و   +
رفتند. کافکا منتظر بود  پاسپورت کردند. کافکا و بورخس دیگر از خانه بیرون نمی 
این  با  بورخس  پراگ.  به  برگردد  و  بیاید  پاسپورتش  و  تا  داشت  شناسنامه  که 

پاسپورتش را بگیرد و خیالش  توانست راه بیفتد و برود نیشابور، باز منتظر بود که  می 
بار هم اشاره کرد  دل بود، یک  راحت شود. از طرفی، بعد از دیدن خیابان مولوی دو

نگه  مولوی  خیابان  مثل  را هم  و عطار  آرامگاه خیام  اگر  می که  کنند، سفرش  داری 
 بیهوده بوده است. 

* 
* 
* 
بودند و خانم  دیروقت محسن آمد. تنها بود و پکر. کافکا و بورخس خوابیده    ،شب 

با تلفن حرف می  و نتوانسته چنگیز را    هگفت بیست سال جان کندزد و می توسلی 
ی  اش درآمده، به اندازه ی کودنی است که از الی لنگ ننه آدم کند، هنوز همان بچه 

ی دوماهه  بخورد. شعورش عین بچهرا  یک جو بزرگ نشده. نباید گول قد و باالیش  
بلند شد و ظاهراً ی آقای تاست. صدای خنده  سرش را برد دم گوشی گفت    وسلی 

م. به این خاطر شبا ممه  هنوز دوماهه من  گه.  فرخنده راست می   نجابتی!سالم خانم  
تا بخوابم. خانم توسلی غش می  با  غش خندید و گفت مردهذاره دهنم  ببره  شورت 

 این حرف زدنت. 
را از یخچال    نیمه   ال نزارش بیرون نیاورد. بطری این شوخی هم محسن را از ح 

شده »چیه؟  گفت:  گرگین  ریخت.  خودش  برای  لیوانی  و  آورد  برج  بیرون  عین  ی 
 زهرمار؟ اتفاقی افتاده؟« 
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گرفته رو  »شیده  گفت:  واسه محسن  بازداشت  حکم  قاضی  امروز  ش ن. 
 نوشت.« 

 گرگین گفت: »خانم شیری؟ مگه چه کار کرده؟« 
که زنش رفته آمریکا.    کاغذمحسن گفت: »سه شب پیش بردمش واسه یه تاجر  

بلن کرده. شیده قسم   رو  پولش  کیف  این دختره  که  زد  بابا زنگ  اون  نزدیک صب 
می  دروغ  که  به خورد  حتا  می گه،  بیرونش کرده.  و  نداده  پول  دروغ  اش  دونم شیده 

 گه. یارو کیفش رو کرده و نخواسته پولی بسلفه، شلوغش کرده...« نمی 
 چاره تا کی باید اون تو بمونه؟« ی بی دختره  شه؟گرگین گفت: »حاال چی می 
نمی  »زیاد  گفت:  قاضی  محسن  ولی  داده،  رضایت  مادرقحبه  تاجر  مونه. 

اون خرچسونه    ه . بآدکوتاه نمی وردار نیس. ظاهرًا شیده باهاش تند شده و اون دست 
 گفتم باید خودش قاضی رو راضی کنه...«

 ه، چون شکایت کرده؟«شه این کارو بکنگرگین گفت: »یعنی راضی می 
تا رفت  ش  ماست خورمحسن گفت: » برده بودم،  دست خودمه. شیده رو که 

از گوشی اتو تا شماره درآوردم. یکلت،  ش شماره زنشه. شیده که گفت  ی اش چند 
ش خوندم، گفتم به زنش  ی زنش رو واسه ش زنگ زدم و شماره ش کرده، به دادگاهی 
می  همینخبر  افتاده،  اتفاقی  چه  زنش.  دم  خواهر  به  پرید. درجا  طور  ازش  برق 

م. اول پول شیده رو  از کی گرفته   وها ردونست شماره نمی فهمید چه ُگهی خورده.  
نمی  فقط  بده.  رضایت  که  دادگاه  فرستادمش  بعد  و  قاضی گرفتم  قدر  چه  دونم 

. پایینکنه که قاضی از خر شیطون بیاد  ز می ج کنه. خوب تاجره داره عزوبدقلقی می 
می  اذیت  دختره  نیاد،  راه  اگه قاضی  نگرانم کرده،  از  همین  تو  زندون خبر  این  شه. 

جا بخوابه،  ره نشسته. هرکی یه شب اون زنداری، تو هر سلولش چند تا مادر فوالد 
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ش کنار خیابون  ره تا وقتی جنازه شون و می افته تو دام می  شو بخونی.دیگه باید فاتحه 
 «ی مار نبود.جا لونه زندونای قبلی که رفته بود، تو اطراف بود و عین این  پیدا بشه.

ترسی از  ناراحتی که بالیی سرش نیاد یا می   گرگین گفت: »حاال تو واسه شیده
 دستت ببرنش بیرون؟«

واسه دلم  واقعًا  »نه.  گفت:  می   محسن  این شیده  زنی  هیچ  با  من  و  سوزه.  رو 
آوردمش  کنی اگه فقط جنده بود، می رم. شیده حسابش جداس. فکر می ور نمی اون 
 جا؟« این

شه کاری  شه. کی این بالرو سرش آورد؟ نمی داره تلف می   دهگرگین گفت: »شی
بهتری؟«  راه  یه  بره  که  وقتی    کرد  از  الدنگش.  »شوهر  گفت:  محسن 

چپ می  یه  با  تا  بود.  خوبی  دانشجوی  بود.  کرده  شوهر  که  چسی  شناسمش 
داد.  کرد فیلسوفه. تهش باد می دوست شد که دو تا کتاب خونده بود و خیال می 

پسرخونواده  نمی ی  تحویلش  هم  شأن ه  کسر  قول  گرفتن.  به  این  که  بود  شون 
عروس یه جِل  آسمون خودشون   سال القبا  یه  شده.  دوشون  طالق  ام  نیاورد.  م 

ش نقشه کشیده بود. یه دوستش رو که بوتیک  چس واسهگرفت. ظاهرًا اون چپ 
بی  اون  طرفش.  داد  هل  داشت،  کرد   بته اینترنتی  استخدامش  بودمثاًل  ولی  ،  ه 

که زن دادن. تا اینجا چند نفری ترتیبش رو می ردان و اون بردش ویالش تو کُ می 
کاره بود و  اون قرمساق بو برد. این یکی سپردش به یه ناشر. ناشره خودش اون 

داد هم شیده. ناشره به خاطر بدهی  بردش مهمونی اعیونی، هم خودش می می 
برمش که یه  و دارم. جایی می افتاد زندون و شیده اومد طرف من. خیلی هواش

تاجر   این  مث  کنه،  اذیتش  هم  کسی  باشن.  نفر  دو  باال  دست  یا  ،  کاغذنفر 
 آرم...« باباشو درمی 

 ؟« ه چاره چه کار سختی دارگرگین گفت: »بی 
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پنبه  بار  عین  »جندگی  گفت:  می سمحسن  نظر  به  سخت  دور  از  ولی  .  رسه، 
 ی.« وقتی رفتی زیرش، تحملش آسونه، درست عین جاکش 

گرگین پوزخند زد و از بطری برای خودش ریخت. تا خواست  لیوان را بردارد،  
شد.   خالی  ممتد  و  پرصدا  توسلی  خانم  شکم  کشید  باد  کبریت  گفت:  محسن  و 

 شه؟« لت عجب ظرفیتی داره! چند سا»این همسایه 
تونه خودشو  قدر گوشت و پیه داره که نمی گرگین گفت: »پنجاه رو رد کرده. اون 

 ره.«زحمت راه می بده. به  تکون 
نمی  درد  به  »نه.  گفت:  و  محسن  باشه  شوهره  دل  ور  که  بهتر  همون  خوره. 

 بگوزه.«
محسن لیوان دوم را که باال انداخت. دو نخ سیگار از پاکت گرگین برداشت و  

 رفت.
* 
* 
* 

روزه رسید. کافکا بالفاصله بلیت خرید و برگشت به  پاسپورت کافکا و بورخس سه 
و   بود  شده  خانه خلوت  نیشابور.  به  رفت  و  شد  هواپیما  سوار  بورخس هم  پراگ. 

از دستگیری و آمدن محسن و شیده، پس    که بعد  ، گرگین کاری نداشت جز نوشتن
آن  داستان  از  سیزده  از  داستان  هشت  بود.  شده  متوقف  هم،  بورخس  و  کافکا  ها 

را نوشته بود. عنوان   های اصلی  بود. شخصیت   کاغذیپوست دیوار  کتابش  پیوسته 
گذشت که او هرگز آن را ندیده  خانم و آقای توسلی بودند. ماجرا در آپارتمانی می 

خصوص خانم توسلی چندین و چندبار دعوتش  بود، هرچند آقا و خانم توسلی، به
یا توالت، کرده بودند، اما از تمام ماجراها خبر داشت، حتا از زمزمه   ای در حمام 
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وقت  که  مگر  می هایی  بلند  را  موسیقی  صدای  توسلی  می خانم  و  اتاق کرد  رفت 
های عمومی یا جر  زد، اما بعدها در تلفنکناری یا اتاق خواب و با گوشی حرف می 

با شوهرش، همه  بحث  می و  علنی  و  چیز  داشت  دوست  را هم  شد. گرگین همین 
 ساخت. را با تخیل می  ی خصوص های های زیرجلکی آن تلفن مکالمه 

* 
* 
* 

توانسته قاضی را    کاغذ محسن غروب آمد. حالش کمی بهتر شده بود. گفت تاجر  
ی دیگر گذرش به  کند، اما اگر دفعه نرم کند و او گفته حکم آزادی شیده را امضا می 

ی دیوار.  گذارد سینه دادگاه بیفتد، به خاطر تکرار و اصرار در ارتکاب جرم، او را می 
آخرین ارف این  او  به  که  است  می باری  می اق  هم  خودش  آهسته  کند.  باید  دانست 

دانست خانم توسلی  حرف بزند تا صدایش به گوش خانم توسلی نرسد. گرگین می 
بیش  روزها،  می این  چه  شیری  خانم  و  او  بین  ببرد  پی  تا  شده  کنجکاو  گذرد.  تر 

گه مردیه که واسه دوستش  ات ارادت پیدا کرده. می محسن آهسته گفت: »شیده به
 خواد فقط خر خودشو برونه.« قائله. نمی احترام 

دیده، چه شناختی   منو  این چند روزه  گرگین پوزخند زد و گفت: »چندبار، در 
 داره؟« 

روان  پا  یه  نکن.  نگاه  وضعش  »به  گفت:  خوب  محسن  رو  آدما  شناسه. 
 شناسه.«می 

 کنه؟ ارتباطی با هم دارن؟«گرگین گفت: »شوهر سابقش چه کار می 
داد که به خاطر فعالیت سیاسی افتاد زندون.  ه تحصیل می محسن گفت: »ادام 
 رو درست کنه!؟«  تونه جامعه طور می کنه، چهمی  مردی که زن خودشو له 
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کاره ول کردم. دیگه تو دانشگاه  گرگین گفت: »منم به همین خاطر درس رو نیمه 
که   استاد،  نه  و  درسه  فکر  به  دانشجو  نه  و  شده  کشکی  درس  نیس.  خبری  هیچ 

ترشون حتا صالحیت تدریس تو دبیرستان رو ندارن. فعالیت سیاسی هم که از  یشب
ن. من دانشگاه  همون اول از راه خودش منحرف شده، احزاب سیاسی پشت قضیه

 رو ول کردم که به کار خودم برسم.«
توسلی   زد  خانم  نصف داد  خریدنت.  میوه  این  با  بده  مرگت  خدا  شون  چنگیز 

ی؟! آقای توسلی گفت بهتره تورو  گندیدن یا لک دارن. آخه تو مگه مغز خر خورده 
می به  خبر  رو  هنگ  یه  شیپور  بدون  پادگان.  ببرن  شیپورچی  داد  عنوان  چیه  کنی. 

این می  از  راهزنی؟ صدات  میدون  تا  می جا  گندیده آهن  کدوم  توسلی  س. خانره.  م 
کن. نگاه  کوری؟  مگه  می   گفت  اینا  به  تو  گفت  توسلی  گندیده؟  آقای  خانم گی 

توسلی گفت یادم رفته.    دم نارگیل بخر که یادت رفته. آقایتوسلی گفت تازه گفته بو
. خانم توسلی جیغ کشید و گفت  پایینخودت برو باالی درخت و یکی پرت کن  

دته. آقای توسلی گفت خوب، بهونه پیدا  ترکیبته. پدر و پدرج میمون اون خواهر ان 
می کردی.   همسایه بگو  می خوام  بند  چرا  بشنون.  صدامو  فرخنده  ها  من؟  به  کنی 

همین  می خانم!  هم  مثاًل  طوری  گفت  توسلی  خانم  بدی.  نشون  خودی  تونی 
دونی لیاقت ندارن  ور شریفی و زنشه که خودت می خوام به کی نشون بدم. اون می 

 ره. ور گرگینه که شکر خدا تعطیله. فقط با کتاب ور می این کونمو بو کنن. 
آقای   به گرگین.  محسن دستش را گرفت جلو دهنش و ریسه رفت و خیره شد 

ی و فهمیدی تعطیله؟ خانم توسلی گفت اونی  توسلی گفت یعنی تو آزمایشش کرده 
می  آزمایش  پالون که  نانجیب  خواهر  می کنه،  خودتی.  یا  گرگیکجته  بگم  ن  خوای 

شایدم   یا  نه،  یا  تعطیله  بفهمی  تا  سراغت  گرگیندکل اصاًل  بیاد  آقای  زد  داد    ! بازه. 
حالشو جا بیاری؟ آقای توسلی گفت شاشیدم  بیایی تونی کنه. می چنگیز بود بود می 
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کله  آن غرغر  به  از  آمد، پس  آپارتمان  در  انداخت. صدای  تو رو پس  که  پدرت  ی 
 سور ایستاده بود. آقای توسلی که در راهرو، جلو آسان

می  و محکم  مبل  به  بود  را چسبانده  ران محسن صورتش  به  و  زد  های خودش 
خندید. به سرفه افتاد. رفت آشپزخانه و بطری آب را از یخچال برداشت  صدا می بی 

و سرکشید. نفسش که جا آمد، برگشت و در گوش گرگین گفت: »کارت به جایی 
 از من به تو نصیحت، مفتی این کارو نکن.« رسیده که باید به پیرمردا خدمت کنی. 
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آویزان   کاغذبورخس و کافکا رفته بودند. محسن کالفه از بازداشت شیده، به تاجر  
وجور کند و  توانست ذهنش را جمع شده بود تا شیده را بیاورد بیرون. گرگین که نمی 

در اتاق    ی هنرهای معاصر.داستان نهم را بنویسد، از خانه زد بیرون و رفت به موزه 
دوره  از  که  زد  را  عاصمی  تاریخ  محمد  عاصمی  بود.  آشنا  او  با  دانشجویی  ی 

لیسانس را که گرفتند، دانشگاه را ول  ی. هر دو فوقخواند و گرگین ادبیات فارس می 
دوره  گرگین  سر  کردند.  حکیمی  استاد  دید  وقتی  اما  بود،  شده  قبول  هم  دکتری  ی 

خواهد ابیات غزلی را  کند و می تعریف می در آبادان  اش را  کالس خاطرات کودکی 
د شد و از  معنی کند که در کتاب درسی دبیرستان هم گنجانده بود، بدون اجازه بلن

کالس آمد بیرون و دیگر برنگشت. نشست خانه و شروع کرد به نوشتن رمانی که  
مشغله به  نیمهخاطر  تحصیلی  سه ی  بود.  کرده  رهایش  تماکاره  و  م ماهه  کرد  ش 

واسطه  تو  عاصمی  افتاد  رمان  کند.  منتشر  را  آن  ناشر کوچکی  تا  دهن چند    یشد 
آن  و  آن منتقد  درباره ها  زدنقدر  حرف  ویترین  اش  پشت  رفت  کتاب  تا  د 

عاصمی،  کتابفروشی  بستگان  از  یکی  مهمانی  در  آن  از  پس  انقالب.  خیابان  های 
با هم ب  ،سر میز شام ی مالی بنیه پیرمرد  وگو کردند،  ت گف  ا ناشر بزرگی آشنا شد و 

بلعید، او رمان را از ناشر کوچک  خوبی داشت و آرام آرام ناشرهای کوچک را می 
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ای  رمان را با شکل و شمایل تازه   برای رمان بعدی با او بست.هم  دی  خرید و قراردا
 زیادی راه انداخت.  منتشر کرد و تبلیغ 

می  بلند شد و گفت: »داشتم  دید،  را  او  تا  بریم.  عاصمی  با هم  بیا  انبار.  رفتم 
 « گیره.تر وقت نمی ساعت بیش گردیم. نیمکنم و برمی نگاه می و  چند تا تابلو ر

. جلو در انبار، عاصمی گفت  پایینپله و چرخان رفتند  دار و بی از راهرو شیب 
نگه  مرمت شرایط  باید  و  دیده  آسیب  تابلو  چند  و  نیست  خوب  تابلوها  شان داری 

کنند. در را که باز کرد و کلید برق را زد، گرگین تابلو فرشته آزادی را دید که دیوار  
جعبه روبه  چند  بود.  کرده  پر  را  اسم    یرو  و  رفت  جلوتر  بود.  جلوش  بزرگ 

گوشه دوالکروا را  نقاش  تابلو  ی  دید.  چپ  آدم   2×3ی  و  واقعی  بود  ابعاد  در  ها 
ی برهنه وسط تابلو بود و هیچ  با شانه و سینه   ، ی آزادیایستاده بودند. ماریان، فرشته 

 یگر چهره ای که پیش پای او بر زمین افتاده بودند، دآسیبی ندیده بود، اما دو جنازه 
شان را گرفته بود، انگار دچار بیماری پوستی شده  وار صورت نداشتند و کپک دایره 

 بودند.
کوچک  ابعاد  در  تابلو  دو  طرف  به  رفت  مکتب   ،ترعاصمی  نقاشان  از 

لحظه احساس کرد    . یک ی آزادیبود به فرشته   ماندهای. گرگین هنوز خیره  خانه قهوه 
جلوتر رفت و با دقت نگاه کرد. نه. هیچ تکانی نبود. به  ی فرشته تکان خورد.  چهره

ی فرشته به  کند چهرهخورد و او خیال می این فکر بود که بوم آسیب دیده و تکان می 
بین به دست، خطوط تابلویی را  تکان افتاده است. برگشت به طرف عاصمی که ذره 

می  قفل نگاه  که  پنجه کرد  و  ابعاد ها  در  و خطوط خوشنویسی  پر    ها  را  آن  مختلف 
باز به تابلو فرشته  ی آزادی نگاه کرد. تصویرها ثابت بود،  کرده بود. صدایی شنید، 

لبه  انگار  سه اما  پرچم  جابهی  رسیرنگ  و  بود  شده  مرد  جا  کاله  نزدیک  تا  بود  ده 
سمت راست فرشته ایستاده بود. تعجب کرد. بارها و بارها این تابلو را  که  ی  بورژوای
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، کپی  ندتی در خیابان خردمند، با بیژن آپارتمان کوچکی اجاره کرده بوددیده بود. وق
این تابلو که روی شاسی پرس شده بود، از اسباب مستأجر قبلی مانده بود و او آن را  

سه  اتاقش.  دیوار  به  تمام    زد  و  بود  چشمش  پیش  تابلو  به سال  را  آن  دقت  اجزای 
خصوص  آمده، به   پایین ز و سفید  شناخت. حاال مطمئن بود که پرچم آبی و قرم می 
 مرد بورژوا.ای استوانه ی قرمز آن که درست مماس شده بود با کاله لبه 

کار عاصمی تمام شد و برگشت کنار گرگین. او با انگشت به پرچم اشاره کرد و  
گفت جای پرچم طبیعی نیست. باید باالتر از کاله باشد. نگفت چند لحظه پیش  

یده است. عاصمی سر تکان داد و گفت تابلو اصل نیست  اش دآن را در جای اصلی 
دهه  در  که  چپگرا  نقاش  آن  البد  کشیده،  و  اصلی  تابلو  روی  از  را  این  بیست،  ی 

او   . زد که دست چپ فرشته تکان خورد اشتباه کرده است. عاصمی داشت حرف می 
ذره  و  ذره ترسید  با  و  بود  بزرگ  تابلو  اما  گرفت،  باال  را  اندازه بین  به  که  کف  بین  ی 

. گرگین وقتی حیرت عاصمی را دید،  چیزی را درست ببیندتوانست  دست بود، نمی 
کرد، پرچم را باالتر از کاله  ای را وارسی می خانهگفت وقتی او تابلوهای سبک قهوه 

های او، اما با صدایی که از تابلو آمد، برگشت.  چشمدیده بود. عاصمی خیره شد به 
عقب   را  خود  عاصمی  آمد.  جلوتر  و  بلند شد  ماریان  همان  یا  فرشته،  راست  پای 
عاصمی   گذاشت.  راست  پای  نزدیک  و  برداشت  هم  را  چپش  پای  ماریان  کشید. 

ت  رفت کنار گرگین که ماریان باز پای راستش را بلند کرد. تفنگ بلندی را که در دس
ی سمت راست و از تابلو  چپش بود، روی زمین انداخت، درست باالی سر جنازه 

ی چوبی که چند تابلو را در آن  هاآمد بیرون. عاصمی عقب رفت و افتاد روی جعبه 
می بسته  و  بودند  کرده  موزه بندی  برای  بفرستند  امانتی خواستند  ماه  سه  که  ونیز  ی 

 ماند. ها می پیش آن 
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ی چوبی و رفت طرف گرگین. او خیره شد اشت روی جعبه ماریان پرچم را گذ
چشم پررنگ به  بود،  دریا  رنگ  به  درست  ماریان،  آبی  نی های  آسمان.  از   نی تر 

بی هایچشم می ش  که  موجی  مثل  بود،  چپ،قرار  به  راست  از  به    لغزید،  چپ  از 
از سفیدی می پوست چهره .  رفت می   راست  لبخند کمی دهانش را  اش  و  درخشید 

دندان   باز  و  بود  می کرده  را  سینه که  دید  هایش  سفیدی  بود.  به   ،ترپایینکمی  اش 
پرندههایش می پستان  دو  مثل  بی لرزید،  از معمول  ی  تندتر  که  او  نفس  با هر  قرار، 

به پستان بود، لرزه می  لرزید، اما حرفی از آن بیرون  هایش که می ها. مثل لب افتاد 
زده  ت و حیر  هآمد و رو به عاصمی کرد که ترسیدآمد. گرگین ناگهان به خودش  نمی 

می  نگاه  را  ماریان  عاصمی  کرد هنوز  بیرون.  .  بروند  باید  زن  داند  نمی گفت  این  با 
انبار چه کار بکنند.  نیمه  به طرف  گرگین  برهنه در این  حرفی نزد. آرام سرش را برد 

را نگاه کرد، جای ماریان در آن خالی    دوالکروا ی ماریان، تابلو  چپ و از کنار شانه 
بود، به رنگ سفید بوم. دلش لرزید، اما زود به ماریان گفت: »ما باید از انبار بریم  

 جا ببینن.«بیرون. نباید مارو این 
ی درستی داره و  اجا بمونم. نه هوتونم این آم. نمی ماریان گفت: »منم با شما می 

 نه جای زندگیه.«
و شان سر  به  سینه گرگین  و  این ه  »با  گفت:  و  کرد  اشاره  می اش  با  وضع؟  دونی 

جا فرانسه  ؟ اینشی وجود لباس، حتا اگه فقط موی سرت بیرون باشه، دستگیر می 
 نیس.«

ماریان اطراف را نگاه کرد. پرچم را برداشت و چوب را از آن بیرون کشید و آن  
ا پوشاند. گرگین در را  اش راش انداخت که موها و برهنگی را طوری روی سر و شانه 

باز کرد و راه را به ماریان نشان داد. ماریان بیرون آمد و گرگین و عاصمی هم پشت  
سرش. گرگین صدای قفل در را شنید. از همان راه گردان سرباال آمدند تا رسیدند به 
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است.  طبقه  پابرهنه  ماریان  دید  و  شد  خم  گرگین  کتابفروشی.  کنار  همکف،  ی 
پوشاند. رسید و برهنگی پا را می ی پایش می اهن بلندش تا روی پنجهترسید. اما پیر

ببر  عاصمی سرش را بیخ گوش گرگین برد و گفت: »خواهش می  اینو از موزه  کنم 
. بعدًا  ندازنم بیرون افتم، با یه تیپا از موزه می من به روز سیاه می بیرون. اگه پی ببرن،  

 « گیرم.باهات تماس می 
چیزی   خواست  زمین. گرگین  روی  افتاد  و  لغزید  پرچم  که  بگوید  ماریان  به 

شتاب آن را برداشت و داد به ماریان و کتابفروش را دید که حیران و خندان  گرگین به 
 کرد. برهنه را نگاه می زن نیمه 

زحمت قدم  ماریان بهبیرون.    او را آورد آرنج ماریان را گرفت و  سراسیمه  گرگین  
ها و  مرتب کرد. وقتی زن   اشجلو در موزه، پرچم را روی سر و شانه داشت.  برمی 

می  پارک  به  که  برهنه مردهایی  پاهای  و  کردند  برانداز  را  ماریان  با  رفتند،  را  او  ی 
تواست  ای افتاده است. نه می پی برد که در چه مخمصه  گرگیننیشخند نشان دادند، 

اش دارد و نه در شرایطی بود که او را به خانه ببرد. گوشی جا نگه وضع آن   زن را با آن 
ست فهمیده و به پلیس خبر  اپرسید کجاست، چون حرزنگ زد. عاصمی بود و می 

می  دارند  االن  و  و  داده  داد  تکان  دست  زود  گرگین  را یک  آیند.  خالی  تاکسی 
خواهد  به راننده گفت می   خودش و ماریان سوار شدند.زیر نگاه مردم،  داشت و  نگه 

کفش  جلو  آن،  از  قبل  اما  گیشا،  نگه برود  بنزین  پمپ  باالی  چند  فروشی  دارد. 
 ای باید معطل شود.دقیقه 

و   به تاکسی حرکت کرد  و  نبود  ی  از جلو موزه رفت.  کندی پیش می راه خلوت 
.  گذشتند، گرگین پشت سر را نگاه کرد و ماشین پلیس را جلو موزه دیدفرش که می 

بعداز پمپ بنزین اشاره  نفسی ازسر آسودگی کشید.  چراغ سبز شد و تاکسی رفت.  
فروشی. راننده کنار کشید و ایستاد. گفت کفش و روسری خانم را تو  کرد به کفش 
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بلند کرده  دانست چرا این حرف را زده، راننده که چیزی  خودش هم نمی اند.  موزه 
بود.   »نگفته  گفت:  ماریان  به  شدند.  به پیاده  تو  که  نداریم  وقت  کفشی  االن  دقت 

 خریم.«ی پات انتخاب کنی. فعاًل صندل راحتی می اندازه 
در  با این وضع  ماریان سر تکان داد. خودش هم شتاب داشت که برود جایی و  

نباشد.   نمی خیابان  را  کسی  و  و  جایی  سورمه می شناخت  صندل  زود  ای ترسید. 
و   و  همان راحتی خریدند  پوشید  ترافیکی بیروجا  گیشا  تا  بنزین  از پمپ  آمدند.  ن 

به    ناگهان ی تاکسی را داد.  ع کرایه تم نبود و خیلی زود رسیدند. گرگین جلو در مج
فکر   چه   افتاداین  توکه  ببرد  را  ماریان  سوار    ، طور  نشود.  خبردار  توسلی  خانم  که 

زد و    آسانسور که شدند، به ماریان گفت بهتر است در راهرو حرفی نزند. او لبخند
در همین چند دقیقه حساب کار به دستش آمده  داند.  چیز را می گفت خودش همه 

نشنیدند. خیال گرگین  است.   را  بیرون آمدند، صدای خانم توسلی  که  از آسانسور 
از   را  پرچم  او  آپارتمان.  به  برد  را  ماریان  زود  نیست.  خانه  در  او  که  شد  آسوده 

ت روی مبل. گرگین حاال که خطر را پشت  اش برداشت و آن را تا کرد و گذاششانه 
شانه  ماریان.  به  شد  خیره  بود،  گذاشته  سینه   سر  تابناک   شاو  و  از سفیدتر  تر 

چشم می اش  چهره مثل  درست  چپ  درخشید،  دست  او.  به  بود  زده  زل  که  هایش 
اش باال برد، درست مثل  ماریان جلو آمد و دست گرگین را گرفت و تا نزدیک سینه 

اش را برد جلو و روی قلبش گذاشت.  گرفته بود. پنجه   دوالکرواتفنگی که در تابلو  
کاری کن که من در امان زد. گرگین آب دهنش را قورت داد. ماریان گفت: »تند می 

گردن، اما اینا خطر اصلی نیستن. ازشون  من می باشم. از االن مأمورها دارن دنبال  
نمی  من،  ترسم.  خیلی  اصلی  تو    ن اونایی دشمن  و  دسته که  و  ها  جمع شدن  حزبا 

شون به من برسه، منو  ی خودم، اگه دست کنن، مثل سینه واسه آزادی سینه چاک می 
خوان با من بخوابن. نذار بدونن  اید به جون هم بیفتن. همه می کشن. شبه لجن می 
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کنه. به این خاطر  خوای، ولی خواستن تو فرق می دونم تو هم منو می من کجام. می 
 خسته شده بودم.«ندگی وکهنگی و م پستو بیرون اومدم. از بوی  تابلو و از 

ست کسی به  کنم که د گرگین گفت: »تا وقتی پیش منی، در امانی. هرکاری می 
 در فرار کنیم.«تو نرسه. حتا اگه شده شب و روز دروغ بگم و دربه 

تک مبل  روی  و  زد  لبخند  دوست  ماریان  شیده  که  مبلی  همان  نشست،  نفره 
داشت. گرگین رفت که در کتری آب بریزد. ماریان گفت: »قبل از هرکاری من باید  

واسه  برو  تو  بگیرم.  تی دوش  و  دامن  ام  دیگه  بخر.  می ندازه شرت  رو  فقط  م  دونی. 
 پوشم.«بگم من رنگ تیره نمی 

طالیی  بلند  پیراهن  ماریان  کرد.  نگاه  و  درآورد  را  پولش  کیف  را  گرگین  اش 
طور که به دنیا آمده بود. گرگین زل زد به تن او، که در  انداخت و برهنه ایستاد، آن 

آرام راه افتاد به طرف  عین گوشتالودی، ظریف بود. ماریان گیسویش را افشان کرد و  
و لرزید. در حمام    لغزید را نگاه کرد که می   شبار لمبرهای سفیدحمام. گرگین این

خیابان   و  آسانسور  در  زد.  بیرون  هم  گرگین  بست،  که  تن    وششمسی را  به  هنوز 
می  فکر  چه ماریان  شد.  خشک  کامش  زود  خیلی  هیچ  کرد.  بدون  ماریان  طور 

های او، که هوس آن  نش انداخته بود و برهنه برابر چشمای آن پیراهن را از تدغدغه 
سفید  لمبرهای  آن  لرزش  و  لغزش  هم  بعد  بود،  ایستاده  داشت،  را  شانه  و  سینه 

 گوشتالود. 
باز آن مرد را دید، روی  سرش را بلند کرد و  به صدای ماشینی به خودش آمد و  

می  گریه  هنوز  که  اجتماعی  تأمین  سیدیوار  و  گردن  دیگر  و  و  کرد  نداشت  هم  نه 
مرکبی اشک  می های  پیادهاش  روی  پیادهریخت  رفت  که  رو.  بود  مواظب  اما  رو، 
گفت    یهااشک  و  شد  بوتیکی  وارد  و  راست  به  پیچید  زود  نریزد.  او  روی  مرد 

شرت به رنگ قرمز  تی دو  خواهد، رنگ تیره نباشد.  ی الرج می شرت زنانه، نمره تی 
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سبز  ای  گوجه  بوتو  به  رفت  و  آن خرید  و  دیگری  سفیددو  جا  یک  آبی   دامن  و    و 
بیرون که  ها را از یک بوتیک بخرد.  خواست تمام جنس خرید. نمی روسری صورتی  

اند، از  وقت او را ندیده ها که هیچ اش گرفت. با خود گفت این فروشنده آمد، خنده
کند؟  کاری می طور دارد پنهان خرد که این ها را برای کی می دانند او لباسکجا می 

بانک  ی  در بسته اش را جلو  از زن سیاهپوشی که بساط دستفروشی زود  در خیابان،  
میوه  از  و  برگشت  گرفت.  جوراب  و  شورت  و  سوتین  بود،  کرده  نبش  پهن  فروشی 

آن وششم  سی  بر  مرد  مرکبی  اشک  تا  تو  بود  برده  را  بساطش  و  که  هلو  نریزد،  ها 
 یخچال داشت. گالبی و خیار خرید. هندوانه و خربزه هم در 

را    هاشرت و تی   هابرگشت به آپارتمان. ماریان هنوز در حمام بود. اتیکت دامن
و   میز کوچکی، جلو در حمام. حوله   لباس یک دست  کند  را که  گذاشت روی  ای 

ها گذاشت و رفت آشپزخانه،  پیچید، روی لباس شیده پس از حمام به خودش می 
آید. کتری را آب کرد و دکمه را زد.  بیرون می اما تمام حواسش به ماریان بود که کی  

 م جلو در...«ت گذاشتهصدای در حمام را شنید. گفت: »حوله و لباس واسه 
میوه  نزد. گرگین  را ریخت توی سطل پالستیکی و آب گرفت  ماریان حرفی  ها 

شرت و دامن  ریخت. ماریان آمد آشپزخانه. تی   کنندهو مایع ضدعفونی   هاروی آن 
روی او  بود. گرگین صندلی را به او نشان داد و برایش چای ریخت. روبه   تنش   تنِگ 

 ات نیس؟«نشست. ماریان گفت: »تو تنهایی؟ زنی تو زندگی 
می  یا  من  نیس.  زنی  »هیچ  گفت:  می گرگین  ترجمه  یا  زبان مکننویسم  از   ،

 انگلیسی به فارسی.« 
زدند و آشپزخانه هم از دیوار حایل سالن و آپارتمان توسلی  خیلی آرام حرف می 

سرزنش   را  شوهرش  شد.  بلند  توسلی  خانم  صدای  حال  این  با  داشت.  فاصله 
کرد که چرا شیر و پنیر نخریده است. گرگین سرش را برد نزدیک صورت ماریان  می 



85 

 

کند  کاری دلش بخواهد، می و آهسته گفت این خانم هیچ ترتیب و آدابی ندارد و هر
باد شکم خانم   و نظر دیگران هیچ اهمیتی برایش ندارد. ماریان لبخند زد. صدای 

بندش گفت: »آقای گرگین! ظهر این چنگیز  توسلی پرتوپ و ممتد بلند شد و پشت 
به به خاک و  تجریش  برد  منو  نمی سر  گفتم  داد.  رشته  آش  هلیم  ام  خواست  خورم. 

کنم.  شب جبرانش می رشته بدتره. صدا رو تحمل کنین، نصفه  بگیره که گفتم از آش
 کنی؟« گرگین خندید و گفت: »یعنی اگه تحملش نکنم، تو حبسش می 

لی خندید و گفت من که اختیاری ندارم. تازه کمی که حبسش کنم،  خانم توس 
 .« ترسی و می  بیرون  زنهپرصداتر می 

گفت:   آهسته  ماریان  کرد،  رها  که  را  دوم  آزادی  باد  اول  به ساحت  خانم  »این 
فردی رسیده، فقط اشکالش اینه که واسه آزادی دیگران ارزشی قائل نیس. هرچند  

نمی  ولی  نداره،  ضرری  نصفه مزاحمتش  حاال  بره.  باالتر  ساحت  این  از  شب  تونه 
 کنه؟«طور جبران می چه

نمی  آبدارشون  ماچ  »صدای  گفت:  می گرگین  تموم  که  ماچ  بخوابم.    شه، ذاره 
 آد.«شون می زدن  صدای نفس 

از کودکی،    .سهن ، استانی در جنوب فرااست   ماریان تعریف کرد که اهل پروانس
بود،   به دل پدر و  می بروز    ی شور و جرأتوقتی تازه خودش را شناخته  داد که ترس 

  ها پیوست. در  های اول جوانی رفت و به انقالبی انداخت، در همان سالمادرش می 
وقتی که  همان داد، ن می ها نشاآن به  که شورش کرده بودند و راه را   ردمی صف م  اوِل 

عالقه نقاشی   دوالکروا کشید.  را  با  اش  و  است  موسیقی  و  شعر  زندگی،  در  هایش 
رزمنده می آوازش  سرگرم  را  انقالبی  پشیمان های  کار  این  از  زود  خیلی  ولی  کرد، 

، وقتی او را دیدند، دیگر  هم در ساحت اول آزادی مانده بودند  شد، چراکه آن مردها 
بیایند و شور شهوانی به فکر انقالب نبودند، می  به اتاق خواب او  شان را  خواستند 
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اش ها را ول کرد و رفت توی تابلو تا فقط بیایند و نظاره آرام کنند. به این خاطر آن 
 یا با خودشان وربروند. ند آرام بگیرها ی فاحشه کنند و بروند در خانه 

  با هم حرف زدند، بعد  هشت گرگین و ماریان روی کاناپه نشستند و تا ساعت  
از جایی که ایستاده بود، باغ    .ماریان از پنجره پارک را خوب نگاه کرد   بلند شدند.

چراغ نور  زیر  و  بود  پیدا  پایه ژاپنی  می های  در  بلند  دخترها  و  پسرها  و  درخشید 
کردند، وقتی دید دختر و پسر نوجوانی، در یک لحظه غفلت  ش می اطراف آن گرد 

تابید، همدیگر را بوسیدند و بالفاصله  تری به آن می ای که نور کم دیگران، در گوشه 
گیرند. در این فاصله، گرگین شام را  جدا شدند، خندید و زیر لب گفت دارند یاد می 

اش، نخود سبز و بادمجان و کدو  ی م با جوانه   ،آماده کرده بود، شام مختصر گیاهی 
آبپز. این را نویسنده و مترجمی به او گفته  مرغ  تخمسبز و گوجه و هویج و دو عدد  

سال  از  پس  که  ترجمهبود  کتاب ها  کتابی  فلسفی،  و  ادبی  در    یدوجلد  ی های 
 کرد. التألیف آن راحت زندگی می آشپزی نوشته بود و حاال با حق

های آبی ماریان که  شام را خوردند و روی کاناپه، ابتدا گرگین خیره شد به چشم 
دانست این مرد تنها که شاید گاهی با  ماریان می ای آمد.  یک لحظه به نظرش فیروزه 

. راه را باز کرد. تکیه داد به پشتی مبل و  آیدکند، دارد به طرفش می یکی خلوت می 
انداخ  چپ  پای  روی  را  راستش  در  پای  و  رفت  باال  نبود،  بلند هم  که  دامنش  ت، 

نگاه خوب  گرگین  تا  ماند  حال  خوب  می   کند  ش همان  را  جسمش  او  خواست 
بشناسد و این ابتدای راه بود، کاری که به خاطر آن، از مردان انقالبی گریخته بود.  

  بار اولین  ای خواست برتر بیاید. می کرد که پیشاما حاال این مرد تنها را دعوت می 
پیش چشم او آشکار کند. خودش را  ،  شور و سروری را که در جسمش نهفته بود

می  هم  نشان  گرگین  و  می داد  حرف  برایش  تهران  در  از  ساعت،  سر  درست  زد، 
شب، غرغر خانم توسلی شروع شد. آقای توسلی خودش را به خواب زده بود و  نیمه 
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حرف می  وقتی  دربرود،  واضح خواست  توسلی  خانم  شدهای  و    تر  اسباب  از  و 
می اثاثیه شاشیدن  درد  به  فقط  که  گفت  توسلی  آقای  ناچیز  آقای  ی  صدای  خورد، 

بیار   صداتو  بکش.  خجالت  زنیکه!  گفت  و  شد  بلند  و پایینتوسلی  گرگین  آقای   .
غش خندید شنون. خانم توسلی غش وری هم می های اون ماریان که هیچ، همسایه 

با مار یان گرمه. چه کار با ما داره. تازه فقط که  و گفت بشنون. گرگین االن سرش 
گیره.  نباید صدای گوزمو بشنون. یاال زود باش. آقای توسلی گفت یه شب آروم نمی 

تر نیستم. کسی که با  ات که حشری گفت از ننه و آبجی بلند  خانم توسلی    !حشری 
ماچ آقای توسلی  شهاب قصاب... صدای  با  بلند شدهای  . گرگین خندید و گفت 

 خواهد دهن خانم را ببندد. های آبدار فقط می ماچ این
 ماریان بلند خندید.

* 
* 
* 

را   واقعی  ماجرای  وقتی  و  خواسته  را  او  حراست  گفت  و  زد  زنگ  عاصمی  صبح 
کرد برای تعریف  آمدههشان  دیده   اند،  را  تابلو  به و  ماه  یک  حراست  رئیس  اش  اند. 

مرخصی داده و توصیه کرده که خودش را به یک روانپزشک نشان بدهد. همه خیال  
اتهام می  نیست.  بدی  چیز  که  این  گفت  و  خندید  گرگین  است.  شده  دیوانه  کنند، 

تمام زمان  در  از دام و سیاه ها وسیله جنون  پیدا  ای بوده که طرف  کند.  چال نجات 
می  نه  آرزو  دیگر  کنند،  حساب  مجنون  را  آدم  وقتی  بود،  او  جای  به  کاش  که  کند 

گیرد. جنون وقتی  کسی حرفش را جدی می زند و نه هیچ کسی با او جدی حرف می 
شود آدم آسوده زندگی کند. عاصمی  تهمت باشد، بهترین موهبت است. باعث می 

کند. از ماریان پرسید. گرگین به داند چه کار  گفت فعاًل دهنش سرویس شده و نمی 
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گفت   ماریان،  بیرون،  سفارش  آمدند  موزه  از  که  ساعتی  خالص  همان  دستش  از 
شده. باالی پمپ بنزین صندل و یک دست لباس و روسری برایش خریده و ولش  

 کرده. عاصمی گفت چه کار خوبی! وجودش واقعًا دردسرساز است. 
دونه من  ی کردی. حاال کسی نمی س که قطع شد، ماریان گفت: »کار خوبتما

 ات رو بلده؟«کجام. باید مواظب باشیم که بو نبرن. عاصمی آدرس خونه 
دیروز جام.  م رو بلد بود. االن یک ساله که اینی قبلی ونه گرگین گفت: »نه. خ 

که  موزه  بودم  به   اومده  رو  آدرس  هم  و  ببینمش  افتاد.  هم  اتفاق  اون  که  بدم  ش 
 حرف بزنیم.« نتونستیم با هم 

نمی  بیرون  از خونه  که  من  بهتر!  از  ماریان گفت: »چه  که  وقتی  از  رم، هرچند 
دوست دارم به میل خودم بین آدما بگردم. ولی زندگی تو خونه    ،متابلو خالص شده 

م کافیه. هوای تازه  تو هستی و همین واسه  شه.گرفته مونده و  بهتر از اون انبار و هوای 
تونم برم  اوضاع آروم شد و دست از سر من و تو ورداشتن، می خوب وقتی  هم دارم.  

 « جا رو خوب ببینم. بیرون و بگردم و همه 
اون  »من  گفت:  مشغله گرگین  بی قدر  نمی ی  که  دارم  رو  خودی  ذهنم  تونم 

که  ، با این دستگیری الکی اتفاق افتادیه  نوشتم که  متمرکز کنم. داشتم کتابم رو می 
خواستم دو  سرم رو شلوغ کرد. پیش از دیدن تو، می   لی و آزاد شدم، چند ساعت بعد 

کالردشت،   برم  شمال.  هفته  اون تو  و  دوستمه  مال  ویالیی  و  یه  جار  از  دور  جا 
 داستان آخر رو بنویسم.«   پنججنجال، 

 ت درست کردم.« ماریان گفت: »یهو من اومدم بیرون و دردسر واسه 
شه  نده الزمه. بدون دردسر زندگی می گرگین گفت: »بعضی دردسرا واسه نویس 

 عین مرداب.« 
 خوای چه کار کنی؟«ماریان گفت: »حاال می 
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می  داری،  تو دوست  »اگه  بریم کالردشت. هیچگرگین گفت:  با هم  کی  تونیم 
داستان آخر    پنج کنیم و منم  دغدغه زندگی می شناسه. راحت و بی جا ما رو نمی اون 

 نویسم.«رو می 
 ماریان قبول کرد. 

* 
* 
* 

  اشنتوانسته راضی   کاغذتاجر  رده و  ظاهرًا قاضی دبه درآو محسن زنگ زد و گفت  
این به  حاال  و  کرده  شکایت  چرا  که  شده  گرفتار  هم  خودش  حتا  آن کند،  و  در  در 

فرستاده می  را  کند. شیده  آزاد  را  که مجرم  پایان محکومیتش  زند  تا  باید  زندان.  اند 
بماند. تاجر  آن  قلنبه  کاغذجا  ای پیشنهاد کرده که او به زنش خبر ندهد. فعاًل  پول 

وشت تنش حسابی آب بشود. گفته سه روز دیگر، اول  خواهد با او بازی کند تا گمی 
که  گذارد کف دست زنش. فعاًل  چیز را می دهد و بعد همه به خواهر زنش خبر می 

نمی  شیده  بکند،  برای  کاری  خانه تواند  کند،  اجاره  که  است  جایی  ای دنبال 
س  خواهد که دِر شمالی و جنوبی داشته باشد. از یک در خودش و راننده آمبوالنمی 
داد.  ، همان زنی که در بازداشتگاه به شوهرش فحش می فریدهآیند و از در دیگر  می 

شود و  ای می خواهد که پول قلنبه اش را می شوهرش تقاضای طالق داده و او مهریه 
کند که به دادگاه حالی کند شوهره وضع مالی توپی دارد و باید  دارد مدرک جمع می 

 جا بدهد. را یک  مهریه 
دوباره زنگ زد. گرگین رو به ماریان سر تکان   محسن که قطع شد، گوشی تماس 

 .« شروع شده بازی تلفننگاری داد و با لبخند گفت: »ا
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ی قبلی و مستأجر جدید گفته یک سال است  خانه   عاصمی بود. گفت رفته درِ 
آمده بود موزه که همین را به او بگوید،  خودش جا رفته است. گرگین گفت که از این

کرد ا غافلگیرشان  اتفاق  آن  همه   ما  بهتر. و  چه  گفت  دل  در  ریخت.  هم  به    چیز 
بدهآدرس  نتوانست   را  نیامد.  د.  جدید  پیش  صحبتش  هم  که  بعد  نبود  مطمئن 

ه شده، کاری هم که ندارد.  تس کند. گفت از تهران خ همکاری نمی   عاصمی با پلیس 
م  باشد،  که  کند.  ی هرجا  کار  خانه  در  آن   اشخانه تواند  برده  در  را  شهریار،  ور 

خادم محله خانه آی  کرایه،  شندرقاز  با  بزرباد.  پول  ی  این  با  کرده،  اجاره  گی 
پانزدهنمی  سوئیت  تهران  در  همین توانست  بگیرد.  هم  می متری  که  به  طور  گفت، 

دوباره بازجویی   کتابفروش موزه  و  او  از  پلیس  ماریان چشمک زد. عاصمی گفت 
از رو و  تابلو  کرده  ماریان در  را ساخته، چهره دوالکروای تصویر  دنبالش  اش  و  اند 

ویژه می  تیم  دستگیری گردند.  برای  هم  تشکیل  ای  به  اندداده اش  را  او  اسم  گفت   .
ی دبیرستانش بوده، به اسم  های دوره مأمورها نداده و تنها گفته یکی از همکالسی 

او    س. خیالش راحت باشد که پلیکندداند کجا زندگی می بوده و نمی   وامی سعید ق
شناسد. حاال که ماریان هم گورش را گم کرده، یکهو بد سرخری شد و کار  را نمی 

 دستش داد. 
شده  آزاد  زندان  از  تازه  که  هم  سیاسی  فعال  نفر  چهار  گفت  به  عاصمی  اند، 

اند ماریان را ببینند، کسی به اسم خردمند که خودش را  اند و خواسته سراغش آمده 
می اقت و  صاددان  عارفی  و  اسم طالیی  به  رفیقش  و سه  گفته مشرفی داند  برای  .  اند 

قایم کردن ماریان حاضرند هر کاری بکنند، حتا اگر خطر زندان هم در میان باشد.  
اما کارمند زیردستش  اند برای همین کار و باز هم ابایی ندارند. ها زندان کشیدهسال 

مشکوک است و  هم  ه پلیس به این چهار نفر  های حراست شنیده کدر موزه، از بچه 
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کنند تا پلیس را فریب بدهند. هر چهار نفر زیر نظر  ها نقش بازی می به نظرشان این 
 اند.پلیس

گفت که  های عاصمی را به ماریان می تازه تماس قطع شده بود و داشت حرف 
اش بلند شد. به آقای توسلی گفت چی تو این غذا  صدای شکم خانم توسلی و ناله 

روده ریخته  و  دل  که  می ی  داره  رو  بدمزاجی  م  چرا  گفت  توسلی  آقای  بیرون؟  آره 
می  از همون غذا خورد خودتو  که  منم  من؟  بودی، چی  ه ندازی گردن  که  بیرون  م. 

پدرسوخته  تو  من  شو.  خفه  گفت  توسلی  خانم  ان خوردی؟  خوب  ی  رو  ترکیب 
ریخته می  غذام  تو  چیزی  یه  نصفه شناسم.  و  بشم  ناکار  که  کور  ی  دربری.  شبی 

ات رو بکنی، حتا اگر تشک و لحاف  طور شد، باید کار هرشبه خوندی. حاال که این 
ب شکمش  صدای  باز  بکشه.  ُگه  را  به  خود  و  بود  نشسته  توالت  روی  شد.  لند 

 کرد.اختیار خالی می بی 
آپارتمان  »این  رو کی ساخته؟  ماریان گفت:  دیوار شیشه ها  که  فقط  ندارین  ای 

 همدیگه رو ببینین.«
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ها  ک هنوز شلوغ بود و هیاهوی بچه رگرگین و ماریان ساعت نه شب رفتند بیرون. پا
ها خلوت شده  دویدند. اما خیابان ها و مردها می الی زن رسید که البه به گوش می 

که  با احتیاط بیرون زدند تا اشک مرکبی مرد روی دیوار    وششمسی بود. از خیابان  
نریزد.   بود، روی سرشان  تندتر هم شده  نگاه کرد. همه حاال  چیز گرگین اطراف را 

می ع نظر  به  بوتیکی ادی  وارد  دست  آن   ،رسید.  یک  ماریان  شدند.  خیابان  طرف 
بیش  دامن  جین.  بلوز  و  دامن  خرید.  دیگر  داشت.  لباس  شباهت  شلوارک  به  تر 

گین از خیال  رد. ماریان برگشت و لبخند زد و گرگرگین او را در این لباس تجسم ک
برداشتن هم  بلند  هندی  لباس  دست  یک  کشید.  خجالت  آمدند.  خود  بیرون  د. 

بسا دستفروش  مغازه ط ها  به  بودند.  کرده  جمع  را  ماریان  شان  و  رفتند  کوچکی  ی 
 ها را گرفت و برگشتند خانه. ی لباسلباس زیر خرید. گرگین بسته 

به تخت  ماریان که زودتر  دراز  خیلی زود خوابیدند.  تا گرگین  بود،  رفته  خواب 
ناگهان به  فت او را بویید.  ین عطر شگدر آغوش او انداخت. گرگ  کشید، خودش را 

کرد.   سرازیر  او  جسم  به  بینی  از  را  سبکی  و  خوش  هوای  عطر  آمد.  هیجان 
بلند  می  پیراهن  آن  فقط  بیرون،  آمد  که  تابلو  از  ندارد.  عطری  دختر  این  دانست 

بود،   تنش  به  را  سینه که  طالیی  پایش  نمی هم  اش  قوزک  روی  تا  اما  پوشاند، 
ادوکلن  رسید. عطری هم  می  فقط یک شیشه  بزند.  به خودش  او  که  نبود  خانه  در 
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کی، که این بو  یکش قرمز پالست، کنار پاشنه قیمت روی جاکفشی پشت در بودارزان 
 شد؟اش تندتر هم می آمد که با برهنگی این بوی شگفت پس از کجا می  را نداشت.

ب  پر  کیفش  که  افتاد  شیده  یاد  به  نشست،  مشامش  در  که  ماریان  از  عطر  ود 
گرد های دوره دادند یا مثل خودش از فروشندهادوکلن و اسپری که یا به او هدیه می 

ادوکلن اصل بخرند. اما حاال ماریان که در    تا خرید، چراکه هر دو پولی نداشتند  می 
عطر و ادوکلن اصل و  داد که از هیچ  می آغوشش جمع شده بود، بویی به او هدیه  

کرد.  ماریان را روی گردن خود احساس می گرم  جز این بو، نفس  آمد. به نمی بدلی  
ا آغوش گرفت،  در  را محکم  با چشم ماریان  رها کرد، درست  و  را  بسته خود  های 

چشمش را بست و خودش را  مثل مدهوشی که اختیاری از خود ندارد. گرگین هم  
به   آراسپرد  نفس  و  خوش  بوی  پوس آن  به  که  می می  گردنش  حس  ت  این  خورد. 

های آقای توسلی بلند شد.  برد، که از آن طرف دیوار صدای ماچ خوشایند او را می 
کنی؟  گیری یا بادکشم می کنی؟ لب می توسلی گفت چه کار می   پوزخند زد. خانم

می  راه  که  چیه  مولوچ  و  ملچ  این  کن.  ماچ  آدم  گفت  مثل  توسلی  آقای  ندازی؟ 
فهمی  خاصیت تو چی می ده. خانم توسلی گفت آخه بی اش حال می ری جوهمین

می  چیه؟  می حال  یخوای  دونم  داری  تو  که  بفهمه  و  بشنوه  می گرگین  کار  کنی. ه 
آقای توسلی ماچی کرد و گفت خاک به سرت با این حرف زدنت. من چه کار دارم  

اون  توس خلُکس   به  خانم  بزنی.  حرف  که  اینه  از  بهتر  بگوزی  و  .  کشید  آخی  لی 
سباند به بناگوش ماریان و عطر تند را  اش را چ دارش بلند شد. گرگین بینی ی کش ناله 

 فروبرد. 
هایی را که آماده کرده بود،  گرگین وسایل و لباس هوا تاریک بود که بیدار شدند.  

او   آماده شود.  ماریان گفت  به  بست،  که  را  آن  زیپ  و  لباس  در چمدان چید  زود 
زنگ زد به آژانس و تاکسی خواست. چمدان را جلو در که گذاشت،    پوشید. گرگین
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کاغذ در آن بود، داد به ماریان  اش را که دستنویس و بسته تاکسی رسید. کیف دستی 
 و خودش چمدان را برداشت. 

رفتند. ماریان حاال با  های خلوت صبحگاهی می . در خیابان سوار تاکسی شدند
دید. آن روز با ترس از موزه  ی ترافیک را م و و بی هیاهبی خلوت و  خیال آسوده، شهر  

پیادهوربی آن  در  انبوه جمعیت  و  بود  زده  بود.  را بیش  باریک ترسش  یرون  تر کرده 
د.  آمدنرفتند و می دادند، می ها که بالل َتف می دستفروش   جمعیتی که در دود منقل 

دارد تا شانه  اش نگه رنگ را روی سر و شانه تمام حواسش به این بود که آن پرچم سه 
در   که  زمانی  بود.  نکرده  روز  آن  تا  که  کاری  نبینند،  را  سرش  موهای  و  سینه  و 

کس به فکر پوشاندن خودش  کرد، نه او که هیچ زندگی می شهرهای دیگر یا  پروانس  
،  پوشاندندشان را از چشم خودشان می که انگار تن   های نروک جز آن راهبهنبود، به 

نه در هیچ شهر  کرد پوشاندن سر و سینه بود، نه در پروانس  او به چیزی که فکر نمی 
اش را دیدند،  د و سر و شانه رلیز خو. دوبار پرچم  ای و جنگلی و روستایی و جزیره 

دار و بار دوم هم  ی دردسر آن موزه بار جلو کتابفروشی موزه که همان شد مایهیک 
آن   ،جلو در که گرگین زود تاکسی گرفت  از  به پا شود، دررفتند. پیش    که جنجالی 

وتوکی رهگذر بود و  تابید و تک ها می های شهرداری بر این خیابان حاال نور چراغ
کرد. خیابان خلوت بود، درست مثل ذهن او که پابند  کسی به این تاکسی نگاه نمی 

چیزی نبود، به چیزی تعلق نداشت، حتا به این بهرام گرگین که کنارش نشسته بود،  
می  و  بود  او خوابیده  آغوش  در  برمی که شب  تنش  از  که  بوی خوشی  آید، دانست 

مدشیفته  که  مردی  چهار  آن  برخالف  کرده،  شیفتهاش  بودند  شدهعی  با  اش  و  اند 
قرار گذاشته بودند تا او را دیدند، ببرندش به آن باغ در احمدآباد مستوفی    ان خودش

شان را خالی کنند. بهرام گرگین  و شور شهوانی خیابان سیمون بولیوار    یا آن آپارتمان 
 او. آرامگرم خوش به آن بو و نفس فقط در آغوش گرفته بودش و بوییده بودش، دل 
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کرد.   کرایه  دربست  را  زردرنگی  سواری  گرگین  و  غرب  ترمینال  به  رسیدند 
راننده  فقط  انداخت.  اطراف  به  و  نگاهی  بودند  ایستاده  مسافر  منتظر  که  دید  را  ها 

می  آسوده  کشیدند.  سیگار  خیال  سوار  با  و  گذاشتند  عقب  صندوق  در  را  وسایل 
ها  شد. ماشینهر داشت بیدار می رفتند، ش شدند. در اتوبان کمی رو به غرب که می 

آمدند تا برسند به تهران. وارد  تر بود. از غرب به شرق می ها بیش در مسیر مقابل آن 
ی چالوس که شدند، از همان ابتدا پیچ و خم جاده توجه ماریان را جلب کرد  جاده

رفتند و سرباالیی  با توجه    هاو سراشیبی   هاو هرچه جلوتر  به پیچ اضافه شد،    هم 
دیواره بیش آن  و  جاده  شکم تری  سنگِی  می های  نگاه  را  سرشان  باالی  تا  کرد.  داده 

 ترسی؟«گرگین سرش را برگرداند و گفت: »از این جاده که نمی 
 کند. ی عقب نگاهش می ماریان فقط لبخند زد و دید که راننده از آینه 

ها را کنار  در کالردشت، جلو ویال پیاده شدند و تا از در رفتند تو، ماریان پرده
ها را از  بوی ماندگی و نا برود. پارچه خانه را هوا بدهد و  ها را باز کرد تا  زد و پنجره 
مبل  آن روی  و  برداشت  قفسه ها  در  و  کرد  تا  و  تکاند  پنجره  بیرون  را  کنار  ها  ای 

لباسش را  کنسولی گذاشت که شمعدان آن بود. زود  از کلوخ نمک روی  ی ساخته 
عوض کرد و همان دامن جین را پوشید که دیشب خریده بود. گرگین رفت آشپزخانه  
که   شعله  کرد.  روشن  را  اجاق  گذاشت.  گاز  روی  و  کرد  آب  و  شست  را  کتری  و 

روی  گرفت و زیرسیگاری را برداشت و آمد روبه را    شمیزان شد، با آتش آن سیگار 
نشست ما می   ریان  سیگار  به  پک  بود.  کرده  دراز  مبل  روی  را  پاهایش  و  که  زد 

ی آفتاب که از  درخشید، زیر اشعه به پوست سفید ماریان که می خیره بود  چشمش  
می پنجره   درون  پوست ریخت به  داشت   .  شگفتی  گرگین  تابش  شد.  تمام  سیگار   .

یکی بلند کرد و  یکی   کرد. ماریان پاهایش را تلخی توتون را در دهانش احساس می 
ها را تکان داد تا گرفتگی عضالتش برطرف شود. گرگین با لذتی آمیخته به شرم  آن 
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کرد. صدای کتری که آبش به جوش آمده بود، او را به خود آورد. بلند  نگاهش می 
شناخت و خبر داشت که چای و حبوبات و وسایل  شد و چای دم کرد. ویال را می 

 را کجا پیدا کند. 
شید  شرت پوو تی را دم کرد. لباس راحتی از چمدان بیرون آورد. شلوارک  چای  

باز رفت روبه  بود و چشمش را  و  دراز کرده  را  پایش  که حاال  ماریان نشست  روی 
 بسته بود.

* 
* 
* 

آمد.  ماسید و بیرون نمی ریخته بود و حرف در دهانش می   محسن تلفن زد، به هم 
مِ  مِ حسابی  و  ُمرد؟  ن کرد و آخرسر  ن  یکه خورد و گفت  پرید. گرگین  گفت شیده 

می  کاشکی  گفت  و  زد  پوزخندی  بیرق  محسن  زیر  رفت  زندان،  به  نرسیده  مرد، 
شکار  برای    دکنرد و آن تو مانده که دام پهن می رئیسی که یک قفسه پرونده داخانم

مانده.  ،  تازه  زندان  در  آن  می عمدًا  مثل  آدمی  شکار.  برای  است  خوبی  محل  داند 
جا کاری کردند که آزاد  از همان زن، در زندان خوب بلد است خر خودش را براند.  

آدم  و  تو  شود  آپارتمانی  به  بردندش  و  گرفتند  تحویلش  زندان  جلو  زن،  آن  های 
نشانده را  دختره  آن قلهک.  می اند.  کار  ازش  می قدر  دوساله  یکی  که  شود  کشند 

به عجوزه  تف  هم  سگ  که  نمی ای  چرا  گرگ  اندازد. اش  تو  حاال  گفت  و  خندید  ین 
می  شیده  برای  دلت  آن ناراحتی؟  یا  کس  سوزد  دست  افتاده  که  گرفته  آتش  جات 

، خیلی هم  است دیگری؟ محسن زیر لب غرغر کرد و گفت شیده دختری خوبی  
می  گول  کلمه  دو  با  نمی ساده،  االن  می خورد.  کار  چه  می داند  خیلی کند.  دانی 
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بردمش، حاال این الشی الدنگی  داکثر دو جا می . من روزی یک یا ح است باحال  
 اندازد بغلش. که او را نشانده، حداقل روزی هفت تا می 

قدر  ای بود، آن دانم شیده دختر ساده محسن آه کشید. گرگین گفت من هم می 
ساده که تو توانستی زود تورش کنی، حاال یکی به تو رودست زده. تو هم که بیکار  

همان نمی  االن  می   نشینی.  فحش  شوهرش  به  که  داری  را  که  زنی  روز  چند  داد. 
رود. محسن گفت محال است. تا به حال بیش از ده تا  بگذرد، شیده از یادت می 

دیده هیچ زن  نیست  ام،  بلد  حتا  است.  گاو  عین  زنیکه  این  نبودند.  شیده  کدام 
دهم که چه کار کند.  اش یاد می بزند. نصف روز دارم به   ش طور ادوکلن به خودچه

خانه  گفت  و  آمد  یادش  کرده یکهو  اجاره  دارد ای  کوچه  توی  در  یک  دِر    ام.  و 
فرماشین خیابان  تو  هم  نقاشی رو  است.  تمعی  که  با  ااش  بشود،  روم  می   فریدهم 

 راه کند...ام که کار طالقش را روبه جا. وکیلی هم پیدا کرده آن 
بیرون. می  برود  باید  گفت  و  خواست  عذر  گرگین  کند.  تعریف  قصه  خواست 

ام شمال و  ات بزنم؟ گرگین گفت نه. آمدهای که غروب سری به محسن گفت خانه
اگر محسن اصرار می دارم می  ثابتی هم ندارم. نگفت کجاست.  کرد،  گردم. جای 

می  پرتی  بجواب  بود. هم  به کار گرم  انگار سرش  اما محسن  معدنی داد،    اید آب 
می  را  می خودش  تقالیی  احتمااًل  هم  و  طرف  فروخت  دست  از  را  شیده  که  کرد 

ای را بگیرد. زمانی نبود که بتواند مسافرت کند و در گوشه   فریده دربیاورد یا طالق  
 ول بگردد. 

 با همان تلخی که حرف زده بود، خداحافظی کرد. تماس قطع شد.
* 
* 
* 
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آفتابی   عینک  و  پوشید  را  هندی  لباس  می گرگین  ماریان  گفت  و  زد  در  را  خواهد 
می کالردش او  تا  گفت  گرگین  کند.  گردش  خانه  ت  در  خودش  بیرون،  شروع  رود 

 داستان نهم. ماریان دستی تکان داد و بیرون رفت.کند به نوشتن  می 
زن  و  مردها  برخالف  روز  جمعیت  آن  تا  که  تهران  هایی  پوشش  در  بود،  دیده 

تر مهاجر است، بهتری داشتند. گرگین به او گفته بود جمعیت کالردشت دیگر بیش
اند قدر پول داشته دانند و آن کسانی که تهران یا شهرهای بزرگ را مناسب زندگی نمی 

دست  جا  این ال درآمدی هم دارند، چراکه  جز وی بخرند، به  جا ویالیی که بیایند این
ی  زنند، نوعی بازنشستگی خودخواسته. ماریان از پشت شیشهبه سیاه و سفید نمی 

کرد که  ها دقت می زدند، به کلمه کرد و حرف که می ها را نگاه می سیاه عینک، چهره 
کلمه چه می قدر  کار  به  فرانسوی  و  انگلیسی  ماشینهای  کنارشبرند.  از  که  رد    ها 
های  فعال آن دانست فارغ از پلیس و  ها بلند بود. می شدند، صدای موزیک از آن می 

با خیال راحت هرجا که دلش بخواهد، برود. از زنداِن سیاسی می  تهران رها    تواند 
رفت بیرون و در خانه هم  شده بود، که حتا برای خرید هم باید در تاریکی شب می 

 زد تا خانم توسلی صدایش را نشنود. می   قدر آرام و درگوشی حرف باید آن 
دانست اقامتش در این شهر کوچک موقتی است.  زد و می در هوای آزاد قدم می 

تهران. اصاًل  همین به  برگردد  او  با  باید  بنویسد،  را  بهرام گرگین داستان سیزدهم  که 
حاال    طور باید بماند. از تابلو آمده بیرون وچرا باید برگردد؟ لبخند زد و گفت چه

گریخت، که  ها می باید از آن ای داشته باشد. حتا در فرانسه و پروانس هم  باید خانه 
که  ها  انقالبی آن  توانست کاماًل آزاد و رها باشد، به خانه نیاز داشت و  گریخت. نمی 

توانست  کردند و لذتی که می تر به تنش فکر می بیشدادند،  هاشان را به او می خانه
آن  اینبه  با  اما گرگین  بدهد،  در آغوشش گرفته بود، مست  ها  که در تخت محکم 
او را برده بود، بعد نفس    اش بود، چیزی که خودش دوست دارد، ابتدا رایحه رایحه 
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که   او  می بینی از  آرام  بیرون  می اش  و  با  آمد  گرگین.  گردن  به  ،  رایحه   نهمیخورد 
  به همان لذت روحی دل خوش کرده بود. او گذاشته بود، اما او  اختیاردر خودش را  
تواند او را وادار کند که در همین شهر بمانند  تواند با گرگین سر کند؟ می تا کی می 

 س هم باشند؟َف ای به فکر نَ ها را نشناسند و فارغ از هر دغدغه یا بروند جایی که آن 
ها نگاه  ها و مردها و ویترین مغازه گشت و از پشت عینک به زن می   هادر خیابان 

می می  و  نمی کرد  جالب  چشمش  به  چیزی  همه    آمد. گذشت،  نظرش  به 
کردند،  ی ظاهری بیرون بیایند. بعد از بیرون آمدن چه می خواستند از آن پوسته می 

بلو بیاید دانستند. درست مثل خودش که در آن لحظه تصمیم گرفت از تاهیچ نمی 
نمی  اما  با چه مشکل بیرون،  بیرون  بگذارد  که  پا  روبه دانست  می هایی  نه  رو  شود. 

 توانست در آن تابلو بماند. دانست و نه می ها را می این
شد،   که  می خسته  قدم  جوان  پسرهای  و  دخترها  پارک.  به  شال  رفت  و  زدند 

شانه  روی  بود  افتاده  می دخترها  وانمود  و  نشان  خبر  گفت  کردند  لب  زیر  دارند. 
شده  راضی  قدم  اولین  همین  به  اما  است،  قدم  روح اولین  و  آزادی  اند  به  را  شان 

می نسپرده  زود  خیلی  داماند.  به  دیگری  بند  و  زندان  که  است. بینند  انداخته  شان 
دانست شال و روسری چیست، حتا با آن پیراهن بلند  تنها نمی نه  ،خودش در فرانسه

در حاال  که  می   طالیی  گردش  خیابان  در  است،  گرگین  آپارتمان  مثل  کمد  کرد، 
ها کاماًل برهنه  ها قدم جلوتر گذاشته بودند و گاهی در تجمع ها. خیلی خیلی از زن 

ی که راه را به  بود، تا جای  ش ، روح آزاددشت برده شو اکه نگذ  شدند، اما چیزیمی 
 د. دادیگران نشان می 

می  کوکا  یا  پپسی  بطری  یک  با  فیلم اول  و  پوسترها  بعد  سراغت،  و  آیند  ها 
با جایزه و  ها  نمایش  تبلیغاتی است،  با شنیدنش مغزت  شوهای  که  های حتا کالن 

می  می سوت  می کشد،  و  می روی  و  می روی  یکهو  و  برای  روی  پوسترها  آن  بینی 
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می  برنامه  خوابت  و  م بیداری  موظف  را  خودت  تو  و  از  ی ریزند  ثانیه  یک  که  کنی 
به دیگران  هیچ   شان تخطی نکنی. کاری که خودشرمان ف هم  وقت نکرد و همیشه 

ها خیلی سخت  مقاومت در برابر ارتش سوپرمارکت   دانست ، هرچند می هشدار داد
سوپرمارکت  روح  مثل  است،  مثل   بو ها  می   و  فضا  در  هیچ باد  را  چرخد،  آن  کس 

 کند.و روحش احساس می   ما وزش آن را بر جسمابیند، نمی 
تبلیغ ادوکلن   آن روز که در پاریس از این روح حرف زده بود، زیر پوستر بلند 

عده  مسخرهجدیدی،  آن ای  کرد،  پیدا  ادامه  که  او  حرف  و  بودند  کرده  ها اش 
خیالی ادوکلن  همان های  و  آوردند  بیرون  را  را  شان  تبلیغ  دختران  ژست  که  طور 

خیالی می  ادوکلن  می تنبه  را    گرفتند،  که  شان  روز  آن  خیابان،  در  اما  زدند. 
شهریهدانش  افزایش  علیه  را    آموزها  او  حرف  همه  بودند،  انداخته  راه  تظاهرات 

مسخرهمی  کسی  و  نمی شنیدند  رایحه اش  وقتی  پسر  و  دختر  جمعی  را  کرد.  او  ی 
بودند که تا    هادادند. خودشان را سپرده بودند به او. همان دیگر شعار نمی   شنیدند،

ن کند. خودش هم با  زور سوار َو ها را به آخر  مقاومت کردند و پلیس مجبور شد آن 
دانشآن  او  گفت  پلیس  رفت.  کرده؟  ها  دخالت  تظاهرات  در  چرا  نیست،  آموز 

ها حمایت کنیم. پلیس خودش را  های ما هستند و باید از آن ها بچهجواب داد این 
َو  توی  برد  با  هم  بوددانش ن. هفت ساعت  پلیس  بازداشتگاه  در  نفر  آموزها  یازده   .

بچه  چشم  اما  پسر،  هفت  و  دختر  چهار  می بودند،  برق  نمی ها  چیزی    گفتند، زد. 
که محکم بغلش کرده  ل پریشب که گرگین با اینخودشان را سپرده بودند به او. مث

بود تا بوی خوِش به قول خودش ناشناخته  ببرد،    بود، اما خودش را رها کرده  او را 
را در دلش احساس می دانست کجا می نمی  امنیت کامل  کرد، حسی بردش، ولی 

عشق  وقتی  بود،  کرده  احساس  شیده  آغوش  در  را  آن  از  گمی  و  محو  رِد  بازی  که 
نمی می  ولی  خودش  کردند،  دست  او،  به  بسپارد  را  خودش  یا  برود  او  با  توانست 



102 

 

نمی  پیش  روحش  شینبود،  را  حال  همین  داشت،رفت.  هم  شیری  را    ده  خودش 
مردی که  برد، که نادر بود، که همیشه  این هماغوشی می از  سپرده بود به لذتی که  

می   شناختشنمی  هجوم  او  ورمی به  او  با  خودش  دلخواه  به  و  فقط  رفت آورد  اما   ،
  ت خودش را سپرده بود به لذت، لذت که رفت و از خواب که بیدار شد و دوش گرف 

شهوتش را در    کاغذو آن تاجر    ولنجک ی  ازش او را برد به آن خانه نداو بزک کرد، پا
تن او خالی کرد و پولی نداد و کتکش زد و با تهمت دزدی به زندان انداختش، حاال  

ای خوش، که در آن  به خاطره   است که در آغوش گرگین برده بود، بدل شده    ی لذت
ی گرگین  ک بکشد و سایه ، آن غار افالطونی، گاهی سرنشان و بی   ی پنهان عشرتکده 

می  پیدا  فراغتی  که  گاهی  کند،  احساس  را  لذت  آن  و  ببیند  تخت  را  روی  که  کند 
روی تلویزیون بنشیند و کسی کنارش نباشد، شاید  ی روبه نفره اتاقش یا آن مبل تک 

که  بلعد یا پس از آن ی دو هماغوشی که سیگاری آتش زده و دود آن را می در فاصله 
 کند. حالش را خوش می ودکا یا ویسکی 
های بنفش درست وسط  ی زنبق ی بزرگ روی نیمکت نشست. دایره کنار باغچه 
مرکزی گل   کاشته   باغچه  که  بود  آن شده  دور  دیگر  دایره های  شوند.  جمع  های  ها 

ها که تا ها و پامچالباریک آالله به رنگ آتش و پرتقالی خط فاصلی بود میان زنبق 
هره  باغنزدیک  آجری  گوناگون های  رنگ  بودند،  شده  پهن  را  چه  چشم  شان 

گردند، با موسیقی تندی که  ها که در پاک می که این جوان   نواخت. تعجب کرد می 
ها ندارند و نگاهی به این همه  شود، هیچ اعتنایی به گل هاشان پخش می از گوشی 

نمی  باغچه زیبایی  دور  مستطیلی اندازند.  میخک   ،ی  از خط  نگاهش  بود.  قرمز    ها 
اش چه را به قرینه ی باریک و بلندی که این باغ باغچهاین باغچه رد شد و رسید به  
می  متصل  پارک  جنوب  باغچه در  در  با  کرد.  اطلسی  و  ابری  و  سنبل  باریک،  ی 

اما شکل رنگ  به هم،  نزدیک  نشان می هایی  را  گوناگون خود  باغچه های  ی دادند. 
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ها را  ی باغبان سرآمده بود و گل قرینه در جنوب پارک نظمی نداشت، انگار حوصله 
کاشته بود، کوکب کوهی و مینا و انگشتانه و داوودی  ی مورد  سرسری دور درختچه 

 و زنبق کنار هم. زود رو برگرداند. 
و   شد  سه  بلند  به  بود  مانده  دقیقه  دوازده  کرد،  نگاه  پارک  وسط  ساعت  به 

یا در این پارک نشسته    ه بود کرد ها گردش  بعدازظهر، پنج ساعت بود که در خیابان 
 . پائیدرا می ها و گل بود و این مردم 

تی  دو دست  و  بیرون  آمد  پارک  کنار  از  زن دستفروش  از  و شلوار سفید  شرت 
 گشت.برخیابان خرید و 

کشید، تکیه داده بود  گرگین را دید که در بالکن ایستاده بود و سیگار می از دور،  
چهره  در  را  آرامش  آمد،  که  جلوتر  آجری.  دیوار  که  به  را  دستی  گرگین  دید.  اش 

بود، باال برد، اما تا چشمش به ماریان افتاد، آن را تکان داد    سیگار میان دو انگشتش 
ها رفت باال و نگاهی به کاغذهای روی میز انداخت،  و لبخند زد. ماریان که از پله 

تو آمد  هم  چهار    .گرگین  بود،  خوبی  »روز  گفت:  آورد.  خودش  با  را  توتون  بوی 
بی  ب ساعت  به جای آن روزهایی که تلف کرده  دوباره گرم  وقفه نوشتم،  ودم. دستم 

 شده...« 
چشم در  را  شادی  می ماریان  او  چیزی  های  و  بیرون  بروند  که  کرد  اشاره  دید. 

به بخورند.   پوشید.  گرگین  لباس  پله شتاب  از  دو    پایینها  آرام  هر  شتابی  آمدند. 
دیدن   از  ماریان پس  را  چشمآن  نداشتند.  آرامش  و  در  هم  های شاد، حاال سبکی 

به جایی که که دوست داشت همیشه  حرکات گرگین می  دید، حاال که برگشته بود 
باشد، حاال که نه محسن بود و نه شیده، نه عاصمی بود و نه خانم و آقای توسلی  

پوست  دیوار  آن  این پشت  جای  به  بود،  نوشته  ساعت  چهار  که  گرگین  که  کاغذی. 
 زد.کنار او در آسودگی قدم می  چیز،همه باشد، سبکبال بود و فارغ از خسته 
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هیچ  هم  رستوران  نمی در  مشتری  که  بود  ساعتی  نداشتند.  شتابی  آمد، کدام 
رسیدند  ها به کار خودشان می شد و کارگرها و گارسون کم ساعت ناهار تمام می کم 

می  آماده  میزهای  و  کنند.  آماده  را  شام  وسایل  تا  سامانی شدند  و  سر  را  نامرتب 
هیچ می  ناهار  دادند.  حرفی  هیچ  بی  که  نداشتند،  ماریان  و  گرگین  به  توجهی  یک 
 خوردند.می 

ها قدم زده بود، دوست نداشت به ویال  که ساعت بیرون که آمدند، ماریان با این 
این  به برگردد.  مسیری  در  مجتمعی    عکِس بار  در  جلو  و  رفتند  صبحگاهی  راه 

سکوی چوبی قرمزرنگی نشستند. ماریان سرش را تکیه داد به بازوی  فروشگاهی بر 
گرگین و گفت: »تو پارک پسر و دخترای زیادی بودن، همه شوق آزادی دارن، ولی  

می نمی  و  بودن  شاد  چیه.  آزادی  می دونن  دقت  که  خوب  ولی  یه  خندیدن،  کردی 
 شادی محزون بود.« 

این تو  آزادی  »تعبیر  گفت:  یه گرگین  می قدرجا  خیال  عده  یه  عجیبه.  کنن  ی 
بند نظام سرمایهآزادی یعنی این قید و  داری رها بشیم، یه راه حل چپ واسه  که از 

. آزادی به تعبیر اینا، یعنی  کننفکر می   اعکس اونداری. گروهی بهنجات از سرمایه 
همه  اما  مونده.  باقی  ازش  که  کمی  الگوهای  و  چپ  ایدئولوژی  از  در  نجات  چی 

 چی جدی نیس.«گذره، هیچ سطح می 
داری  از چپ فرار کنی، سرمایه   جور دوقطبی.ا همینه، یه ج ماریان گفت: »همه 

می  روزت  به  می بالیی  که  بنده آره  مصرف  شی  و  تبلیغاتی  پوسترهای  کارت  و  ی 
بنده  تورو  پیدا کنی، چهارچوب سخت چپ،  نجات  از سرمایه  قسط؛  و  ی بانکی 

نظام   و  سلسله دیوان حزب  و  می   ساالر  و  مراتب  قید  هر  سوای  چیزی  آزادی  کنه. 
تو   روح  در  داره  حاال  که  چیزی  بشه.  آزاد  درونت  اول  که  اینه  هم  شرطش  بندیه، 

 افته.« اتفاق می 
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چشم به  شد  خیره  و  کرد  را کج  سرش  ماریان  گرگین  زد.  لبخند  و  ماریان  های 
کنی من از درون آزاد  می  فکر و واقعاً او چسباند. گرگین گفت: »تتر به خود را محکم 

 شم؟« می 
با   منو  که  بودی  دودل  بیرون،  اومدیم  موزه  از  که  روز  اون  »آره.  گفت:  ماریان 

که ماریان را ول کردم    ،دارت گفتی به دوست موزه که  خودت ببری یا نه. حرفی هم  
اال . اما ح زدی، ولی هنوز اطمینان نداشتی بره، حرف دلت بود که تو پسش می   تا

دونی اگه به من  دوست داری که من کنارت باشم، بدون هیچ اجباری. خودت می 
می  االن  همین  برو،  نمی بگی  باهات  هم  لحظه  یه  و  چنین  رم  تو  ولی  مونم. 

می خواسته  مانع  برم،  بخوام  اگه  و  نداری  این ای  با  می شی،  من  که  موندن  دونی 
 ت داره.«دردسر زیادی واسه 

کشی عمیقی  نفس  بود،  گرگین  آورده  خانه  به  را  ماریان  که  روزی  فردای  از  د. 
های مانده در پس زبانش  خواست همین حرف را به او بگوید و حاال تمام حرف می 

توانست بنشیند. گفت. چنان شوری به دلش افتاد که دیگر نمی را، ماریان به او می 
رفت که از ویال  ی بازوی ماریان را گرفت و بلندش کرد و راه افتاد، تندتر از وقتی م 

طرف   به  بودند  افتاده  راه  و  بیرون  بودند  پابه رستوران آمده  هم  ماریان  او .  پای 
می می  گرگین  رفت.  جان  به  او  حرف  که  است  شوری  اثر  در  شتاب  این  دانست 

دانست.  انداخته است. دیگر حرفی نداشت که بزند. همان چند جمله را کافی می 
رفت تا قدر با او می . باید آن شنیدی او را می فته های نگگرگین نویسنده بود و حرف 

هیجان آرام آرام فروکش کند و به جای آن اطمینان و سکون مفرحی بیاید که روح  
بینایِی  با  فرود،  و  فراز  از  بی   رسته  از  ب برخاسته  کند،  نگاه  جهان  به  آزادِی نیازی    ه 

 .گشوده به هستی، به حال و گذشته و آیندهچهره
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تازه برگشته بودند به ویال و ماریان دامن جین را پوشیده بود و گرگین نشسته بود  
می  را زمزمه  قدیمی  آوازی  و  نگاه  باالی سرش  به صفحه  زد.  که گوشی زنگ  کرد 

کرد و تا اسم عاصمی را دید، دکمه را زد. صدای عاصمی خسته بود. گفت پلیس  
سراغ   کرده،  بازجویی  و  برده  را  او  دختباز  می نیمه   یره آن  را  نشانی  برهنه  و  گیرند 

می  را  قوامی  او  سعید  گذاشت.  ماریان  لب  روی  را  اشاره  انگشت  گرگین  خواهند. 
دار را بهتر بشنود. گرگین گفت واقعًا این  بلند شد و تکیه داد به گرگین تا صدای موزه 

لوهای موزه  ی دردسر. او دختره را فقط چند دقیقه دید، از انبار تاباتفاق هم شد مایه
دم   بالل درتا  آن  بساط  کنار  چهارراه،فروش  ،  باالی  و  کرد  پمپ     سوارش  باالی 
ی دختره و  او را فرستاد و خودش هم زود برگشت به خانه. از آن روز، قضیه   ، بنزین

تواند بنویسد، حتا حاال که از تهران  اش و نمی ی ذهنی های او شده دغدغه بازجویی 
رسد. آن دختره هم که جا و مکانی ندارد. البد باز  تلفن می دور شده، باز خبر آن با  

رفته  حراست  مسؤول  با  چندبار  نه.  گفت  عاصمی  تابلو.  به  و  برگشته  زیرزمین  اند 
آن  به  را  زمیتابلو  روی  افتاده  تفنگ  داده،  نشان  جنازه ها  آن  کنار  تابلو،  دست  ن  ی 

م راس است.  سفید  بود،  دستش  در  که  پرچمی  و  دختره  جای  و  حراست  ت  سؤول 
 شود...و حاال حیران مانده که مگر می بود  خودش قباًل این تابلو را دیده  

و   شده  تمام  عاصمی  گوشی  شارژ  احتمااًل  کرد  فکر  گرگین  شد.  قطع  تماس 
حرف  به  که  حالتی  همان  در  ماریان  کرد.  خوشحالش  موزه همین  گوش  های  دار 

چشممی  ماند.  سپداد،  را  خودش  و  بود  بسته  را  گرگین.  هایش  آغوش  به  بود  رده 
ای تر از لحظه اش را که حاال کمی پوشیدهکرد و سینه را نگاه می   ش گرگین هم صورت

و   باال  بازدم،  و  دم  با  و  آمد  بیرون  تابلو  از  که  و  می   پایینبود  گشاده  انگار  رفت. 
کرد، انگار اثیری بود. همین او را  شد. هیچ وزن ماریان را احساس نمی تر می گشاده

لباس   به  بودند،  کرده  گردش  هم  با  انداخت،  در  حیرت  شب  و  بود  خریده  هایی 
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کته  خوردن  حتا  بود،  گرفته  آرام  او  رستوران  آغوش  در  پیش  ساعت  چند  کباب، 
دید که او هیچ وزنی ندارد.  ها را دیده بود، ولی باز می ی ایننزدیک شهرداری، همه 

محکم  را  را  ماریان  خودش  دختر  گرفت.  آغوش  در  به  تر  را  صورتش  و  کرد  جمع 
 ی گرگین چسباند. سینه 
* 
* 
* 

می  را  گرگین  بود.  مانده  خانه  در  می ماریان  که  می دید  خط  و  برد  نویسد  پی  زند. 
می گره مانع  ذهنش  در  مثل  ای  که  که  چند  شود  سیگار  بنویسد.  روان  گذشته  روز 

تاب او دارد. لپ آتش زد و از فالسک چای ریخت، مطمئن شد دیگر قلم را برنمی 
آن را  وجو کرد. وقتی جست را برداشت و در آن جست  وجویش تمام شد، صدای 

زده نگاهش کرد. کنسرتوی اول چهار فصل بود، کنسرتوی  بلند کرد. گرگین حیرت 
در هال پیچید. گرگین پکی به سیگار زد و با لبخند خیره شد به  ن  ل بهار، صدای ویو

و روی پای چپ ایستاد و پای راست و دو دستش را بلند    رد ماریان که آرام تکان خو 
های باله را نداشت  که ظرافت جسمی رقصندهاو با این  .کرد. ریتم موسیقی تند بود

جست و  بالرینی از جا می خصوص در سرشانه و سینه، مثل  و تا حدی توپر بود، به 
و تاب    داد. پیچ ها و پاهایش را همراه با ریتم تند موومان اول کنسرتو تکان می دست 

کمرش گرگین را ترساند، نکند تعادلش را از دست بدهد و بخورد به تلویزیون، اما  
تلویزیون،   به  نرسیده  تندیماریان  و    چرخش  هال  میان  برگشت  و  داد  تنش  به 

هایش تا  اش را از جا کند که پستان تنهشتاب باال ن خم شد و چنان به روی گرگیروبه 
با لذت او را نگاه    هایشنزدیک شانه  ناگهان دریافت که  می باال پرید. گرگین  کرد، 

و   چرخنده  جسم  این  که  ندارد  میلی  هیچ  ندارد،  شهوانی  رنگ  هیچ  لذت  این 
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می  هرکس  که  می بازیگوش،  فکر  است  دیدش  تنبل  بازیگوشی  اده  افتو  کرد  با  و 
داشته  میانه ادامه  ابد  تا  موسیقی  این  داشت  دوست  باشد.  او  آغوش  در  ندارد،  ای 

 و او نگاهش کند.و برقصد وار برقصد باشد و ماریان باله 
فهمید   بود،  شنیده  بارها  و  بارها  را  کنسرتو  این  که  گرگین  شد.  مالیم  موسیقی 

هم فروکش کرد. دیگر دست و پا    موومان دوم شروع شده است. حرکات تند ماریان 
گرداند. حاال تن ها را به چهار جانب می کرد. آرام آن را به باال و اطراف پرتاب نمی 

ای گرگین به یاد اجرای رسید. لحظهتر به نظر می داد. چاقاو بهتر خود را نشان می 
جا ود، آن ی کلیسای نتردام افتاد که فیلم آن را دیده ب ای چهار فصل در محوطه باله 

حرفه رقصنده می های  اجرا  باله  اینای  دست  کردند.  همین  با  که  بود  ماریان  جا 
رنگ را  پرچم سهدستی که با آن اش پیش آورده بود،  راستی که حاال تا محاذات سینه 
داد. پرچمی که در  های مسلح در آسمان تکان می برداشته و آن را در میان انقالبی 

اش را پوشانده بودند، وقتی از تابلو پا  صر، با آن سر و سینه ی هنرهای معاانبار موزه 
. عاصمی ترسید و دختر را هل داد به طرف او،  اشگذاشت بیرون و آمد به زندگی 

را می البد فکر می  ماریان وبالش می کرد گرفتاری  او، که  به گردن  اما اندازد  شود، 
 کند.دانست چه خدمتی به او می نمی 

م  حرکات  میانهی اردوباره  اما  رقص،  شروع  از  تندتر  شد.  تندتر  بود.  ان  هال  ی 
گرگین دستش را باال آورد و دید فیلتر سیگار در دستش مانده، سیگار خاموش شده  

. حرکت تند پاهای ماریان که یکی باال  و خاکسترش روی پارکت کف ریخته است 
دیگری  می  و  می   آمدمی   پایینرفت  جا عوض  تندی  همان  به  شد  و  باعث  کردند، 

پرید و گرگین خیلی زود ویرش از فیلتر سوخته به طرف ماریان برود. ماریان باال می 
نمی  آن،  پلک  یک  مبادا  هم  زد،  آن  یک  انگار  فقط  بدهد.  دست  از  را  او  حرکات 

نزدیک  بود.  فهمیده  را  این  زانویماریان هم  با  قدم  تنها یک  و حاال  آمد  گرگین    تر 
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هم  داشت.  می فاصله  جا  از  که  انقالبی چنان  که  را  شبی  آن  آورد  یاد  به  های پرید، 
و   بلندقامت  و  الغر  مرد  آن  تا  نبود.  راضی  برقصد.  کردند  وادارش  زور  به  مارسی 

ی سالح را رو به  کند، لولهخواب هم تفنگش را رها نمی گفتند در رخت ریشو که می 
دانستند او با کسی شوخی ندارد. ماریان بلند  همه می   او گرفت و دستور داد برقصد.

ولی   رقصید،  و  نمی شد  تنش  در  و  حسی  رقص  دید  نبود.  او  اختیار  در  اندامش 
کس را خوشحال نکرد، وقتی رقص را تمام کرد و رفت که بنشیند، مرد  زورکی هیچ 

تعریف   ازش  همه  آن  که  رقصی  بود  همین  گفت  و  زد  پوزخند  او  به  رو  انقالبی 
بی ی م  تفنگم  به  آن  کردند؟  به جای  اما حاال  تو.  احترامی کردم که گرفتمش طرف 

کرد و نگاهش شور او  ذوق، بهرام گرگین نشسته بود و رقص او را نگاه می انقالبی بی 
انگیخت، مثل گرگین، خودش هم دوست داشت این کنسرتو تمام نشود و  را برمی 

 .و برقصد او تا جان در تن دارد، برقصد
رود، او برخالف میلش،  دانست که کنسرتو دارد رو به پایان می رقصید و می می 

تا موسیقی تمام شد. ماریان هم ایستاد. گرگین که    و آمد،  آمد، آمد و آمدفرود می 
کرد. ماریان دستش را جلو برد و  وار نگاهش می هنوز در حیرانی خودش بود، شیفته 

زده ماریان را بغل کرد و لبش را  ید و ذوق با انگشت به دماغ او زد. گرگین از جا پر
 هایش را مکید.تر فشرد و لب ها قلبش را لرزاند. ماریان را محکم تماس لب  بوسید.

* 
* 
* 

ی بلوار که شیب غروب بیرون رفتند. ماریان بازوی گرگین را گرفته بود و در حاشیه
های بسته  لب   زدند. هر دو سکوت کرده بودند. با سکوت و مالیمی داشت، قدم می 

ای که  شان بود، و آن رایحه گشت زبان زدند. حسی که در قلب هر دو می حرف می 
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احساس   دو  هر  داشت.  جریان  هم  گرگین  تن  در  حاال  و  بود  برخاسته  ماریان  از 
نیاز ندارند. جلوتر که رفتند، بلوار شلوغ شد.  می  به کالم  تاریک  هوا کاماًل  کردند 

بود.   دستشده  گذا  ش گرگین  روی دست  را  بازوی  چپ  شت  که  را  راستماریان  ش 
گرفته بود و پیچید به خیابان فرعی که کمی سرباالیی داشت، اما کسی  در آن نبود،  

نداشتند،   جمعیت  از  آدمنمی اما  ترسی  انبوه  میان  بروند  و خواستند  ازدحام  و  ها 
رفتند، وارد    شان را به هم بزند. در فضای آرام خیابان فرعی را تا انتهاخلوت   ،هیاهو

به جنوب می  بود و نور کمی  خیابانی شدند که رو  باریک و طوالنی  رفت. خیابان 
محکم را  گرگین  بازوی  ماریان  آهسته داشت.  گرفت.  می تر  دوست  تر  و  رفتند 

نداشتند این خیابان به پایان برسد، درست مثل وقتی که ماریان با کنسرتوی بهار در  
می  تمویال  کنسرتو  اما  مرکز    ما رقصید،  نزدیک  رسید،  بلوار  به  هم  خیابان  و  شد 

 گشتند. جمعیت زیادی بیرون و درون آن می خریدی که در این ساعت 
تر دید و  طرف فروشی کوچکی را چند قدم آن گرگین اطراف را نگاه کرد و اغذیه

 خوری؟«به ماریان گفت: »شام می 
با حرکت سر ج  اغذیه ماریان  به طرف  دو  داد و هر  ماریان  واب  رفتند.  فروشی 

اش خواهد معده خورد، میل زیادی ندارد. تنها می گفت فقط ساندویچ کوچکی می 
وبی قرمز نشستند و  های چ دو ساندویچ گرفت. روی صندلی خالی نباشد. گرگین  
 ساندویچ را خوردند.

و دوش گر رفت  به حمام  ماریان  برگشتند.  ویال  به  را  فت. همینپیاده  که حوله 
فضای   در  بخار  همراه  ماریان،  خوش  بوی  تو.  رفت  گرگین  آمد،  بیرون  و  پوشید 

شانه  روی  را  دوش  بود.  می حمام  عمیق  نفس  و  گرفت  درونش  اش  به  بو  تا  کشید 
 برود و در جانش رخنه کند.

 ای کردند و در آغوش هم خوابیدند. بازی طوالنی شب گرگین و ماریان عشق 
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صبح  و    گرگین  نشست  میز  پشت  ویال،  سکوت  در  و  شد  بیدار  خواب  از  زود 
د  و  ذهن  نوشتن.  به  کرد  روی  سشروع  آرامش  با  قلم  و  بودند  هم هماهنگ  با  تش 

کرد و دستش  رفت، درست برخالف دیروز که قلم انگار در کاغذ گیر می کاغذ می 
 برد. نوشت و نوشت.از ذهن فرمان نمی 

ی کتری را زد و  آرام به آشپزخانه رفت و دکمه   هم تمام شد.ن ساعت یازده داستان  
زد، خیره شده به  که آسوده پک می چنان رفت کنار پنجره. سیگاری روشن کرد و هم 

ها خشک  های حیاط که در هوای ابری، هنوز شبنم بر آن های درخت ها و برگ گل
را   ماریان  و  برگشت  پشت سر شنید.  از  صدایی  بود.  ب نشده  آمده  برهنه  که  ود  دید 

خواست برود حمام. لبخند زد. ماریان سرش را با شادی تکان داد و  توی هال و می 
لباس که پوشید، حوله  و  آمد  بیرون  و  رفت حمام. خیلی زود  ی کوچکی برداشت 

 پشت میز نشست و شروع کرد به خشک کردن موهایش.
* 
* 
* 

می  گفت  خواست.  تاکسی  و  زد  زنگ  زود  گرگین  خیلی  تاکسی  چالوس.  روند 
ماریان   که  لباسی  بودند.  پوشیده  سفید  دو  هر  دستفروش  رسید.  از  پارک  نزدیک 

ها شرت ، وقتی تی لباس را که تنش کرد، به نگاه زن دستفروش فکر کرد ،  خریده بود
خشید، بازتاب آفتاب در آن  درهایش می داد و شادی در چشم می   و شلوارها را به او  

ها، ماریان را سر شوق آورده بود و این شوق را در دلش زنده کرده بود که دریا  چشم
این  بود  ببیند، گرگین گفته  نزدیک دریاست را  این   ه بودو گفت   جا  تا  جا حیف است 

می آمده که  و حاال  بی اند  به ساحل. گرگین هم  نروند  نزدیک دریاست،  میل گوید 
لب اضافی  نبود.  لباس  دو دست  پوشیدند، گرگین  که  را  در ساک  و حوله  اس سفید 
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لباس  است  ممکن  دریاست،  گفت  گرگین  داد.  تکان  سر  ماریان  شان گذاشت. 
 کثیف شود.  

به جاده و کوه و دشت و روستاهای اطراف نگاه می  ماریان  کرد. حرفی  در راه 
پایید، که  او را می ی چشم  زد، درست مثل گردش شب گذشته. گرگین از گوشه نمی 

ناگهان ترسید. به ماریان و خودش شک کرد و    ،درخشیدهایش می شادی در چشم
طور از تابلویی که  در دل گفت ماریان واقعی است یا ذهنش او را ساخته است؟ چه 

دارها و موزه بوده، بیرون آمد و حاال زیر یک سقف با  چند ده سال در انبار مجموعه 
به گردش  کنند و  بازی می عشقو    خوابندخورند و می با هم می کند و  او زندگی می 

بدلی است که نقاش باذوقی از روی  تازه تابلو هم واقعی نیست و نسخه روند؟  می 
های تلفنی عاصمی  باز گفت اگر واقعی نیست پس آن تماساصل کپی کرده است.  
 های خانم توسلی از آن طرف دیوار چیست؟و تعقیب پلیس و حرف 

به چالوس و راننده نزدیک ساحل پیاده  شان گرگین در این فکر بود که رسیدند 
کوچه  از  ماسه کرد.  به  پا  و  دید  را  دریا  تا  ماریان  و  گذشتند  باریکی  نمور  ی  های 

ساحل گذاشت، شروع کرد به دویدن، شاد و شنگ بود، مثل همان لحظاتی که در  
بهار   کنسرتوی  با  بودرقصیدویال  می ه  به .  و دست   رفت  را  طرف آب  پاهایش  و  ها 

عمق  هایی که در آب کم داد. چند نفری که در ساحل ایستاده بودند و آن تکان می 
کردند، خیره شدند به او. ماریان لب آب ایستاد و برگشت به طرف  نزدیک شنا می 

خوام بزنم  آمد. گرگین که رسید، ماریان گفت: »می گرگین که آرام آرام به طرفش می 
 « به آب.

و   رفت  زدن.  قدم  به  کرد  شروع  و  گذاشت  آب  به  پا  ماریان  زد.  لبخند  گرگین 
درون موجی که  جا شیرجه زد به رفت تا جایی که آب رسید به باالی کمرگاهش و آن 

ها دور شد، مأمور  رفت جلو. صدمتری که از آدمکرد و می شنا می   به او رسیده بود. 
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غریق   آب  نجات  طرف  به  آن دوید  ماریان  اما  زد،  سوت  که  و  بود  شده  دور  قدر 
. مأمور  و اعتنایی نداشت   شنیدصدا را می ، شاید  رسیدصدای سوت به گوشش نمی 

لغزید. مأمور با  می زد و مثل ماهی در آب  دیدند که دست و پا می و گرگین او را می 
 ، خطرناکه.«تون خیلی جلو رفتهنگرانی به گرگین گفت: »خانم 

»مسأله گفت:  می گرگین  قابلیه.  شناگر  نیس.  کنه.  ای  شنا  کیلومترها  تونه 
 گرده.«برمی 

 مأمور با حیرت گرگین را نگاه کرد.
شد. گرگین  زحمت دیده می دیگر به ای سفید و  شد نقطه ماریان رفت و رفت تا  

دید. آن  دریا  در آسمان  را  او  اما شلوار و تی جا شنا می ناگهان  به  کرد،  شرت سفید 
بیرون  بود  تنش نبود، برهنه بود، درست مثل صبح، آن لحظه که از اتاق خواب آمده  

پرشور با  شگفت و  بازی خواست برود حمام، صبحی که او پس از اولین عشق و می 
داد و دور  ریان دست و پایش را در هوا تکان می هم را نوشته بود. مان ماریان، داستان  

برمی می  و  نزدیک شد  و  می گشت  شاد تر  نگاهش  در  از    اییآمد.  راه،  در  که  بود 
مأمور  گوشه  دید  برگشت،  و  بود. یک لحظه شک کرد  دیده  را  آن  از  ردی  ی چشم 

ر  کنند و مثل سابق سرگرم کاهای اطراف هیچ به آسمان نگاه نمی نجات غریق و آدم
می  نگاه  را  جایی  و  بود  رفته  جلوتر  غریق  نجات  مأمور  بودند.  که  خودشان  کرد 

 ماریان رفته بود. 
ماریان را در آسمان نگاه کرد و او حین شنا در هوا، دستش  باز  گرگین برگشت و  

را برای او تکان داد. گرگین دستش را باال برد، اما ویرش رفت به حرکت و انحنایی  
خودش  گرفت، به یاد پیچ و تاب بدن او در آغوش  ا به خود می که بدن ماریان در شن

می  ماهی  مثل  درمی افتاد.  دستش  از  برمی لغزید،  و  وقتی رفت  حتا  گشت، 
شده کمر او را محکم چسبید و حالت ارگاسم به او دست داد،  زده و تحریک هیجان 
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می  تقال  هنوز  تنها  ماریان  بود،  گرفته  را  او  محکم  که  گرگین  اما  را  نعره کرد،  اش 
 شنید. می 

می  نگاه  آسمان  در  را  ماریان  حالت گرگین  پی  ذهنش  و  اتاق  کرد  در  او  های 
خنده صدای  که  بود  ویال  دو  خواب  در  را  ماریان  آمد.  خودش  به  شنید.  را  ای 

سفیدِ قدمی  لباس  دید.  محکم    اش  را  بلندش  موهای  بود.  چسبیده  تنش  به  خیس 
 چالند. گرگین گفت: »کی برگشتی؟« گرفته بود و می 

 کنم.«س دارم نگاهت می ماریان گفت: »حواست کجاس؟ چند دقیقه 
 گرگین حرفی از آن شنا نزد. تنها گفت: »برو تو اون کابین لباستو عوض کن.«

 ماریان رفت. ساک را به او داد.
 چالوس خوردند. شام را در 

ی گرگین  سوار شدند که برگردند.در تمام طول راه، ماریان تکیه داده بود به شانه 
 و چشمش را بسته بود. 

که خسته بود،  خواب دراز کشید. گرگین با این از راه رسیدند و ماریان در تخت 
داستان   و  نشست  میز  داستان   دهمپشت  طرح  نوشت.  و  ها  را  و  یازدهم  دوازدهم 

آن   سیزدهم ماریان دراز کشید.  کنار  و  میز و رفت  به دیوار کنار  قدر  را هم چسباند 
 اش را نگاه کرد تا خوابش برد.چهره

گرگین   کرد.  جمع  گرگین  آغوش  در  را  خودش  ماریان  شدند.  بیدار  دیروقت 
باز  شانه  برد.  خود  با  را  گرگین  و  آمد  هیجان  به  ناگهان  ماریان  بوسید.  را  او  های 

کرد  کرد. این بار ماریان بود که تقال می تاب می وری که هر دو را بی هیجان بود و ش 
دید که در هال رقصیده بود و  باز ماریان را در همان حالی می و گرگین مطیع او بود.  

می  شنا  آسمان  آمیزه در  رق کرد.  از  می   ص ای  شنا.  ادامه  و  حالت  همین  خواست 
می  که  ماریان  و  باشد  او  و  باشد  و  داشته  می رقصید  نمی شنا  شنا  کرد،  و  رقصید 
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ی شور عشق بود. او در ماریان بود و ماریان در او، اما رقص و شنا  کرد و غرقه نمی 
گاه که شور فروکش کرد و آمدند و آمدند و ماریان  اوج گرفت و رفتند و رفتند تا آن 

 ی او گذاشت.آرام سرش را روی سینه 
ه  تهای پیوس داستان   مجموعه   ل یش او روز در آن ویال ماندند. گرگین ویرا  زدهپان

خواهند برگردند.  ها را آورده بود، زنگ زد و گفت می ای که آن را تمام کرد. به راننده 
 شان. آید دنبال راننده گفت فردا ساعت شش صبح می 
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منتظر ماشین بودند که عاصمی زنگ زد و گفت آن چهار نفری را که دنبال دختره  
اند،  اند. از همان روز اول هم دنبال سعید قوامی و دختره بوده بودند، دستگیر کرده 

کشیدهمی  زحمت  سال  همه  این  رفته گویند  زندان  و  خورده اند  دل  خون  و  اند،  اند 
دانند. خبر را کتابفروش موزه  مال خودشان می  ارها باشد. او باید پیش آن پس دختره 

آن  ببه  نسبتی  ظاهرًا  که  داده  آن   اها  از  دارد،  یکی  کتاببا  ها  مترجم  های  عارفی 
آن  سیاسی.  می تئوریک  تعقیب  را  عاصمی  روز  هر  نتوانسته کرده ها  اما  اند اند، 

خادم  و  شهریار  اطراف  در  روز  هر  بیاورند.  دست  به  ماریان  از  پرسه  آسرنخی  باد 
نشسته زدهمی  پارک  آالچیق  در  دیشب  طرف،  یک  هرکدام  روبه   اند،  روی  بودند، 

ورمی   دوالکرواتابلو   خودشان  با  و  ماریان  به  خیره  پنجره رفتهو  از  زنی  که  ی اند 
پلیس    دهد.بیند و به پلیس خبر می ها را می اش، مشرف به پارک و آالچیق، آن خانه

می  آن که  اوج  رسد،  در  بوده ها  عفت    جرمبه    .اندتحریک  خالف  اعمال  ارتکاب 
آن  عام،  مأل  در  بازداشت  عمومی  را  عکس اندکرده ها  صفحه .  در  هم  اول  شان  ی 

ها بودند و  هایی که منتظر خبر کوچکی از آن ، روزنامه شده است چند روزنامه چاپ 
 دیدند.آن را نمی هم شان رسیده بود که در خواب  حاال چیزی به دست 
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هم   و  شد  خوشحال  هم  داشت،  دوگانه  حسی  خبر،  این  شنیدن  با  ماریان 
خورد،  ناراحت. گفت خوشحال است، چراکه دیگر کسی گول این چهار نفر را نمی 

جا هیچ  طرفی  آدماز  چون  نیست،  خوشحالی  اجتماعی  ی  مصلح  باید  که  هایی 
افتاده  روزی  چه  به  نمی باشند،  دیگر  به  اند.  اگر  باشند،  داشته  کاری  او  با  توانند 

می دست  ویالی شان  در  که  آالچیق،  آن  در  نه  ی  افتاد،  مستوفی  در  ا  احمدآباد 
بولیوار سیمون  خیابان  فاحشه آپارتمان  به  بدل  را  او  می ،  از  کردنای  که  طوری  د، 

 کرد. وجود خودش نفرت پیدا می 
 گرگین و ماریان برگشتند به تهران. 

* 
* 
* 

که  دادند  ای گوش می و به صدای خانم توسلی و زن غریبه بودند    نشسته   در آپارتمان 
برادر عاصمی زنگ زد. گرگین تعجب کرد. هرگز نه او را دیده بود و نه ارتباطی با او  

اند. از خواهد به او خبر بدهد که پژمان را گرفته عاصمی گفت می داشت. اما برهان  
بوده  او مشکوک  به  اول  روز  دوربینهمان  فیلم  بسته اند،  مدار  نگاه  های  را  موزه  ی 

اند و باور  خواهند ماریان را پیدا کنند. شک کرده اند. فقط می اند و تو را شناخته کرده 
نمی نمی  را  تو  آدرس  پژمان  که  نشانی دانکنند  خودشان  پیدا د.  گیشا  در  را  ات 
 اند. پژمان االن در بازداشتگاه نیروی انتظامی است.کرده 

به  دو  هر  شود.  بلند  که  کرد  اشاره  ماریان  به  از  گرگین  و  پوشیدند  لباس  شتاب 
از خیابان   رفتند.  به شمال پارک  رو  تاریکی شب  و در  بیرون آمدند    چهلم مجتمع 

جا گرگین جلو یک ماشین شخصی را گرفت و گفت  ن وارد خیابان اصلی شدند و آ
 ی المپیک. روند دهکده می 
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های فرعی رفت تا عاقبت انداخت  ها و کوچه سوار که شدند، راننده از خیابان 
آمد، یا اگر  توی اتوبان. گرگین برگشت و پشت سرش را نگاه کرد، هیچ ماشینی نمی 

طرف ماریان. گرفته بود و خسته،  ی زیادی داشت. برگشت به  ها فاصله آمد با آن می 
چهره  در  ترسی  نمی اما  نمی اش  و  دید.  ببرد  بو  راننده  مبادا  بزند،  حرف  خواست 

شان درست کند. تکیه داد به پشتی صندلی و دست ماریان را گرفت.  پاپوشی برای
 ماریان سرش را کج کرد و لبخند زد.

را    ویکمبیست سر خیابان   که رفت، گرگین اطراف  ماشین  پیاده شدند.  دهکده 
می  رو  »تو  گفت:  شدند.  خیابان  وارد  و  گرفت  را  ماریان  بازوی  و  کرد  برم  نگاه 

امنخونه  نداریم.  هم  با  خواهرم.  اینی  از  زندگی  تر  تنها  خواهرم  ندارم.  سراغ  جا 
می می  نگاه  تلویزیون  حتا  نه  سیاسته،  اهل  نه  خوندکنه.  شیمی  یه  کنه.  تو  و  ه 

لش تو این دنیا به من  کنه. سرش به زندگی خودشه و دی داروسازی کار می کارخونه 
 ذارم پیش اون تا سر فرصت فکری کنیم.« می  خوشه. تو رو 

دونی که تو این شرایط باید چه کار  ماریان گفت: »هرچی تو بگی. تو بهتر می 
دادم، اما فقط راه آزادی رو  ی انقالبی نشون م   و زنای  به مردارو  کنیم. درسته من راه  

اومد، راهی  ی خودشون بود که تو کار جزئی و مشکلی که پیش می بلدم، به عهده 
 پیدا کنن.«

 م مهم نیس.« ی حفظ تو واسه چیزی به اندازه گرگین گفت: »هیچ
 ی او مالید. ماریان لبخند زد و کف دست چپش را به سینه 

با  را  بهرام  وقتی  بود،  خانه  در  غریبه   تهمینه  حیرت زن  دید،  مات ای  و  زده 
آن نگاه  تا  اما کنار رفت  به تهمینه معرفی  شان کرد،  را  ماریان  ها وارد شوند. گرگین 

خیلی   و  برای  رصتخم کرد  پلیس  تعقیب  و  تابلو  از  او  آمدن  بیرون  ماجرای   ،
ای جا بماند تا چاره را تعریف کرد و گفت او را آورده که چند روزی این   ش دستگیری
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ی، حاال داستان که  تهمینه گفت: »تو تا به حال دروغ نگفته   ای کارش پیدا کنند.بر
 کنی؟«تعریف نمی 

کنه، جز خود ماریان  کی حرفمو باور نمی گرگین گفت: »مشکل من اینه که هیچ 
به چشم  نگاهی  تهمینه  بود.  قضیه  که شاهد  پژمان عاصمی  و  و  برادرش کرد  های 

می  باور  »من  توگفت:  چون  می کنم،  چشمم رو  تخم  عین  ماریان  از  شناسم. 
 کنم.«مواظبت می 

ام خبر وقتی برادر پژمان بهتو آپارتمان بودیم.  ماریان لبخند زد. گرگین گفت: »
 داد، طوری با عجله بیرون اومدیم که یادم رفت واسه ماریان لباس بیارم.« 

 دونم چه کار کنم.«تهمینه گفت: »تو به فکر لباس نباش. خودم می 
 گرگین صورت تهمینه را بوسید و او تاکسی خبر کرد.

از گوشه  و  که رسید، سوار شد  تاکسی  و  ماند  منتظر  در  بیرون  ی چشم  گرگین 
 اطراف را نگاه کرد. کسی را ندید. 

* 
* 
* 

چهره  و  برداشت  را  دربازکن  گوشی  گرگین  زدند.  را  در  در  زنگ  را  مأموری  ی 
نیرصفحه طرف  از  گفت  مأمور  دید.  کوچک  گرگین  ی  است.  آمده  انتظامی  وی 

. گوشی را گذاشت و زود  پایینآید  نگذاشت حرفش را ادامه بدهد و گفت االن می 
شنید و خوشحال بود، اما وارد آسانسور  لباس پوشید. صدای خانم توسلی را نمی 

که شد، ناگهان این ترس به دلش افتاد که نکند برای خرید بیرون رفته و سر برسد و  
و بعد از در مجتمع آمد بیرون. نه. نشانی از خانم  مور ببیند. از آسانسور  او را با مأ

نبود.   و  توسلی  آسوده شد  تا  خیالش  کالنتری  بیاید  باید  گفت  و  کرد  سالم  مأمور 
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چند سؤال از او بکنند. ماشین را هم نشان داد. گرگین حرفی نزد و راه افتاد به طرف  
کرد. نگاه  را  اطراف  شد،  که  سوار  سر    ماشین.  از  نفسی  ندید.  را  توسلی  خانم 

 آسودگی کشید.
روی او نشسته بود، گفت: »شما پژمان عاصمی و  در کالنتری، افسری که روبه 

 شناسی؟«می زنی به اسم ماریان را  
سال  از  رو  پژمان  »بله.  گفت:  می گرگین  قبل  تقریبًا ها  هم  ماریان  و  شناسم 

 ساعت تو موزه دیدم.«نیم
 ای بگی ماریان از تو تابلو زد بیرون؟«خوافسر گفت: »نمی 
»از  گفت:  همین   گرگین  این قضا  با  منم  خود  بیرون.  زد  تابلو  تو  از  با  طوره.  که 

 کنم.«م، هنوز باور نمی ای خودم دیدهمچش 
قصه  این  »خوب  گفت:  می افسر  تعریف  شما  که  کار  ایه  چه  انباری  تو  کنین. 

 کردین؟«می 
نگاه  ی موزه رو  های مدار بسته گرگین گفت: »جناب سروان! شما خوب دوربین

بینین که در این مدت کی به  کنین. از چند روز یا نه از چند ماه قبل کنترل کنین. می 
سه  و  انبار  رفتیم  دونفری  عاصمی  و  من  روز  اون  شدنیه.  که  این  رفته،  نفری  انبار 

 بیرون اومدیم.« 
نش را که قورت داد، گفت:  ا ی گرگین نگاه کرد و آب دههاافسر راست در چشم

 »چرا ماریان را از انبار که بیرون آوردین، به مدیر موزه یا حراست خبر ندادین؟« 
نمی  باور  هنوز  مدرک،  همه  این  وجود  با  االن،  »شما  گفت:  که  گرگین  کنین 

ما روز  و  حال  باید  بیرون،  اومده  تابلو  از  درک   ماریان  لحظه  اون  تو  کنین.    رو 
می  پس  داشت  اصاًل  عاصمی  بودم،  کرده  گم  رو  پام  و  دست  منم  و  افتاد 



122 

 

گم  نمی  پاتونو  و  دست  بودین،  ما  جای  به  هم  شما  کنیم.  کار  چه  دونستیم 
 کردین.«می 

کجا   رفتین.  بیرون  ماریان  و  تو  و  موند  موزه  تو  عاصمی  »خوب،  گفت:  افسر 
 رفتین؟«

از موزه ببر بیرون. پرچم رو انداخته  گرگین گفت: »عاصمی التماس کرد که اینو  
تونین از دوربین ببینین. از موزه که اومدیم بیرون،  ی ماریان. می بودیم رو سر و شونه 

می پیاده نگاهش  مردم  و  نداشت  کفش  هم  ماریان  بود.  شلوغ  یه  رو  من  کردن. 
ش خریدم و ه کفش و روسری واسه نو بردم باالی پمپ بنزین. یتاکسی گرفتم و او

خواد. خودمو از دستش  راننده تاکسی هم گفتم این خانم رو ببر هرجایی که می   به
راه   دیوونه  آدم  عین  خیابون،  تو  ساعت  چند  رفت،  که  تاکسی  کردم.  خالص 

 کردم به سرم زده...«رفتم. واقعًا خیال می می 
 افسر گفت: »یعنی تو ماریان رو ول کردی و رفتی؟« 

د داشتم  »من  گفت:  می وی گرگین  اون ونه  با  شدم.  برد.  شب  خوابم  قرص  تا  دو 
زدم که ببینم بیدارم یا نه. حتا از تهران زدم بیرون و رفتم  چند روز هی به صورتم می 

 اومدم.« کالردشت تا از این شهر دور بشم. سه شب پیش
 که رفت، با تو تماس نگرفت؟«از این افسر گفت: »ماریان بعد

می گرگین گفت: »چه تماس  باید  آدرس خونه گرف طور  نه  نه  ت؟  و  بلده  منو  ی 
 شماره تلفنم رو داره.«

 افسر گفت: »عاصمی چی؟ اون باهات تماس گرفت؟« 
بار. هر سه  بارم از ماریان حرف زد. هنوز شوکه بود. هر دو  گرگین گفت: »سه 

 م، گیج گیجم...« حال خوشی نداشتیم. همین االنم که جلو شما نشسته 
 گفتن به پلیس چه عاقبتی داره؟دونی دروغ افسر گفت: »می 
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افته. باره که سر و کارم به پلیس می گرگین گفت: »من زندگی آرومی دارم. اولین 
می  نشون  مستند  مدرک  وقتی  بگم؟  دروغ  باید  رو  چرا  دروغ  ندارم.  گناهی  من  ده 

کنه. دوربین مداربسته حقیقت رو نشون  گه که می کسی می  قایم  رو  خواد خطایی 
 ده.«می 

چشم افسر   در  رو  باز  شما  حرف  ما  »خوب.  گفت:  و  کرد  نگاه  گرگین  های 
گین و درمورد اتفاق موزه قبول داریم، ولی بعدش چی؟ از کجا بدونیم دروغ نمی 

 ماریان پیش شما نیس؟« 
 تونین خونه و زندگی منو بگردین.« گرگین گفت: »می 

 ی.«یتونی بری. ولی هر وقت خواستیمت باید بیاافسر گفت: »می 
نکرده گر جرمی  چشم.  »به  گفت:  می گین  بخواین،  صدبارم  و  الم  هیچ  زم آم. 

 «شم.نیس مأمور بفرستین. زنگ بزنین، خودم حاضر می 
پله  از  انقالب.  خیابان  رفت  و  شد  تاکسی  سوار  بیرون.  آمد  کالنتری  های  از 

کتابفروش  پاساژ  گوشی زیرزمین  شد،  سرازیر  که  وارد  ها  کرد.  خاموش  را  اش 
نگار که شد، مدیر کتابفروشی بلند شد و با او دست داد. گرگین گفت:    کتابفروشی 

 تونم یه تلفن بزنم؟« ام شارژ نداره و خاموش شده، می »گوشی 
بی  گوشی  شماره مدیر  گرگین  داد.  او  به  را  از  سیم  و  گرفت  را  تهمینه  ی 

سته،  به تهمینه خبر داد که پلیس او را خوا   هسته کتابفروشی بیرون آمد. در راهرو آ
ساعت پیش آزادش  داشته و نیمولی مدرکی ندارد که او ماریان را پیش خودش نگه 

می کرده  اما  نشده،  دستگیر  اصاًل  یعنی  این  ند،  به  باشد،  کنترل  تلفنش  که  ترسد 
با آن زنگ نزده ماریان هم خوب است. االن در خانه است.  خاطر  . تهمینه گفت 

ند  اتوی را که داشته، داده به ماریان و می بار هم تلفنی با او حرف زده. خط دوم یک 
 به آن شماره زنگ بزند. 
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 گرگین تماس را قطع کرد و برگشت به کتابفروشی. 
* 
* 
* 

که هر چهار نفرشان با    ندها ادعا کرد ی چهار فعال سیاسی شروع شد. آن محاکمه
اند بروند موزه، سر قرار با او، خودش  خواسته اند. آن روز هم می داشته   ماریان رابطه 

ها را خبر کرده بود، اما ظاهرًا وضع لباس پوشیدنش طوری بوده که نتوانسته در  آن 
بود. از آن روز، بی  اند، وقفه دنبال او گشته موزه بماند، چون حراست خبردار شده 

خادم ه ب در  زندگی  خصوص  حوالی  همان  در  بودند  شنیده  چون  شهریار،  آباد 
 د. ندها چاپ کرده بو کند. این بخشی از اظهارات چهار نفرشان بود که روزنامه می 

به  نارگرگین  تهمت اشدت  از  شد،  زده  حت  ماریان  به  نفر  چهار  این  که  هایی 
اند، گفته   هاسی در دادگاه چ بودند، اما وقتی به او تلفن زد و گفت آن چهار فعال سی

کردم. وقتی دنبالم  ماریان فقط پوزخند زد و گفت: »اگر غیر از این بود، تعجب می 
هیچ به  فهمیدم  بخوابم،  باهاشون  که  کنن  پیدا  منو  که  بودن  اعتقاد  افتاده  چیزی 

نمی  به خودش خیانت  باشه،  منو شناخته  قدرتن. کسی که  کنه.  ندارن، فقط دنبال 
 کنن.«ز هرچیزی به خودشون رحم نمی اینا قبل ا

کرد.  در لپ  انتخاب  موسیقی مالیمی  و  میز وسط  دستگاه  تاپ گشت  را روی 
هم   با  زهی  سازهای  کرد.  دراز  را  پاهایش  و  داد  تکیه  مبل  پشتی  به  گذاشت. 

  ی دانست تهمینه کارهایش را بست و به ماریان فکر کرد. می نواختند و او چشممی 
با هم کنار  باشد و احساس تنهایی نکند. دو زن می   ودهکند که او در آسمی  توانند 

روحی   ظرفیت خصوص تهمینه که با همه سازگار بود. از طرفی ماریان هم بیایند، به 
، حداکثر  اشدبا همه کنار بیاید. اگر طرف هم اهل سازش نب  دتوانو می   رد شگفتی دا 
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می  ندا یرد گکناره  هم  با  مشکلی  حال  عین  در  چرا  رند.  آشنایی ،  چند  که  از  شان 
 . ودرساعت فراتر نمی 

بیدار شد، لپ  با چشم بسته خوابید. وقتی  بود. به ساعت  گرگین  تاپ خاموش 
بامداد بود. نزدیک به سه ساعت خوابیده بود.  ی  دقیقه  و هفده دو  دیواری نگاه کرد،  

ما  صدای  نفس چحتا  و  توسلی  آقای  بیدارش  زدن های  توسلی  خانم  منقطع  های 
کوچک  را روی میز    دستگاهتاپ را برداشت و به اتاق خواب رفت.  نکرده بود. لپ 

 گذاشت و خودش را انداخت روی تخت.
دانش گرگین صبح رفت روبه  از آن روی  و  به کتابفروشی چراغ  زد  جا  گاه. سری 

تابلو فرشته  لواف و گفت  فنی  به دفتر خدمات  آزادِی رفت  در    اوژن دوالکروا  ی  را 
آن می   2×3ابعاد   تا  می خواهد،  که  کیفیت  جا  گفت آن  توانند  لواف  باشد.    باال 

نقاشی  با کیفیت های موزه تصویر  تابلو را  این  و  فرانسه خریده  در  لوور را  عالی    ی 
رسید، گفت عجله ندارد،  گیرد. گرگین که راضی به نظر می دارد. یک هفته وقت می 

خواهد تابلو را در همان ابعادی داشته باشد که در انبار  یک هفته خوب است. می 
ماریان موزه  آمدن  از  قبل  تا  بود،  دیده  معاصر  هنرهای  می   ،ی  او  آماده  وقتی  و  شد 
 یدش.درسید، روی دیوار شمالی می می 

. هرمزی گفت بعداز رفتن  نگاراز دفتر فنی لواف بیرون آمد و رفت کتابفروشی  
زد. گرفت. از دختری به اسم ماریان حرف می طالیی آمد. سراغت را می برادر  تو،  

می  دنبالش  که  است  هفته  سه  سرنخ گفت  انگار  آن گردند.  که  توست  دست  ها  ها 
نمی  به پیداش  زده  از کجا    کنند؟ گرگین خندید و گفت  این دختره  سرشان. نگفت 

چیز گفت  و  خندید  هم  هرمزی  بی آمده؟  نظرم  به  ولی  گفت،  آمد. هایی  ربط 
بیا  می  گفت  گرگین  افتاده؟  اتفاقی  چه  واقعًا  بیرون.  زده  موزه  تابلو  از  دختره  گفت 

 کنی به سرشان زده باشد؟برویم ناهار بخوریم. تو خیال نمی 
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خوردند، گرگین  تند خیابان وصال. ناهار که می از کتابفروشی بیرون آمدند و رف 
دست  کار  تنهایی  گفت  هرمزی  گوش  در  آن آرام  داده،  با  شان  هرشب  که  قدر 

 .ندها. خندیداند تو دهنروند. حاال این حرف را انداخته خودشان ورمی 
ی المپیک. در نزد. کلید  گرگین در خیابان وصال تاکسی گرفت و رفت دهکده 

باز کرد. وارد خانه شد، ماریان او را که دید، از جا پرید و خودش را  داشت و در را  
به خود  هایش را حلقه کرد دور شانهدر آغوش او انداخت. گرگین دست  های او و 

زد. گرگین تا تپش قلب او را دید، دستش را شل کرد و  فشردش. قلب ماریان تند می 
 نوازش کرد.  اش راآرام به طرف مبل بردش. او را نشاند و شانه 

تونم تو زندان بمونم. تمام روز باید  جا رو ندارم. نمی ماریان گفت: »طاقت این
 «مونم.جا نمی دیگه این  میرم.جا می آم. ایندیوارها رو نگاه کنم. با تو می 

اون  پلیس  خطرناکه.  من  »آپارتمان  گفت:  لحظه  گرگین  هر  شناخته.  رو  جا 
 ممکنه دستگیر بشی؟«

»د  گفت:  این ماریان  از  بدتر  زندان  و  نترسون.  ستگیری  پلیس  از  منو  نیس.  جا 
بوده. می  با خطر عجین  بیخ  زندگی من  بگذاری و خطر  قدم جلو  آزادی  شه واسه 

ترس   از  اگه  سنگر.  تو  رفتم  و  گرفتم  دست  به  تفنگ  فرانسه  تو  من  نباشه.  گوشت 
 ره...« پلیس قایم بشم، روحم از بین می 

ندارم حرفی  »من  گفت:  می گرگین  صبر  هم  .  با  بعد  و  بیاد  تهمینه  تا  کنیم 
 ریم.«می 

 اش زنگ بزن و بگو من ماریان رو بردم.«ریم. به ماریان گفت: »نه. حاال می 
برد، چون روزها  ی تهمینه را گرفت و گفت ماریان را با خودش می گرگین شماره 

در دهکده  ی تهمینه آمدند بیرون.  کند. از خانه تو نیستی و او احساس دلتنگی می 
هایی دید، خیابان را می   هازدند. ماریان پس از پنج روز فضای آزاد خیابان قدم می 
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خلوت  خلوت که  حتا  بود،  موزه  اطراف  و  گیشا  از  خیابان تر  از  بلوار  تر  و  ها 
هایی که شادی دوباره به آن برگشته  کالردشت. بازوی گرگین را گرفته بود و با چشم 

 د. کربود، اطراف را نگاه می 
رفتند، گرگین یک تاکسی خالی دید. با دست اشاره کرد و گفت  که می چنان هم

روند گیشا. راننده صندلی عقب را نشان داد. ماریان زود در را باز کرد و رفت تو.  می 
شانه  به  چسباند  را  سرش  شد،  سوار  که  چشم گرگین  و  او  تنها  ها  بست.  را  هایش 

پیچید. درپی به راست می رفت و پی می تند    ، کهکرد حرکت تاکسی را احساس می 
بود و می نمی  با دست گرفته  بازوی گرگین را  دانست  خواست چشمش را باز کند. 

 حاال کنار اوست. فقط همین کافی است.
پرسید، چشمش  جلو در مجتمع، به صدای گرگین که مبلغ کرایه را از راننده می 

به  و  پیاده شدند  باز کرد.  ارا  رفتند.  باال  آمدند، صدای  شتاب  بیرون  که  آسانسور  ز 
پلو را  زد. طرز پخت مرصعخانم توسلی را شنیدند. انگار داشت با تلفن حرف می 

گفت می  از  عمومی گفت.  سرش.  وگوهای  روی  بود  انداخته  را  صدا  و  بود  اش 
گفت عزیزم باید باالی سرش باشی. وسط حرفش که خندید، آقای  درپی هم می پی 

طور قربون  کج ولگرد، ببین چه گه پالون اش می ساعت به به دم توسلی گفت خوبه که  
ی گوشی، چون رو به  ره. خانم توسلی انگار دست گذاشت روی دهنه اش می صدقه

ایه. چه کار کنم؟ وقتی آدم با یه  سابیدهدونی چه پاردمتوسلی گفت خودت که می 
 شناسی.ه خوب می شه، باید کوتاه بیاد. خواهرت رو کرو می ودهن روبه چاکبی 

ماریان از راه رسید و لباس هندی را که در این چند روزه تنش بود، بیرون آورد و  
داغ   آفتاب  زیر  که  پارک،  به  شد  خیره  و  زد  آتش  سیگاری  هم  گرگین  حمام.  رفت 

 رسید.خالی به نظر می 
* 
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* 
* 

»گریه گفت به دادم برس. گرگین با تشر گفت:  کرد و می محسن زنگ زد. گریه می 
 زنی؟«نکن. درست بگو ببینم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا زنجموره می 

گفت:   بی »محسن  اون  زده.  خودشو  رگ  رسونده  شیده  اونو  پااندازش  پدر، 
به بیمار قرمساقش  خود  شده.  جیم  و  دکتر  ستان  بیمارستان  تو  االن  زد.  زنگ  م 

 .«، تو زرگندهحکمته، تو شریعتی 
ب گفت  ماریان  به  برود  گرگین  باید  و  افتاده  اتفاقی  دوستانش  از  یکی  رای 

 بیمارستان. تاکسی گرفت. 
زد و هنوز  وارد بیمارستان که شد، محسن را دید که در سالن اورژانس قدم می 

 کرد. پرسید: »شیده کجاست؟ االن چه وضعی داره؟«گریه می 
 شه؟«می دونم چی . نمی ت: »بردنش اتاق عمل. هنوز اون توس محسن گف

این »تو  گفت:  می گرگین  ُگهی  چه  اون جا  چرا  وایسادی  خوری؟  نیستی.  جا 
 ؟«که چی بشه  ریزیزنی و اشک می عر می جا و عین زن شوهرمرده این

 آی، ببینمت.« جا که تو می محسن گفت: »موندم این
بودبا هم رفتند طبقه  باز  اتاق  در  اتاق عمل.  امای چهارم،  نبود.    ،  آن  در  شیده 

چهارشانه دک  و  بلندقامت  جراح تر  لباس  که  را    ی ای  ورق  دسته  یک  بود،  تنش  به 
روبه ُبرمی  بود،  پوشیده  بیمار  لباس  که  مردی  گفت:  زد.  بیمار  بود.  نشسته  او  روی 

بده. درسته دکتری، ولی خدا تورو ساخته که حمال    ورقزنی.  قدر ُبرمی »دکتر! چه 
 « بشی. ورق بده

اش در اتاق عمل و راهرو پیچید. پنج ورق به  دکتر بلند خندید و صدای خنده
ها را گذاشت وسط و گفت:  ی ورق بیمار داد و پنج ورق هم خودش برداشت و بقیه 
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دو  شد.  تموم  دیگه  تو  برد د   »دور  می ست  خیال  و  پخمه ی  من  به کنی  ارفاق  م.  ت 
 خواستم میدون بگیری...« کردم. می 

کشی سرک  سیاهی  گرگین  بلند  شنل  که  دید  را  الغراندامی  هیکل  اتاق،  توی  د 
اش  پوشیده بود و باشلق آن را روی سرش کشیده بود. پشت به در نشسته بود و چهره 

کنارش به دیوار تکیه داده بود. یک دستش بیرون بود    ،بلندی راپیدا نبود. داس دسته 
ای کرد و از بطری نیمه   و دست دیگرش را زیر شنل گرفته بود. همان دستش را دراز

ی ابسولوت و آرمش پیدا بود، در استکان ریخت و آن را سرکشید. که روی آن کلمه 
کاسه  به  انگشت  و  برد  جلو  باز  را  دست  انگشت  همان  بود.  بطری  کنار  که  زد  ای 

ماستی را به دهانش برد و مکید. دوباره استکان را پر کرد و باال انداخت. داس بلند  
ن و  آورد و  ُسر خورد  بیرون  زیر شنل  از  بیفتد که هیکل دست دیگری را  بود  زدیک 

 داشت و دوباره آن را تکیه داد به دیوار. داس را نگه 
دکتر گفت: »دیدی نفست رو گرفتم. کوت شدی، حاکم کوتی یعنی سه. حاال  
و   باال  ببری  دستاتو  نظرم  به  ولی  کن.  آماده  خودتو  دو.  به  چهار  شدیم،  چندچند 

بهتره. تو مرد نبرد بزرگ نیستی. بهتره بری خونه، خودت با خودت بازی  شی بتسلیم 
فرضی هم بازی کنی. اونوخ شاید منو بردی، حتا به  حکمت  تونی با دکتر  کنی. می 

 نظرم اونم بعیده. مگه تقلب کنی.«
گرگین کمی جلوتر رفت و گفت: »شیده شیری رو عمل کردین؟ حاال کجاس؟ 

 طوره؟«وضعش چه 
انداخت، حتا برنگشت  کشید و دستش می اشت دست به سر بیمار می دکتر که د

 تا گرگین را نگاه کند.«
»زنده  گفت:  شنل  زیر  از  سرپایی سهیکل  عمل  اتاق  تو  بسته .  رو  رگش  ن. ، 

 « 204ی دوم، اتاق طبقه 
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طبقه  رفتند  محسن  و  و  گرگین  بودند  خوابانده  برانکار  روی  را  شیده  دوم.  ی 
به چهره نداشت و چشم204برد اتاق  داشتند می  اش زل زده  های گودافتاده . رنگ 

بود به سقف. گرگین را که دید، لبش باز شد و زهرخندی زد و سرش را تکان داد.  
 شه.«چی درست می گرگین گفت: »آروم باش. به خودت فشار نیار. همه 

بود  رسانده  را  را    ندشیده  محسن  پرستار  رسید.  پلیس  مأمور  که  اتاق،  در  جلو 
 نشان داد. مأمور آمد و گفت: »شما همراه این خانمین؟ چند تا سؤال دارم.« 

که   الدنگی  اون  منه.  خویش  و  قوم  نیستم.  همراهش  »من  گفت:  محسن 
 رسوندش بیمارستان به من زنگ زد و منم اومدم.« 

اورژانس و بیرون در سیگاری آتش زد.    ها سرازیر شد و برگشت به گرگین از پله 
چهره  می به  فکر  شیده  پیشی  هرچند  بود،  شده  آب  هفته  دو  ظرف  که  هم کرد  تر 

استخوان  روی  بود  مانده  پوستی  حاال  اما  بود،  چانه الغر  و  گونه  دماغ  های  و  اش 
به نظر می اش چهای عمل کرده تیغه بزرگ  نوری  رسید و چشمقدر  دیگر  هایش که 

نب آن  ته گودی. می در  بود  رفته ود، چسبیده  از دست  است، خودش هم    دید دختر 
خواست صبر کند تا آرام آرام به خط پایان برسد. زودتر از دیگران فهمیده بود و نمی 

 شیرجه زده بود به طرف خط، با زدن رگش.
اند تا آرام بخوابد. خودش هم  محسن هم آمد بیرون و گفت به شیده مرفین زده 

رسید. سیگاری خواست و گرگین پاکت را به طرفش گرفت. سیگار  ظر می آرام به ن
زرا   گرفت  آتش  را  آن  فروداد،  که  را  دود  و  اضطرابی  د  هیچ  دیگر  مشتش،  میان 

دانست آرامش او به خاطر نجات شیده نیست. باید کاری کرده  نداشت. گرگین می 
آمد بیرون و گفت:   ی دم در نشسته بودند که مأموری سنگی باغچه باشد. روی لبه 

برمی  فردا  پرسید.  چیزی  ازش  بشه  که  نیس  وضعی  در  شیری  اون »خانم  گردم. 
 کسی هم که رسوندش بیمارستان، از تلفن عمومی به شما زنگ زده.«
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 مأمور که رفت، گرگین پرسید: »جریان چیه؟« 
خونه  گفتم  دادم.  لو  رو  »پااندازش  گفت:  خودشم  محسن  تازه  داره.  پنهانی  ی 

ام داد و منم  ن. شیده آدرس خونه رو به هین پلنگه، از تو زندان شیده رو قاپیدهآدم ش 
. خوره ی قلهک به هم می شون تو خونه گذاشتمش کف دست این بابا. حاال بساط 

 وگور بشن.«باید مدتی گم
 گرگین گفت: »شیده چرا رگ خودشو زده؟ باهاش چه کار کردن؟«

برد  رو  شیده  پریشب  »یارو  گفت:  بودن.  محسن  نفر  پنج  ویال  تو  لواسون.  ه 
گفت  خیلی اذیتش کردن. هم باهاش خوابیدن و هم دستش انداختن. خودش می 

ده،  شون شلرزیده. برگشتنی به قلهک حرف یارو که اومده برش گردونه، بدنش می 
به  می چون  بگیره.  گفته دوش  هفتادساله.  ش  بابای  یه  واسه  دربند،  ببردش  خواسته 

ره تو اتاق خوابونه تو گوشش. شیده هم می بره باال و یارو می صداش را می شیده هم  
می  خودشو  رگ  ژیلت  با  سرش  و  بالها  این  بود،  من  با  اگه  خودشه،  تقصیر  زنه. 

 اومد. حاال خدا رو شکر جون به در برد...«نمی 
خوای چه کار کنی؟ از بیمارستان که مرخص شد، چه  گرگین گفت: »حاال می 

 نی؟«ککارش می 
ب داشته  هواشو  مدتی  باید  ریخته.  هم  به  »بدجوری  گفت:  فکر  ا محسن  شم. 

 ای با این دختره چه کار کردن...« نکنم به این زودی کارکن باشه. دوهفته 
ز بخش  به  کجا    نان ورود  پرسید  ماریان  خانه.  به  برگشت  گرگین  و  بود  قدغن 

گفت  ماریان  کرد.  تعریف  برایش  را  شیده  ماجرای  گرگین  جنسی برده   بوده؟  های 
آورد. از دست این پاانداز  دوام نمی شن. این دختر  ها نابود می ی برده زودتر از بقیه 

می  بشود،  می خالص  جانش  به  هم  مرض  جور  هزار  یکی.  آن  دام  به  ریزند.  افتد 
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عوض کند. دستش را حلقه کرد دور گردن ماریان و در  را  خواست حرف  گرگین می 
 شه. زندگی یعنی ماریان.« نی ماریان نمی گوشش گفت: »تو دنیا هیچ ز

* 
* 
* 

خانه  کرده.  دستگیر  پلیس  را  پاانداز  گفت  و  زد  زنگ  پلمب  محسن  هم  قلهک  ی 
دومش.   شوهر  پسر  پلنگه.  شهین  ناپسری  پاانداز  شده  معلوم  بازجویی  در  شده. 

بار شوهر کرده، سه  آدر بارشهین شش  نفر.  یک  با  را هم    سش  لواسان  ویالی  آن 
ی بدبخت هم گیر افتاده.  ها. این وسط پای شیده اند سراغ آن اند و رفته ازش درآورده 

این به قاضی  نمی دفعه  مگر یک اش رحم  تا آب کند.  کنم  را گم  از  جوری ردش  ها 
 آسیاب بیفتد.

نمی  و  نیستم  تنها  نکن.  حساب  من  رو  »دیگه  گفت:  رو  گرگین  شیده  تونم 
 دارم.« نگه 

 محسن آه کشید و تماس را قطع کرد.
* 
* 
* 

فرشته  تابلو  و  فنی لواف  دفتر  باز  گرگین رفت  آپارتمان  در  را  آن  آزادی را گرفت.  ی 
باز کرد و   لوله را  اتاق خواب که چرتی بزند. گرگین  ماریان رفت  نکرد. بعدازظهر 

خورد و  پزخانه چای می تابلو را چسباند به دیوار. تازه کارش تمام شده بود و در آش
می  می سیگار  نخورد،  تکان  گرگین  شد.  بلند  ماریان  فریاد  که  از  کشید  او  دانست 

، اما خانم توسلی گفت ماریان! چه  خورده و فریادش از شادی است دیدن تابلو یکه 
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یه تابلو. خانم توسلی گفت یعنی   خبره؟ گرگین چیزی نشونت داده؟ ماریان گفت 
دا  تابلو جیغ  یه  او  دیدن  به  و  ماریان  نزدیک  دیگه کی هستی؟! گرگین رفت  تو  ره؟ 

کند و خانم  اشاره کرد که جواب ندهد، در گوشش گفت چون حرف کش پیدا می 
 خواهد.توسلی همین را می 

 غرغر خانم توسلی را شنیدند. دلخور بود که چرا ماریان سکوت کرده است.
 نه. گرگین خندید و دست ماریان را گرفت و رفتند آشپزخا

* 
* 
* 

دربازکن  دید.گوشی  را  پلیس  مأمور  تصویر  گرگین  زدند.  ماریان    زنگ  برداشت.  را 
نگ حیرت  با  اجازه هم  کند،  باز  را  در  داد  دستور  مأمور  کرد.  دارند.  اه  بازرسی  ی 

دوید. در را زد. در  به طرف اتاق خواب می که  گرگین برگشت و ماریان را نگاه کرد  
  . واب آمد بیرون. همان پیراهن طالیی را پوشیده بودهمین لحظه ماریان از اتاق خ 

باشتاب به طرف گرگین آمد و دستش را حلقه کرد دور گردن او و لبش را به لب او  
مات گرگین  حیرت   چسباند.  و  و  شد  جدا  او  از  زود  ماریان  اما  کرد.  نگاهش  زده 

تروبه  توی  پرید  زود  و  زد  لبخند  گرگین  به  دوباره  ایستاد.  تابلو  پیراهن  روی  ابلو. 
بلندش اول در تصویر قالب شد. سر و سینه و دستش تکانی خورد و درست روی  

ط تابلو  سر و سینه و دست تصویر جا گرفت. گرگین تابلو را نگاه کرد. ماریان وس 
در دست راستش و تفنگ در دست چپ، به جایی نگاه    رنگایستاده بود. پرچم سه 

 کرد.نمی 
ی ود در را باز کرد. دو مأمور بودند و نفر جلویی برگه در آپارتمان را که زدند، ز

ی بازرسی را نشان داد. گرگین کنار کشید و با دست اشاره کرد که بیایند تو.  اجازه 
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هر دو آمدند و گرگین زود در را بست. مأموری که برگه را نشان داده بود، گفت: »به  
ی شماست. اجازه  ، تو خونه برهنه بودهما گزارش دادن اون دختری که تو موزه نیمه 

 داریم توقیفش کنیم...«
کنم و با هیچ  ی من نیس. من تنها زندگی می گرگین گفت: »هیچ زنی تو خونه 

 زنی ارتباط ندارم.«
ی ، صورت و شانه و سینه ندکرد شدند به تابلو. ماریان را نگاه می ه  مأمورها خیر

به    اشبرهنه  را  تابلو  که  بود  پشیمان  از طرفی  داد.  قورت  را  دهانش  آب  گرگین  را. 
تواند مدرکی علیه او  که ماریان در خانه نیست، این تابلو می دیوار زده و حاال با این 

می  غیراخالقی  را  تابلو  بدانند،  مرتبط  ماریان  با  را  او  نتوانند  اگر  حتا  و  باشد،  دانند 
می نشانه  منکر.  ترویج  که  توای  بود  خوشحال  دیگر،  طرف  از  کنند.  جلبش  نند 

رسد. اگر بود و در خانه  ها به او نمی همین تابلو ماریان را پناه داده و دیگر دست آن 
می  بهانهدستگیرش  هیچ  می کردند،  و  نداشتند  فرار  برای  متهم ای  شان توانستند 

 ی نامشروع.بکنند به داشتن رابطه 
ود، گفت: »بهتره با ما همکاری کنی. باید خونه  مأموری که برگه را نشان داده ب 

 رو بگردیم.« 
 خواد، بگردین.«تون می گرگین گفت: »شما برگه دارین. هرجایی رو دل 

نشانه  هیچ  رفت.  سرشان  پشت  گرگین  رفتند.  خواب  اتاق  به  از  مأمورها  ای 
جا   به  خودش  از  که  خوش  بوی  همان  جز  نبود،  خواب  اتاق  در  ماریان  حضور 

دانست شناختند و تنها گرگین می دیدند و نمی ای که مأمورها نمی ود، نشانه گذاشته ب
و   دامن  و  لباس جین  آن  که  کرد  است. تعجب  ماریان  و    پیراهنرد حضور  هندی 

لباس کردند،  باز  را  کمد  مأمورها  بود.  صندل کجاست؟  آویزان  آن  در  های گرگین 
 اتاق دومی را هم نگاه کردند.
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 ؟«یاس؟ کجا قایمش کرده مأمور گفت: »دختره کج
دیده من  که  دختری  »تنها  گفت:  و  کرد  اشاره  تابلو  به  عکسه.  گرگین  همین  م، 

 شناسم.«ای نمی دختر دیگه 
م راجع به تابلو حرف بزنم. اون  مأمور گفت: »من با تابلو کاری ندارم. نیومده

 خوام نه عکسش رو. اگه به پلیس کلک بزنی، وای به حالت.« دختر رو می 
 گم.« ای نمی رگین گفت: »من جز حقیقت چیز دیگه گ

بی  گرگین  این  »سرکار  گفت:  دیوار  طرف  آن  از  توسلی  کتاب  خانم  جز  چاره، 
س. ولش کنی  باره ان، این جوون کتاب شناسه. مردای دیگه زنباره ای نمی چیز دیگه 

 ای دنبال اون دختره بگردین.«خوره. بهتره جای دیگه به جای غذا هم کتاب می 
 مأمور رو به گرگین کرد و گفت: »این خانم کی باشن؟« 

توسلی  »خانم  گفت:  همسایه گرگین  زندگی  ان،  شوهرشون  با  که  بغلی  ی 
 کنن.«می 

 ی بغلیه؟«همسایه   مأمور گفت: »واقعاً 
 تونین باهاش حرف بزنین.« گرگین گفت: »خودتون می 

نه  که  نوشت  را  گزارش  نیمه مأمور  دختر  موتنها  در  که  در  برهنه  شده،  دیده  زه 
آپارتمان بهرام گرگین حضور نداشته، بلکه هیچ رد و اثری هم از وجودش مشاهده 

 نشده است.
گرگین   زدند.  را  توسلی  خانم  آپارتمان  در  زنگ  و  رفتند  بیرون  گوش  مأمورها 

کنم این پسره مشکل هم  گفت فکر می صدای او را شنید که به مأمور می خواباند و  
های زن  آید، حتا آواز خواننده چون صدای زن هم از تلویزیونش نمی داشته باشد،  

 دهد، تا چه رسد که زنی با خودش به خانه بیاورد. را هم گوش نمی 
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مأمورها که رفتند، خانم توسلی از آن طرف دیوار گفت اینم شهامت من، یکی  
رف  طلب من. به دادت رسیدم. حاال ماریان کجا رفت؟ پیش پای مأمورها با هم ح 

زدین. گرگین گفت دیگه نیس. واسه همیشه رفت. خانم توسلی گفت چه بهتر!  می 
 ی و کاری بکنی. یشاید سر عقل بیا

 گرگین بلند خندید. خانم توسلی گفت به همین خیال باش. 
روی تابلو و خیره شد به ماریان. به همان وضعی  ه گرگین نشست روی مبل، روب 

موزه  انبار  در  که  و عاصمی   ، بود  نیمه   او  حیرت  از  کرد را  بودجان  و  ه  سینه  و  سر   .
شانه  و  سینه  و  سر  همان  آن شانه،  بر  بارها  که  بود  مثل  ای  حاال  بود.  زده  بوسه  ها 

و در فضای آپارتمان    شدر مشام او    ی ورود به انبار موزه بود، اما عطر خوش لحظه
به این  پیچیده بود، عطری که دو مأمور هیچ فکر بود که    به آن توجه نکرده بودند. 

پس از این باید با یاد او زندگی کند. به قامت او نگاه کرد و آه کشید. هوایی که از  
ای بیرون آمده بود، ناگهان در فضا جمع شد و آرام آرام شکل گرفت. ابتدا سر  سینه 

آشکار    پایینکم پیراهن طالیی هم، از سینه به  و گردن و شانه، بعد همان  سینه، کم 
شود. پاهایش که  ی کامپیوتر آرام آرام دیده می طرحی که بر صفحه  شد، درست مثل

گرگین که    یهااد و خیره شد به چشمتس ی وسط هال ایی گبه رفت، روی لبه شکل گ
 آمد. می  پایینرفت و اش باال می از شدت هیجان نفسش تند شده بود و سینه 

آهسته گفت: »ماریان!  ناگهان بلند شد و رفت طرف او. دو دستش را گرفت و  
 چه کار خوبی کردی که برگشتی.«

 دختر گفت: »من ماریان نیستم. اسمم ماریاست. با ماریان دوقلو هستم.«
اومده گفت: »من  ماریا  خورد.  یکه  مثل  گرگین  توام.  یار  باشم.  تو  همدم  که  م 

 گردم.« ماریان برنمی 
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به خو  هنوز  که  د دگرگین  رمقی  که  با صدایی  بود،  نیامده  نبود، گفت:  ش  آن  ر 
 مونه؟«»ماریان همیشه تو تابلو می 

که   جایی  برگشته  ماریان  توام.  با  من  نکن.  فکر  ماریان  به  »دیگه  گفت:  ماریا 
روز دیگه در روسیه، تو    چهار ماه و ده مونه.  جا نمی دویست سال پیش رفته بود. اون 

یکاترینبورگ  می   شهر  تابلو  نقاشی از  جون  به  نفسش  باید  بیرون.  اما   آد  کنه،  اثر 
به نقاش می  نه بیش همون نفسش رو  تر. فقط با تو بود که پا پیش گذاشت. در  ده 

دونست آه که  فرد بودی. به این خاطر منو فرستاد. می ساله تو منحصربه این دویست 
 شه...«بکشی، روحت آزرده می 

به   را  خودش  ماریا  گرفت.  را  ماریا  بازوی  و  کرد  دراز  و    گرگیندست  سپرد 
زد. گرگین او  ی او. صدای قلبش را شنید که پرتوپ می رتش را چسباند به سینه صو

 اش فشرد.را به سینه 
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