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ريزد رويِ  آيد، باران که مي ت، باران مي که ديدم  پيچيدي کُنجِ خيابان وقتي مي«

کند، اما با وجود اين جرئت کردم، حاال  تر نمي ها، ريخت را قشنگ موها و لباس
خواهم به خودم نگاه کنم، بايد خالصه خودم را  هم که اينجا ايم و من نمي

 کنم ـــ دست کم موها را،  م را مرتب ضعخشک کنم، برگردم آن پايين سر و و
ش هست آدم سر و  نشوم، همين اآلن رفتم پايين که ببينم امکان که مريض 

يِ مدت  همه: ها اند که لنگر انداخته اند  کند، اما پايين احمق  ش را مرتب  وضع
ت کنند پش مانند آنجا، کمين مي اي مي   خورند، جرگه کردن مو، جم نمي خشک 

، ديگر  هايِ خيس آدم، من هم برگشتم باال ــ فقط فرصت شاشيدن ـــ با لباس
 را در  که بشود جايي اُتراق کرد، همه همين: مانم تا تويِ اتاقي باشم جور مي همين

ش  يِ من حرف گردم پِيِ يک اتاق، چون خانه آورم، برايِ همين است که مي مي
يِ شب را به هر جهت ـــ، اين است که   نه همهتوانم بروم آنجا ـــ را هم نزن، نمي

: کردم ت، دويدم، فکر مي پيچيدي، آنجا، کُنجِ خيابان، تا ديدم تو، وقتي مي
تر از پيدا کردن يک اتاق برايِ يک شب نيست، مدتي از شب، اگر  هيچي آسان

ا ها و موهايِ خيس، ب آدم واقعاً بخواهدش، اگر جرئت کند بپرسد، با وجود لباس
گيرد اگر تويِ آينه به خودم نگاه کنم ـــ ولي، حتي  م را مي وجود باران که رمق

که اينجاها آينه هست،   نکند، بس اگر آدم نخواهد، سخت است به خودش نگاه
شان پشت کرد، مثلِ حاال که اينجا ايم، اينجا  ها، که بايد به ها، هتل تويِ کافه
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يِ خودم، تازه  کنم، هميشه، حتي خانه پشت ميشان  شان رو به تو اند، من به همه
ها صد هزار آينه رو به آدم اند  يِ اينجاها، تا تويِ خود هتل پر هم هست، مثلِ همه

 دارد ـــ آخر من تقريباً از هميشه تويِ  که آدم بايد خودش را از آنها در اَمان نگه
 اما هتل است، جز يِ من، از سرِ عادت، خانه: گويم هتل زندگي کرده ام، مي

يِ من است، وقتي هم که  امشب که ممکن نيست، وگرنه آنجا است که خانه
    است، تويِ سه دقيقه که يک عادت قديمي روم تويِ اتاقِ يک هتل، از بس مي

کنم، با چيزهايِ کوچک ناچيز، که  يِ واقعيِ خودم را درست مي  ازش خانه
 کرده ام، ازش اتاقِ  شه آنجا زندگيدهند که انگار همي خالصه ترتيبي مي

هام،  يِ عادت کنم، با همه سازند، جايي که زندگي مي هميشگيِ خودم را مي
که اگر بزند به سرِ کسي که من را  ها همه مخفي با واقعاً هيچي، تا حدي آينه
م بدهند  هو ببرد تويِ اتاقِ يک خانه زندگي کنم، که يک آپارتمان مجهز به يک

ها توش اند، ازش، با  هايي که خانواده خواهند، مثلِ آپارتمان  همه ميکه جوري
کردن توش، همين من،  کنم، فقط با زندگي  رفتن توش، اتاقِ يک هتل درست مي

م بدهند، مثلِ تويِ  پوش هم که به يِ کوچک گالي سرِ عادت ـــ يک خانه
بخاريِ هيزميِ دکَل، وکُلُفت،  هايِ کَت تير ها، ته يک جنگل، با شاه داستان

وقت کسي نديده، صد هزار ساله، وارد که بشوم، همين  يِ يغور که هيچ اثاثيه
هايِ  کنم عينِ اتاق ت درست مي من، با هيچي و يک خرده وقت، اتاقي ازش براي

يِ خودم احساس بکنم، بخاريِ هيزمي  که خودم را تويِ خانه ها، جايي تويِ هتل
کنم، اصالً  ها را ناپديد مي تير يِ تلنبارشده رويِ هم، شاه  اثاثيهکنم پشت را قايم مي

يِ اين چيزهايي را که آدم  اندازم دور همه کنم، مي چي را عوض مي يِ همه مزه
خصوص را هم  ها، بوهايِ به بيند جز تويِ داستان جا نمي وقت و هيچ هيچ

يِ سياه، صدهزار   کهنههايِ هايِ قديمي، چوب ها، سنگ طور، بويِ خانواده همين



 ٣ 

کنند، هرگز  گيرند، که آدم را غريبه مي چي را به مضحکه مي ساله، که همه
يِ خودش است، همه را  گذارند کسي باور کند که کامالً تويِ خانه نمي
شان، چون من اين جوري ام، دوست  شان را هم همراه اندازم دور، آن قدمت مي

د خارجي اي، با اين حال، خارجي ام کمي، آور ندارم چيزي را که به يادت مي
حتماً پيدا است، کامالً مالِ اينجا نيستم ـــ به هر حال حسابي پيدا بود، با 

م را که  م، بعد از شاشيدن، دودول هايِ آن پايين که جمع شده بودند پشت احمق
تخيل ها،  اند، فرانسوي  قدر احمق  شان همين شستم، ـــ بايد قبول کرد که همه مي

که برايِ ما  ش را بشورد، درحالي ، چون هرگز نديده اند يکي دودول ندارند اصالً
يک عادت قديمي است، پدرم ياد من داد، تويِ کشورِ ما هميشه اين کار را 

کنم بعد از شاشيدن، وقتي هم که  کنيم و من هم هميشه همين کار را مي مي
که  حالي ، تويِ توالت آن پايين، درشستم، همين اآلن، خيلي معمولي خودم را مي

ها پشت من وا ايستاده اند، وا نمود کردم  يِ اين احمق کردم همه حس مي
ها، اما  يِ اين احمق فهمد از فرانسه فهمم، پاک خارجي، که هيچي نمي نمي
کند اين  کار دارد مي ـــ چه: ش شستم شان درحالي که برايِ خودم مي شنيدم مي

جوري ممکن است آدم  دهد ـــ آخر چه ش آب مي ــ به دودولخارجيِ مضحک؟ ـ
گويند، برايِ خودم  فهمم چه مي بدهد؟ ـــ انگارکه اصالً نمي ش آب  به دودول

هايِ احمق که جمع شده  دادن، تا اين فرانسوي ش آب  سرد ادامه دادم به خون
تواند   ميجوري آخر دودول چه: م، جلويِ توالت، از خودشان بپرسند بودند پشت

ش باشد؟ بعد، کارم را که  تواند تشنه جوري مي آب بخورد، مخصوصاً اين که چه
شان رد شدم، عينِ يک خارجي که هيچي نفهميده از    کردم، از جرگه باش تمام

گفته اند، آسان هم هست برايِ من، کامالً مالِ اينجا که نيستم،  چيزهايي که مي
تخيل در اين مورد اشتباه  هايِ فرانسويِ بي شود، اين احمق يقيناً ديده هم مي
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پيچي کنجِ  ت مي که ديدم يِ اينها، دويدم پِيِ تو همين نکردند، اما با وجود همه 
ها و تويِ  هايي که تويِ خيابان اند، تويِ کافه يِ اين احمق خيابان، با وجود همه

يِ خيس، دويدم، نه فقط ها جا، باوجود باران و لباس ها، اينجا، همه زيرزمينِ کافه
گردم پِيِ يک اتاق،  به خاطرِ اتاق، نه فقط برايِ مدتي از شب که به خاطرش مي

 ا دويدم، دويدم، دويدم، تا اين دفعه نپيچي کُنج را من تنها بمانم تويِ خيابانام
 تو  دفعه خالي از تو، تا اين دفعه نبينم مانده ام فقط زيرِ باران، باران، باران، تا اين

، جرئت کنم !رفيق: را ببينم، تو را، از سرِ ديگرِ کنج، جرئت کنم فرياد بکشم
 من بده،  رفيق، آتش به: ت بشوم ، جرئت کنم نزديک!رفيق: ت را بگيرم دست

خرجي که ندارد برايِ تو، رفيق، باران کثافت، باد کثافت، چهارراه کثافت، 
يِ تو چه برايِ من، اما من اصالً خوبيت ندارد امشب بچرخيم اينجاها، چه برا

آتش، رفيق، برايِ : سيگار ندارم که، انقدرها برايِ کشيدن سيگار نبود که گفتم
يِ کثافت، عادت کثافت اينجاها چرخيدن  محلّه: ت بگويم، اين بود، رفيق، که به

 يِ حسابي ها ، تازه تو هم داري  با لباس!)ها يک طرزي برايِ رفتن به طرف آدم(
خواهم،  ، سيگار هم ازت نمي چرخي، با خطرِ ابتال به هرجور مرض خيس مي

ندارد مانده باشي، نه آتش  ت  کشم، خرجي که براي رفيق، من اصالً سيگار نمي
، آخر مشکلِ من که صد فرانک !که بعدش بروي(نه سيگار، رفيق، نه پول 

يِ هردومان را  هوهش را دارم که پولِ ق ش، من خودم امکان ، تازه)نيست، امشب
 و  که بچرخيم تويِ اين نورِ عجيب ت با من، رفيق، به جايِ اين بدهم، پولِ قهوه

که هيچ خرجي هم برايِ تو بر ندارد که من آمده باشم طرف تو ـــ شايد  برايِ اين
ها، ولي عاقبت،  برايِ خودم طرزِ مخصوصي داشته باشم که بروم طرف آدم

زنم، رفيق، اتاقي برايِ گذراندن  از اتاق حرف نمي(ندارد  شان بر نمي خرجي براي
، !ماند تا تو بعدش بروي شان بسته مي ترين مردها فک وقت درست شب، چون آن
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ت بگويم ـــ بيا، نمانيم  ، اما فکري دارم که به)زنيم، رفيق از اتاق حرف نمي
ون کار، هيچي بسا مريض بشويم، ردخور ندارد ـــ بدون پول، بد اينجا، چه

، )گردم البته، موضوع واقعاً اين نيست ش نمي جدي هم دنبال(شود  راه نمي روبه
ت بگويم، تو، من، که  ش فکري دارم، که بايد به جريان اين است که اول

ت با  ولي پولِ قهوه(چرخيم تويِ اين شهرِ عجيب، بدون هيچ پولي تويِ جيب  مي
، چون، در نظرِ اول، پول )گويم حاال  را نميش  من، رفيق، دارم بدهم، خالف

اين است که من، اين ! کرده است به زمين نيست که ما را، نه تو را نه من را، ميخ
ش هم  فکر را دارم، رفيق، برايِ امثالِ تو و من که نه پول داريم، نه کار، دنبال

ون، بدون چيزي گردم واقعاً ـــ موضوع اين است که سرِ کار، ماها، بير البته نمي
کَند،  ها، وزن زيادي نداريم و يک وزشِ حسابيِ باد ما را از جا مي تويِ جيب

شان  که ما را به ها بمانيم، مگر اين توانند مجبورمان کنند رويِ داربست نمي
کند، سبک ـــ، اما حاال کار تويِ  مان مي يک وزشِ حسابيِ باد جاکَن: ببندند

ش مشکل است، حتي برايِ   دادن ، به تو، توضيح!هرگزکارخانه، من يکي که 
چي را خوب بفهمم هيچي را هم قاطي نکنم، اما فکرِ  خودم سخت است همه

 کنند  ش  من، مثلِ چيز است ـــ مذهب نيست، يک مزخرفي که هرجوري روايت
بکند، سياست هم نيست، يک حزب يا چيزي مثلِ  که چيزي را عوض  بدون اين

چيز  دانند، همه چيز مي ه اصالً حتماً نيست، يا مثلِ سنديکاها که همهاين هم ک
بشود،  ش اضافه  ماند، حاال فکرِ من هم که به ديده اند، هيچي از نظرشان دور نمي

ماند، اصالً هيچ ربطي ندارد، نه، فکرِ من، اصالً  ديگر اصالً هيچ جايي باقي نمي
عِ ما است، فقط دفاع، چون اين است برايِ دفا: اين نيست، مطمئن باش، رفيق

نه من، با : کني  از خودمان، مگر نه؟ شايد فکر مي ش احتياج داريم، دفاع که به
 باشم طرف تو، من ام که برايِ  گيريم من ام که آمده: گويم ت مي اين حال، من به
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که ، من ام )دارم نه، رفيق، نگفتم که احتياج (امشب به اتاقي احتياج داشته باشم 
جورها نيست که هميشه اويي که   من بده، ولي اين  به رفيق، آتش: باشم خواسته 

ها هم قَوي به نظر  تر باشد، زودي هم ديدم که تو همچين شود، ضعيف نزديک مي
ها هم محکم، درحالي  پيچيدي، واقعاً نه همچين جا که خيس مي آيي، از همان نمي

آورم کساني را که  جا مي ش، من يکي به هکه من، با وجود اين، بنيه دارم، تاز
شان مخصوصاً،  ها هم قوي نيستند، با يک نظرِ ناقابل، از طرزِ راه رفتن همچين

شان، طرزِ  فقط از همين طرزِ ناچيزِ راه رفتن، عصبي، مثلِ تو، با آن پشت عصبي
ش اشتباه  هاشان، عصبي، يک چيزي تويِ رفتار که درباره دادن شانه تکان
هايِ ظريف درست شده، نه  طور که از خط شان هم همين کنم، از صورت نمي

يک چيزِ نامحسوس تويِ صورت : ، مثلِ تو!ش عصبي شکسته نه هيچي، عوض
روند،  وتاب راه مي کنم، حتي وقتي که با پيچ ش اشتباه نمي که آنجا ديگر درباره

وبست، صاف  چاک هايِ بي  دبوريهايي پر از عصب،   ها، اما پااَنداز  به طرزِ پااَنداز
ش  وتابي به جور درسته، پيچ از شکمِ مادر درآمده، با آن قدوباالشان، همين

جور حالت عصبي  دهند انگار هيچ اتفاقي نيفتاده، زيرِ باران، اما من زودي اين مي
يِ اين چيزهايي که عصبيت  کرد ـــ چون همه شود الپوشاني  بينم که نمي را مي
توانند الپوشاني کنند،  ها مادرهاشان را نمي   آيد، دبوري ، صاف از مادر مياست

بندي و  ش من بيشتر خون ام، استخوان حاال هر چقدر هم که زور بزنند ـــ عوض
کند،  م نمي وقت ناراحت آيد، اعصاب هيچ يِ اينهايي که از پدر مي عضله، همه

ش را به زورِ  بود که اعصابش، حسابي قُرص بود، يک کسي  چون پدرم، عوض
ش کند، مردي  تواند ناراحت کند، که هيچي نمي خطي نمي فکر کردن خط

جالّد، من : زد شد صداش  پارچه استخوان، عضله، يک مرد خوني اصالً، مي يک
جالّد، درست برايِ همين هم هست که من : زد شود صدام  چنين، مي هم به هم



 ٧ 

ها و ارتش هم   که اآلن هست، پاسبانها و سنديکاهايي را سياست و حزب
يِ اينها، زيادي  خواهم، همه اند، اينها را نيست که مي شان سياسي  روش، که همه

چسبانند به کارخانه،  هاشان زودي تو را مي اند به خاطرِ کلّه، آنها با کلّه قروقاطي 
شان عاقبت تو را  ولي به هر جهت، همه! کارخانه هم، من يکي، هرگز

: گويم، اين است که اين فکري که من به تو مي بانند به کارخانه، در حاليچس مي
ت  بعداً براي(المللي  المللي ـــ خيلي مهم است، سطحِ بين يک سنديکا در سطحِ بين

، ـــ اما )ش دهم، من خودم هم، مشکل است واقعاً خوب فهميدن همه توضيح مي
ده ام برايِ دفاع، اينجا ديگر سياست اصالً نه، فقط دفاع، من يکي ساخته ش

شوم اويي که مجريِ حکم است، تويِ سنديکايِ  دربست در اختيار ام، مي
شان،  هايِ مادر راست پسر بنيه، يک هايِ بي  الملليِ خودم برايِ دفاع از دبوري بين

چرخند، تنهايِ  کند و مي شان مي  هايِ پر از عصب که کرمکي با رفتارهايِ پااَنداز
هايِ محتمل ـــ و درست اينجا است که  ها، وسط شب، با خطرِ ابتال به بيماريتن

يک : فايدگيِ مادرِ خودت  کن به بي بينم، نگاه فايدگيِ مادرهاتان را مي من بي
کند، سرِ هر چهارراهي، زيرِ يک  ت مي دهد، بعد وِل ت مي دستگاه عصبي به
بينم که اصالً بدگمان  آخر دارم حسابي ميبنيه، بدون بدگماني،    باران کثافت، بي

اي که داري، بدگمان نيستي، با اين حال نه   يِ ريز و عصبي نيستي، با وجود جثّه
دانم  رسند، من، خوب مي ت نمي ها اينجا نيستند و به حساب خيال کني کثافت

  ه داده شد، کم ماند م شويم، همين اآلنه، همين من، ترتيب شان رد مي که از بغل
جا آنها را  بود سرم کاله برود، بدون بدگماني مثلِ تو، اين است که حاال همه

تواني  هايي که مي زنند، بدترين کثافت  مي بينم، اينجا هم هستند، به ما دست مي
راستش : کنند اي را که داريم برايِ ما درست مي ها اين زندگي تصور کني، همان

، که قايم شده اند آن باال، باالدست اند کردم نامرئي  من يکي، گمان مي
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ها و  کُش يِ آدم چي، با قيافه کارها، باالدست وزيرها، باالدست همه صاحب
هايِ واقعي نيست مثلِ مالِ  هايي که قيافه متجاوزهايِ جنسي و فکردزدها، با قيافه

ايِ کاره هايِ درکمين، تبه روها، چپاننده يِ کش جرگه: تو و من، اسم هم ندارند
هايِ فني که  يِ کوچک کثافت گر، فني، جرگه اعتنا، حساب کيفرنديده، بي

، کارخانه و ببنديد !)کارخانه، من، هرگز(، !کارخانه و خفه: گيرند تصميم مي
، کارخانه، خفه، حرف آخر )م را وا کنم چي؟ حاال اگر من پوزه! (هاتان را پوزه

هايِ   با آنها است، گايندههم با ما است ـــ راستي هم که حرف آخر
گيرند، از باال، همه با هم متشکّل،  شمار که برايِ ما تصميم مي انگشت
من، ! المللي المللي ـــ سطحِ بين شان فني در سطحِ بين کاسه، همه گرهايِ هم حساب

المللي،  مهم است، سطحِ بين: المللي فکرِ من، يک سنديکا است در سطحِ بين
، کارخانه است، يا ! شده ايم مان گاييده هم ـــ، ولي فعالً، همهد ت توضيح مي براي
ترين وزشِ  که اصالً به باد بروي با کم که الغر شدن، مثلِ تو، مثلِ من، جوري اين

ها دست آنها است،  خانه که وزارت آيد وقتي آخر از من و تو چه بر مي: باد، چون
ها، مترو، نور، باد، و اگر  هکارها، خيابان، چهاررا ها، ارتش، صاحب پاسبان

توانم  يِ اين چه کار مي توانند از همان باال ما را جارو کنند؟ من عليه بخواهند مي
بکنم جز داشتنِ فکرِ يک سنديکا؟ ـــ تو اصالً بدگمان نيستي، همين تو، مثلِ من 

ن، کم که همين اآلن اينجا اند، پا پِيِ ما اند، رفته اند پايي تا ساعتي پيش، درحالي
هايي که تو بتواني تصورش را   بشود، چون بدترين کثافت م داده مانده بود ترتيب

کنند، آخ،  گيرند و وسايلِ عجيبي استفاده مي بکني اَشکالِ عجيبي به خودشان مي
وپوزشان ببيند، اگر  چي را تويِ دک ها، صاف، که آدم همه اگر مي آمدند، همان

 بزند، اما  وکار دارد، بعدش هم بتواند کتکشد آدم فوري ببيند با کي سر مي
  هايي به کنند اين است که خودشان را با چنان قيافه هايي که ازش استفاده مي راه
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ها  گذاري بدترينِ لکّاته مالند که ديگر نشود رمق داشت، جوري که مي ما مي
زد؟  شود حدس  جوري مي بکُند توت اصالً بدون هيچ سوِء ظني ـــ ولي آخر چه

ها  جوري توانستم تصور کنم، البد همين اگر مي: توانستم من يکي که نمي
: ش که رفتم طرف ش وقتي جوري که ديدم کردم، درست همان ش مي اختراع

شکن، حاال خيلي هم  و وبرق و پرچين بنيه، پاک طاليي، با زرق ريزنقش، بي
 الزم بود تا آدم باورش اي که وشکن نه، خيلي هم طاليي نه، درست به قاعده چين

آتش : ش شدم ش راه نيفتد، وقتي هم که نزديک کند، که ممکن نباشد آدم دنبال
ش  شود اختراع کنند که فقط مي هايي نگاه مي نداري، لطفاً، رفيق، ببخشيد، چشم

  شان کنم، تا خلسه زنند که اگر خودم اختراع جوري هم برق مي کرد، دقيقاً همان 
افتد، اما   يک شبي که پاک قُرق است و هيچ اتفاقي نميبروم، آن هم تويِ

هايِ ديگري هم هست، با وجود باران، با وجود اين نورِ کثافت و شب که  شب
جور   پلکند ـــ آن هم نه فقط يکي، همين جا را پر کرده، دخترهايي که وِل مي همه

 يکي، نه خوشگل تر از آن اتفاقي، بلکه چندين تا پشت سرِ هم، يکي خوشگل
  ت  کني، اصالً خوشگل جوري که ممکن نيست، که خل جوري که تو تصور مي

کنند، ساعت به ساعت هي دخترهايي که  ترت مي  کنند، ساعت به ساعت خل مي
کند  گيرد آدم بنا مي شود، اوج مي داند کي قطع مي  نيستند، آدم نمي اصالً ممکن
کند چون يک همچين دخترهايي   تصوري نمي رفتن، آدم ديگر هيچ تويِ خلسه

تواند بهتر  کند که هنوز مي ، وقتي هم که آدم آخرش باور مي!روند جلوت رژه مي
هو  تر هم بشود،  يک شان خل  کردن به  تواند با نگاه هم بشود، که آدم مي

 کرد دويد  چي را ول که ديگر بايد همه شود،  يکي پيداش مي شان مثلِ همان يکي
يِ  پولي همه رود که باران و بي که يادت هم مي ش، ردخور ندارد، درحالي بالدن

ش بشوي، با آن موهاش،  امتيازها را ازت گرفته، ناچار اي بدوي نزديک
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رفيق، : وشکن خيلي هم نه ش، حاال چين بنيه هاش، حالت بي شان هم چشم پايين
ينجا است که منتظرِ ما ـــ ا! رفيق، رفيق:  است ـــ موضوع درست همين! رفيق

کاش : رود  کاله مي آدمِ روزگارترين اند، اينجا است که سرمان مثلِ احمق
،  طرفي است، که يک لکّاته بوده ـــ بيا با من، ملوس توانستم بدانم که آن مي

توانستم  کرد، من هرگز نمي  باز نمي رويم شکارِ موش ـــ، اگر دهن امشب، مي
قبالًها، کار که ( چيزها بلد است باال بياورد بفهمم که همچين دهني چه

پلکند، در اصل  ها ول مي کردم که همه، دخترهايي هم که شب کردم، فکرمي مي
 زد، که مسئله فقط اين است که  شود باشان حرف مان به هم شبيه ايم، که مي همه

را ها  يِ گاينده هايي که قيافه يِ کوچک کثافت جز جرگه  کني، همه به جرئت
طرفي شده اند، ديگر هرگز  کنم که همه رفته اند آن دارند، اما حاال ديگر فکر مي

، او، دختره، من را )شوم  بشوم، ديگر هرگز خل نمي  دوم پِيِ دختري که خل نمي
همه شبيه هم  مان را اين آورد، آن هم فقط به خاطرِ اين نور که همه جا نمي به

: ـــ! ماني ، بعدش هم تو با من مي کنيم، ملوس ر مي شکا رويم موش کند، ـــ مي مي
 بود آنجا  يِ عجيبي که من را برده گويد، تويِ کافه حاال اين را چسبيده به من مي

يِ شب را با من باشد، من را ببرد  ش چسبيده به من، حسابي آماده که همه دست(
که از شنيدن  بود، ردخور ندارد، پيش از اين ش آمده  ش، از من خوش به اتاق

هام عصباني بشود، از هم  که از حرف ش عصباني بشوم، پيش از اين مزخرفات
دانست من کي ام  که نمي ، اما عجبا نه مگر اين)يِ اينها بود و همه مان آمده  خوش

م گفت، پس من هم بايد جزش به  ـــ نيرويِ جديد ما ايم، اين است چيزي که به
برد،  ش که آدم را به خلسه مي آمد، به خاطرِ نگاه نميآمدم ـــ، من بدم  حساب مي

هايي گرفته، همه را فرستاده اند  المللي همچين شکل ولي بدترين کثافت فني و بين
 نزنند،  آن طرف ديگر، حتي دخترهايِ باورنکردني را که فقط اگر حرف
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م  يي که بهداشت از چيزها برم   کنند، ولي او، من ترس  توانند آدم را خل مي
توانستم جلويِ خودم را بگيرم  گفت، نمي م مي گفت، از طرزي که آنها را به مي

 ـــ  يِ عجيب ـــ بيا با ما، ملوس آورد، تويِ اين کافه جام نمي چنان به نشنوم، هم
، اگرکه درست به موقع از ين آدمِ روزگارتر رفتم، مثلِ احمق بسا باشان مي چه

که کي ) زه بلندتر از آن چيزي هم که مايل بودم گفتمتا(م در نرفته بود  دهن
رفيق، اين است چيزي که من ام، خارجي، خود من، عضوِ سنديکايِ : هستم

کنم  ش مي ت داغان ت را يا خودم براي المللي و باقي چيزها، فعالً هم ببند دهن بين
يرهايِ گ هاش دوروبرش نبودند، موش ش اگر دوست کردم براي ش هم مي ــ داغان

، من، تنها، خارجي در مقابلِ مجهزشب، يک گروهان ملوسِ سر تا پا  جمعه
 تويِ چه هچلي انداخته ين آدمِ روزگارتر يِ آنها، آخر خودم را عينِ احمق همه

که  بود، ولي اگر دختره، پيش از اين بودم؟، با اين نور که من را به اشتباه انداخته 
کرد به آواز خواندن  م در بيايد، بنا مي موقع از دهنيِ اينها اجباراً درست به  همه

) چون به من بدگمان که نبود(يِ اينها  چي؟ اگر به جايِ باال آوردن همه
م بخواند،  توانست هر آوازي براي زد چي؟، مي م مي هاش را به آوازخوانان حرف

ان زنگ خاطرِ هم چي موافق بودم، فقط به نبود، من با همه هيچ کاري ازم ساخته 
دارِ هر  کردم کي ام، طرف خواند، پنهان مي صدايي که البد داشت اگرکه آواز مي

، هرچي  ها، غرب طلب ها، سلطنت شدم، نيروهايِ جديد، فاشيست چيزي مي
المللي، اصالً هماني را  روهايِ بين يافته، کش هايِ سازمان ، گاينده ِ موش شکارچي

خواست،  کردم که او ازم مي ا شکار ميخواست، هر کسي ر گفتم که او مي مي
به اين خاطر که خوشگل بود جوري که اصالً ممکن نيست، به خاطرِ چيزي که 

داد، به خودمان، بعد از شکار، به خاطرِ اين که باعث شده بود ول  ش را مي وعده
خواند، البد بايد عجب طرزِ  چي را بدوم، و اين که اگر آواز مي کنم همه
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بستم؟ اگر  هام را مي کردم؟ راه گوش ، چه کار بايد مي!خواند خصوصي مي به
کردم؟،  کردم؟ فرار مي م چي، چه کار بايد مي گذاشت دمِ گوش هاش را مي لب

توانستم بکنم؟  وقت چه کار مي گذاشت رويِ پام، آن ش را مي اگر دست
را گير بريدم؟ از اين طريق است که آدم  آنجايِ خودم را مي: ش؟ يا بريدم مي
ش، حتي از اين  ، اين است که بايد بستين آدمِ روزگارتر اندازند، مثلِ احمق مي

، ماها، !دهد  بگايندش  باشد که وا نمي  کرد، تا آدم مطمئن هم خود را محروم
: ش  کنيم و سفت ببنديم چي محروم ها، بايد خودمان را از همه رفيق، ما خارجي

  يِ سنديکا، اين است که آدم جلويِ سيخ  بارهفکرِ اصلي، در مورد فکرِ من در
چي توسط  که همه جا، تا وقتي کردن خودش را بگيرد، برايِ هميشه و در همه

ها را دراختيار دارد،  خانه شود که وزارت يِ کوچک مخفي رهبري مي جرگه
 هايِ طالييِ کوچولوهايِ با مو  ها را، ارتش را، کار را، تا حتي لکّاته پاسبان
تواند باور بکند  اي که آدم نمي بنيه وشکن را، آن هم تازه با حالت چنان کم پرچين

 کردن و کيف کردن را  اما مثلِ همه رفته اند آن طرف ديگر، بايد جلويِ سيخ
گرفت حاال به هر قيمتي، چون اينجا است که در کمينِ ما اند و البد ما را 

که پيروز  ها، تا وقتي يِ راه  امکان و از همهيِ نيرومان تا حدّ گايند، با همه مي
المللي سرانجام پيروز بشود،  يِ سنديکايِ بين که فکرِ من درباره بشويم، تا وقتي

ها و   ها، ملوس  ها، خيابان، لکّاته چي مالِ ما خواهد بود، کافه وقت همه آن
ست که کيف ها ا کُلّ و کلِّ آسمان، آن وقت نوبت موش شان، زمين به تجهيزات

کنند، رفيق، نوبت ما خواهد بود، و من، جالّد، مني که از استخوان درست شده 
ام، از عضله و خون، منِ از هميشه محروم، از هميشه مجبور به خودداريِ خودم،  

کنم، همه  وقت خودم را محروم نمي رسد، آن وقت ساعت کتک زدن من مي آن
شان را پيدا  م؟ همه کردند به يي که تف ميگردم، کجا اند حاال، آنها جا را مي
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شان  پوست: کنم، چون ديگر دوران ما خواهد بود که خودداري نکنيم، رفيق مي
آيد، هر چيزي  را بِکَنيد، حاال سيخ کنيد، کيف کنيد، هر کاري که ازتان بر مي

جاشان، آب ببنديد به آن  که اين همه مدت جلوش را گرفتيد، بِکُنيدش به همه
شان، اينهايي که بينِ  هايِ قشنگ لوکس وپوز شان و آن دک کُش وپوزهايِ آدم دک

وقت،  بردند، ـــ اما آن کردند و اين همه مدت از ما کيف مي خودشان کيف مي
زنان، به يکي  زنان و باز گشت گشت اگر جايي بر خورديد، : گويم اين را هم مي
کوچولوهايِ  ها، به يکي از اين عصبي زهايِ لُخت مثلِ مالِ پااَندا از آن شانه

دفاع،  راست از مادرشان در آمده، که گذاشته اندش سرِ کُنجِ خيابان، بي يک
چرخد، در چنين صورتي،  ها مي خورد و هنوز به طرزِ پااَنداز دليل، که قل مي بي

اي است که بايد  ش نداشته باشيد، اين هم هنوز بچه وِل کنيد، نزنيد، کاري به
دهم، اين ديگر  ت اطمينان مي  کرد، ـــ اين است فکرِ من، و اين، به زش دفاعا

کار، اگر اتاق ندارم که  کشد، حتي اگر فعالً تقريباً بي پول ايم، بي طولي نمي
که تو، فعالً، بهتر است که بدگمان باشي، و اگر ازت  امشب بخوابم، و اين

دانم،  نمي: بدهي ، جواب اي که با تو است؟ کي است اين خارجي: بپرسند
ش، کسي است که تويِ خيابان  شناسم نمي: دانم، و اگر اصرار کنند، بگويي نمي

پيچيدم سرِ کُنج، اتاقي ازم خواست که شب را سر کند،  م، وقتي مي آمد طرف
ش، چون خوب ديدم، از دور،  يِ شب، قبالً، هرگز نديده بودم حتي نه برايِ همه

 کرده سرِ کُنجِ يک خيابان که يک  اي، يک جور دبوريِ وِل که تو هنوز يک بچه 
دوم، يک بار، دو  ش که مي دهد، بعد دنبال بردش و پرش مي خرده جريان هوا مي 

بار، سه بار، ديگر هيچي نيست جز خيابان خالي و باران، اين است که، اين بار، 
:  کردم م، خودم را آمادهت کنم، هيچي را به تصادف وا گذار نکرد نخواستم گُم

کردم  م را سد کنند، باشان توافق کردم، وانمود مي ها راه شدم که احمق مانع مي
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وپالهايي که به هم  ، ـــ پرت دهم، موافقِ همه پالهاشان گوش مي و به پرت
انگيز، اصالً  گويند، آنجا بيرون، هر شب، با وجود اين باران کثافت و نورِ غم مي

ها، اگر هم   عجيبي اند که هيچ جا وجود ندارند جز تويِ ذهنِ احمقهايِ پرنده
ش  دهد، از همه رنگ  باشد، نظرِ خودش هم را مي شان موافق آدم بخواهد با همه

يِ  کردم، با نظر دادن در باره کند، اين است که من هم اختراع مي اختراع مي
ام، مسائلِ خاص، مد، شان خارجي ام، مسائلِ ع کردم که براي چي پنهان مي همه

کردم به باد، هميشه  م را مي سياست، خوب هم هوايِ خودم را داشتم، پشت
آيم طرف  که مي م را از دست ندهم وقتي کردم به باد که هوش و حواس پشت مي

کردن جهت باد،  تر از حس چه چيزي آسان: گفتم تو، در ضمن به خودم مي
م را  توانست پته جاد نکنند، ـــ هيچي نميشان به طرف آن که مانعي اي گذاشتن

 کرده بودم حسابي، حسابي  ش  م را الپوشاني رويِ آب بيندازد، دودولِ خارجي
  م گرفتم که شاش ها رويِ زيپ، جلويِ خودم را هم مي ش، دست گرفته بودم
ش، از  م بيفتد رويِ آب با آب دادن به ترسيدم پته جوري، مي نگيرد، اين

 ام، بدون هيچ  شان خارجي آوردند که براي م مي جا وقت به ي، چون آنهواي سربه
يِ  دهد و از همه راه نجاتي، ولي فعلني تويِ اين نورِ عجيبي که هيچي نشان نمي

کند با نگاه مشابه و  ها برادرهايي درست مي ها و خيابان هايِ کافه اين وراج
کند اويي را  ري که اصالً پنهان ميفکروذکرهايِ مشابه هوايِ خودم را داشتم، نو

يِ آنها خارجي بودم، نگاه  که فکروذکرش جايِ ديگري است، مني که برايِ همه
م را هم مثلِ مالِ آنها کرده  کرد، پشت وجو مي مرموزِ من فراتر از آنها را جست

مست، فکر  بودم به باد، خندان و موافق، درجا از فکروذکرهايِ اختراعي نيمه
ت، دويدم،  ش کنم، تا ديدم مالِ من جايِ ديگري است و بايد مخفي: کردم مي

 کرده بودم، خودم را طرف  نشد، خودم را آماده دويدم، دويدم، ولي کسي مانع 
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که تفاوت خودم را پنهان  داده بودم در حالي شان گوش  آنها قرار داده بودم، به
ند، اما من ديگر تا آنها به ک شان مي کرده بودم، اين بود که فرارِ من متعجب 

آورند خارجي ام،  جا مي که به خودشان بيايند، کُنجِ خيابان ام، وقتي
کنند تا  کنند، درحالي که خودشان را هم آماده مي م مي  پالهاشان را حواله و پرت

 بيندازند، آن پايين، همين ساعتي پيش، ولي من ديگر آمده  جايِ ديگري گيرم
مست ام،  پيچي کُنجِ خيابان، ببخش، نيمه ت مي ديدم: گفتم بودم طرف تو، مي

گردم پِيِ  م را از دست داده ام، مي نبايد سرووضعِ خوبي داشته باشم، ولي اتاق
زودي ديگر مست نيستم، پنج  اتاقي فقط برايِ امشب، مدتي از شب، چون به

ه مهلت گفتم که مست بودم و پنج دقيق خواهم، ـــ داشتم مي دقيقه مهلت مي
ش پيشِ تو که ديگر  وپال، نصف ديگرش همه خواستم، نصف کلّه پر از پرت

که قروقاطي بودم، هنوز، از مد، از سياست، از  ت کنم بس کردم نگاه جرئت نمي
يِ عجيبِ خيلي کوچولويي بود  کردم، مزدم، همين من، پرنده مزد ـــ کار که مي

پريد و  کردم يکهو مي ا در را باز ميکردم، چون ت ش مي گشت و حبس که بر مي
ش  ماند که باقيِ مدت حسرت گشت، همين برايِ من مي وقت هم برنمي ديگر هيچ

توانستم خودم را متقاعد  چنان نمي کنم ـــ، ولي هم را بخورم، حاال، ديگر کار نمي
بکنم که تويِ صورت آن کسي نگاه کنم که خالصه بازوش را گرفته بودم تويِ 

نشينيم پولِ قهوه  وقت مي م بپرد، آن خواهم که مستي پنج دقيقه مهلت مي: م دست
يِ پشت سرم، باقيِ چيزها  رويِ خودم، رو به آينه ش روبه نشانم دهم، مي را من مي

انگيزي  هايِ غم ، باران کثافت، نورِ کثافت، ولگردهايِ احمق و رنگ هم فراموش
کنم، با وجود  کنم، جرئت مي ش مي نگاهوقت  که آنها تويِ سرم کرده اند، آن

يِ  شوند، با وجود همه هايي که خشک نمي موهايِ هنوز خيس، با وجود لباس
گردم  هايٍ خودم را باز به دست بياورم، ـــ مي اينها منتظر خواهم ماند تا قابليت

 ١٦ 

 از خواستم: کنم پِيِ اتاقي برايِ مدتي از شب، چون مالِ خودم را ديگر پيدا نمي
ت، به هيچ قيمتي حاضر نبودم از يکي از  که کُنجِ خيابان ديدم ش همين تو بخواهم
حتماً به (گشتم، اگرچه شبيه آنها نيستم  هايي بخواهم که باشان ول مي اين احمق
که  گشتم، در حالي شان ول مي ، ولي به هزار دليل بود که با)خورد چشم مي

داشتم تا ديگر با يک   اتاقي مخفي نگه ميهميشه نصف خودم را برايِ گشتن پِيِ
م، مجبور به  ميخ نشده باشم توش، مجبور به مخفي کردن خارجي بودن  احمق 

هايِ فرانسوي با  يِ اين احمق حرف زدن از مد، سياست، مزد و غذا، همه
شان حتي زيرِ باران از لُمباندن حرف  هايِ مشابه هايِ مشابه و فکروذکر وپوزه دک
کردم، برايِ اين که بعدش  نند، پشت به باد و هي از لمباندن، من هم تأييد ميز مي

خورم،  خورم، مني که هيچي نمي آزاد باشم بدوم، بدوم، بدوم، مني که غذا نمي
کنم تا بتوانم  شوم، مني که خودم را سنگين نمي تر مي که روز به روز دارم سبک

وار  هايي که حلقه ش، فراتر از لُمباننده گردم پِي مخفيانه بگردم پِيِ چيزي که مي
کردم، خودم را  کردم، تأييد مي ها، تأييد مي اندازند، بيرون، تويِ کافه لنگر مي

زنند، درحالي که باد را پشت  ش را مي کردم از غذاهايي که آنها حرف مست مي
کي  کند اگر قايم بود بلندم لرزاند، ممکن هم  کردم که من را مي خودم حس مي
وپالهايِ عينِ  پرکرده با پرت چسباندم به پرخورهايِ شکم خودم را نمي

شوم،  که دارم سبک مي توانست من را با خودش بِبرد بس شان، مي  ساچمه
که  ها وقتي کرد سرِ کُنجِ خيابان جوري که جريان هوا ناپديدت مي همان

 اي،  دم که تو هنوز بچهدي ت، يک بار، دو بار، سه بار، از دور خوب مي ديدم مي
 کردم، باد کَندم از جا و من دويدم، ديگر چندان  چي را ول اين است که همه

سرعت تو، اين بار بدون مانع، تا عاقبت به تو  کردم رويِ زمين ام، به حس نمي
که   چون دوم، که مي م نگيري، مرد، جايِ يک کوني چون عوضي: نزديک بشوم
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که  زنم بدون اين گيرم، بات حرف مي ت را مي ويِ رفتنگيرم، جل ت را مي دست
ت، مرد، که اين را  شناسم ش هم به قدر کافي مي جوري ت، اما همين واقعاً بشناسم

 دارم، ـــ  توانم برايِ خودم نگه به تو بگويم ـــ يک دختر رويِ يک پل ـــ نمي
 نزديک کسي کند که بدون ريخت مرتب ش، مگر يک کوني جرئت مي تازه

، سر و    بيني ها و موهايِ خيس؟ حاال است که من را اين جور مي بشود، با لباس
، از همان نظرِ اول حسابي فهميدم که تو از )گذرد ولي مي(جا نيست  م به وضع

دانم، اسمي  ش را نمي اسمِ واقعي: زد شود بات حرف  قماشِ درستي هستي که مي
جوري  گويم چه  نبود، اين است که من هم نميم گفت مالِ خودش که دختره به

داند کي با کي خوابيده، تمامِ شب، رويِ  به وجود آمده بوده، هرگز کسي نمي
هاش هنوز آنجا هست، آنجا، رويِ  يک پل، درست وسط يک شهر، نشانه

بيني که خم شده  کني، شبي بر حسبِ اتفاق، دختري مي جايي گردش مي: سنگ
ت  گردد، به شوي برحسبِ اتفاق، دختره بر مي يک ميپاک رويِ آب، نزد

م نگو،  م نگو، مالِ خودت را به م ماما است، مالِ خودت را به من، اسم: گويد مي
: گويد ت مي رويم کجا؟ به مي: گويي ش مي گويي، به ش نمي ت را به اسم
ر که ماني اينجا، تا صبحِ سح مانيم اينجا، نه؟ پس مي خواهي برويم کجا؟ مي مي

کني تو؟ چه  کي اي تو؟ کجا زندگي مي: پرسم يِ شب مي ديگر برود، همه
گويد، در حالي که  بينيم؟ مي کني؟ کي باز همديگر را مي کني؟ کجا کار مي مي

يِ  اي به کناره روم از کناره کنم، مي ش نمي هرگز ترک: خم شده رويِ رودخانه
روم باال و بر  يِ ديگر، کانال را مي پيادهديگر، از يک پلِ عابرِ پياده به پلِ عابرِ 

بندها،  کنم به آب ها، نگاه مي کنم به کرجي گردم به رودخانه، نگاه مي مي
ها و  شوم روش، من، جز رويِ پل نشينم لبِ آب يا خم مي گردم پِيِ ته آب، مي مي

شم، توانم جايي را دوست داشته با توانم حرف بزنم، جز اينجا نمي ها نمي کناره
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گردم کنارِ  يِ شب هم بر مي تنگ ام، همه يِ روز دل جايِ ديگر مثلِ مرده ام، همه
وقت گذاشت رفت و من هم  کنيم تا روز بشود ـــ، آن آب، همديگر را ترک نمي

ها، پر از جمعيت و پاسبان  صبح، رويِ پل(بخورم  که جم اين گذاشتم برود، بي
ش  ش نيست و من هم مالِ خودم را به مِ واقعي، تا ظهر ماندم وسط پل، اس)است

داند کي کي را دوست داشته، يک شب، درازکش  کس هرگز نمي نگفتم، هيچ
شود ماند، بي حرکت، وسط  ظهر، پر است از سروصدا و پاسبان، نمي(رويِ پل 
دارم، ماما  ت  ماما دوست: وقت تويِ روز، رويِ ديوارها نوشتم ، آن)يک پل
يِ ديوارها، تا ممکن نباشد که آنها را نخواند، رويِ  دارم، رويِ همه ت  دوست

: وار دويدم يِ روز، ديوانه يِ شب، پلِ همان شب، همه  بود، ماما، همه پل خواهم
ماما، ماما، ماما، شب هم وسط پل منتظر : وار نوشتم برگرد ماما برگرد، ديوانه

يِ ديوارها را، تا ممکن  که روز شد، باز ديوارها را از سرگرفتم، همه  همينماندم،
بارِ ناقابل،  بار برگرد، يک برگرد رويِ پل، فقط يک: نباشد که به آنها برنخورد

ت، ماما ماما ماما ماما ماما ماما، اما گُه به زندگي، عينِ  برگرد يک دقيقه ببينم
ها را گشتم،  يِ پل و شب، سه شب، بيشتر، همهها منتظر ماندم، يک شب، د خل 

از اين يکي دويدم به آن يکي، هر شب چندين بار، سي و يک پل هست، 
نوشتم، ديوارها همه پر بود،  ها را که حساب نکني، بعدش هم روزها مي کانال

بسا   باشد، ولي گُه به زندگي، نيامد، چه هايِ من را نخوانده ممکن نيست نوشته
ها را  يِ پل م نيايد، اما من ادامه دادم رويِ ديوارها نوشتن، ادامه دادم همهديگر ه

ها را که حساب نکني، ديگر هرگز پيداش  گشتن، سي و يک پل هست کانال
م را خراب  ، روحيه ها طور خميده رويِ آب، حاال هم، من، اين ماجرا نکردم، آن 

کند، زني  پيدا مي  وقتي زيادي بيخ کند چي را قروقاطي مي کند، چون اينها همه مي
تر  کند، اگر آسان  پيدا مي شناسم که مرد از اين چيزهايي که زيادي بيخ را مي
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م را خراب  مردند، روحيه ها مي بود، فقط تعدادي که احتماالً از اين ماجرا
ش  رفتند، اگر ترسي از راه ش مي  ش وجود داشت تا ته کند، تعدادي که اگر راه مي

تواند  گذرد، خيلي مي وقت يقين که ندارد ازش مي وجود نداشت، آخر آدم هيچ
که اگر روزي راه الکردارِ ماليمي اختراع بشود که در اختيارِ   بکشد، و اين طول

هايي مثلِ اين، که  افتد سرِ ماجرا وقت قتلِ عامي راه مي همه هم گذاشته بشود، آن
 عامِ حسابي، ردخور ندارد، مثلِ آن زنه که کند، يک قتلِ  پيدا مي هي بيشتر بيخ

کَند،  رود قبرستان کنارِ قبرها را مي اصالً پاک رفت چون خاک خورده بود، مي
خورد ـــ اين جور  ها را، مي ته هايِ ته هاش، آن خاک دارد با دست خاک بر مي

وچِل  لبکند، خ بکند، اگر آدم خودش را وِل  ها، اگر آدم به خودش گوش  ماجرا
: ها است ها، خاکي که چسبيده به کفن که خاک قبرستان کند آدم را ـــ، چون مي

کني، تو که اين عادت عجيب را داري که همه چيز را  ها را سرد مي تو که مرده
که بشود ديگر ازش برگشت، سرد کُن  ها بدون اين ته يِ آن ته سرد کني تا همه

 کرده  ش تعريف ــ، آخر کي براي! ي را که من امبار برايِ هميشه اين خل پس يک
گيرد؟ برايِ اين خلِ جنده که انقدر خاک خورد تا پاک  بود که اين کَلَک مي

که چنين  ش، ـــ اين رفت، همان وسط قبرستان که من خودم آنجا حسابي ديدم
ديگر يِ  کند، حتماً يک پيرجِنده م را خراب مي  باشند، روحيه داده کَلَکي يادش 

ـــ ولي همه ! که شگردها را بلد است ـــ يک قتلِ عامِ حسابي، کامالً در آرامش
به جايِ خاک يک گَرد سبک، (شد  ش اختراع مي  خورند، اگر راه که خاک نمي

 کند آدم را   نکند، مجاني برايِ همه، که راحت  ش را حس  که آدم پايين رفتن
ترين ماجرا  وقت هرکسي به محضِ کوچک آن) کند  پيدا مي وقتي که ماجرا بيخ

ترين ماجرا، آن  بکند، کوچک شود، چون، اگر آدم خودش را وِل  سرد مي
کنند حسابي، با اين حال،  ت مي  کند، قاطي  پيدا مي هاش بيخ ترين کوچولو

 ٢٠ 

کنم، طرف يک جنده بود که من ديده  ت تعريف مي يي که من براي ماجرا
يِ چهارم، بعدش  اي تويِ طبقه شان، دمِ پنجره نش، يک شب، تويِ خيابا بودم

شود چنين چيزي را از يک جنده باور  کردم، تا قبرستان، چطور مي ش هم  تعقيب
دهم، اين است که  ت مي شوند، بعداً پنجره را نشان کرد، حتي آنها هم خل مي

 بابِ ميلِ :م را انجام بدهم بزنم به چاک من، اآلن، بيشتر موافقِ اين ام که معامله
که دختره بنا کند به حرف  ـــ بزنم به چاک اصالً پيش از اين! تو هست؟ درست

يِ آن چيزهايي را که الزم است  فهمم، وگرنه همه کنم که نمي زدن، يا وانمود مي 
گويد، اين است که من ترجيح  ت مي  کند، همه را به ت را خراب تا روحيه

ـــ، بعدش هم بزنم ! ِ تو هست؟ اُکي مناسب: همم را خوب انجام بد دهم معامله مي
سلنبه، وانگهي، همان يک  هايِ قُلنبه به چاک، راحت، درست پيش از حرف

معامله کافي است تا بداني که چي هست که بداني، بشناسي که چي هست که 
هزار  که بعد از سه  توانم صد هزار سال با زني زندگي کنم بدون اين بشناسي، مي

يِ اول دانستم، برايِ اين  يزِ بيشتري بدانم نسبت به هماني که تويِ معاملهسال چ
ـــ تندي ! ت هست؟ بزن برويم بابِ طبع: است در واقع که من طرفدارِ اين ام

دانيم چي بوده که بدانيم، حاال   چاک حاال که ديگر مي به کارمان را بکنيم بزنيم 
ازش فکري داشته باشيم، با توجه به شده  که ديگر فکري داريم از چيزي که مي

کني؟ چطور  ش دارم، چون، مرد، چه خيال مي که من فکرِ خودم را در باره اين
 باشد؟  که آدم باش خوابيده يِ دختري داشت بدون اين شود فکري درباره مي

صدهزار سال هم که با يک دختر باشي، تا باش نخوابيده باشي همچنان هيچي 
هايِ  کند، آخر با جمله ت مي  سلنبه که چِل هايِ قُلنبه  ز جملهداني، ج ازش نمي

جوري است، اگر نداني  ش چه داني اگر نداني قبل سلنبه چي ازش مي قُلنبه
زند و درد سر  کشد، آيا حرف مي جوري نفَس مي خورد، چه جوري تکان مي چه
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گويد، جلويِ  آيد و چيزي نمي ش مي کند يا برعکس واقعاً ازت خوش درست مي
دارد فقط برايِ تو و خودش، چي  نگه مي چيز را مخفي  گيرد همه خودش را مي

جوري  که باش خوابيدي چه شود دانست از کسي اگر نداني که بعد از اين مي
ها به  دارد يا بسته، اگر آدم مدت هاش را باز نگه مي کشد، آيا چشم نفَس مي

گذارد تا يک نفَس بکشد،   و مدتي که مينکند آورد گوش  سروصدايي که در مي
ش چطوري است، هرچه مدت نفس  گذارد و حاال صورت ش را کجا مي صورت
  دهي که نفس ش گوش مي تري است و تو هم بي حرکت به ش طوالني کشيدن

کند،  ها را باز مي که چشم ، اما همين شناسي يِ چيزهاش را مي بکشد، بيشتر همه
کند به  کند و بنا مي ت مي ش، نگاه دهد رويِ چانه ند، تکيه ميک سرش را بلند مي

بيني که  کند و تو توش مي ش را باز مي کشيدن مثل هر آدمِ ديگري، دهن نفس
وقت من، طرفدارِ اين ام  شوند که بزنند بيرون، آن سلنبه آماده مي هايِ قُلنبه جمله

ها  شب، تويِ خيابان جندهـــ، اما آن ! درست؟ درست: که بزنم به چاک و همين
کردم،  کردم و فرداش کار نمي که هنوز کار مي شب  من تنها بودم، يک جمعه

يِ پاک چِل  يِ يک جنده را با قيافه هو سروکلّه کنم، يک وقت سرم را بلند مي آن
اي را  خواهي بروي آنجا ببيني پنجره يِ چهارم، ــ اگر مي يِ طبقه بينم دمِ پنجره مي

م را  روم آنجا، روحيه ، من تنهايي نمي رويم ببيني زنم، با هم مي  مي رفکه ازش ح
ها بيشتر از  شب که از جمه اين خصوص شبي مثلِ امشب، نه کند، به خراب مي

کنم،  هايِ ديگر ترسي داشته باشم، برعکس، حاال که ديگر کار نمي شب
ي که آدم شب و شبِ بعدش، شب جوري بوده، جمه خورم که چه ش را مي حسرت

بارد اما  وپوزشان مي شان خستگي از دک کند، شبي که مردم همه فرداش کار نمي
خوانند،  کنند و رجز مي شوند، زنجير پاره مي  بيايند، عصبي مي خواهند کوتاه نمي

وپوزِ هم، اينجا، مردها خيلي رجز  زنند که بزنند تويِ دک همش از اين حرف مي
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وپوزِ هم، ـــ کشورِ من،  گذارند تا بزنند تويِ دک خوانند، خيلي هم وقت مي مي
هاش نيستيم، درحالي که  وچانه، ما از آن خجالتي چک زنند، بي زود کُتک مي

ت  خواهي؟ چيزي گفتي؟ چه چيزي مي: کنند اينجا کيلومترها ازت سؤال مي
زني؟، ـــ  م دست مي ت برايِ چي است؟ به کني؟ خنده م مي جوري نگاه است اين

ت، به مدت يک کيلومتر ازت  که بزند تويِ پوزه  بزني، قبل از اين ش دست ر بهاگ
زنم اصالً بدون خجالت،  اي، من، فوري مي زده  ش دست  پرسد که آيا واقعاً به مي
يِ  يِ طبقه کنم به يک پنجره  کني، اما برايِ همين است که نگاه مي تواني باورم مي

که  کند، درحالي ش را باز مي بينم که پنجره را ميوضع  يِ خل چهارم و آن جنده
شود آن  کند، ناپديد مي ش را باز مي اندازد آرام پنجره هايي به پشت سرش مي نگاه

يِ اصالً پاک چِل، يک کُپه لباس هم تويِ  گردد، اما با قيافه ته و بعد بر مي
، با من ترسي ترسي بينيم کجا بوده، اگر خيلي نمي رويم مي هاش، بعد مي دست

ها همه  وقت تويِ خيابان جنده م بزنند، آن زنم اگر حرفي به نيست، من کتک مي
رو، با يک کُت سرخ  افتد پايين وسط پياده اي مي بينند يک شلوار مثلِ کيسه مي

که عينِ چترِ چتربازها شناور است، يک شورت و يک پيرهنِ خيلي سبک 
 تيرِ برق، کراوات هم در حالِ تاب خوردن، کنند به انگاري از ابريشم گير مي

هه که از پنجره خم شده دارد  وضعِ جنده کنند به حالت کامالً خل همه نگاه مي
خورند ـــ حاال لُخت و عور است ها، لُخت و  افتند و تاب مي ها مي بيند لباس مي

چيزي وچِل، اين است  يِ خل ـــ اين هم يکي که خورده به پست يک جنده! عور
رو و باقيِ  کنند رويِ پياده گويند، تويِ خيابان، مردمي که نگاه مي که همه مي

شود چنين  جوري مي خورد، چه  مي چيزها که رويِ تيرهايِ برق عينِ پرچم تاب
شوند،  ها ديگر دارند خطرناک مي چيزي را از يک جنده باور کرد، حتي جنده

 شدن، کجا برويم  ها بدبين ابان جندهفکرش را بکن که همه بنا کنند حتي به خي
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گويند درحالي که  وقت؟ کجا برويم؟ اين است چيزي که همه به هم مي آن
گردانند، ـــ کجا برويم، حاال، کجا  شان رو بر مي زنند و همه هاشان را باال مي يقه

پرسند، انگار که از آن باال باالها مناطقي رويِ يک  برويم، انگاري از همديگر مي
 اند که تمامِ هفته بايد آنجاها باشند و درهاشان هر  شان کشيده قشه براين

: شوند، در غيرِ اين صورت ها يا باقيِ جاها باز مي شب رو به خيابان جنده جمعه
يِ  کنم، همه کجا برويم، راه حلِّ ديگري نيست، من خودم، از وقتي که کار نمي

ها با يک مداد رويِ  آن کثافته ام که   کرد ها را نشان اين سري منطقه
هايِ   کرده اند، منطقه کشي کرده اند و ما را توش حبس هاشان برايِ ما خط نقشه

هايي هم برايِ بلند  هايي برايِ موتور و منطقه يِ هفته، منطقه کاري برايِ همه
هايِ غَم،  ها، منطقه هايِ کوني هايِ مردانه، منطقه هايِ زنانه، منطقه کردن، منطقه

شب  يِ جمعه شب، منطقه هايِ جمعه هايِ غصه و منطقه هايِ وراجي، منطقه نطقهم
دارم باز   کرده ام، که دوست  چي را قاطي  کرده ام از وقتي که همه ش که من گم

ت  دانم چطور براي م بود، تا حدي که اصالً نمي که آنجا خوب پيداش کنم بس
شان  يِ کثافت  و رويِ آن نقشهکنم وقت، ديگر کار نمي بگويم، ولي، از آن

شب کجا بوده که من آنجا  که جمعه چي قاطي شده، هرشب گشتم پِيِ اين همه
هايِ   گشتم تويِ محلّه کار رويِ يک پل گاييدم، وِل م بوده، فرداش بي خوب

آيي که آنجا با هم باشيم،  ش، بعد با من مي شود گفت غريبه، تنها، جوري که نمي
ش،  خجالت، تازه زنم فوري بي  چون، من کتک ميالزم نيست بترسي،

تر  شان بيش وگشاد وپوزِ گَل  و دک زده با آن خستگي شب، مردهايِ هيجان جمعه
کاري  کنند، از ترس است که کتک ترسند تا ما، از ترس است که بددهني مي مي
، کنند، اما ترسِ بيشتري تويِ آنها هست وپوزِ همديگر را داغان مي کنند دک مي

  شان که نگاه ها، ترسِ اين هاشان تا تويِ ما هاشان، پاهاشان و دهن تويِ مشت
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کنيم يا اصالً هيچ  شان  که مضحکه نکنيم، ترسِ اين شان  که نگاه کنيم، ترسِ اين
شان شبيه اند،  هايِ ديگر که زيادي به  شان نکنيم، ترس از دبوري فکري درباره

آيي  شان نيستند، حاال با من مي  اصالً شبيهش، ترسِ بيشتر از آنهايي که تازه
هايي که آنجا  کرد به لباس هه نگاه مي اي را که ازش جنده دهم پنجره ت مي نشان

بيني با موهايِ صاف رويِ سر که با  وقت يک يارويي را مي خورند، آن تاب مي
 وعور ش لخت زيرِ پالتو: ش هه هم پشت رود، صدايِ جنده سرعت تمام راه مي

دارد،  ش را از رويِ زمين بر مي ، ـــ يارو کُت!عور است و است، زيرِ پالتوش لخت
ش، عصباني، شورت و  کند به پيرهن طور، بعد نگاه مي شلوارش را هم همين

زنند  هاشان را مي خورند، همه يقه ش که مثلِ پرچم باالي تيرِ برق تاب مي کراوات
هه عينِ يک چِل   کجا برويم؟ جندهکجا برويم؟: پرسند باال و از خودشان مي

شود،  ش مي بيني سوارِ ماشين لخت، يارو را مي  دود پِيِ يارو، خودش هم نيمه مي
رود باال رويِ  شود به در، مي هه آويزان مي کند، جنده موتور را روشن مي

افتد با وجود اين،  ـــ يارو، عصباني، راه مي! نگذاريد برود، نگذاريد برود: کاپوت
گردند که کجا بروند،  کنند و مي ، با تحقير نگاه مي کشند دوروبر همه عقب مي

شود چنين  ها هم، آخر چطور مي ت را، اگر حتي جنده کجا بروند، آخر مصب
اندازد  هه خودش را از ماشين مي وقت جنده چيزي را از يک جنده باورکرد، آن

ي، مجبور است ترمز کند، بوق ها، يارو، عصبان پايين، دراز به دراز جلويِ چرخ
ها  ماند جلويِ ماشين، همه يقه هه درازکش مي وچِل، اما جنده زند عينِ يک خل مي

ـــ همه رفته اند، ! کمک، کمک، نگذاريد برود: کشند زنند باال، عقب مي را مي
روي  مي: ها شگرد را يادش داده يِ پير، البد يکي از همين جز چند تا جنده

ش گفته  هايِ چِل را سرد کند، کي به  و مرد ها  دارد زن خاک عادتقبرستان، 
کند بروم تويِ آن  م را داغان مي  گيرد؟ حاالش هم، روحيه بود که اين کَلَک مي 
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شناسيد که انقدر خاک  هه را مي آن جنده: پرسم خيابان، تنها، چون همش مي
شناسيد؟  يِ چهارم را مي  طبقهيِ هه گويند خل ام، آن جنده م مي خورد تا مرد؟ به

ش مرده، تويِ  زنند که بيندازندم بيرون، با اين حال، من، ديدم مردها را صدا مي
کند،  م مي ش، مريض ش، پيري، فقط فکر کردن به قبرستان، حاال هم فکر کردن به

، از اينجا بزنم )يِ پول نبود اگرکه مسئله(کنم مشروب بخورم  که هوس مي انقدر
، تويِ يک اتاق باشم، پيري، که بتوانم )دانستم کجا بروم اگرکه مي (به چاک

ت بگويم،  آيم بگويم چيزي را که بايد به ش بر نمي توش حرف بزنم، اينجا از پس
يِ پول و اين  کس آن دور و بر نباشد، اين مسئله بايد جايِ ديگري بود، که هيچ

ها يا چيزي تويِ   ستن رويِ علفطور، تويِ آرامش، مثلِ نش باران کثافت هم همين
يِ وقتي که آدم پيشِ  ها، ديگر الزم نباشد که آدم جم بخورد، با همه اين مايه

يِ  اينجا خانه: گويم وقت است که مي ها، آن  يِ درخت رويِ خودش دارد، با سايه
خوابم و چائو، ولي اين، پيري، اصالً امکان  م است اينجا، مي من است، خوب

 اي بگذارند  بگذارند، تا به حال ديده ت   اي جايي راحت الً ديدهندارد، اص
 اند،  ت کنند، پيري، راهي نداري، مراقب ت نمي بخوابي و چائو؟، هرگز فراموش

ت   کنند، به جات گذارند، بايد جابه ت نمي ت، راحت چسبند به کون مي
روي دورتر،  روي آنجا، برو دورتر، تو هم مي برو آنجا، تو هم مي: گويند مي

کردم،  بندي، من کار که مي هات را مي ت را از آنجا بجنبان، تو هم چمدان کون
کار جايِ ديگري : کردم هام مي م را صرف بستنِ چمدان همش داشتم وقت

 نداري  ش رفت ـــ وقت هست، کار هميشه جاي ديگري است و بايد دنبال
 نداري بخوابي رويِ  بشوي، وقت خودت را توضيح بدهي، وقت نداري نشئه

کشي کني،  کنند اسباب  کوني وادارت مي چائو، به ضربِ درِ: ها و بگويي  علف
بسا تا نيکاراگوئه هم فشار  کار دورتر هست، باز دورتر، دورتر و باز دورتر، چه
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آورند به کون آنهايي هم که  ت بياورند، راحت، چون راحت فشار مي به کون
شود زد،  شوند اينجا، حرف هم نمي  آنها هم پياده مي اند، مالِ چنين کشورهايي

خواهي کار کني، پس   رفت، اگر مي شود حتي خوابيد، تويِ خلسه اصالً نمي
هايِ   ما، احمق: شان شان به حالِ خودش   کن، حاال اگر بگذاري کشي اسباب

اگوئه، مان فشار بياورند حتي تا نيکار گذاريم به ضربِ اُردنگي به کون اينجا، مي
شوند اينجا، در  گذراند هرکاري باشان بکنند و پياده مي هايِ آنجا هم مي احمق

تواني  جور هي يک جايِ ديگري است، هرگز هم نمي حالي که کار همين
که جايي  ش اين است که من، وقتي نتيجه(اينجا کشورِ من است و چائو : بگويي

کنم که بيشتر   را ترک ميکنم که دارم جايي کنم، همش احساس مي را ترک مي
روم آنجا پياده بشوم، وقتي هم که باز  کشورِ من بوده تا جايي که دارم مي

روي، آنجا باز  افتي، آن جايي که داري مي ت و باز راه مي چسبند به کون مي
تر اي، کمتر از هميشه تويِ  هميشه خارجي: جور اال آخر تر اي، همين خارجي

دهند دورتر، که ديگر اصالً نداني کجا   ميت کشورِ خودت اي، همش هل
 کني، هميشه،   گردي، پيري، به پشت سرت که نگاه روي، وقتي هم که بر مي مي

تان را  برويد کون: ، ولي يک بار حسابي بايد ماند و گفت)هميشه کوير است
رسانم، اگر يک بار  تان مي خورم و صدام را به گوش بدهيد، من ديگر جم هم نمي

هامان را بزنيم، تو  ها و سرِ فرصت حرف  ي دراز بکشيم رويِ علفحساب
 کني و آنهايي هم که از نيکاراگوئه، يا هر جايِ  هايِ خودت را تعريف داستان

  شان فشار آوردند، مالِ خودشان را برايِ تو تعريف ديگري از اين قبيل، به کون
مان  ا چائو، حاال هم همهوبيش خارجي ايم ام کنند، همه به هم بگوييم که همه کم

يِ چيزهايي که داريم که به همديگر  کنيم، به همه آرام به همديگر گوش مي
ِ خودشان هم  فهميم، من اين را فهميدم که ما را به تخم وقت خوب مي بگوييم، آن
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که ما را  تا وقتي: کنند، همين من، ماندم گوش دادم، به خودم گفتم حساب نمي
ش چي  کنم، فايده کنند، من يکي ديگر کار نمي  حساب نميِ خودشان هم به تخم

اي بيايد تا اينجا، من بروم تا آنجا، چون هر جايِ ديگري  است که نيکاراگوئه
م با  المللي کردم، از فکرِ سنديکايِ بين که هنوز کار مي جور است، وقتي همين
 کجا بيايند اينجا دانم از شان فشار آورده بودند تا نمي يِ آنهايي که به کون همه

دادند، من هم به  م گوش  پياده بشوند و پِيِ کار بگردند حرف زدم و آنها به
زدند، آنجا،   ها گوش دادم که از کشورِ خودشان با من حرف مي اي نيکاراگوئه

گذراند،  ش را کنارِ يک جنگل مي يِ روز و شب يک ژنرالِ پير هست که همه
مجبور نشود برود، به هر چيزي که جم بخورد، آورند که خودش  ش غذا مي براي

آورند،  ش مي کند، به محضِ اين که ديگر مهمات نداشته باشد براي تيراندازي مي
زدند که جنگل را تويِ آن  مي آنها از يک ژنرال با سربازهاش برايِ من حرف 

ه کنند، ب ها شلّيک مي کنند، به هر چيزي که بپرد بااليِ برگ کشور محاصره مي
ها را   بشود، به هر چيزي که ببينند رنگ درخت ها آفتابي هر چيزي که آن کناره

 آنها گوش   دادند و من به م گوش خورد، آنها، به ها تکان نمي ندارد يا مثلِ درخت
چي شبيه است، هر چقدر  جاهايِ ديگر هم همه: ش به خودم گفتم وقت دادم، آن

کنند و  ، بيشتر خارجي ام، آنها اينجا تمام ميم فشار بياورند بيشتر بگذارم به کون
اي تويِ کوهستان مخفي شده  کنم، ـــ آنجايي که هر جنبنده من هم آنجا تمام مي
يِ سربازهاش  ها، درحالي که يک ژنرال و همه ها، جنگل است، کنارِ درياچه

ر کنند، ه هايِ درياچه را زيرورو مي گذارند، کناره ها را زيرِ پا مي کوهستان
کنند به هر چيزي که بجنبد، به هر چيزي  کنند، شلّيک مي جنگلي را محاصره مي

ها،  ها دارند، آب و درخت که همان رنگ و همان حرکت را ندارند که سنگ
اينجا، کشورِ من است، اگر کار نيست، کار : گويم خورم، مي من ديگر جم نمي
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کنم،  اورند، من هم کار نميم فشار بي کُند و به کون م  کنم، اگر کار چِل نمي
  م را روشن کنم، علف خواهم يک بار برايِ هميشه تکليف خواهم بخوابم، مي مي
خواهم غُر بزنم و بتوانم غُر بزنم، حتي اگر قرار  يِ درخت، مي خواهم، سايه مي

اگر آدم : کنند  کنند ، چون آخرش همين است کاري که آنها مي م شليک باشد به
 اگر آدم دهن وا کُند، بايد رفت قايم شد تويِ يک جنگل، آنها هم موافق نباشد،

که ببينند جم خوردي، اما به جهنم، دست  آورند همين ت را مي با مسلسل دخل
آيم، اما يک  بر نمي ش  گفتم، گفتم، اينجا از پس ت مي کم چيزي را که بايد به

شب را،  توش بگذرانيم، جايِ ديگر چرا، تويِ يک اتاق که شب را، مدتي از 
ت سر برود  روم، پيش از اين که حوصله که روز بشود مي آخر من  پيش از اين

که بخواهي بزني به چاک، همين تو، چون اگر  روم، پيش از اين موقع مي به
که فرصت داشته  کني، پيش از اين م  هو وِل ش يک ت سر برود، وسط حوصله

تواني هم  مي(ش اثر بگذارد  يا کسي که رويباشم، از آن مردهايِ حساس نيستم 
شناسم،  وکُلُفت را مي ، ولي من مردهايِ کَت)ت خواست بکني هر کاري دل

زنند و از  ها را درنظر بگير، نه اَدا نه هيچي، کتک مي زن ترين کُتک وکُلُفت کَت
هايي که آدم   وکُلُفت از آن کَت(ندارند، نه حساس نه هيچي  خون هم ترسي 

، راستش، اين )زده اند دهد توجهي به آدم نداشته باشند وقتي که هيجان يج ميترج
شان  جور مردها را، اگر، همين جوري، آرام، بدون اين که دعوايي باشد، دست

خون ( کني که يکهو يک قطره خون ببينند  خرده سوراخ  را با سوزن يک
، )دون دليلِ واقعيزده باشند، ب که هيجان خودشان، در آرامش، بدون اين

رود، به خاطرِ  شود، از هوش مي هو سفيد مي ها يک  وکُلُفت ترينِ کَت  وکُلُفت کَت
که من، مرد حساسي  رود، درحالي کُل از حال مي يک چيزِ به اين کوچکي به

 که  ش، فقط اين چاک، تازه به  نيستم، اما اگرکه تندي کارت را بکني بزني 
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کني، آخر امروز ممکن است همچين فکري  م  خار فرضب نيست، بلکه اگر بي
توانم واقعاً خوشحال باشم،  آيد و من نمي که امروز کاري ازش برنمي بکني، چون

يِ  برخالف آنهايي که مالِ اينجا اند و همش ظاهرِ خوشحال دارند، همش آماده
هايِ  نآيد، داستا هو يادم مي م است، يک کردن اند، من، هميشه پسِ کلّه کيف

هايِ  ها هيچي توش جرئت جنبيدن ندارد، يا داستان جنگل که از ترسِ مسلسل
که کسي خبر داشته باشد، درحالي که  اين کنند بدون  شان مي ها که دفن جنده

يِ  يِ خوشحال بودن اند، آماده هاش هيچي پسِ کلّه ندارند، همه آماده اينجايي
ر چيزي که بتوانند، هر جا و هر وقت، بردن از ه يِ کيف  کردن، آماده تفريح

يِ اين  يِ کوچک خودشان، همه بدون فکرکردن به هيچي جز همان معامله
يِ خودشان با هيچي پسِ   اند که تويِ گوشه شان آماده هايِ فرانسوي، همه  احمق

 کنند، آماده اند  شان کيف يِ کوچک بشود، از معامله ش  شان که بتواند مانع  کلّه
شان را،  مان آن آبِ کثافت احمقانه وپوز ندش هر جايي، بکُنندش تويِ دکبکُن

گويم که اين هرگز کاري ازش  م است، نمي درحالي که من، اين ماجراها پسِ کلّه
ها هرگز واقعاً به طورِ کامل  آيد، بگيريم مردي ام که به دليلِ اين داستان بر نمي

 خوب، مثلِ اينجا حاال اگر در نروي برد، گاهي حتي خوب ام، خيلي کيف نمي
که  انگيز است چون جور هي غم و من هم وقت داشته باشم، ولي پسِ کلّه همين

ت  ت بگويم، تازه اين قضيه هم هست که تو حال توانم آن را به دانم چطور مي نمي
آيد،  چون امروز اگرچه شايد کاري ازم بر نمي(ممکن است ازش به هم بخورد 

وقت، من مرد  ش در بروي، آن ، اصالً ممکن است قبل)يک روزياما خوب، 
وقت به  ، اما آن)تواني بکني خواهد مي ت مي هر کاري دل(زودرنجي نيستم 

خواهد مثلِ هر چيزي باشم که يک  م مي دانم چي، که دل گويم نمي خودم مي
 کوچکي يِ شده تويِ جنگلي تويِ نيکاراگوئه، مثلِ هر پرنده  درخت نيست، قايم
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ها، دور تا دورش رديف سربازها با  ش بخواهد پرواز کند باالي برگ که دل
ش اند، اين چيزي هم  روند و درکمينِ حرکت ش نشانه مي هاشان که به مسلسل
ت بگويم، بايد  ت بگويم، اينجا نيست که بتوانم آن را به خواهم به که مي

 با يک آسمان درسته باالي زاري پيدا کنيم که بتوانيم روش دراز بکشيم، علف
ها، يا اتاقي که توش وقت داشته باشيم، ولي اگر  يِ درخت سرهامان، و سايه

م  گردم، نه، خواب ش مي کني که فقط يک اتاق است که من پِي خيال مي
تر از پيدا کردن يک اتاق برايِ يک شب نيست،  آيد، هيچي هم آسان نمي
کني  هايِ اتاق است، اگر هم خيال مي  اق و دهندههايِ ات روها پر از خواهنده پياده

هايِ بيرون احتياجي   يِ اين احمق زدن است، نه، من مثلِ همه که فقط برايِ حرف 
زدن ترجيح  ش ندارم، من مثلِ آنها نيستم، من مردي ام که به جايِ حرف  به

چرا ش کنم،  ش کنم، فقط هم نگاه دهم بيفتم پِيِ يک زن خوشگل که نگاه مي
 کردن به يک زن خوشگل کرد، حتي مردي ام، همين  بايد کارِ ديگري جز نگاه

 کردن به يک زن، فقط راه بروم، همين خودش  دهم جايِ نگاه من، که ترجيح مي
م را گردش کنم،  يِ زندگي م کافي است، حاضر ام همه به عنوان مشغله براي

که هرگز   بروم يا تند، بدون اينگاهي بدوم، رويِ نيمکتي بنشينم، آهسته راه گه
ت، حاال هم بايد  اي که ديدم کند، از همان لحظه حرف بزنم، اما تو، فرق مي

که بزني   کرده ام، قبل از اين که ديگر شروع ت توضيح بدهم، چون چي را به همه
م بد شده  چاک و من را مثلِ يک احمق جا بگذاري، هرچند هم که قيافه به  

خواهم هم به پشت سرم تويِ  هام، نمي ام خشک شده باشد نه لباسباشد، نه موه
ها  ت نکرده، باريده کنارِ تو، دقيقه آينه نگاه کنم درحالي که تو، باران حتي خيس

 داشتم حدس بزنم که تو يک  گذرند، اينجا است که حق هم فقط از کنارِ تو مي
گذرد، هيچي جم  ميچي فقط از کنارِ تو است که   بيشتر نيستي، همه بچه
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کنم به تو  روم و بس نمي ها در مي شود، من، از آينه  خورد، هيچي بدقيافه نمي نمي
يِ پول نبود، برايِ خودمان  کني، و اگر اين مسئله کنم، تويي که تغيير نمي نگاه 

آمديم، چند تا  وقت واقعاً سرِ حال مي خريدم ـــ جايِ قهوه ـــ آن يک آبجو مي
ش را دارم، قبالً يکي خورده ام،  ديم که از همان سرِ شب هوسخور آبجو مي

م را  يِ پول دانم چند تا، همه يکي ديگر، يا سه چهار تا و خيلي بيشتر، ديگر نمي
کرديم، اگرکه اين مسئله نبود که درست  خواستم نفله کنم، حاال نفله مي که مي

يِ شب آبجو   داشتم که همه يِ کافي پول ش را ازم زدند، به اندازه همين اآلن همه
بيايي، ولي تويِ مترو زدندش،  باشي تا سرِحال  بخوريم، هر چقدر که خواسته 

م  ، ديگر جز همان پولِ خردي که تويِ جيبِ جلويي اي يک همچين بدبياري
يِ شب برايِ من نمانده، فقط برايِ دو تا قهوه، با اين  چيزي برايِ همه داشتم، 

که خالصه ازم  ش، تا اين  گشته ام پِي  جوري که انگار ميشان، حال دويدم پِي
ولوت بودند تويِ  م را هم خرد کردند، دو تا الت وپوز دزديدندش، دک

هايي که پاپِيِ   ولوت زند، الت شان که از دور داد مي ها راهروهايِ مترو، با آن قيافه
پوش که  وشهايِ خ ولوت شوند و اآلن است که يک کاري بکنند، الت آدم مي

توانيم با هم يک  مي: گويم شان و به خودم مي دوم پِي شان اند، مي مواظبِ سالمتي
پوشي که من هميشه مايل ام بدوم  هايِ همچين خوش ولوت آبجو بخوريم، ـــ الت

هات را، موهات و  هات را، کفش م لباس بده به: شان بگويم شان که به يکي پِي
ش را تغيير  که چيزي ري که هستند بدون اينوپوزت را، همين جو رفتار و دک

گشتم  دادند، باز بر نمي م مي تازه اگر هم به(دهم  ت مي بدهي، هرچي بخواهي به
ديدند، چشم ازشان بر  گشتند، مرا نمي ، آنها بر نمي)ببينم چه شکلي شده ام

: گويم شوم در حالي که به خودم مي دارم و باشان سوارِ اولين مترو مي نمي
گذرانيم و  خوريم، شب را با هم مي  کنم و آبجويي با هم مي شان مي عوتد
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ِ  کنم پشت زمان با اين، احساس مي رود، ـــ ولي هم ش سر نمي کس حوصله هيچ
م را  کند تويِ جيبِ شلوارم، کيف پول  دارد دست مي سرم يکي از آن دو تا

وقت به  المت ام، آنکنم س خورم، حس مي کشد، من هم اصالً جم نمي بيرون مي
زنم و دليلي وجود ندارد که  دعوا، باشان حرف مي مرد، دعوا بي: گويم خودم مي

تان  بازي در نياور، دعوت  ـــ اُکي، احمق: گويم گردم، مي  ندهد، بر مي نتيجه
ديد که با هم چه کار  خوريم، بعد، خواهيم  کنم و آبجويي با هم مي مي
م نگاه  ِ پشت سري رود ـــ، الت مان سر نمي ال حوصله بکنيم، در هر ح خواهيم مي
گويند انگاري که اصالً من را نديده اند، ـــ  کند به دوست خودش، هيچي نمي مي

زنيم،  رويم يک ليوان مي م پس بدهيد، مي م را به بازي در نياوريد، پول  اُکي، احمق
جور هي به هم نگاه  ميندهيم ـــ، ه کنيم و با هم ادامه مي کمي با هم صحبت مي

جوري، با  ها، اين کم، با چشم باشند، بعد، کم کنند، انگار که اصالً نفهميده  مي
زدن، بلند و بلندتر، که همه بشنوند،  کنند به حرف گذارند، بنا مي هم قراري مي

شود يا  خواهد؟ دارد پاپِيِ ما مي اين يارو چي مي:  من کردن به همچنان بدون نگاه 
دهند  م مي اين مرتيکه ديگر کي است؟ گير داده است به ما که چي؟ ـــ هولچي؟ 

کنيم  ش را داغان مي کنيم پوزه ش مي اين کوني را ايستگاه بعدي پياده: سمت در
وقت، همين  م پس بدهيد، آن م را به اُکي، پول: گويم شان مي وقت من، به ـــ، آن

ش را  ين کوني اگر در نرود، پوزها: گويند جورش هم خوب است، ولي آنها مي
يِ پول را  کس قضيه دهد، هيچ العملي نشان نمي کس عکس کنيم ـــ، هيچ داغان مي
اندازندم  کند، همه تويِ فکرِ کوني اند، آخرش همان اولين ايستگاه مي باور نمي

  م را داغان وپوز بيرون بدون اين که کسي جم بخورد، وقتي هم که عاقبت دک
با وجود ( م زدند به چاک  ، انگاري که آخرين کونيِ دنيا باشم، با پولکردند

: خورم فوري ، من، جم نمي)کند کس باور نمي گويم و هيچ چيزهايي که مي
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جا بمان ـــ،  نخور، همين نشو، بنشين رويِ نيمکت، جم  خصوص، مرد، عصبي  به
سيقي هست، دور، صدايِ مو: چي عادي است کنم، همين و بس، همه نگاه مي

چي اُکي  همه( کند  پشت سرم، يکي که حتماً دارد ته راهروها تقاضايِ صدقه مي
رو، رويِ آن يکي سکّو، زن چِلي  ، روبه)نخور خصوص جم  است، مرد، اما به

کنم، گوش  نگاه مي(دهد  م عالمت مي هست، سر تا پا زردپوش، با لبخند به
يِ ايمني، آن باال، زني هست  ، رويِ نرده)ي استچي عاد کنم، همچنان همه مي

 کند، درست بغلِ من يک عرب هست  تازه هو از حرکت مانده تا نفس  که يک
: گويم به خودم مي(خواند  نشيند برايِ خودش آهسته آوازهايي به عربي مي که مي

بينم، مطمئن ام که  وقت جلويِ خودم مي ، آن)مخصوصاً همچنان عصبي نشو، مرد
هايِ  ش ريخته، با مشت يک دختري تويِ لباسِ خواب، موها پشت: بينم يم

روي  شود، درست روبه کرده و لباسِ خوابِ سفيدش، از جلويِ من رد مي گره
شود تا ته  طور رد مي زدن، همين کند به ونگ  رود، بنا مي ش تو هم مي من، قيافه

وقت، يکهو، من ديگر   آنها اين جوري، لباسِ خواب، سکّو، موها پريشان، مشت
گيرم، ديگر  شود، ديگر جلويِ خودم را نمي آورم، اين بار ديگر نمي جوش مي
شان با آن  ها، از هرکدام يِ اين آدم آورم، همين من، از دست همه جوش مي

شان، ديگر از  وپوزِ همه يِ خودشان، از دک شان تويِ گوشه هايِ کوچک داستان
خواهم کتک بزنم، حاال آن زنه هم آويزان رويِ نرده،   آمده ام، مي همه به جوش

ش بزنم، عربه را هم که برايِ خودش تنهايي همان چيزهايِ  خواهد کتک م مي دل
خوره پشت سرم،  ش بزنم، صدقه خواهد کتک م مي خواند، دل خودش را آواز مي

وپوزشان   دکآورده ام از رو، من ديگر جوش  چِله آن روبه هايِ راهرو، زنْ ته آن ته
جور ونگ  خوابي هم آن سرِ ايستگاه، همين يِ لباس داني، دختره يِ اين گُه و از همه

خواهم بزنم، پيرها،  زند، من هم اآلن است که ديگر کتک بزنم، مرد، مي مي

 ٣٤ 

ها و  چي هايِ مترو، کنترل خورها و ديوارهايِ کاشي را، کوپه ها، صدقه عرب
ها، اين بويِ  ها، چراغ کننده، آفيش  هايِ توزيع ستگاهها را، بزنم رويِ د پاسبان

کنم به ليترها آبجويي که قبالً  کثافت را بزنم، سروصدايِ کثافت را، فکر مي
ش  م ديگر گنجايش بخورم، تا جايي که شکم توانستم هنوز هم   بودم و مي خورده

، تا وقتي که را نداشته باشد، نشسته باقي ماندم با اين اشتياقِ کتک زدن، مرد
هو،  ش، يک وقت بشود، آن چي متوقّف  بشود، تا وقتي که همه چي تمام  همه
شود،  شوند، عربه ساکت مي متروها ديگر رد نمي: شود چي واقعاً متوقّف مي همه
شود  خوابي هم ديگر شنيده نمي يِ لباس کشد، دختره يِ آن باال ديگر نفَس نمي زنه

يِ چِل  شود جز موسيقيِ آن ته، با پيرزنه متوقّف ميهو  چي يک  کند، همه خرخر
کند به آوازخواندن با صدايي که اصالً ممکن  کند، بنا مي ش را وا مي که دهن

 شود، و پيرزنه  زند، آنجا، بدون اين که ديده خوره است که ساز مي نيست، صدقه
دهند  ب ميباشند، به هم جوا  کرده  خواند، انگار که تمرين است که آواز مي

، ولي چنان )وپالهايي از اين قبيل يک موسيقيِ باورنکردني، چيزي از اُپرا يا پرت(
هو واقعاً، با صدايِ  شد يک چي متوقّف  پرسروصدا، چنان هماهنگ، که همه

شوم، چهارنعل  اُکي، پا مي: گويم پيرزن سر تا پا زردپوش، من، به خودم مي
روم بيرون، بيرون هم  ها، از زيرزمين مي ز رويِ پلّهپرم ا دوم تويِ راهروها، مي مي
: گويم دوم، رؤيايِ آبجو، آبجو، به خودم مي دوم، هنوز رؤيايِ آبجو دارم، مي مي

ها و  خوابي، جنده ها، خاک سرد، دخترِ لباس هايِ اُپرا، زن اي، نغمه داني عجب گُه
گردم پِيِ  داني مي ين گُهکنم، تويِ ا دوم و ديگر خودم را حس نمي ها، مي قبرستان

شان  کنند بااليِ جنگل و سربازها به  باشد، کبوترها پرواز مي چيزي که مثلِ علف
پوش  هايِ خوش ولوت کنند، الت خورها تقاضايِ صدقه مي کنند، صدقه شلّيک مي

دوم، در رؤيايِ آوازِ  دوم، مي دوم، مي ها اند، مي موش تويِ کارِ شکارِ بچه



 ٣٥ 

ت  کنم و دست ها تويِ جمعِ خودشان ام، رفقا، تو را پيدات مي بيِ عر محرمانه
م هوايِ اتاقي را کرده و چقدر خيس ام، ماما،  گيرم، اگر بداني چقدر دل را مي

 دارم، رفيق،  ت کنم، دوست ت مي نخور، دارم نگاه ماما، ماما، چيزي نگو، جم 
اي باشد، و تو اينجا  شتهداني مثلِ فر رفيق، من گشتم پِيِ کسي که وسط اين گُه

دانم چطور  دارم، و باقيِ چيزها، آبجو، آبجو، هنوز هم نمي ت  اي، دوست
ش،  ، رفيق، و تازه اي داني بِشويي، عجب گُه توانم آن را به تو بگويم، عجب بِل مي

  »همش باران، باران، باران، باران
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