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نوزده طبقه است. 
»دستشویی کجاست؟« 

ــی  ــک و صراف ــت. از بان ــازه اس ــر از مغ ــف پ ــه ی همک طبق
گرفتــه تــا بوتیــک لبــاس زنانــه و رســتوران و آرایشــگاه مردانــه. 

 »یه جایی همین جاهاست.« 
ــر همکــف هــم  ــن. طبقــه ی زی ــی رفــت پایی ــا پله برق ــد ب بای

پــِر مغــازه اســت؛ مثــل بــاال. 
 »فکر نکنم اینجا ها دستشویی باشه.« 

وســط طبقــه، حــوض سه گوشــی اســت کــه فقــط فــواره ی 
ــد.  ــی اش کار می کن میان

 »کاش از اون نگهباِن دم در می پرسیدیم.« 
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 »آخ! دارم می ترکم...« 
زمیــن بــا ســنگ مرمــر کرم رنگــی فــرش شــده اســت. 

می کنــد.  نــگاه  را  دوروبــرش 
 »بریم اونجا، شاید باشه.« 

ــد  ــت. می رون ــی اس ــرو باریک ــا راه ــی از مغازه ه ــار یک کن
ــد تــوی راهرویــی دیگــر کــه پهــن و  ــو. آخــرش می پیچن آن ت

دراز اســت. چــپ  و راســت تــا آخــر مغــازه اســت. 
 »از این مغازه دار ها بپرس. کجا می ریم الکی؟« 

 »ول کن! بیا...« 
می ایستد و دست به کمر دوروبرش را نگاه می کند. 

 »روت نمی شه، من بپرسم؟!« 
دِر  روی  مغازه هــا.  از  یکــی  طــرف  مــی رود  دختــر 
ــت.  ــده اس ــبانده ش ــراج چس ــِد ح ــب تمام ق ــه ای اش برچس شیش

 »ول کن مژگان! کجا داری می ری؟« 
مــژگان بــا دســت اشــاره ای می کنــد و وارد مغــازه می شــود. 
برمی گــردد.  و  راهــرو  انتهــای  تــا  مــی رود  قدم زنــان  پســر 
بــه ویتریــن مغــازه نــگاه می کنــد. از بــس بــه  در و پیکــرش 
برچســب های حــراج چســبانده اند تــوش معلــوم نیســت. مــردی 
ــرف  ــش ح ــی همراه ــا گوش ــرون. دارد ب ــد بی ــازه می آی از مغ
می زنــد. قدم زنــان مــی رود انتهــای دیگــر راهــرو. دســتش 
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بــاال می کشــد.  را  را می بــرد پشــت کمــرش و کمربنــدش 
پســر خشــتک شــلوارش را چنــگ می زنــد و این پــا وآن پــا 
ــژگان  ــازه اســت. م ــی طــرف   همــان مغ ــد. نگاهــش جای می کن
بیــرون می آیــد. لبــه ی روســری اش را صــاف می کنــد و بــه 

ــم!«  ــا بری ــد: »بی ــد، می گوی ــه می رس ــر ک پس
جلو جلــو راه می افتــد. پســر هــم دنبالــش راه می افتــد و 

می شــود.  شانه به شــانه اش 
 »برای چی رفتی پرسیدی؟« 

 »وا! خــب داری بال بــال می زنــی، وقتــی روت نمی شــه، 
مــن پرســیدم. حــاال چــی شــده مگــه؟« 

 »حاال کجاست؟« 
 »آخر راهرو سمت چپه.« 

ــه  ــد و ب ــی می کن ــر مکث ــند، پس ــه می رس ــرو ک ــای راه انته
ــه ای  ــگاه! کاف ــد: »ن ــد و می گوی ــگاه می کن ــازه ای ن ــردِر مغ س
ــود.«  ــویی ب ــروی دستش ــت روب ــت. درس ــم اینجاس ــه می گفت ک

 »حاال بیا بریم!« 
 »خوب نیست؟« 

 »حاال تشریف ببرید دستشویی، تا بعد. اول تو برو.« 
 »مگه تو هم می خوای بری؟« 

 »آره.« 
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 »خب بیا تو برو اول. کیفتو بده من.« 
 »نمی خواد. برو. سر توالت رفتن تعارف می کنی؟!« 

آخــرش  کــه  کوچکــی  داالن  تــوی  مــی رود  پســر 
دستشــویی های زنانــه و مردانــه اســت. مــژگان همــان جــا 
داالن  مغازه هــا.  ســمت  جایــی  می زنــد  زل  و  می ایســتد 
پســر  دارد.  سایه روشــن  دیوار هــاش  اســت.  نیمه تاریــک 
ــه. هواکش هــا پر ســر و صدا کار  ــوی دستشــویی مردان مــی رود ت
می کننــد. مــی رود تــوی اولــی کــه درش چهار طــاق بــاز اســت. 
ــه  ــد ب ــن. زل می زن ــد پایی ــلوارش را می کش ــپ ش ــتاده زی ایس
کاشــی های ســفید دیــوار جلــوش. دو تــا پشــه دور حبــاب المــپ 
ــو  ــد، جل ــاال می کش ــه ب ــش را ک ــد. زیپ ــوار می چرخن روی دی
ــروی  ــد. روب ــرون می آی ــد و بی ــف می کن ــن ت ــاش روی زمی پ
آینــه ی روی دیــوار می ایســتد و شــیر آب را بــاز می کنــد. 
دســتش را خیــس می کنــد و روی مو هــاش می کشــد. تــوی 
ــردد  ــد. برمی گ ــش می کن ــتاده و نگاه ــژگان دم در ایس ــه م آین
و مــی رود طرفــش. از درگاهــی کــه بیــرون مــی رود، چشــمش 
بــه مــردی می افتــد کــه جلــِو ورودی دستشــویی ایســتاده وکاله 
ــا  ــه ی کاله را ت ــد کوتاهــی دارد و لب ــه داری ســرش اســت. ق لب
روی ابرو هــاش پاییــن کشــیده اســت. دســت هاش را کــرده 
تــوی جیــب شــلوار ســفیدش و نگاهــش بــه طــرف آن ها ســت. 
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 »برو زود بیا.« 
ــردد  ــد و برمی گ ــر می کش ــش را پایین ت ــه ی کاله ــرد، لب م
ــی رود و  ــر م ــژگان نزدیک ت ــد. م ــش می زن ــوی داالن و غیب ت
می گویــد: »بابــک! خــوب شــد زود اومــدی. خیلــی ترســیدم.« 

 »برای چی؟« 
 »یــه پســره گیــر داده بــود بهــم. همــه ش چرت و پــرت 

می گفــت. اینجــا هــم کســی نبــود ترســیدم.« 
 »کی؟ همین یارو کالهیه که اون جا وایساده بود؟« 

ــردم  ــش ک ــتمو به ــردم. پش ــش نک ــاد نگاه ــم. زی  »نمی دون
ــه.«  کــه گورشــو گــم کن

 »از توی توالت اومد بیرون؟« 
 »نــه، از بیــرون اومــد. تــو کــه رفتــی اومــد وایســاد نزدیکــم. 

دیــدم داره چرت و پــرت می گــه، منــم اومــدم اینجــا.« 
 »حاال برو... من اینجا می ایستم. کیفتو بده نگه دارم.« 

 »نه، می خوامش.« 
مانتــوش را روی کمــرش جا به جــا می کنــد و مــی رود تــوی 
زنانــه. بابــک مــی رود ســمت جایــی کــه مــرد ایســتاده بــود. توی 
داالن را نــگاه می کنــد. آن ســر داالن نــور المــِپ چند تــا مغــازه 
افتــاده روی کــف ســنگی. ســر و کله ی مــردی کاله به ســر از 
ــی  ــه جای ــد و اول ب ــی می کن ــود. مکث ــدا می ش ــر داالن پی آن س
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کــه بابــک ایســتاده نــگاه می کنــد و بعــد بــه دور و بــرش. بابــک 
دو ســه قــدم مــی رود تــوی داالن. مــرد کالهــش را از ســر 
ــب  ــوی جی ــک از ت ــد ســمتی دیگــر. باب برمــی دارد و راه می افت
ــه را  ــد. راهِ رفت ــن می کن ــی آورد و روش ــیگار در م ــش س پیراهن
برمی گــردد و چند قدمــی دستشــویی زنانــه می ایســتد. پُکــی 

ــدی؟«  ــد: »اوم ــد و می گوی ــیگار می زن ــه س ب
مــژگان از تــوی یکــی از توالت هــا می گویــد: »دارم مــی آم. 

بــرو واینســا اینجا!« 
دوبــاره  و  مــی رود  نیمه تاریــک  داالن  نیمه هــای  تــا 
برمی گــردد. مــردی از آن ســر می پیچــد تــوی داالن. تــاس 
اســت و شــلوار ســفیدی تنــش اســت. یــک ســر و گردن از بابــک 
ــک  ــک. نزدی ــورت باب ــه ص ــود ب ــره می ش ــت. خی ــر اس بلند ت
با هــم چشم تو چشــم می شــوند. مــرد ســرفه ی  کــه می آیــد 
ــه ســِر  ــارش کــه رد می شــود دســتی ب ــد. از کن کوتاهــی می کن
ــی  ــد. پک ــایش می کن ــت تماش ــک از پش ــد. باب ــش می کش تاس
ــه ی  ــرد عطس ــد. م ــش راه می افت ــد و دنبال ــیگارش می زن ــه س ب
نصفه کشــیده اش  ســیگار  بابــک  می کنــد.  پر ســر و  صدایی 
می کنــد.  تند تــر  را  قدم هــاش  و  می انــدازد  زمیــن  روی  را 
ــه داالن  ــود. ت ــد می ش ــویی و ناپدی ــوی دستش ــد ت ــرد می پیچ م
کــه می رســد، می بینــد مــژگان دم دستشــویی ایســتاده و بــا 
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روســری اش ور مــی رود. صــدای به هــم خــوردن دِر آهنــِی 
یکــی از توالت هــای مردانــه بلنــد می شــود. 

 »چی کار می کردی یه ساعته؟« 
 »جیششش!... پنج دقیقه هم نشد. کار داشتم خب.« 

مــژگان کیفــش را زیــر بغــل می گیــرد و می گویــد: »بریــم! 
بــاز کــه ســیگار کشــیدی... اَه!« 

دوتایــی راه می افتنــد تــوی داالن. بابــک نگاهــی بــه پشــت 
ــرد.  ــژگان را می گی ــت م ــد و دس ــان می کن سرش

 »خوبی؟« 
 »چرا نباشم؟!« 

 »نــه... آخــه گفتــی ترســیدی، فکــر کــردم هنــوز حالــت جــا 
نیومده.« 

 »خوبم عزیزم.« 
 »راستی اگه ببینیش می شناسیش؟« 

 »کی رو؟« 
 »همون یارو کالهیه که اومده بود دنبالت.« 

ــردم.  ــش نک ــاًل نگاه ــت؟ اص ــم کاله داش ــی گفت ــن ِک  »م
ــت.«  ــرف می گف ــی مزخ ــرم، ه ــت س ــود پش ــاده ب ــم وایس گفت
زیــپ  و  می ایســتد  مــژگان  می آینــد.  بیــرون  داالن  از 
ــی آورد  ــرون م ــتمال کاغذی یی بی ــد. دس ــاز می کن ــش را ب کیف
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می کنــد.  خشــک  را  انگشــت هاش  و 
 »اینکه االن رفت توی دستشویی نبود؟« 

 »االن؟« 
 »آره دیگه. مگه ندیدیش؟« 

 »نه، من کسی رو ندیدم.« 
 »بریم کافه یا می خوای اول یه گشتی بزنیم؟« 

 »نه بریم. خسته شدم این قدر راه رفتم.« 
ــی  ــد و دوتای ــاز می کن ــه. پســر در را ب ــد طــرف کاف می رون
می رونــد تــو. صــدای موســیقی کافــه را پــر کــرده اســت. 
مــردی ســی و چهــار پنج ســاله، بــا کت و شــلوار مشــکی، از 
ــی آورد و  ــن م ــی ســری برایشــان پایی ــز نوشــگاهِ چوب پشــت می
ــار  ــد و کن ــه می رون ــط کاف ــا وس ــی ت ــد. دوتای ــدی می زن لبخن
ــانه اش  ــش را از روی ش ــژگان کیف ــتند. م ــگاه می ایس ــز نوش می

ــینیم؟«  ــا بش ــد: »کج ــی آورد و می گوی ــن م پایی
 »اون میز آخریه.« 
 »نه... اون ته نه.« 

 »پس کجا؟! این جلو من نمی شینم.« 
 »بپرس باال هم جا هست...« 

مــرد کت و شــلوار پــوش از پشــت نوشــگاه می گویــد: »بــاال 
جــا هســت. خلــوت هــم هســت.« 
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دوتایــی  و  می کنــد  نــگاه  مــرد  بــه  چپ چــپ  مــژگان 
می رونــد ســمت پله هــای چوبــِی تــِه کافــه. روی هــر میــز 
ــت. روی  ــز اس ــی و قرم ــای نارنج ــا گل ه ــی ب ــدان کوچک گل
دیوار هــا جــا بــه جــا قاب هایــی بــا عکس هــای بازیگــران ســینما 
ــد. مــژگان کیفــش  ــزان اســت. ســر یکــی از میز هــا می رون آوی
ــی، می نشــیند.  ــکان چوب ــه پل ــز می گــذارد و پشــت ب را روی می
ــد و  ــزان می کن ــی آوی ــتی صندل ــنش را از پش ــم کاپش ــک ه باب
ــوی  ــای ت ــژگان دســتش را روی گل ه ــیند. م ــش می نش روبروی

گلــدان می کشــد و می گویــد: »مصنوعیــه.« 
بابــک نگاهــی بــه گل هــا می کنــد و ســرش را روی مِنــوی 
زیــر شیشــه  ی میــز خــم می کنــد. مــژگان دور و بــر را نــگاه 
اینجــا. از دیــوار نارنجــی  می کنــد و می گویــد: »یه جوریــه 

ــی آد.«  ــدم م ب
 »چی می خوری؟« 

انــگار  شیشــه،  زیــر  کــرده  قایــم  مِنوشــو  »نمی دونــم.   
داره.«  چــی  ببینــم  بخــون  مــی دزدن. 

 »بیا جاتو با من عوض کن.« 
ــه...  ــا کافه گالس ــورم ی ــتنی می خ ــا بس ــن ی ــواد. م  »نمی خ
ولــی پاســاژش بــرای خریــد خوبــه. تخفیــِف حراجــش زیــاده.« 
ــاف  ــاش را ص ــرد و مو ه ــری اش می ب ــر روس ــتش را زی دس
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می کنــد. بابــک در و دیــوار را نگاهــی می کنــد و می گویــد: 
ــا از تــوی توالــت؟«  »اون یــارو کــه گفتــی، از بیــرون اومــد ی

جمــع  انگشــتش  دور  را  روســری اش  دنبالــه ی  مــژگان 
ــه. اول  ــم ک ــد؛ گفت ــرون اوم ــه، از بی ــد: »ن ــد و می گوی می کن
بیــرون وایســاده بــودم. می دونــی... خیلــی جالبــه، تــوی همــون 
ــش.«  ــت دیدم ــویی کجاس ــم دستش ــم بپرس ــه رفت ــازه ای ک مغ

 »تازه االن می گی؟« 
 »من ژله و خامه می خورم.« 

 »جواب منو بده، مشتری مغازه بود یا صاحب مغازه؟« 
ــن  ــو چــی می خــوری... بعــد می شــینیم ســر ای  »اول بگــو ت

ــم.«  موضــوِع مســخره و جالــب حــرف می زنی
 »اتفاقاً جالب هست، ولی مسخره نیست.« 

 »حضــرت آقــا، فکــر کنــم فروشــنده ی مغــازه بــود، خیالــت 
راحــت شــد؟« 

 »از کجا می دونی؟« 
ــه.  ــون مغازه ه ــم هم ــر بری ــه س ــن ی ــع رفت ــه موق ــادم باش  »ی
یــه شــلواِر خیلــی خوشــگل دیــدم فکــر کنــم از ایــن یــارو هــم 
ــدم  ــی، دی ــای ببین ــم بی ــدات کن ــتم ص ــیدم. خواس ــو پرس قیمتش

ــی داره.«  ــارو بر م ــیل همه ج ــدم س ــش ب طول
 »نخنــد... مســخره بازی در نیــار، جــدی حــرف می زنــم. 
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ــود؟«  ــه ای نب ــس دیگ ــود؟ ک ــازه ب ــوی مغ ــط اون ت فق
 »نــه آقــای بازپــرس، تنهــا بــود. بــرای بــار ســوم می پرســم، 

عــروس خانــوم بگــو چــی می خــوری؟« 
ــرون  ــاره دیگــه... از مغــازه اومــدی بی ــی بی ــه کوفت  »بگــو ی

ــه؟«  ــا ن ــت مــی آد ی نفهمیــدی دنبال
ــی  ــرون کس ــدم بی ــن اوم ــود، م ــازه ب ــرف مغ ــو روت ط  »ت

ــد؟«  ــم اوم دنبال
 »نه. ولی وقتی رفتی توی مغازه یه یارو اومد بیرون.« 

دلــم  بــود،  یه جــوری  اصــاًل  یــارو  دیگــه...  »خــب   
کنــم.«  خفــه ش  می خواســت 

 »چطور؟« 
ــت کار  ــوی توال ــن ت ــگار دوربی ــه کاره ان ــا... ی ــی باب  »هیچ

ــه.«  ــه االن خلوت ــم می گ ــته به ــه، برگش ــته باش گذاش
 »یعنی چی؟ تو چی گفتی؟« 

 »پــس چــرا نمــی آد ســفارش بگیــره؟! دهنــم مثــل زهرمــار 
شــده.« 

 »تو چی گفتی؟« 
 »وا... چی بگم؟ هم لجم گرفت هم خنده م.« 

 »بله، دیدم اومدین بیرون نیش تون باز بود.« 
 »یعنــی چــی بابــک؟ خــب خنــده م گرفــت. عوضــش منــم 
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گفتــم مگــه نونواییــه کــه صــف ببنــدن.« 
ــد.  ــدی می کن ــِف بلن ــرد و پُ ــاال می گی ــرش را ب ــک س باب
ــت هاش روی  ــا انگش ــی و ب ــه صندل ــد ب ــه می ده ــژگان تکی م

ــرد.  ــرب می گی ــز ض می
 »خیلــی حــرف جالبــی زد کــه تــواَم جوابشــو دادی؟ وقتــی 
بهــت می گــم نمی خــواد بــری بپرســی، بــرای همینــه... این قــدر 

یه دنــده ای کــه حــد نــداره... کاله ســرش بــود؟« 
ــا.  ــر دادی   ه ــم. گی ــه می دون ــن چ ــن... م ــون ول ک  »بابا ج
ــو می خــوری؟!«  ــخ من ــده. نشســتی م ــرو ســفارش ب ــد شــو ب بلن
 »رفتــی تــو مغــازه کــور بــودی ببینــی کاله ســرش بــود یــا 

نــه؟« 
مــژگان از کیفــش بســته ی آدامســی در مــی آورد و دو ســه تا 

تــوی دهانــش می انــدازد. 
 »بــا تــو حــرف می زنــم... چطــور اون شلوار قشــنگه رو 

ــه؟«  ــا ن ــت ی ــه کاله داش ــدی اون مرتیک ــی ندی ــدی، ول دی
 »نه، کاله نداشت. کچل بود.« 

بــا  و  می گــذارد  میــز  روی  را  دســت هاش  مــژگان 
دســتمال کاغذِی مچاله شــده تــوی مشــتش، بــازی می کنــد. 
ــود  ــره می ش ــود و خی ــم می ج ــش را محک ــوی دهان ــِس ت آدام
انداخــت.  متلــک  »بهــم  می گویــد:  دســتمال کاغذی.  بــه 
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ــو  ــاًل چی ــت. اص ــده م گرف ــم خن ــت، من ــم انداخ ــش ه بدجوری
می خــوای بدونــی؟ این همــه آدِم اُزَگل تــوی خیابــون هــر 
چــی از دهن شــون در مــی آد بــه آدم می گــن، حــاال کــه چــی؟« 
را  میــز  کناره هــای  و  مــی آورد  جلــو  را  ســرش  بابــک 
می گیــرد و می گویــد: »گــه خــورده بــه تــو گفتــه توالــت 

می فهمــی؟«  خلوتــه، 
پاره پــاره  را  دســتمال کاغذی  و  می کنــد  ِهنّــی  مــژگان 
می کنــد. بــه میــز کنــاری کــه رویــش لیوانــی نیم خــورده 
می گویــد:  و  می کنــد  نــگاه  اســت،  زرد رنگــی  مایــع  بــا 
ــه،  ــرده... بس ــود ک ــرده، بی خ ــط ک ــورده، غل ــب، خ »خیلی خ
تــو دیگــه ادامــه ش نــده. اعصــاب منــم خــورد می شــه، خــب؟« 
 »خیلــی جالبــه. پــس چــرا تعریــف می کنــی؟ چــرا می گــی 

ترســیدم؟ خــوب شــد زود اومــدی؟« 
ســینه هاش  بابــک.  صــورت  بــه  می زنــد  زل  مــژگان 
و  می شــود  ســیخ  صندلــی  روی  می رونــد.  باال و پاییــن 
جــدی  بابــک،  می زنــی  به هــم  حالمــو  »داری  می گویــد: 

 » . می گــم
 »پس وقتی از توی توالت اومدی بیرون، دیدیش.« 

مــژگان پُفــی می کنــد و دوبــاره تکیــه می دهــد بــه صندلــی. 
ــای دســتمال کاغذی  ــی آورد و الی تکه پاره ه ــش را درم آدامس
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ــتش را  ــد و انگش ــل می کن ــری اش را ش ــره روس ــذارد. گ می گ
روی ابرو هــاش می کشــد. می گویــد: »چــرا حــرف بی خــود 
ــه  ــدم. مگ ــی؟ ندی ــدم. می فهم ــی رو ندی ــم کس ــی؟ می گ می زن

کســی اونجــا بــود؟ مگــه بایــد حتمــاً کســی رو می دیــدم؟« 
ــوم رد  ــفید. از جل ــلواِر س ــا ش ــاس ب ــرد کله ت ــه م ــه... ی  »بل
ــتم  ــه داش ــن از اون راهرو تاریک ــت. م ــوی توال ــت ت ــد و رف ش
ــش  ــدم غیب ــرون دی ــدم بی ــرو اوم ــا از راه ــدم. ت ــتش می اوم پش
ــه  ــرون. غیر ممکن ــودی بی ــده ب ــو اوم ــم ت ــع ه ــون موق زده. هم
ندیــده باشــیش. شــلوارش هــم ســفید بــود. اون پســره هــم کــه 
ــت  ــود. از توال ــود شــلوارش ســفید ب ــو وایســاده ب پشــت ســر ت

ــه لحظــه دیدمــش.«  ــرون ی ــدم بی کــه اوم
 »عجب گیری کردم!« 

 »باشــه، قبــول کــه ندیدیــش. چــرا همــون اول بهــم نگفتــی 
کــه تــوی مغــازه بهــت گفــت توالــت االن خلوتــه؟« 

ــو  ــد ش ــم بلن ــتی. می گ ــن نیس ــو ول ک ــم... ت ــو بری ــد ش  »بلن
روی  می انــدازد  را  بندکیفــش  و  می شــود  بلنــد  بابــک...« 

دوشــش. 
 »کجا؟ بشین! چرا زود جوش می آری؟« 

ــر گردنــش ســفت  ــاره گــره روســری اش را زی مــژگان دوب
می کنــد و می گویــد: »بلنــد شــو بریــم ســراغش. می خــوام 
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ــش  ــدر بزن ــا دل جفت مــون خنــک بشــه. اون ق ــی ت خفــه ش کن
ــلوار  ــه ش ــه نتون ــت. دیگ ــت کجاس ــه توال ــه بگ ــه نتون ــه دیگ ک

ــد شــو دیگــه.«  ــه. بلن ــازه ش هــم یادم بفروشــه، مغ
 »داد نزن بشین. زشته اینجا.« 

ــرای  ــرس ب ــازه ش، ازش بپ ــم مغ ــو بری ــد ش ــه درک. بلن  »ب
چــی ایــن حرفــو زده... بــرات مهــم نیســت مــن چقــدر ناراحــت 
شــدم؟ بــرات مهــم نیســت اون آشــغاِل ایکبیــری چــی گفتــه بــه 
مــن؟ یه جــوری بهــم می خواســت بفهمونــه کــه بــرم توالــت تــا 

دنبالــم بیــاد...« 
 »می گم بشین. مزخرف نگو مژگان.« 

 »نمی خوام.« 
ــت  ــاش کم پش ــاال. مو ه ــد ب ــا می آی ــی از پله ه ــرد کافه چ م
اســت و ســفیدِی ســرش زده بیــرون. دســتی بــه ســرش می کشــد 
ــش  ــوی بغل ــش را ت ــژگان کیف ــتد. م ــان می ایس ــار میزش و کن

می گیــرد و می نشــیند. 
 »انتخاب فرمودین؟« 

ــک  ــد. باب ــس می زن ــز و نفس نف ــه می ــده ب ــره ش ــژگان خی م
ــکر.«  ــدون ش ــرک. ب ــه قهوه ت ــد: »ی می گوی

چــی  »تــو  می پرســد:  و  مــژگان  بــه  می کنــد  رو  بعــد 
 » ؟ ی ر می خــو
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مــژگان کــف دو دســتش را روی پاره هــای دســتمال کاغذی 
می گــذارد و می گویــد: »بســتنی.« 

 »امِر دیگه؟« 
 »یه زیر سیگاری.« 

مــرد برمی گــردد و از روی میــز کنــاری لیــوان نصفــه را 
ــی رود.  ــن م ــی پایی ــکان چوب ــی دارد و از پل برم

 »چقدر این گارسونه شبیه اون یارو بود.« 
بابــک پُفــی می کنــد و می گویــد: »نمی خــوای تمومــش 

کنــی، نــه؟« 
مــژگان لنگه ابــروش را بــاال می بــرد و می گویــد: »نــه... 
ــرت.  ــاب خوش غی ــم جن ــوم کن ــنگ تم ــو قش ــوام آخرش می خ

ــم ســراغش؟«  چــرا نیومــدی بری
 »حرف غیرت مِیَرتو نیار وسط؛ ربطی نداره.« 

ــم  ــته به ــی برگش ــط داره. یک ــردم رب ــر ک ــن فک ــاً؟ م  »واقع
ــه.«  ــت خلوت ــه توال گفت

 »خــب کــه چــی؟ مــژگان. ول کــن. دیگــه مهــم نیســت چــه 
خــری تــو مغــازه بــود.« 

 »فکــر کــردم بــرات مهمــه کــه بدونــی مــن اونجــا چــی کار 
کــردم.« 

 »یعنی چی؟« 
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ــه جــون  ــرات کابــوس شــده. ب  »آقا پســِر گل، ایــن مســأله ب
تــو ایــن یکیــو جــدی می گــم.  هــا؟ نشــده؟« 

ــرا مســخره بازی  ــه کنجــکاوی ب ــزم. ی ــوس نشــده عزی  »کاب
بــود. تــازه تــو کــه گفتــی هیچکــس غیــر از اون کــه ازش ســؤال 

کــردی تــوی مغــازه نبــود.« 
ــد  ــازه اوم ــر از مغ ــه نف ــدش ی ــم، بع ــه رفت ــن ک ــر. م  »نخی

ــود.«  ــتری ب ــاید مش ــرون. ش بی
 »بنــده حواســم بــود. دیــدم یــه نفــر از مغــازه اومــد بیــرون. 

ولــی ایــن گارســونه نبــود. تیپــش ایــن شــکلی نبــود.« 
 »خــوب حواســت هســت. مونــدم تــو کــه این قــدر بــه رفتــار 
ــک  ــدی، آقا باب ــازه نیوم ــوی مغ ــن ت ــا م ــرا ب ــی، چ ــن حساس م

غیرتــی؟« 
 »اوالً این قــدر ایــن کلمــه ی مســخره رو هــی تکــرار نکــن. 
ــوم  ــود... تم ــش ب ــال پی ــاه س ــل پنج ــای چه ــال فیلم ه ــرت م غی

شــد و رفــت.« 
ــد  ــد می کن ــدد. روســری اش را از ســرش بلن ــژگان می خن م
و عقب تــر می بــرد، گرهــش را شــل می بنــدد و می گویــد: 

ــون؟«  ــم خودم ــل فیل ــی؟ مث ــای االن چ »فیلم ه
 »ببیــن، مــن بهــت اطمینــان دارم. وقتــی دو نفــر به هــم 
درســت  مســخره بازیا  ایــن  دیگــه  باشــن  داشــته  اطمینــان 
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می فهمــی؟«  نمی شــه. 
ــون،  ــنگیه بابک ج ــه ی قش ــی کلم ــان! خیل  »وای وای اطمین

نــه؟« 
 »نخند مژگان، جدی باهات حرف می زنم.« 

مــژگان خنــده ی کوتاهــی می کنــد و ســرش را جلــو می بــرد 
ــه  ــل ی ــان مث ــدی، اطمین ــای ج ــن آق ــان... ببی ــد: »آه و می گوی
دختر بچــه ی خوشــگِل شــیرین زبونه. همــه دوســتش دارن. ولــی 
ــو  ــن روش ــت، می افت ــش نیس ــی حواس ــن کس ــه می بین ــو ک یکه
ــزم.  ــوره عزی ــر می خ ــم ج ــن اطمینان خانوم ــی دن. ای ــو م ترتیبش

ــدش...«  ــه، بع ــاد می ش گش
 »مزخرف نگو.« 

 »بعــدش اون قــدر گشــاد می شــه کــه هــر چیــزی، هــر 
می شــه.«  جــا  تــوش  مســخره ای  کنجــکاوی 

ــای  ــد؟ از کلمه ه ــدی؟ وود ووِدت خوابی ــت ش  »االن راح
خــودم اســتفاده می کنــی کــه مثــاًل چــی؟ اگــه از ســؤاالی مــن 

ناراحــت شــدی معــذرت می خــوام. دیگــه تمومــش کــن.« 
ــه  ــت. مگ ــی نیس ــه معذرت خواه ــی ب ــزم. احتیاج ــه عزی  »ن
ــوان  ــی می خ ــا وقت ــردی؟ آدم ــتباهی ک ــی کار اش ــر می کن فک
ــن  ــون ای ــه خودش ــت دارن، ب ــو دوس ــی طرف ــدن خیل ــون ب نش
اجــازه رو مــی دن کــه هــر چــی از دهنشــون در مــی آد بگــن و 
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ــه؟!«  ــه، ن ــتنه دیگ ــت داش ــن. دوس ــین جیم کن س
مــن  االن  بپرســی؟  چــی  ازم  می خــوای  »خیلی خــب.   

چــی کار بایــد بکنــم؟« 
را  ســیگارش  و  صندلــی  بــه  می دهــد  تکیــه  بابــک 
ــد  ــوی هــم قفــل می کن در مــی آورد. مــژگان انگشــت هاش را ت
و می گویــد: »خــب... می تونــی بــری تــو مغــازه ش حالشــو جــا 
ــات  ــم باه ــه. من ــردن بیفت ــط ک ــه غل ــی ب ــه کاری کن ــاری. ی بی
ــم  ــی ه ــه وقت ــود ک ــرف ب ــدر بی ش ــه، اون ق ــدی ک ــی آم. دی م
فهمیــد مــن تنهــا نیســتم تــا تــوی توالــت دنبالــم راه افتــاده بــود.« 

 »پس خودش بود توی توالت، آره؟« 
مــژگان گــره روســری را زیــر گردنــش جابه جــا می کنــد و 
ــد و می گویــد: »خــودت  ــار گوشــش را پــس می زن موهــای کن

 » . گفتی
 »مــن فقــط پرســیدم اونــی کــه اومــد تــو توالــت، همــون بود 

یــا نــه. تــو هــم کــه گفتــی کســی رو ندیــدی. مگــه دیدیش؟« 
 »همه ش یه لحظه.« 

 »مژگان خانوم، نرین به اعصابم لطفاً، خب؟« 
 »تو خودت بهم گفتی اومده بود توی توالت.« 

 »مــن گفتــم شــاید اون یــارو بــوده. تــو هــم کــه اول می گــی 
کســی رو ندیــدی، حــاال هــم می گــی یــه لحظــه دیدیــش.« 
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 »آخــه درست و حســابی ندیدمــش. از در کــه اومــدم بیــرون 
دیــدم یکــی پیچیــد تــو توالــت مردونــه. رنــگ لباســش منــو بــه 

شــک انداخــت.« 
 »لباسش چه رنگی بود؟« 

 »نارنجی. تی شرت نارنجی.« 
 »اینــی هــم کــه مــن دیــدم نارنجــی تنــش بــود. فقــط رنــگ 

لباسشــو دیــدی؟« 
 »آره. گفتم که، سریع رفت تو توالت.« 

 »منظورم اینه که آستینش کوتاه بود، بلند بود؟« 
می گویــد:  و  می شــود  ســیخ  صندلــی اش  روی  مــژگان 
»اونــی کــه تــو مغــازه بــود آســتین بلند تنــش بــود، ولــی 

بــاال.«  بــود  زده  آستینا شــو 
ــم. شــاید آســتین کوتاه تنــش   »مــن دقــت نکــردم. نمی دون
بــود. دیگــه هیچــی ندیــدی؟ برنگشــت بخــواد توالــت زنونــه رو 

نــگاه کنــه؟« 
 »نــه. مــن کــه از توالــت اومــدم بیــرون دیــدم یــه لحظــه از 

ــِو در رد شــد... فقــط رنــگ لباسشــو دیــدم.«  جل
ــتادم  ــی وایمیس ــم می گفت ــا رو به ــع این ــون موق ــه هم  »اگ
ــتم و اون.«  ــن می دونس ــت م ــاد. اون وق ــا بی ــویی ت ــِو دستش جل
مــرد بــاالی پلــکان چوبــی کــه می رســد، می ایســتد و 
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ــا  ــه جابه ج ــتش گرفت ــه دس ــتیلی ک ــینی اس ــوی س ــان را ت فنج
می کنــد و مــی رود ســر میــز آن دو. قهــوه و بســتنی را کــه روی 

ــش.  ــوی صورت ــود ت ــره می ش ــک خی ــذارد، باب ــز می گ می
 »فرمایش دیگه ای ندارین؟« 

 »خیلی ممنون. اینجا سرویس بهداشتی هم هست؟« 
ــن  ــرش را پایی ــد و س ــاف می کن ــری اش را ص ــژگان روس م

می انــدازد. 
»از در که تشریف ببرید بیرون، روبروتونه.« 

ــک  ــی. باب ــکان چوب ــمت پل ــی رود س ــردد و م ــرد برمی گ م
ــز  ــه ی می ــژگان انگشــتش را روی لب ــد. م ســیگار روشــن می کن
می کشــد. صــدای عطســه ی مــرد از تــوی راه پلــه ی چوبــی بلنــد 

می شــود. 
 »دستشویی رفتن برات جذاب شده؟« 

 »با تو آره.« 
ــرش  ــژگان س ــدد. م ــد و می خن ــیگارش می زن ــه س ــی ب پک
را چپ و راســت تــکان می دهــد و بــه ظــرف بســتنی نــگاه 

می کنــد. 
 »می خواستم ببینم عکس العملش چیه.« 

 »آخه به این چه مربوطه؟« 
 »مگه نگفتی بهش شک داری؟« 
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 »بابا جون من شوخی کردم. چقدر ساده ای تو.« 
بابــک ســیگارش را نزدیــک لبــش می بــرد و می گویــد: 

ــود، آره؟«  ــوخی ب ــس ش »پ
ــن  ــه ای ــره، وگرن ــون ب ــی یادم ــتم همه چ ــه... می خواس  »بل

ــغال داره؟!«  ــت آش ــه اون کثاف ــی ب ــه ربط ــاره چ بیچ
دود ســیگار را باالیــی فــوت می کنــد و می گویــد: »یــا مــن 

بــه قــول تــو خیلــی ســاده م، یــا تــو از اوناشــی.« 
ــت  ــاز اخالق ــا! ب ــزن  ه ــرف ب ــت ح ــاش؟ درس  »از کدوم

ــد؟«  ــر و رو ش زی
 »تو زیر و روم کردی.« 

 »شوخی کردم... اَه! با این اخالقت تو اَم...« 
 »بسه. حرف نزن.« 

 »من غلط کنم دیگه با تو بیام کافه.« 
ــتوران  ــد: »رس ــده و می گوی ــر خن ــد زی ــی می زن ــک پق باب

ــی آی؟«  چــی، م
ــدازد و  مــژگان قاشــق ظــرف بســتنی را تــوی بشــقاب می ان

ــی.  ــه صندل ــه می دهــد ب تکی
می شــی  عجیب و غریــب  خیلــی  وقتــا  بعضــی  »به خــدا   

بابــک. همــه ش دلهــره دارم یــه اتفاقــی بیفتــه.« 
ــر و کار  ــی س ــه روان ــا ی ــگار ب ــی ان ــرف می زن ــن ح  »همچی
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داری.« 
 »نمی دونم. شک دارم نباشی.« 

ــن  ــد: »از ای ــد و می گوی ــوه می نوش ــه ای از قه ــک جرع باب
ــه بعــد بایــد دستشــویی مونو خونه هامــون بریــم، بعــدش بیایــم  ب

بیــرون.« 
مــژگان قاشــقش را دوبــاره بر مــی دارد و فــرو می کنــد 

تــوی بســتنی و می گویــد: »بــه خــودت بگــو.« 
 »مژگان اینجا کسی نیست.« 

 »که چی؟ باز شروع کردی؟« 
بابــک ســیگارش را کنــار می گیــرد و ســرش را جلــو 

کوچولــو.«  »یــه  می گویــد:  و  می بــرد 
مژگان قاشق دیگری بستنی بر می دارد و می گوید: 

 »نَع! دهنت بو سیگار می ده.« 
ــدو االن  ــه. ب ــه دون ــی؟ ی ــه بگ ــه ن ــد ی ــش بای ــه اول  »همیش

ــی آد.«  ــی م یک
مــژگان چشــم می چرخانــد طــرف پلــکان چوبــی و ســرش 
را نزدیــک بابــک مــی آورد و می گویــد: »بیــا جلو تــر، بــد 

ــالق!«  اخ
بابــک ســرش را جلو تــر می بــرد و دســتش را پشــت گــردن 
ــودش را  ــد و خ ــاش را می بوس ــژگان لب ه ــدازد. م ــر می ان دخت
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عقــب می کشــد. 
 »لپت روژی شدی.« 

ــک  ــد. باب ــاک می کن ــش را پ ــتش صورت ــوک انگش ــا ن ب
را خامــوش می کنــد.  ته ســیگار  را می کشــد و  پــک آخــر 
ــه را  ــه و خام ــد. ژل ــرو می کن ــتنی ف ــوی بس ــق را ت ــژگان قاش م
ــد  ــوه می نوش ــک از قه ــورد. باب ــی دارد و می خ ــق بر م قاشق قاش
ــرو و  ــا راه ــه. هزار ت ــب جایی ــش عج ــی توالت ــد: »ول و می گوی

ــچ داره.«  پی
 »اینجا رو چه جوری پیدا کردی؟« 

ــه  ــا کاف ــتم اینج ــت. نمی دونس ــم گف ــا به ــی از بچه ه  »یک
ــه.«  ــای پرتی داره. ج

 »پرت نیست. این همه مغازه و بوتیک داره.« 
 »فکــر کنــم فقــط اینجــا و طبقــه ی بــاال مغــازه باشــه، 

باشــه.«  تجــاری  دفتــر  شــاید  هــم  بــاالش  طبقه هــای 
 »شاید مسکونی باشه، از کجا می دونی؟« 

ــدش  ــوای بع ــه. می خ ــرج آنتیکی ــی ب ــی آد. خیل ــش نم  »به
ــم؟«  ــوش بزنی ــه دوری ت ــم ی بری

مــژگان از پشــت میــز بلنــد می شــود و می گویــد: »نــه، 
ــوری؟«  ــو آب می خ ــرم. ت ــلوار بخ ــه ش ــد ی ــه ش ــم اگ بری

 »نه. کجا می ری؟« 
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 »برم یه لیوان آب بگیرم.« 
 »بذار من می رم.« 

ــم دستشــویی   »شــما تشــریف داشــته باشــین. دیگــه می دون
ــم.«  ــی نمی پرس ــت، از کس کجاس

 »فقط تیکه بنداز، بفرمایید تا دوباره َشر راه نیفتاده.« 
 »از بستنِی من بخور، زیاده.« 

راه  و  می کنــد  جمــع  روســری  زیــر  را  مو هــاش  جلــِو 
ــر  ــا آخ ــوه اش را ت ــان قه ــک فنج ــکان. باب ــمت پل ــد س می افت
ســر می کشــد. یــک قاشــق بســتنی برمــی دارد و قبــل از این کــه 
تکه پاره هــای  میــز.  روی  می افتــد  بگــذارد،  دهانــش  تــوی 
میــز.  روی  می کشــد  و  می کنــد  مشــت  را  دســتمال کاغذی 
ــوک انگشــتش. پســر عینکــی  ــه ن آدامــس مــژگان می چســبد ب

چاقــی بــا لیــوان آب از پله هــا بــاال می آیــد. 
»ببخشید! خانم من پایینه؟« 

ــو بابــک، می گــذارد و  ــز، جل ــوان را روی می پیشــخدمت لی
می گویــد: »گفتــن آبــو بیــارم بــاال. خودشــون رفتــن بیــرون.« 

ســیخ  و  می گــذارد  میــز  روی  را  بســتنی  قاشــق  بابــک 
 . می نشــیند

 »کجا رفت؟« 
 »فکر کنم رفتن طرف دستشویی. همین روبروئه.« 
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 »حساب ما چقدر شد؟« 
 »پایین دم صندوق حساب کنید.« 

ــاره  پیشــخدمت برمی گــردد و از پله هــا پاییــن مــی رود. دوب
می زنــد.  به همــش  و  فــرو می کنــد  بســتنی  تــوی  را  قاشــق 
تــوی  می انــدازد  و  برمــی دارد  را  خرده دســتمال کاغذی ها 
ظــرف بســتنی و بــا قاشــق فشارشــان می دهــد الی بســتنی. قاشــق 
پاییــن  پله هــا  از  بلنــد می شــود و  را می انــدازد روی میــز و 
مــی رود. مــرد کت و شــلوارپوش جلــو در کافــه ایســتاده اســت. 
زن جوانــی هــم پشــت میــِز دم در نشســته و ســرش پاییــن اســت. 
ــو در ایســتاده  ــردی کــه جل ــه م ــاره ب ــی رود طــرف زن و دوب م
ــی رود  ــد و م ــت می کن ــاب را پرداخ ــد. صورتحس ــگاه می کن ن

ــد.  ــاز می کن ــش ب ــرد در را برای ــرف در. م ط
ایــن  بــردن  تشــریف  خانم تــون  اومدیــد.  »خــوش   

 » . یی ستشــو د
ــک  ــه تاری ــه داالن نیم ــد و ب ــث می کن ــو در مک ــک جل باب

نــگاه می کنــد. 
 »می دونم. مرسی.« 

مــرد برمی گــردد تــوی کافــه. بابــک اطرافــش را نــگاه 
می کنــد و مــی رود ســمت راهــرِو دستشــویی. آخــر راهــرو 
ــه دارد  ــود ک ــینه می ش ــژگان سینه به س ــا م ــپ. ب ــه چ ــد ب می پیچ
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ــِس آب  ــش خی ــد. صورت ــاف می کن ــری اش را ص ــه ی روس لب
اســت. 

 »کجا رفتی یکهویی؟  ها؟« 
 »هیچــی. حالــم یه دفعــه بــد شــد. ســرم گیــج رفــت. اومــدم 

صورتمــو آب بزنــم.« 
 »نمی تونستی بهم خبر بدی؟« 

ــد  ــو جابه جــا می کن ــلوارش را از روی مانت ــر ش ــژگان کم م
ــد شــد. داشــت ســرم  ــم ب و می گویــد: »می گــم کــه یکهــو حال
ــام  ــا بی ــال از پله ه ــا اون ح ــه ب ــتم ک ــت. نمی تونس ــج می رف گی

بــاال. حــاال چــی شــده مگــه؟« 
 »چیزی نشده. من مونده م امروز با تو چی کار کنم.« 

ــم  ــز ه ــا. تمی ــای اینج ــه دیواره ــوب ب ــرتو بک ــی. س  »هیچ
ــت.«  هس

 »مسخره بازی در نیار.« 
ــن  ــا می گ ــم. االن این ــا بری ــروز. بی ــی ام ــی گنده دماغ  »خیل

فــرار کردیمــو پــول ندادیــم.« 
 »الزم نکرده، حساب کردم. بریم.« 

 »وا! بستنی مو نخوردم.« 
 »بریم، من به جات خوردم.« 

ــاره دعوامــون  ــدارم دوب ــو درســت کــن. دوســت ن  »اخالقت
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بشــه  هــا.« 
بیــرون  تاریــک  داالن  تــوی  از  و  برمی گردنــد  دوتایــی 

ینــد.  می آ
ــن بزرگــی،  ــه ای ــرج ب ــه المــپ نمــی ذارن. ب  »چــرا اینجــا ی

ــداره.«  ــپ ن ــش الم توالت
 »توالتش المپ داره. اینجا راهروئه.« 

 »حاال هر کوفتی.« 
ــک  ــا. باب ــو مغازه ه ــاز جل ــه ی ب ــرف محوط ــد ط راه می افتن
دســتش را دور کمــر مــژگان حلقــه می کنــد و می گویــد: 
خلوتــه،  اینجــا  دستشــویی  می گــم.  خــودت  بــرا  »عزیــزم 
ــی  ــای عوض ــن آدم ه ــا ای ــتیم ب ــاب داش ــگ اعص ــه جن این هم

ــو.«  ــت نش ــا. ناراح اینج
 »وای... کیفم کو بابک؟« 

 »آخ... نــه! روی میــز جــا مونــد. این قــدر کــه هــول کــردم 
یــادم رفــت بــرش دارم.« 

 »بیا بریم.« 
 »تو وایسا، خودم می رم می آرم.« 

ــرج.  ــط ب ــوض وس ــک ح ــی رود نزدی ــان م ــژگان قدم زن م
ــوز نشســته پشــت  ــه، زن هن ــک کــه می رســد پشــت در کاف باب
ــگاه  ــت نوش ــلوار پوش پش ــرد کت و ش ــوان و م ــر ج ــز و پس می
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ایســتاده اند و می خندنــد. مــی رود تــوی کافــه و رو بــه زن 
می گویــد: »ببخشــید، کیف مــون بــاال جــا مونــده.« 

پله هــا را دوتا یکــی  برایــش تــکان می دهــد.  زن ســری 
بــاال مــی رود. کیــف،   همــان جــا روی صندلــی مــژگان، افتــاده 
و کاپشــن خــودش هــم پشــت صندلــی آویــزان اســت. فنجــان 
قهــوه و بســتنی و لیــوان آب هــم هنــوز روی میــز اســت. کاپشــن 
و کیــف را برمــی دارد و برمی گــردد. ســر پلــکان چوبــی مکثــی 
ــف  ــوی کی ــایل ت ــد و وس ــاز می کن ــف را ب ــپ کی ــد. زی می کن
را زیــر و رو می کنــد. روژ قرمــز و ریمــل و آینــه کوچکــی کــه 
عکــس ون گــوگ رویــش اســت... یــک بســته دســتمال کاغذی 
ــا کیســه فریزر مچاله شــده ای کنــار چند تــا  جیبــی باز شــده هــم ب
اســکناس دوهزار تومانــی افتــاده اســت. ســر مچاله شــده ی کیســه 
ــالمی  ــفید و س ــتی س ــه نوار بهداش ــمش ب ــد و چش ــاز می کن را ب
می افتــد. کارت ویزیتــی تــه کیــف پیــدا می کنــد. کارت را 
برمــی دارد و رویــش را می خوانــد. عکــس چند تــا شــلوار 
جیــن چــاپ شــده کنــار نوشــته های قرمــز و مشــکی. زیــر 
ــی  ــا خــودکار آب ــازه، شــماره موبایلی ب ــار نشــانی مغ کارت، کن
نوشــته شــده اســت. کارت را تــوی کیــف می انــدازد و زیپــش را 
ــد  ــه زن لبخنــدی می زن می کشــد. از پله هــا پاییــن مــی دود. رو ب
ــد  ــمش می افت ــِو در، چش ــد. جل ــرون می زن ــه ای بی و از دِر شیش
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ــان دم  ــم می شــود. نگهب ــه دستشــویی ها خت ــی کــه ب ــه راهروی ب
ــش  ــد. کاله ــرون می آی ــرو بی ــی راه ــوی تاریک ــرج، از ت در ب
را یــک دســتش گرفتــه و بــا دســت دیگــرش بــه واکســیِل زرد 
ــه  ــش نگ ــژگان را الی پای ــف م ــی رود. کی ــانه اش ور م روی ش
مــی دارد و کاپشــنش را می پوشــد و راه می افتــد. نگهبــان پشــت 
ــوض  ــی رود دم ح ــک م ــد. باب ــرون می آی ــرو بی ــرش از راه س
و ســر در مغازه هــا را نــگاه می کنــد. مــژگان جلــو مغــازه ای 
ایســتاده و لباس هــای تــوی ویتریــن را تماشــا می کنــد. راه 

ــش.  ــد طرف می افت
 »یه دقیقه وایمیسادی تا بیام.« 

 »چقدر دیر کردی.« 
 »دیر نکردم. داشتم دنبال جنابعالی می گشتم.« 

ــلوغ  ــاد ش ــه زی ــا ک ــی. اینج ــو می بین ــردم من ــر ک  »وا! فک
نــگاه  رو  مغازه هــا  داشــتی  هــم  خــودت  تــازه  نیســت. 

 » . ی د می کــر
 »کی؟ من؟« 

کیف را می دهد دستش و راه می افتند. 
 »تــو منــو دیــدی کــه دارم دنبالــت می گــردم، هیچــی 

نگفتــی؟« 
 »داشتی مغازه ها رو نگاه می کردی، دنبال من نبودی.« 
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 »حالــت خوبــه تــو؟ داشــتم دنبالــت می گشــتم. تــو کــه منــو 
دیــدی خب صــدام مــی زدی.« 

 »حــاال چــی شــده؟ فکــر کــردم تــو هــم داری مغازه هــا رو 
نــگاه می کنــی. فکــر کــردم منــو دیــدی. بریــم کجــا؟« 

 »نمی دونم. بریم بیرون. اینجا داره حالمو بهم می زنه.« 
 »خب بریم. دیگه هم نمی آم اینجا. یادت باشه.« 

 »حالت بهتره؟ سرت که گیج نمی ره؟« 
ــم.  ــزی بخوری ــه چی ــم ی ــف دارم. بری ــرم. ضع ــر بهت  »نخی

ــردی.«  ــم ک ــه کوفت ــتنی رو ک بس
ــی  ــژگان. روی پله برق ــرخ م ــه نیم ــود ب ــره می ش ــک خی باب
بر نمــی دارد.  مغازه هــا  ســر در  از  چشــم  بابــک  می ایســتند. 
مــژگان یــک پلــه باال تــر از او ایســتاده. بندکیفــش را روی 
ــن کافــه رفتــن مــا هــم  شــانه اش می انــدازد و می گویــد: »ای

ــه؟«  ــد، ن ــره ش خاط
 »آره. کاش یه یادگاری هم من بر می داشتم.« 

 »منظورت چیه؟« 
دِر  ســمت  می افتنــد  راه  و  همکــف  طبقــه ی  می رســند 
خروجــی. مــژگان کیــف را از روی شــانه اش برمــی دارد و 
ــاش  ــژگان قدم ه ــی رود. م ــر م ــک جلو ت ــرد. باب ــتش می گی دس

می شــود.  شانه به شــانه اش  و  می کنــد  تند تــر  را 
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 »نگفتــی منظــورت چیــه کــه یــادگاری بــرداری؟ بــا تــواَم. 
ــی ری...«  ــو م ــودت جلو جل ــرا خ ب

 »تو چی فکر می کنی؟« 
ــم؛  ــُرو کن ُ ــلوار رو پ ــرم اون ش ــد ب ــرش نش ــه آخ ــن ک  »م

یــادگاری.«  بــرا  وگرنــه می خریدمــش 
فروشنده ها تک و توک ایستاده اند جلو مغازه هاشان. 

»یــا یــه چیــزی بخریــم یــا کارت شــون رو بگیریــم. نظــرت 
چیــه؟« 

بغــل می گیــرد.  را  و کیفــش  می ایســتد  یکهــو  مــژگان 
میانســالی  مــرِد  اســت.  عکاســی  مغــازه ی  کنارشــان 
ــد.  ــگاه می کن ــژگان ن ــه م ــتاده و ب ــوش ایس ــت جل سیگار به دس
به هــم.  می شــوند  خیــره  و  مــی رود  مــژگان  ســمت  بابــک 
ــد.  ــان می کنن ــوند، نگاهش ــان رد می ش ــه از کنارش ــی ک آدم های
ــک  ــه ســیگارش پ ــرد و ب ــن می گی ــرد عــکاس ســرش را پایی م

می زنــد. 
 »چرا وایسادی؟« 

 »خیلی بی شخصیتی، می فهمی؟« 
ــه  ــاش و ب ــو پ ــدازد جل ــیگارش را می ان ــکاس ته س ــرد ع م

ــد.  ــگاه می کن ــک ن باب
 »داد نزن... چی شده مگه حاال؟« 
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 »بابک خودتو نزن به کوچه ی علی چپ.« 
ــا  ــزن. بی ــنگ ب ــای قش ــن حرف ــد از ای ــرون بع ــم بی ــا بری  »بی

بریــم.« و راه می افتــد کــه بــرود.
 »نمی آم. دیگه یه دقیقه هم با تو راه نمی آم.« 

ــتد.  ــش می ایس ــردد و رو در روی ــه را برمی گ ــک راهِ رفت باب
ــدن.  ــه لرزی ــد ب ــه اش شــروع می کن ــژگان چان م

»نمی دونستم این قدر ِچنِدشی.« 
 »چرت و پرت نگو مژگان، اینو من باید بگم نه تو.« 

 »حرف دهنتو بفهم. برا چی کیفمو گشتی؟« 
بغضــش گرفتــه و اشــک تــوی چشــم هاش جمــع شــده 

ــت.  اس
 »بیا بریم بیرون. حاال چرا اینجا وایسادی؟« 

بــرو.  »خــودت  می گویــد:  و  می زنــد  ِهقــی  مــژگان 
 » . ر بی شــعو

فشــار  به هــم  را  لب هــاش  و  می زنــد  نفس نفــس  بابــک 
می دهــد. نگاهــی بــه دور و بــر می کنــد و بــا مــرد عــکاس 

می شــود.  چشم تو چشــم 
 »بیشــترش تقصیــر خــودت بــود. کارت یکــی از همیــن 
ــد  ــن. بای ــه نک ــی گری ــم الک ــدر ه ــه. این ق ــوی کیفت ــا ت مغازه ه

ــم.«  ــرف بزنی ــم ح ــابی با ه ــینیم حس بش
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روی  می گــذارد  را  دســتش  و  می کنــد  گریــه  مــژگان 
ســینه اش. نفس نفــس می زنــد. چنــد قــدم بــه طــرف بابــک 
برمــی دارد و کیــف از روی شــانه اش ُســر می خــورد. مــرِد 
ــرش  ــش را روی س ــد و کاله ــاال می آی ــی ب ــان از پله برق نگهب
ــیل روی  ــد واکس ــه می رس ــا ک ــک آن ه ــد. نزدی ــفت می کن س
ــژگان  ــو م ــتاده جل ــک ایس ــد. باب ــتکاری می کن ــانه اش را دس ش

ــت.  ــن اس ــرش پایی و س
ــا؟ از اول  ــردی،  ه ــگاه ک ــو ن ــو کیفم ــازه ای ت ــه اج ــه چ  »ب

معلــوم بــود داری از فضولــی می میــری.« 
بابــک نزدیکــش می شــود و لحظــه ای بــه مــرد عــکاس نــگاه 
ــر کــه از کنارشــان رد می شــوند، مــژگان را  ــد عاب ــد. چن می کن
ــد،  ــه می رس ــا ک ــی آن ه ــد قدم ــان چن ــد. مرد نگهب ــد می زنن دی

می ایســتد. 
 »بیا بریم بیرون. اینجا زشته مژگان.« 

دست می برد تا بازوی دختر را بگیرد. 
ــه کاری  ــن دیگ ــرو. م ــم. ب ــی داد می زن ــم بزن ــت به  »دس

ــدارم.«  ــت ن به
 »راســت گفتــی... اطمینــان گشــاد شــده. خیلــی گشــاد 

ــده.«  ش
مــژگان زل می زنــد تــوی چشــم های بابــک و چانــه اش 
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ــای  ــه نرده ه ــد ب ــه می ده ــد. تکی ــدی می زن ــق بلن ــرزد. ه می ل
ــی پشــت ســرش.  چوب

ــی  ــی به خــدا. چــرا فکــر می کن ــک حالمــو بهــم می زن  »باب
بهــت دروغ گفتــم؟« 

مــرد  می زنــد.  پوزخنــد  و  می کنــد  بلنــدی  پــف  پســر 
عــکاس کبریــت می کشــد و ســیگار دیگــری روشــن می کنــد. 
پشــت ســرش از تــوی مغــازه، دو ســه دختــر ایســتاده اند و 
ســرک می کشــند. مــرد نگهبــان نزدیــک آن دو می شــود و 
ــا  ــت اینج ــت نیس ــا، درس ــاه بی ــما کوت ــون ش ــد: »آقا ج می گوی

ــق اهلل.«  ــِو خل جل
ــرد عــکاس می ایســتد و ســرش را  ــی رود نزدیــک م ــد م بع

چپ و راســت تــکان می دهــد. 
ــی کــه چــی؟ خــر کــه نیســتم.  ــژگان ازش کارت گرفت  »م
ــه  ــه؟ این هم ــی بش ــه چ ــی ک ــازه ی کوفت ــوی اون مغ ــی ت رفت

ــو اون؟«  ــی ت ــرا رفت ــازه، چ مغ
ــه  ــژگان تکی ــه و داد می کشــد. م ــاال گرفت ــک صــداش ب باب
ــوش.  ــی و دســتش را گذاشــته روی گل ــه نرده هــای چوب داده ب
گریــه می کنــد و روســری اش را می کشــد تــا روی پیشــانی اش. 
ــذارد  ــتش را می گ ــد و دس ــش می آی ــاره پی ــان دوب ــرد نگهب م

روی شــانه ی بابــک. 
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 »آقا جــوِن مــن، زشــته جلــو مــردم. بریــن یــه جایــی بشــینین 
و ســنگاتونو با هــم وا بَِکنیــن.« 

ــود و  ــان رد می ش ــاله ای از کنارش ــی دو س ــل و یک زن چه
دور تــر می ایســتد بــه تماشــا. مــژگان کیــف از دســتش می افتــد 
ــک  ــی رود. باب ــال م ــن از ح ــی روی زمی ــرده ی چوب ــار ن و کن
می آینــد  نگهبــان  و  عــکاس  مــرِد  می زنــد.  زانــو  کنــارش 
باالسرشــان. زن هــم پــس از مکثــی، مــی رود سمتشــان.   »مژگان 

ــژی...«  چــی شــد؟ مُ
مرد نگهبان می گوید: »کمکش کن تکیه بده.« 

ــد  ــاال آمده ان ــه ح ــا ک ــه دختر ه ــد ب ــکاس رو می کن ــرِد ع م
ــازه ایســتاده اند.  ــوی درگاهــی مغ ت

 »یه لیوان آب قند بیارین.« 
»مژگان جان... عزیزم... مُژی حرف بزن. خوبی؟« 

ــوون. نبایــد  ــردی ج ــدی ک ــد: »تن ــکاس می گوی ــرِد ع  م
ــی زدی.«  ــرف م ــوری ح ــردم اون ج ــو م جل

 »پســر جان می رفتیــن یــه جــای خلــوت، قشــنگ ســنگاتونو 
با  هــم وا می کندیــن. آخــه تــو خیابــون کــه جــای دعــوا نیســت.« 
زن جلــِو مــژگان چمباتمــه می زنــد و می گویــد: »یکــی بــره 

یــه لیــوان آب قند بیــاره.« 
 »گفتم بیارن خانم.« 
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رو به بابــک  و  می کشــد  دختــر  پیشــانی  بــه  دســتی  زن 
چیــه؟«  »اســمش  می گویــد: 

 »مژگان.« 
»مــژگان خانــوم... عزیــزم... خانمــی... چشــماتو بــاز کــن... 
مژگان خانمــی... بــاز کــن... چشــماتو بــاز کــن... آهــان... 

مژگان جــان بــاز کــن...« 
لیــوان را  بیــرون می آیــد و  یکــی از دختر هــا از مغــازه 
ــد.  ــت زن می ده ــوان را دس ــرد لی ــکاس. م ــرِد ع ــه م ــد ب می ده
چنــد نفــر بــاال سرشــان جمــع شــده اند. مــرِد نگهبــان برمی گــردد 
ــزی  ــد، چی ــد: »بفرمایی ــد و می گوی ــاز می کن ــت هاش را ب و دس

ــاد بابا جــان.«  ــوا بی ــن ه ــد بذاری نیســت. بفرمایی
می گویــد:  و  می بــرد  مــژگان  دهــان  دم  را  لیــوان  زن 
شــی.«  بهتــر  بخــور  آب قنــد  ایــن  از  یــه ذره  »مژگان خانــم 
از  شــده،  قاطــی  آرایــش  بــا  کــه  اشــک  ســیاه  خــط 
بابــک  صورتــش.  روی  کــرده  ُشــره  مــژگان  چشــم های 

آب قنــده.«  بخــور،  »مُژی جــون  می گویــد: 
بســته  چشــم های  بــا  و  می کشــد  بلنــدی  آه  مــژگان 
می گویــد: »اِی خــدا، مگــه چــی کار کــردم... آبــروم رفــت 

خــدا...« 
 »مُــژی بخــور، آب قنــده. زشــته جلــو مــردم. بخــور و بریــم 
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بیــرون.« 
 »مژگان خانــم بخــور عزیــز دلــم. خانمــی! آب قنــد رو 

می شــی.«  خــوب  بخــور، 
ــک  ــد. باب ــپ می نوش ــد قل ــرد و چن ــوان را می گی ــر لی دخت
ــتش  ــژگان دس ــد. م ــرد و می مال ــژگان را می گی ــت های م انگش
ــکاس  ــرد ع ــر م ــت س ــازه، پش ــروِن مغ ــا بی ــد. دختر ه را می کش
به شــان و می گویــد:  ایســتاده اند. مــرِد نگهبــان رو می کنــد 
ــداره دورش شــلوغ  »شــماها هــم بریــن تــوی مغــازه. خوبیــت ن

ــان.«  ــه بابا ج باش
 »بچه ها برین به مشتریا برسین. چیزی نیست.« 

بابــک رو می کنــد بــه زن و می گویــد: »نمی دونــم چــرا 
ــد.«  ــوری ش ــو این ج یه

زن آب قند را تا ته به مژگان می خورانَد.
 »بهتری خانومی؟ االن حالت جا می آد.« 

ــمت  ــی رود س ــرد و م ــوان را از زن می گی ــکاس لی ــرِد ع م
مغــازه اش. مــرِد نگهبــان چنــد قــدم ازشــان دور می شــود و 
ــه تماشــا.  مــی رود طــرف چنــد نفــری کــه دور تــر ایســتاده اند ب
مــردم  جلــو  زنــش  بــا  آدم  شــازده،  »آخــه  می گویــد:  زن 

می کنــه؟«  رفتــار  این جــوری 
کــه  اول  »از  می گویــد:  و  می زنــد  پوزخنــدی  بابــک 
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ــف داره.«  ــورده ضع ــه خ ــت ی ــودش می گف ــرون خ ــم بی اومدی
 »یــه چیــز شــیرین بــراش می خریــدی کــه این جــوری نشــه، 

نــه اینکــه خودتــم اوقات تلخــی کنــی باهــاش.« 
چانــه ی مــژگان شــروع می کنــد بــه لرزیــدن و دوبــاره 
ــدای  ــد و ص ــینه اش می افت ــرش روی س ــرد. س ــه اش می گی گری
زیــر  را  دســتش  زن  در می آیــد.  دهانــش  از  زوزه ماننــدی 
ــی آورد. چشــم هاش بســته  ــاال م ــرد و ســرش را ب ــه اش می ب چان

ــت.  اس
 »خانومی باز کن چشماتو. مژگان خانوم...« 

ــف  ــم و ضع ــزه به ه ــش می ری ــه اعصاب ــه می کن ــول ک  »ه
می کنــه.« 

ــی دارد و  ــه م ــتش نگ ــوی دس ــژگان را ت ــت های م زن دس
ــاده،  ــارش افت ــردن. فش ــتاش س ــدر دس ــا! چق ــد: »ای باب می گوی

ــم.«  ــدش کنی کمــک کــن بلن
مــرِد نگهبــان کــه دوبــاره برگشــته و بــاال سرشــان ایســتاده، 

ــاد؟«  ــس بی ــم آمبوالن ــگ بزن ــوم زن ــد: »خان می گوی
و  می گیــرد  دســتش  تــوی  را  مــژگان  دســت  بابــک 

 : یــد می گو
 »نه... یه ماشین می گیرم، می برم خونه شون.« 

 »خونــه چیــه؟! کمــک کــن بلنــد شــه تــا ببریمــش خونــه ی 
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مــن. بــاالی همیــن برجــه.« 
 »نه خانوم. حالش خوبه. چیزی نشده که.« 

 »نــه عزیــز مــن ضعــف شــدید داره. بلنــدش کــن ببریمــش 
دم آسانســور.« 

ــق  ــژگان هق ه ــد. م ــژگان را می گیرن ــل م ــر بغ ــری زی دو نف
می کنــد و دســتش را جلــو صورتــش می گیــرد. روســری  از 
ــر  ــا س ــد ت ــش می کنن ــک و زن کمک ــت. باب ــاده اس ــرش افت س

ــا بایســتد.  پ
ــرم  ــت می گی ــه دربس ــون. االن ی ــون ممن ــم از لطف ت  »خان

می برمــش.« 
 »وای از دســت شــما پســرا! کمــک کــن ببریمــش دم 

آسانســور. حالــش کــه بهتــر شــد، دربســت بگیــر.« 
ــش  ــن وضــع ببری ــا ای ــی ب  »آره آقا جــون. االن کــه نمی تون

بیــرون. حــرف خانومــو گــوش کــن.« 
مــرد عــکاس دوبــاره آمــده جلــو مغــازه و تماشاشــان 
ــه  ــر ایســتاده اند ب ــان دور ت ــرد هــم همچن ــد زن و م ــد. چن می کن
ــاره  ــان اش ــت بطرف ش ــا دس ــر ب ــار دیگ ــان یک ب ــا. نگهب تماش
رو،  اینجــا  کنیــد  خلــوت  »بابا جــان  می گویــد:  و  می کنــد 

ــین!«  ــع نش ــه... جم ــده ک ــزی نش چی
کالهــش را از ســر برمــی دارد و مــی رود ســمت آسانســور. 
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ــور  ــه آسانس ــی ک ــمت جای ــد س ــژگان را می برن ــک و زن م باب
ــرک  ــرد س ــر م ــت س ــی از پش ــوی عکاس ــای ت ــت. دختر ه اس
می کشــند. مــرِد عــکاس دارد بــا زنــی صحبــت می کنــد و 
ــرش  ــژگان س ــد. م ــگاه می کنن ــور را ن ــرف آسانس ــی ط دوتای

ــی دارد.  ــدم برم ــل ق ــاده و شل ش ــن افت پایی
 »مــژگان! خانــوم می گــن بریــم منزل شــون یــه خــورده 
ــا؟«  ــم،  ه ــرم بری ــت بگی ــه دربس ــوای ی ــی. می خ ــتراحت کن اس
ــر شــد  ــاال، حالــش کــه بهت ــن ب ــز مــن نیم ســاعت بیای  »عزی
ــه راه  ــک نمی تون ــن طفل ــون. ای ــرم برات ــس می گی ــودم آژان خ

ــش؟!«  ــوای ببری ــا می خ ــره. کج ب
 »کیفم... کیفم کو؟« 

ــا!  ــد: »اِی باب ــد و می گوی ــش را ول می کن ــر بغل ــک زی باب
ــش؟«  ــا انداختی کج

 »نمی خواد بری، دست منه. شما دکمه رو بزن.« 
را  ســرش  می کنــد.  زن  دســت های  بــه  نگاهــی  بابــک 
نزدیــک گــوش مــژگان می بــرد و می گویــد: »مــژگان اگــه 

ــم.«  ــرم و بری ــت بگی ــین دربس ــه ماش ــه، ی ــت خوب حال
 »جنــاب دکمــه رو بــزن! چه جــوری می خــوای بــا ایــن 

ــرون؟«  ــش بی ــراب ببری ــال خ ح
خانــوم  »خونــه ی  می گویــد:  و  می آیــد  جلــو  نگهبــان 
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ببــرش یــه اســتراحتی بکنــه، بعــدش یــه  همیــن باالســت. 
ــن جــا پشــت  ــس هــم همی ــن. آژان ــن و می ری ــس می گیری آژان

ســاختمونه.« 
مــژگان دســتش را گذاشــته روی ســینه اش و صورتــش 
ســرش  را  کالهــش  نگهبــان  مــرِد  اســت.  اشــک  خیــِس 

می دهــد.  فشــار  را  آسانســور  دکمــه  و  می گــذارد 
ــه  ــا تکی ــی، بی ــا وایس ــر پ ــی س ــه نمی تون ــان اگ  »مژگان ج

ــی.«  ــوار، خانوم ــه دی ــده ب ب
مــژگان ســرش را بــاال مــی آورد و رو بــه زن زیــر لبــی 

 : یــد می گو
 »خوبم... مرسی.« 

در کشــویی آسانســور بــاز می شــود. بابــک زیــر بغــل 
ــور. زن  ــوی آسانس ــد ت ــه می رون ــر س ــرد و ه ــژگان را می گی م
دکمــه ی شــماره ی نــه را فشــار می دهــد و در بســته می شــود. زن 

ــه.«  ــا وایس ــر پ ــه س ــینه. نمی تون ــذار بش ــد: »ب می گوی
ــش  ــرد و کمک ــژگان را می گی ــازوی م ــتی ب ــک دو دس باب
باال ســرش  بابــک  بنشــیند.  آسانســور  کــف  کــه  می کنــد 
ــه بزرگــی کــه روی یکــی از دیوارهــای  ــوی آین می ایســتد و ت
آسانســور آویــزان اســت، نــگاه می کنــد. نیمــرخ زن پیداســت. 
موهــای خرمایی رنگــی دارد کــه بیشــترش از زیــر روســری 
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ریختــه بیــرون. روژ زرشــکی زده و صورتــش اســتخوانی و 
کشــیده اســت. ســرش را پاییــن مــی آورد و زل می زنــد بــه فــرق 
ــاده دور گردنــش. دســتش را  ســر مــژگان کــه روســری اش افت
می کشــد روی مو هــاش. مــژگان ســرش را کنــار می کشــد. زن 
از تــوی کیــف خــودش دســته کلیدی بیــرون مــی آورد و کیــف 
ــن  ــلوار جی ــانه اش. ش ــدازد روی ش ــژگان می ان ــف م ــا کی را ب
ــرِم  ــز چ ــای نوک تی ــا صندل ه ــت ب ــش اس ــادی پای ــه گش پاچ
ــم  ــد: »مزاح ــد و می گوی ــد می کن ــرش را بلن ــک س ــکی. باب مش

ــن.«  ــو زحمــت افتادی شــما هــم شــدیم. ت
ــن  ــا ای ــی آد ب ــت م ــوب دل ــر خ ــه پس ــاال... آخ ــب ح  »خ

خوشــگل خانوم جلــو مــردم دعــوا کنــی؟« 
ــه خــورده جروبحث مــون شــد. مــژگان  ــه... ی  »دعــوا کــه ن
هــم از قبــل ضعــف داشــت. تــوی کافــه هــم کــه بودیــم، حالــش 

ــد شــد.«  یه کــم ب
مــژگان زیــر لبــی می گویــد: »چــه عجــب اینــو بــاور کــردی 

کــه حالــم بــد شــد و رفتــم صورتمــو آب بزنــم.« 
 »معلومه خیلی اذیتش کردی  ها. دلش پُره از دستت.« 

ــا  ــزه ی ــم می ری ــه به ه ــش ک ــی. اعصاب ــه اذیت ــا، چ ــه باب  »ن
ضعــف شــدید پیــدا می کنــه، این جــوری می شــه.« 
 »اِی خدا... آدما چقدر زود رنگ به رنگ می شن.« 
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ــک  ــه کت ــاال ی ــم ب ــن. می ری ــو نک ــی فکرش  »مژگان خانوم
ــه؟«  ــم، خوب ــش می زنی ــابی به حس

ــری اش  ــد و روس ــی می کن ــژگان ِهنّ ــدد و م ــک می خن باب
ببخشــید  »خانــم  می گویــد:  و  می کشــد  ســرش  روی  را 

تو رو خــدا.« 
اعــالم  را  طبقــه  زنــی  صــدای  و  می ایســتد  آسانســور 

 . می کنــد
 »می تونی خودت بلند شی، خانومی؟« 

می شــود.  جا به جــا  و  می دهــد  تــکان  ســری  مــژگان 
زن دوال می شــود و زیــر بغلــش را می گیــرد. رو بــه بابــک 

می آرمــش.«  مــن  دار  نگــه  درو  »شــما  می گویــد: 
بابــک در را بــاز می کنــد و بیــروِن آسانســور می ایســتد. 
ــو در  ــد. جل ــرد و بلنــدش می کن ــر بغــل مــژگان را می گی زن زی
ــرِو  ــارش راه ــته اند. کن ــی گذاش ــز چرمی ی ــل قرم ــور مب آسانس
دراز و پهنــی اســت کــه سرتاســِر ســقفش، المپ هــای هالوژنــی 
ــدون  طــرح نارنجی رنگــی  ــواری ب ــوار راهــرو کاغذ دی دارد. دی
دارد و تابلو هایــی نقاشــی بــا قــاب چوبــی رویــش آویــزان 
ــد: »از  ــا دســت راهــرو را نشــان می دهــد و می گوی اســت. زن ب

ایــن طــرف.« 
قــدم  پایــش  بــه  پــا  و  می گیــرد  را  مــژگان  بغــل  زیــر 
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و  می گیــرد  را  مــژگان  دیگــر  بــازوی  بابــک  برمــی دارد. 
می آرمــش.«  »مــن  می گویــد: 

ســرش  از  را  روســری اش  و  می افتــد  راه  جلِوشــان  زن 
ــه  ــون ب ــد: »کارم ــژگان می گوی ــک دم گــوش م ــی دارد. باب برم

کشــید!«  کجا هــا 
دختــر ســرش را بــاال مــی آورد و خیــره می شــود تــوی 
ــش  ــده اند و روی صورت ــک ش ــاش خش ــک. لب ه ــورت باب ص
رِد ســیاه ریمــل جــا مانــده اســت. پا هــاش را روی کــف ســنگی 
بابــک  راهــرو می کشــد و تلوتلــو مــی رود ســمت دیــوار. 
ــه او.  ــباند ب ــودش را می چس ــرد و خ ــفت می گی ــرش را س کم

ــد.  ــس می زن ــک را پ ــت باب ــد و دس ــار می کش ــژگان کن م
 »ازت بدم می آد بابک. ولم کن.« 

 »خیله خب حاال بس کن. ببخشید.« 
راهــرو ســاکت اســت. زن   کــه جلو تــر مــی رود، می گویــد: 

»بــاز داری باهــاش بداخالقــی می کنــی، شــازده؟« 
ــه ای از  ــت و لحظ ــمت راس ــد س ــرو، زن می پیچ ــر راه آخ

ــود.  ــب می ش ــا غی ــم آن ه ــو چش جل
 »عجب جاییه این باال. خیلی بزرگه.« 

مــژگان یکهــو می ایســتد. دســتش را روی دلــش می گــذارد 
و صورتــش چین برمــی دارد. 
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 »چی شد؟ نمی تونی راه بیای؟« 
 »کیفم کو،  ها؟« 

 »دست این خانومه بود. بیا االن می رسیم.« 
کوتــاهِ  داالن  اســت.  رفتــه  زن  کــه  ســمتی  می پیچنــد 
داالن  انتهــای  زن  می شــود.  ظاهــر  روبروی شــان  کم نــوری 

می کنــد. نــگاه  را  آن هــا  دارد  و  ایســتاده 
 »می تونه راه بیاد؟ آخر این راهروئه.« 

 »بله. می آد. یه کم ضعف کرده.« 
می افتنــد.  راه  هــم  کنــار  ســه تایی  و  زن  بــه  می رســند 
انتهــای داالن فقــط یــک راه دارد. ســمت چــپ، راهــرِو پهنــی 
اســت کــه روی ســقفش مهتابی هــای گــرد ســفید نصــب شــده 
ــا  ــواِر راهــرو، آینه هــای قــدی باریکــی، ب اســت. روی یــک دی
فاصلــه کنــار هــم کار گذاشــته  شــده اند. دیــوار دیگــر، سرتاســر 
درهــای چوبــی زرشــکی اســت. زن جلــو یکــی از در هــا 

می ایســتد. 
 »مژگان خانومــی دیگــه رســیدیم. االن می ریــم یــه کــم 

ــی آد.«  ــا م ــت ج ــی، حال ــتراحت می کن اس
زیر زیرکــی  و  می کنــد  مــژگان  بــه  نگاهــی  بابــک 
می خنــدد. زن کلیــد را تــوی قفــِل در می انــدازد. بابــک بــا 
آن دســتش کــه دور کمــر مــژگان را گرفتــه، پهلویــش را فشــار 
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خــودش.  بــه  می چســباندش  و  می دهــد 
 »ولم کن. چرا این جوری می کنی؟! َکنه!« 

ــاش را  ــری مو ه ــر روس ــد و از زی ــار می کش ــودش را کن خ
ــاز می کنــد و مــی رود تــو. دو تایــی  صــاف می کنــد. زن در را ب
روشــن  را  چــراغ   زن  می ایســتند.  و  می رونــد  در  پــای  تــا 

می کنــد. 
ــا  ــی بی ــِو در؟ مژگان خانوم ــوندیش جل ــو وایس  »چــرا طفلک
تــو. تعــارف نکنیــن. مــن تنهــام. کســی هــم قــرار نیســت بیــاد.« 

بابک از مژگان می پرسد: »می تونی خودت راه بری؟« 
ــرش  ــت س ــم پش ــک ه ــه و باب ــوی خان ــی رود ت ــژگان م م
راه می افتــد. برمی گــردد کــه در را ببنــدد، خــودش را تــوی 
آینــه ی قــدی روی دیــواِر روبــروی در می بینــد. دوتایــی کنــار 
ــت،  ــک در اس ــه نزدی ــزی ک ــی قرم ــه ی چرم ــم روی کاناپ ه
می نشــینند. زن آبــاژور گوشــه ی ســالن را هــم روشــن می کنــد. 
مانتــوش را در مــی آورد و بــا کیفــش می گــذارد روی میــز 
چوبــی نهار خــوری. کیــف مــژگان را هــم جلــوش می گیــرد و 

ــاش.«  ــت ب ــار، راح ــریت رو دربی ــو روس ــد: »مانت می گوی
ــژگان  ــال م ــم. ح ــت بدی ــم زحم ــاد نمی خوای ــه زی ــا ک  »م

ــم.«  ــه می ری ــه، دیگ ــر بش ــه بهت ک
ــه راهــرِو تاریکــی کــه کنــار کاناپــه  مــژگان ماتــش بــرده ب
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اســت. 
 »این قــدر نگــو زحمــت. فقــط راحــت باشــین. منــم بــرم اول 

ــذارم.«  یه چــای ب
ــی دارد  ــز نهار خــوری برم ــش را از روی می ــو و کیف زن مانت
ــی  ــه تا در چوب ــور. س ــک و کم ن ــرِو باری ــوی راه ــی رود ت و م
ــومی روی  ــتند و س ــم هس ــروی ه ــان روب ــت. دو تای ش آنجاس
دیــوار تــه راهــرو. زن دِر ســمت چپــی را بــاز می کنــد و مــی رود 

تــو. 
 »مژگان، اگه دوست داری روسریتو دربیار!« 

ــم هاش را  ــه و چش ــتی کاناپ ــه پش ــد ب ــه می ده ــژگان تکی م
ــاش.  ــذارد روی پ ــتش را می گ ــک دس ــدد. باب می بن

 »نکن. دست نزن به من.« 
 »نمی خوای تمومش کنی، نه؟ بسه دیگه.« 

 »ولم کن عوضی! برو اون ور بشین.« 
ــه؟  ــو چت ــد: »ت ــد و می گوی ــس می کش ــتش را پ ــک دس باب

ــی؟!«  ــن چــه کــه ســرم داد می زن ــه م ضعــف داری ب
دســت هاش  بیــن  را  ســرش  و  می شــود  دوال  مــژگان 
آژانــس  یــه  بگــو  بــرم.  »می خــوام  می گویــد:  و  می گیــرد 

بگیــره مــن بــرم.« 
ــدش  ــن، بع ــتراحت ک ــورده اس ــه خ ــزن. ی ــی ن ــرف الک »ح
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می ریــم.«  با هــم 
مــژگان دســتش را روی دلــش می گــذارد و صورتــش تــوی 
ــم نمی کنــی؟!  هــم مــی رود و می گویــد: »الزم نکــرده. چــرا ول

می خــوام بــرم خونــه.« 
 »دلت درد می کنه؟« 

 »حرف نزن با من. می فهمی؟ هیچی نگو، همین.« 
زن بــا ســیگار روشــنی از تــوی اتــاق بیــرون می آیــد. تــاپ 
زرد و دامــن ســفید گلــداری پوشــیده و پا هــاش بــدون جــوراب 
ــور  ــد، ن ــرون می آی ــه بی ــرو ک ــن راه ــوی سایه روش ــت. از ت اس
صــورت  و  لخــت  بازوهــای  روی  می افتــد  لوســتر ها  زرد 

ــش کــرده اش.  آرای
 »خب، حال خانِم ما چطوره؟« 

ــگاه  ــه زن ن ــود و ب ــد می ش ــل بلن ــو از روی مب ــک یکه باب
می کنــد. 

 »مثل اینکه دلش درد می کنه.« 
 »مژگان جــان بلنــد شــو عزیــزم بریــم روی تخــت دراز 

ــش.«  بک
تکیــه  مــژگان  می ایســتد.  بابــک  کنــار  و  می آیــد  زن 
ــه.«  ــه مرســی. همیــن  جــا خوب ــد: »ن ــه مبــل و می گوی می دهــد ب

 »آره، همین جا یه خورده بشینه بهتر می شه.« 
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یــه  بکــش.  دراز  تخــت  روی  بیــا  عزیــزم.  چیــه  »نــه   
بخــوری.«  کــه  میــآرم  بــرات  هــم  اســتامینوفن 

زیــر بغلــش را می گیــرد و مــژگان بلنــد می شــود. از نــو 
اشــکش درآمــده و زیــر چشــم هاش خیــس اســت. بابــک 

کیــف مــژگان را برمــی دارد و می گیــرد طرفــش. 
 »کیفتو نمی خوای؟« 

زن کیــف را می گیــرد و بــا مــژگان می رونــد تــوی راهــرو. 
ــر  ــد زی ــود و می زن ــد می ش ــژگان بلن ــق م ــدای هق ه ــو ص یکه
گریــه. زن دســت می انــدازد دور گردنــش و می گویــد: »ای 
ــی.  ــر می ش ــذاری، بهت ــم ب ــماتو رو ه ــورده چش ــه خ ــم. ی جان

گریــه نکــن خانومــی... چیــزی نشــده کــه!« 
دو تایــی می رونــد تــوی یکــی از اتاق هایــی کــه درش 
ــی.  ــز چرم ــه ی قرم ــه کاناپ ــد ب ــه می ده ــک تکی ــت. باب ــاز اس ب
ــش  ــای اطراف ــغول تماش ــدازد و مش ــم می ان ــاش را روی ه پا ه
می شــود. آشــپزخانه کنــار راهــرو اســت. انتهــای ســالن، پشــت 
ــان ســبز  ــرده ی کت ــا پنجــره اســت کــه پ ــز نهارخــوری، دوت می
ــی  ــل چرم ــت مب ــک دس ــت. ی ــزان اس ــان آوی ــداری جلوش گل
ــز  ــوش می ــه جل ــت ک ــالن اس ــط س ــم وس ــگ ه ــکی رن زرش
ــه  ــبیده ب ــز چس ــه اِی می ــه ی شیش ــده. روی ــته ش ــی گذاش کوتاه
ــگ  ــه رن ــای خان ــت. دیواره ــرش اس ــه زی ــی ک ــده ی درخت کن
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ــس  ــوار، عک ــوری، روی دی ــز نهار خ ــاالی می ــی دارد. ب صورت
ــی  ــواره های مثلث ــا گوش ــت ب ــزان اس ــری آوی ــفید دخت سیاه و س
شــکل. عکــس، از زیــر ســینه های لخــت دختــر بــه بــاال گرفتــه 
شــده اســت. روی شــانه هاش نــور ســفیدی افتــاده کــه پوســتش 
را محــو کــرده اســت. مو هــاش یک طــرف صورتــش را کامــل 
ــک  ــد. باب ــگاه می کن ــرو را ن ــاز روب ــای ب ــا لب ه ــانده و ب پوش
ــه  ــره می شــود ب ــز نهارخــوری می ایســتد و خی ــو می ــی رود جل م

عکــس. 
 »خوشگله، نه؟« 

ســرش را می چرخانــد طــرف زن. ایســتاده کنــار مبــل 
اســت.  لب هــاش  و ســیگاری الی  قرمــز  چرمــی 

 »بله. عکس خوبیه.« 
زن جلو تــر مــی رود و ســیگارش را تــوی زیر ســیگاری 
ــم.  ــتمه. عاشقش ــن دوس ــس بهتری ــد: »عک ــد و می گوی می تکان

ــه.«  ــوهرش عکاس ش
 »جالبه. خیلی قشنگه.« 

راحتــی  شــلوار  نــداری؟  الزم  چیــزی  تــو  »خــب،   
 » ؟ ی ا می خــو

 »نــه خانــوم. خیلــی ممنــون. مــا کــه قــرار نیســت بمونیــم. تــا 
همیــن جــاش هــم خیلــی شــرمنده شــدیم. مــژگان کــه بهتــر شــه، 
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رفــع زحمــت می کنیــم.« 
ــی  ــه هفــت پادشــاهه. طفلــک خیل ــژگان کــه االن خواب  »م

ــه؟«  ــه، ن ــود. عصبی ــه ب ــم ریخت به ه
 »یه کمــی. امــروز خیلــی اذیــت شــد. نمی دونــم چــرا 

گرفــت.«  دل درد  یکهــو 
دختــرا  می کنیــن  فکــر  پســرا  شــما  دیگــه.  »همیــن   
ــا  ــون هزار ت ــدا ج ــن. خ ــف می کن ــی غش و ضع ــور الک همین ج

تــو دل ما هــا.«  درد کاشــته 
ســالن.  وســط  مبل هــای  از  یکــی  روی  می نشــیند  زن 
ــاف  ــش را ص ــای دامن ــدازد و چین ه ــم می ان ــاش را روی ه پا ه
می کنــد و می گویــد: »چــی شــده بــود؟ دعــوا کــرده بودیــن؟« 
بابــک هــم مــی رود روی یکــی از   همــان مبل های زرشــکی، 

روبــروی زن، می نشــیند. 
 »دعوا که نه، جروبحث مون شد.« 

 »سر چی؟« 
 »سر یه چیز الکی.« 

 »عقد کردین؟« 
 »واهلل نه. دوستیم. تقریباً نامزدیم.« 

 »یعنی چی تقریباً؟ صیغه خوندین؟« 
بابک سرش را می خاراند و می گوید: 
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 »نه. قراره بعداً برم خواستگاریش.« 
اذیتــش کــردی...  این قــدر  »پــس دوســت دخترته کــه   

شــیطون!« 
 »آخه چیز مهمی نبود که آخرش به این جاها بکشه.« 

 »توی اینترنت پیداش کردی؟« 
 »نه. توی دانشگاه.« 

 »چه خوب. دانشجویین؟« 
 »مــن درســم تمــوم شــده. پایان نامــه م مونــده. ولــی مــژگان 

هنــوز یــه ســالی داره کــه تمــوم کنــه.« 
 »چی می خونین؟« 

 »من نقاشی خوندم. مژگانم گرافیکه.« 
 »آه... پس با دوتا آرتیست رفیق شده م.« 

 »حاال مونده...« 
 »امــروز کــه خــوب آرتیســت بازی درآوردی! نگفتــی ســر 
ــکاوم.  ــورده کنج ــه خ ــن ی ــی م ــد. می بخش ــون ش ــی دعوا ت چ

بایــد بهــم بگــی.« 
زن ســرش را جلــو مــی آورد و دســتش را زیــر چانــه ســتون 
می کنــد. بابــک یــک پایــش را روی آن یکــی می انــدازد. 
الک  پا هــاش  ناخن هــای  و  پیداســت  زن  ســینه ی  چــاک 

ــد.  ــکی دارن زرش
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ــدش  ــد. بع ــش اوم ــک پی ــوءتفاهم کوچی ــه س ــتش ی  »راس
دعوامــون شــد. مــژگان همه چــی رو بهــم نگفــت. بــرای همیــن 

منــم گیــر دادم کــه ببینــم قضیــه چیــه.« 
 »بهش تهمت زدی؟« 

 »تهمــت نــزدم. دوســت داشــتم کــه همه چــی رو بــرام بگــه. 
ولــی همــه ش نصفــه  نیمــه حــرف مــی زد.« 

 »بهــم گفــت کــه شــما بهــش شــک کــردی. حــاال کاری 
ــع اول  ــور مواق ــی این ج ــردی، ول ــک ک ــش ش ــرا به ــدارم چ ن
ــط  ــو رواب ــم ت ــه. اون ــک کن ــد ریس ــه بع ــن بش ــد مطمئ آدم بای
ــدر از  ــه. این ق ــه زندگــی آدمــو خــراب کن دختر پســری. می تون
دختــر  و پســر ها هســتن کــه بــه قــول خــودت ســِر یــه ســوءتفاهم 
ــون از  ــن و زندگی ش ــت می زن ــم تهم ــه به ه ــز دیگ ــر چی ــا ه ی

ــه.«  ــم می پُک ه
 »مــژگان بــه شــما گفــت مــن بهــش شــک کــردم و تهمــت 

زدم؟« 
ــک  ــش ش ــما به ــت ش ــت زدی، گف ــت تهم ــک نگف  »طفل
کــردی. همه چیــزو بــرام تعریــف کــرد. شــما دســت تــو کیفــش 

کــردی؟« 
ــا پشــت دســت می کشــد روی پیشــانی اش. دســتی  بابــک ب
ــای  ــه پ ــود ب ــره می ش ــه ای خی ــد و لحظ ــاش می کش روی مو ه
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زن و می گویــد: »بلــه... ولــی مــن کــه منظــوری نداشــتم. شــاید 
ــه.«  مــژگان موضــوع رو جــدی گرفت

ــرای  ــه حریــم شــخصی یی ب  »خــب به هر حــال هــر کســی ی
ــن کس شــون  ــدارن عزیز تری خــودش داره. بعضی هــا دوســت ن
هــم بهــش نزدیــک بشــه. مثــاًل خــودم یــه اتــاق نقلــی تــو ایــن 
خونــه دارم. حریــم شــخصیمه. نمــی ذارم هیچ کــس بــره تــوش. 
مگــر اینکــه خــودم دعوتــش کنــم. بیشــتر دوســتامم نمی دونــن 
تــوش چــه خبــره. مژگان خانــوِم تــو هــم حتمــاً بــه کیفــش خیلــی 

حساســه. دونســتِن اینــا تــوی زندگــِی دو نفــره خیلــی مهمــه.« 
بایــد می دونســتم یــا بهــم   »بلــه، ولــی به هر حــال مــن 
ــود. اصــاًل  ــاره ش بهــم نگفتــه ب می گفــت. چــون هیچ وقــت درب
تــو ایــن چنــد مــاه نمی دونســتم کیفــش این قــدر بــراش مهمــه.« 
ــش را  ــو صورت ــای جل ــره ی موه ــد و ط ــدی می زن زن لبخن
کنــار می زنــد و می گویــد: »آخــه پســر خــوب، حــاال کــه ایــن 

کارو کــردی چــرا دیگــه بهــش گفتــی؟« 
ــم چــی شــد. همه چــی یکهــو با هــم اتفــاق   »اصــاًل نمی دون

افتاد.« 
 »می گفــت رفتــه دســت و صورتشــو بشــوره، ولــی تــو 

ــه.«  ــت دروغ گفت ــه و به ــه رفت ــای دیگ ــی ج ــش گفت به
 »مژگان گفت؟« 
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ــاب  ــه دل آدم کب ــت ک ــم داش ــی ه ــه بغض ــاره ی  »آره. بیچ
می شــد.« 

 »نــه، مــن فهمیــدم کــه رفــت دستشــویی. فقــط بهــش گفتــم 
کاش بهــم می گفتــی. چــون بی خبــر رفــت، منــم نگرانــش 

شــدم.« 
 »از دستشویی رفتنش نگران شدی؟« 

 »آخه ما سر این دستشویی رفتن ماجرا ها داشتیم.« 
 »مژگان جــون یــه چیزایــی بــرام گفــت. ولــی اون قــدر 
بغــض داشــت کــه راســتش چیــز زیــادی از حرفــاش نفهمیــدم. 
آدم وقتــی از یــه چیــزی ناراحتــه نبایــد هــی وادارش کنــی اون 

ــاره.«  ــون بی ــه زب ــز رو ب چی
 »بلــه. همــون چیــزی کــه مــژگان براتــون تعریــف کــرد. ســر 

ــه موضوع ســاده.«  ی
 »اینکــه یــه آدم، بالنســبت تــو هــرزه و چشــم چرون، بــه یــه 
دختــر گیــر بــده و ازش چیــز نامربوطــی بخــواد، فکــر نمی کنــم 

ســاده باشــه. اونــم جلــو نامــزدش یــا دوســتش.« 
 »نــه... نــه. مــن تــوی دستشــویی بــودم کــه اون یــارو اومــده 
ــود. مــژگان هــم  ــود دنبــال مــژگان و بهــش متلــک انداختــه ب ب

جوابشــو نــداده بــود. اصــاًل برنگشــته بــود نگاهــش کنــه.« 
ــور  ــه ج ــه ش ی ــود. قیاف ــیده ب ــی ازش ترس ــت خیل  »می گف
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ــوده.«  ــی ب خاص
 »مژگان خودش گفت صورتشو دیده؟« 

 »آره دیگــه. پــس بــرای چــی ترســیده. تنهــا بــوده، تــو هــم 
کــه نبــودی. هنــوز طفلــک تــرس تــو چشــماش مونــده.« 

ــی ازش  ــون وقت ــده. چ ــو دی ــتم قیافه ش ــن نمی دونس  »واهلل م
ــده  ــادش مون ــش ی ــگ لباس ــط رن ــده. فق ــت ندی ــیدم، گف پرس

ــود.«  ب
 »آخــه پســر خــوب وقتــی می گــی مــژگان اصــاًل برنگشــته 

نگاهــش کنــه، چه جــوری رنــگ لباسشــو دیــده؟« 
 »واقعاً نمی دونم. امروز، روز بد بیارِی منه.« 

و  مــی آورد  پاییــن  پــا  یکــی  آن  روی  از  را  پایــش  زن 
قهــوه؟«  یــا  می خــوری  چــای  »تــو  می پرســد: 

 »دست شما درد نکنه، فرقی نمی کنه.« 
ــارف  ــاش. تع ــت ب ــواَم راح ــزم، ت ــای بری ــه چ ــرم ی ــن ب  »م

ــن.«  نک
 »ببخشید، مژگان دراز کشیده یا خوابیده؟« 

 »خوابــه. بــذار یه کــم اســتراحت کنــه. همه چــی یــادش 
ــی داره.«  ــه حال ــم چ ــن می فهم ــی ره. م م

ــا  ــن را از روی باســنش، ب ــای دام ــد می شــود. چین ه زن بلن
دســت صــاف می کنــد و مــی رود طــرف آشــپزخانه. بابــک بلنــد 
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ــد:  ــتد و می گوی ــگاه می ایس ــز نوش ــو می ــی رود جل ــود و م می ش
»می شــه بــرم یــه ســری بهــش بزنــم؟« 

زن در کابینــت را می بنــدد و می گویــد: »آره عزیــزم. دلــت 
تنــگ شــد بــه ایــن زودی؟ اتاق وســطیه، دســت راســت.« 

ــد طــرف راهــرِو نیمه تاریــک  ــدد و راه می افت ــک می خن باب
ــدارش  ــع بی ــه موق ــد: »طفلکــو ی پهلــوی آشــپزخانه. زن می گوی

نکنــی. بــذار اســتراحت کنــه. خــودم بیــدارش می کنــم.« 
 »باشه، حواسم هست.« 

بابــک مــی رود تــوی راهــرِو نیمه تاریــک کنــار آشــپزخانه. 
می کشــد.  ســرک  در  الی  از  می ایســتد.  وســطی  دِر  جلــو 
مــژگان روی تخــت فرفــورژه ی قرمــزی کــه وســط اتــاق اســت، 
یــک پهلــو، پشــت بــه در دراز کشــیده اســت. مانتــو هنــوز تنــش 
اســت. بابــک تــو مــی رود و در و دیــوار اتــاق را نــگاه می کنــد. 
ــاق  ــه ات ــواِر ت ــه ی دی ــفید گوش ــکی س ــت چوب اس ــک جف ی
تکیــه داده شــده و کنــارش یــک جفــت پوتیــن نارنجــی جفــت 
شــده اســت. باال ســر مــژگان مــی رود و بــه باســن و تــن و بدنــش 
نــگاه می کنــد. یــک پاچــه ی شــلوارش تــا زیــر زانــو بــاال رفتــه 
ــار تخــت، روی  ــاده اســت. کن ــرون افت و ســاِق ســفیِد پایــش بی
میــز عســلی چوبــی، یــک لیــوان آب و یــک بســته قــرص اســت. 
کیفــش هــم گذاشــته کنــار بالــش. برمی گــردد و دم دِر اتــاق بــا 
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می شــود.  سینه به ســینه  زن 
 »خوابه، نه؟« 

 »بله.« 
دوتایــی راه می افتنــد و می رونــد تــوی ســالن پذیرایــی. 
ــوی آشــپزخانه. بابــک ســیگاری روشــن  ــاره مــی رود ت زن دوب
ــه  ــتد و دودش را ب ــر می ایس ــس دخت ــاب عک ــو ق ــد. جل می کن
عکــس فــوت می کنــد. زن بــا ســینی چــای از آشــپزخانه بیــرون 
می آیــد. ســینی را روی میــز شیشــه ای می گــذارد. خــودش هــم 
می نشــیند روی   همــان مبلــی کــه بابــک نشســته بــود، پشــت بــه 

ــیند.  ــش می نش ــک روبروی ــس. باب ــاب عک ق
 »می بینم که خیلی ازش خوشت اومده.« 

 »از مژگان؟« 
 »نه. از عکس روی دیوار.« 

 »آهان... آره... عکس خوبیه. کمپوزیسیون خوبی داره.« 
 »اتفاقاً دیروز اینجا بود.« 

 »فکر کنم سی سالی داشته باشه.« 
 »سی و سه سال. یک ماه پیش تولدش بود.« 

ــاال  ــه ب ــیگارش را ک ــد و س ــگاه می کن ــس ن ــه عک ــک ب باب
مــی آورد، خاکســترش می ریــزد روی شــلوارش. 

 »جاسیگاری رو میز نهارخوریه. زحمتشو می کشی؟« 
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کــف دســتش را می انــدازد زیــر خشــتک شــلوارش و 
خاکســتر ســیگار را می تکانــد. بلنــد می شــود و مــی رود ســمت 
ــاره  ــی دارد و دوب ــی را برم ــیگاری چوب ــوری. زیر س ــز نهارخ می

ــردد.  ــدازد و برمی گ ــی می ان ــس نگاه ــه عک ب
 »سرد نشه چای.« 

 »شما بچه ندارین؟« 
 »نه. بچه هم ندارم.« 

ــه  ــه کــه ی  »پــس دو نفــری راحــت زندگــی می کنیــد. خوب
زن و شــوهر بتونــن ســر بچــه با هــم کنــار بیــان. مــن کــه خــودم 
اصــاًل از بچــه خوشــم نمــی آد. یعنــی اگــه قــرار باشــه یــه روزی 
ــم می گــم کــه دور بچــه رو  ــه طرف ــم، همــون اول ب ازدواج کن

خــط بکشــه.« 
زن چای برمی دارد و پا روی پا می اندازد و می خندد. 

 »منظورت از دو نفر کیه؟« 
 »شما و شوهرتون.« 

 »من گفتم شوهر دارم؟« 
برمــی دارد.  را  فنجــان چایــش  و  هــم می خنــدد  بابــک 
ــک از  ــم باب ــو چش ــم ت ــد و چش ــش را می خاران ــر زانوی زن س
ــد. بابــک  ــاال می مان ــو ب فنجانــش می نوشــد. دامنــش تــا ســر زان
ازدواج  کــردم  »فکــر  می گویــد:  و  می نوشــد  چــای  قلپــی 
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کرده یــن.« 
 »چرا همچین فکر کردی؟« 

 »همین جــوری. تــوی ســن شــما احتمالــش زیــاده کــه 
شــوهر داشــته باشــین.« 

 »نــه همیشــه عزیــزم. همون جــور کــه احتمــال دادی مــژگان 
خیانــت کــرده چــون همیــن جــوری یــه چیــزی دربــاره ش فکــر 

کــردی. ولــی فکــرت اشــتباه بــود.« 
زن مو هایــش را از صورتــش کنــار می زنــد و پایــش را 
ــیگارش  ــه س ــد و ت ــد می زن ــک لبخن ــد. باب ــکان می ده تکان ت

را خامــوش می کنــد. 
 »خــب آدمــا بعضــی وقتــا فکــِر غلــط می کنــن. دســت 

ــت.«  ــه نیس ــون ک خودش
ــن هــم  ــی ده. ای ــا هــم کار دست شــون م ــی بعضــی وقت  »ول

ــت.«  ــون نیس ــت خودش ــه دس ــه صد البت دیگ
 »خب بله.« 

خیلی خیلــی  دســتت  از  موضــوع  یــک  ســر  »مــژگان   
بــود.«  ناراحــت 

 »چی؟« 
ــه،  ــیده و ناراحت ــی ترس ــه از چ ــدی ک ــی فهمی ــت وقت  »گف

کاری نکــردی.« 
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 »خــب چــرا، دلداریــش دادم. مواظبــش بــودم. باهــاش 
زدم.«  حــرف 

 »مــژگان می گفــت حتــی بــه خــودت زحمــت نــدادی کــه 
بــری تــوی اون مغــازه کــه مــژگان رفتــه بــود.« 

 »چرا باید می رفتم آخه؟« 
ــا ســر از کار اون مرتیکــه  ــوده ی ــه چــی ب ــاًل ببینــی قضی  »مث

ــاری.«  دربی
مبــل  روی  و  می کنــد  روشــن  دیگــری  ســیگار  بابــک 

می شــود.  جابه جــا 
ــژگان  ــی م ــم ول ــه بری ــم ک ــن گفت ــت. م ــودش نخواس  »خ
گفــت یــه چیــزی بــود، تمــوم شــد و رفــت؛ وگرنــه مــن خیلــی 
دوســتش دارم. اون موقــع اون قــدر عصبانــی بــودم کــه بــا خــود 
ــی اینجاســت کــه مــژگان،  ــد حــرف زدم. بدبخت مــژگان هــم ب
یــادش مــی ره. زود هــم  بعضــی وقتــا بعضــی از حرف هــا 

ــه.«  ــم می کن ــو گ ــت و پاش ــه و دس ــی می ش عصبان
زن فنجانــش را روی میــز می گــذارد و می گویــد: »ببیــن 
بابــک جــان، به هر حــال ایــن موضــوع خیلــی ناراحتــش کــرده، 
ــرات  ــا ب ــداری ی ــرت ن ــو روش غی ــه ت ــه ک ــر می کن ــون فک چ

ــه.«  ــی می ش ــه چ ــداره ک ــت ن اهمی
ــرت  ــد غی ــه؟ چــرا نبای ــن فکــری می کن  »آخــه چــرا همچی
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داشــته باشــم؟« 
ــم.  ــما رو گرفت ــرف ش ــن ط ــه م ــه. البت ــون می گ  »مژگان ج
ــته  ــرت نداش ــه غی ــه ک ــدا نمی ش ــردی پی ــچ م ــم هی ــش گفت به
باشــه. همه شــون دارن. حــاال یــا کــم یــا زیــاد. بعضی هــا شورشــو 
در مــی آرن، بعضی هــا هــم مثــل تــو، تــوی دل خودشــون غیرتــی 

می شــن.« 
بابــک دود را باالیــی فــوت می کنــد و می گویــد: »نــه. مــن 
بهــش نشــون دادم. بهــش گفتــم بریــم تــوی مغــازه، ببینــم چــرا 

اون یــارو بهــش گفتــه توالــت االن خلوتــه.« 
 »چرا بهش گفته؟« 

 »نمی دونم. از این آدمای عوضی بوده.« 
 »بعدشم افتاده دنبالش تا دستشویی؟« 

 »شــاید. مــن کــه جریانــو نمی دونســتم کــه ببینــم دنبال مــون 
مــی آد یــا نــه. خــودش این جــوری گفــت.« 

کبریــت  برایــش  بابــک  و  درمــی آورد  ســیگاری  زن 
ــد  ــه می ده ــد و تکی ــوت می کن ــی ف ــد. زن دود را باالی می کش
ــای الک زده ی  ــا ناخن ه ــینه اش را ب ــاک س ــاالی چ ــل. ب ــه مب ب
زرشــکی اش می خارانــد و می گویــد: »تــو هــم کــه باهــاش تــو 

ــودی؟!«  ــازه نب مغ
 »نــه. مــن بیــرون بــودم. راســتش وقتــی اومدیــم، مــن 
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ــژگان  ــت. م ــتیم کجاس ــویی؛ نمی دونس ــرم دستش ــتم ب می خواس
ســرخود رفــت از یکــی از مغازه دار هــا پرســید. بعــدش هــم اون 

ــو بهــش زده.«  ــن حرف ــارو ای ی
 »سر خود یعنی چی؟ یعنی بدون اجازه ی تو؟« 

ــم.  ــی کن ــوام امر و نه ــه بخ ــتم ک ــوری نیس ــن اون ج ــه، م  »ن
ــم.«  ــداش می کنی ــون پی ــری، خودم ــواد ب ــم نمی خ ــی گفت ول

 »خــب همــون موقــع می رفتــی تــوی مغــازه و ِخــِر اون یــارو 
ــی.«  رو می گرفت

ــت هاش  ــد و انگش ــکان می ده ــکان ت ــش را ت ــک پای زن ی
به هــم می مالــد. را 

 »آخــه مــن اون موقــع نمی دونســتم تــو مغــازه چــی بــه 
مــژگان گفتــه بــوده. بعــد کــه رفتیــم تــوی کافــه بــرام تعریــف 

ــرد.«  ک
 »من برم یه سر به مژگان بزنم و بیام.« 

بابــک  راهــرو.  تــوی  مــی رود  و  می شــود  بلنــد  زن 
از  کتــری  زوزه ی  می کنــد.  نــگاه  را  ســاعت مچی اش 
بلنــد می شــود و مــی رود  تــوی آشــپزخانه صــدا می کنــد. 
ــت.  ــته اس ــا بس ــه ی اتاق ه ــک. دِر هم ــرِو نیمه تاری ــرف راه ط
ــت،  ــش اس ــژگان توی ــه م ــی ک ــک اتاق ــی رود و نزدی ــر م جلو ت
از چنــد  بعــد  می ایســتد. گوشــش را روی در می گــذارد و 
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ــا  ــی از پنجره ه ــو یک ــی. جل ــوی پذیرای ــردد ت ــه ای بر می گ ثانی
ــیمانِی  ــوار س ــروش دی ــد. روب ــار می زن ــرده را کن ــی رود و پ م
خاکســتری رنگی اســت بــا پنجــره ای رویــش. بــاال را نــگاه 

می کنــد. پنجره هــا از پاییــن تــا بــاال ادامــه دارنــد. 
 »خوابه خوابه. طفلک با مانتو خوابش برد.« 

ــم  ــس ل ــاب عک ــروی ق ــی رود روب ــردد و م ــک برمی گ باب
می دهــد روی مبــل. 

می ریــزه  اعصاب شــون  خیلــی  وقتــا  این جــور  »دختــرا   
ــری رو  ــش شــد ن ــد حواســت باشــه کــه زمان بهــم. خــودت بای

ــش.«  اعصاب
»آخه دعوا رو اون شروع کرد. من...« 

زن بــا خنــده اخــم می کنــد و می گویــد: »اِی بابــا تــواَم! 
ــن.«  ــش ک ــاًل ول ــه؟! اص ــوا چی دع

»ببخشید، متوجه نشدم منظورتون چیه.« 
ازدواج  با هــم  »هیچــی. راســتی می خوایــن جدی جــدی 

ــن؟«  کنی
ــم  ــا ببین ــا مــن هســت ت ــوز فکرشــو نکــردم. فعــاًل کــه ب »هن

چــی می شــه.« 
»ببینــی یــا ببینیــم چــی می شــه؟ تــازه تــو هــم بــا اون هســتی. 
ــه  ــز دو طرف ــد همه چی ــو دوســت نیســت. بای ــا ت ــط کــه اون ب فق
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باشــه.« 
»شما هم سخت می گیرینا! منظورم جفت مونه.« 

زن پقــی می خنــدد و دود ســیگار از دهانــش بیــرون می زنــد 
و بــه ســرفه می افتــد. 

 »مژگان چی؟ اون نظرش چیه؟« 
 »مــا اصــاًل بــرای ازدواج با هــم دوســت نشــدیم. چنــد وقــت 
ــم گفــت فعــاًل بایــد با هــم  پیــش یــه چیزایــی بهــش گفتــم. اون

باشــیم تــا از هــم شــناخت پیــدا کنیــم تــا بعــد.« 
زن گردنش را می خاراند و خاکستر سیگار را می تکاند. 

 »پس تعهدی به هم ندارین.« 
 »نه. اصاًل.« 

را  ســرش  بابــک  می شــود.  بلنــد  در  زنــگ  صــدای 
می چرخانــد طــرف در و ســیخ می نشــیند. زن ســیگارش را 
ــرف در  ــه ط ــود و ب ــد می ش ــذارد. بلن ــیگاری می گ ــوی زیر س ت

مــی رود. 
»اینم از غذا.« 

ــه دار  ــه کاله لب ــری ک ــروکله ی پس ــد و س ــاز می کن در را ب
بــه ســر دارد، تــوی درگاهــی نمایــان می شــود. دو کیســه ی 
بــزرگ ســفید جلــو زن می گیــرد. زن کیســه ها را پشــت در 
ــود.  ــم می ش ــه ای چشم تو چش ــر لحظ ــا پس ــک ب ــذارد. باب می گ
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 »چقدر شد؟« 
ــه قــاب عکــس نــگاه می کنــد. زن مــی رود ســمت  بابــک ب
چوب رختــی چوبــی، کــه پشــت کاناپــه ی قرمــِز جلــِو در اســت. 
بابــک ســر می چرخانــد ســمت پســر. از الی در، صــورت و 
کاله لبــه دارش را می بینــد. زل زده بــه او. زن کیــف پولــش 
ــر  ــه پس ــول  را ب ــرف در. پ ــردد ط ــه و بر می گ ــتش گرفت را دس
می دهــد و در را می بنــدد. کیســه ها را می گــذارد روی میــز 

نوشــگاه. 
 »پیتزا که دوست داری، نه؟ البته کنتاکی هم گرفتم.« 

 »دســت شــما درد نکنــه. مــا دیگــه رفــع زحمــت می کنیــم. 
قــرار نبــود شــام بمونیــم و شــما تــو زحمــت بیفتیــد.« 

 »نــه عزیــز، زحمــت نیســت. یــه چیــزی دور هــم می خوریــم 
تــا مــژگان از خــواب بیدار بشــه.« 
 »آخه این جوری که نمی شه.« 

ــذای  ــط غ ــه فق ــا؟ نکن ــا؟  ه ــه آق ــوری می ش ــه ج ــس چ  »پ
می خــوری.«  مامان پــز 

 »نه. شما تا اینجاش هم خیلی لطف کرده ین.« 
 »این قدر تعارف نکن. اهل نوشیدنی هستی یا نه؟« 

 »واهلل االن نه. ولی شما راحت باشین.« 
 »مــن راحتــم عزیــزم. بلنــد شــو پیک هــا رو بــردار، خــودت 
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بشــو ســاقی. منــم ترتیــب غذا هــا رو مــی دم. بــدو کــه مــن 
ــوردم.«  ــارم نخ ناه

بلنــد می شــود و می گویــد: »چشــم. ولــی اگــه  بابــک 
ــم  ــبه، می خوای ــون االن ش ــورم. چ ــن نخ ــین م ــت نمی ش ناراح
بریــم. تــوی ایــن موقعیــت هــم جلــو مــژگان درســت نیســت.« 
 »مُــژی خوابــه. یــه پیــک کــه بــه جایــی بر نمی خــوره 

شــازده.« 
ــز  ــه می ــد ب ــه می ده ــپزخانه و تکی ــوی آش ــی رود ت ــک م باب
ــت.  ــه اس ــوی کیس ــا از ت ــغول درآوردن غذا ه ــگاه. زن مش نوش
ــینی  ــه س ــر. ی ــاالی ماکروف ــه، ب ــوی اون کابینت ــا ت  »پیک ه
ــل  ــت. اص ــی هس ــم همه چ ــال ه ــوی یخچ ــن. ت ــدا ک ــم پی ه
ــو  ــه. آبســولوت هســت، آبجــو هــم ت ــو در یخچال کاری هــم ت
ــه. ویســکی هــم هســت، دیگــه خــودت هــر کــدوم رو  جایخی

دوســت داری.« 
 »شما خودتون چی می خورین؟« 

 »ودکا. تو تعارف نکن، هر چی دوست داری بردار.« 
 »من با اجازه تون برم یه سر به مژگان بزنم.« 

ــی آد  ــت م ــا! خوش ــد: »آق ــد و می گوی ــده ای می کن زن خن
اذیتــش کنــی؟ شــما پســرا اصــاًل تــو بــاغ نیســتین. ضعفــش مــال 

یــه چیــز دیگــه س. نــری بیــدارش کنــی؟« 
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تــوی  بیــرون می آیــد و می پیچــد  از آشــپزخانه  بابــک 
راهــرو. نزدیــک کــه می شــود، مکثــی می کنــد و در را بــاز 
ــک  ــده و ی ــاز ش ــژگان طاق ب ــت. م ــن اس ــراغ روش ــد. چ می کن
ــی رود و زل  ــو م ــدم جل ــد ق ــینه اش. چن ــاده روی س ــتش افت دس
ــرش.  ــر س ــده زی ــش ش ــاش پخ ــش. مو ه ــوی صورت ــود ت می ش
ــراغ را  ــد چ ــوند. کلی ــن می ش ــتان هاش باالوپایی ــتگِی پس برجس
خامــوش می کنــد. بیــرون می آیــد و در را می بنــدد. تــوی 
ــا  ــد و غذا ه ــت می کن ــیم صحب ــی بیس ــا گوش ــپزخانه، زن ب آش
ــرون مــی آورد. بابــک مــی رود روبرویــش  را از تــوی کیســه بی
می کنــد.  خداحافظــی  و  می خنــدد  بلنــد  زن  می ایســتد. 

می گویــد:  »خوابــه؟« 
 »بله.« 

ــو  ــداره غــذاش. ت ــی. حــرف ن ــن عجــب کنتاکی ی ــا ببی  »بی
ــار.«  ــا رو بی ــه. پیک ه ــو دیگ ــغول ش ــم مش ه

بابــک از جایــی کــه زن گفتــه بــود، پیــک کوچکــی 
برمــی دارد و می گــذارد روی میــز نوشــگاه. زن فویــل روی 
ــتیک.  ــوی   کیسه پالس ــد ت ــد و می چپان ــه می کن ــا را مچال غذا ه
ــه ی  ــه خون ــد: »چ ــال و می گوی ــروقت یخچ ــی رود س ــک م باب
قشــنگی داریــن. از اون موقــع کــه اومــدم همــه ش تــو نــِخ 

دکوراسیونشــم.« 
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ــن دوســتمه  ــاب عکــس؟ ســلیقه ی همی ــا ق  »دکوراســیون ی
کــه رفتــی تــو نــخ عکســش.« 

ــال  ــوی یخچ ــت را از ت ــور و ماس ــار ش ــرف خی ــک ظ  باب
می خنــدد.  و  برمــی دارد 

»سلیقه ش خیلی هنری و مُدرنه.« 
»البتــه یاســی لیســانس مامایــی داره؛ ولــی خیلــی بــه این جــور 

چیــزا عالقه نشــون مــی ده.« 
»چه باحال.« 

 »بابــک، از تــو جایخــی دو تــا َکــِن آبجــو هــم بیــار بخوریــم 
قبــل ودکا. یکهو تشــنه م شــد.« 

 »مرسی. من زیاد نمی خورم.« 
 »مرسی نداره آقا پسر. بخور یه خورده چاق شی.« 

 »اتفاقــاً مــژگان همیشــه می گــه تــو اســتعداد چاقــی نــداری. 
خیلــی اشــتهام خوبــه ولــی اصــاًل فایــده نــداره. چنــد ســاله وزنــم 

ــورده.«  تکون نخ
ــه،  ــتر می ش ــتهات بیش ــری اش ــه بگی ــم. زن ک ــرس جون  »نت

ــاال.«  ــت هــم مــی ره ب وزن
 »درشو باز کنم؟« 

ــودت  ــه. خ ــاز کن ــرات ب ــاد ب ــی بی ــا یاس ــس، وایس ــه پ  »ن
ســاقی شــو. در ضمــن ایــن پیــِک ویســکیه. مــاگ تــوی همــون 
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ــت.«  ــت هس کابین
ــغول  ــی دارد و مش ــرف برم ــگاه ظ ــِر نوش ــِت زی زن از کابین

چیــدن تکه هــای مــرغ می شــود. 
 »پس چرا برای خودت نیاوردی؟« 

بابــک بــا یــک مــاگ تــوی دســتش برمی گــردد ســر میــز و 
می گویــد: »مــن نخــورم بهتــره.« 

 »لوس نشو باز کن برا خودت. نترس، بهش نمی گم.« 
ــد و یــک قوطــی دیگــر  ــاز می کن خــودش دِر یخچــال را ب
ــوی  ــزد ت ــد و می ری ــالب درش را می کش ــی آورد. ق ــرون م بی

ماگــی کــه هنــوز دســت بابــک اســت. 
 »این برای جناب عالی. حاال یکی هم برای من بیار.« 

بابــک مــاگ را روی میــز می گــذارد و برمی گــردد طــرف 
 . بینت کا

 »شما با آبسولوت قاطی می کنی؟« 
 »نــه عزیــزم. از منــم می شــنوی ایــن کارو نکــن. ســرت درد 

ــره.«  می گی
زن سینی مرغ ها را می برد و روی میز هال می گذارد.

 »من قباًل این کارو کرده م، چیزیم نشده.« 
 »اُِکــی، پــس بــرا خــودت درســت کــن. اون پیتزا هــا رو هــم 

از همون جــا یکی یکــی بــده مــن ببــرم.« 
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 »مژگان از دست من خیلی ناراحت بود؟« 
 »زیاد. حرف تو که می شد بغضش می گرفت.« 

بابــک از پشــت میــز نوشــگاه پیتــزای چهــارم را هــم دســت 
ــقاب  ــر و گردن او. زن بش ــه س ــود ب ــره می ش ــد و خی زن می ده
را کنــار بقیــه می گــذارد و می آیــد تــوی آشــپزخانه. ماگــش را 

برمــی دارد و می گویــد: »بــه ســالمتی دوســتای خوبــم.« 
بابــک هــم بــه لیــوان زن می زنــد و یــک قلــپ می نوشــد. زن 
ــون  ــد: »آخ! بابک ج ــد و می گوی ــه می نوش ــا نصف ــش را ت لیوان
از تــوی کابینــت پشــت ســرت یــه بســته پســته بیــار. اونــی کــه 

ســرش بــازه رو بیــار.« 
خــودش هــم مــی رود ســمت یخچــال. بابــک دِر کابینــت را 

بــاز می کنــد و کیســه ی ســلفونِی پســته را برمــی دارد. 
ــو  ــر! ت ــوش. پس ــزی ت ــه بری ــدم ک ــرف ب ــه ظ ــارش، ی  »بی
کــه هنــوز مزه هــا رو درســت نکــردی. چیپســت کــو؟ ماســتت 

کــو؟« 
ــد.  ــاز می کن ــود را ب ــاالی ه ــِی ب ــک و یک لت زن دِر کوچ
ــاپ  ــر ت ــش از زی ــر و پهلوی ــتد و کم ــه می ایس ــوک پنج روی ن
بیــرون می زنــد. بابــک تکیــه می دهــد بــه میــز نوشــگاه و 

می کنــد.  تماشــایش 
 »بیا این کاسه بلوری رو بده من. دستم نمی رسه.« 
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ــش  ــتد. زن از جای ــار زن می ایس ــی رود و کن ــو م ــک جل باب
تــکان نمی خــورد. بابــک دســت دراز می کنــد و کاســه را 

ــی آورد.  ــن م پایی
 »حاال پسته ها رو بریز توش.« 

ــا ناخــن شســت پایــش، ســاق لخــت آن یکــی پایــش  زن ب
را می خارانــد. کیســه فریزر پــر از ورقه هــای کالبــاس را هــم 
بــر مــی دارد و بــا شیشــه ی خیــار شــور می گــذارد جلــو بابــک. 
کیســه ی پســته را برمی گردانــد تــوی کاســه. زن کاســه را 

ــد:  ــی رود، می گوی ــرون م ــه بی ــپزخانه ک ــی دارد و از آش برم
 »عزیــزم در خیار شــورو بــاز کــن، یــه خــورده بریــز تــو یــه 

کاســه. کاســه هــم تــو ســبد ظرفاســت.« 
ــار  ــه خی ــد و شیش ــر و گردن زن می کن ــه س ــی ب ــک نگاه باب
ــار تکه هــای مــرغ  ــد. زن کاســه پســته را کن ــاز می کن شــور را ب

ــد:  ــپزخانه و می گوی ــوی آش ــردد ت ــذارد و برمی گ می گ
 »فکر کنم دیگه همه چی جوره.« 

 »اگــه می شــه مژگانــو بیــدارش کنیــم. دیــرش می شــه. 
ــه.«  ــره خون ــر ب ــت دی ــوب نیس خ

 »عزیــز مــن، آقا پســِر گل! تــازه ســاعت هشــته. بــذار یه کــم 
ــی  ــون، می گ ــی خونه ش ــگ می زن ــش زن ــه. نهایت ــتراحت کن اس

با هــم اومدیــن خونــه ی یکــی از دوســتاش.« 
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 »آخه من که نمی تونم زنگ بزنم. نمی دونن با منه.« 
 »خب حاال. خودش که بیدار شد زنگ می زنه.« 

ــه  ــد: »ی ــد و می گوی ــگاه می کن ــاعت مچی اش را ن ــک س باب
ــه.«  ــه نُه ئ ــع ب رب

 »چه غمی داری؟ تازه سر شب جووناست.« 
زن ظرفــی برمــی دارد و زیــر یخ ســاز یخچــال می گیــرد. 
ــد:  ــی دارد و می گوی ــابه برم ــری نوش ــا بط ــخ را ب ــِر ی ــرف پ ظ

ــتو  ــس و ماس ــن چیپ ــز. م ــر می ــر س ــارو بب ــب، این  »خیله خ
ــی آرم.«  م

 »می خواین کالباسو بچینم تو بشقاب؟« 
بیــرون مــی رود  از آشــپزخانه  بــا چیپــس و ماســت  زن 
مــی ذاری کنــار.  تعارفــو  داری  باالخــره  »آره.  و می گویــد: 

می شــینم.«  دیگــه  مــن  همون جاســت.  بشــقاب 
و  در مــی آورد  کیســه فریز  تــوی  از  کالبــاس   دســته ای 
ــرون  ــه بی ــپزخانه ک ــذارد. از آش ــقاب می گ ــوی بش ــته ای ت دس

می آیــد، نگاهــی هــم بــه راهــرِو تاریــک می انــدازد. 
 »آخ آخ... اصــل کاری یــادت رفــت. دیرینِک مــون جــا 

ــد.«  مون
 »االن می آرم.« 

دم درآشــپزخانه، دوبــاره نگاهــی بــه راهــروی تاریــک 
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می کنــد. بطــری آبســولوت را برمــی دارد برمی گــردد ســر میــز، 
ــس.  ــاب عک ــی رود روی ق ــش م ــیند. نگاه ــروی زن می نش روب
زن تکــه ای کالبــاس تــوی دهانــش می گــذارد و می گویــد: 

ــمنه.«  ــمش یاس »اس
بابک یکهو رویش را طرف زن می کند.
 »این قدر باحاله! حاال می آد می بینیش.« 

بابــک روی صندلــی ســیخ می شــود و می گویــد: »مگــه 
ــاد اینجــا؟«  ــراره بی ق

ــا خنــده  ــرد و دو قلــپ می نوشــد. ب ــاال می ب زن لیوانــش را ب
ــد:  ــدازد و می گوی ــاال می ان ــاش را ب ابرو ه

 »وقتــی رفتــی بــه مــژگان ســر بزنــی، بهــش زنــگ زدم. اون 
آمــاده س بــرا ایــن جــور مهمونیــا. خوشــت اومــد؟« 

روشــن  ســیگاری  و  می نوشــد  لیوانــش  از  هــم  بابــک 
 . می کنــد

 »دور هــم یــه پارتــی کوچیــک می گیریــم. تــو هــم دیگــه 
ایــن قــدر مــاِت عکســش نمی شــی. االن خــودش حاضــرو 

ــی آد.«  ــاده م آم
ــا اون موقــع  ــا بیــاد. فکــر نمی کنــم ت  »خیلــی دیــر می شــه ت

مــا بمونیــم.« 
ــه  ــج طبق ــد ش پن ــینه. واح ــرج می ش ــن ب ــو همی ــا. ت ــه باب  »ن
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ــی آد.«  ــره و م ــت می گی ــور در بس ــه آسانس ــره، ی باالت
غــش غــش می خنــدد و مو هایــش را از جلــو صورتــش 

ــش.  ــت گوش ــد پش ــع می کن جم
 »اتفاقاً تنها بود. شوهرش سِر فیلمبرداریه.« 

 »شوهرش فیلمبرداره؟« 
ــه نفــر عکســتو اینجــا  ــم ی  »عــکاس سینماســت. بهــش گفت

ــده، کلــی عاشــقت شــده.«  دی
زن چشــمکی می زنــد و تــه مانــده لیوانــش را ســر می کشــد. 

بابــک لبخنــد می زنــد و لیوانــش تــا آخــر ســر می کشــد. 
ــا  ــوز پیک ه ــو کــه هن ــس ت ــداش می شــه. پ  »االن دیگــه پی

ــر نکــردی. چــه ســاقی یی هســتی؟«  رو پ
 »االن می ریزم.« 

 »پس پیِک خودت کو؟« 
 »من همین آبجو بسمه.« 

 »بلنــد شــو پســر بــرا خــوت یــه پیــک بیــار. یاســی ایــن حرفــا 
حالیــش نیســت. بایــد پا به پــاش بخــوری. لــوس نشــو.« 

پیــِک زن را لب به لــب پــر می کنــد و می گویــد: »آخــه 
ــورم.«  ــاد بخ ــوام زی نمی خ

ــا پیــک کــه کاریــت نمی کنــه   »ناراحــت می شــم  هــا. دو ت
نُنـُـر.« 
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ــگاه را دور  ــز نوش ــود و می ــد می ش ــز بلن ــت می ــک از پش باب
می زنــد. نگاهــی بــه راهــروی تاریــک می کنــد و از   تــوی 
ــی  ــر پای ــز. س ــر می ــردد س ــی دارد و برمی گ ــی برم ــت پیک کابین
ــرد و  ــاال می ب ــد. زن پِیکــش را ب ــر می کن ــا نصفــه پ پیکــش را ت

می گویــد: »به ســالمتی کــی؟« 
»عکِس روی دیوار.« 

ــت.  ــه اس ــاال رفت ــش ب ــه ی ابروی ــند. زن لنگ ــر دو می نوش ه
بابــک صورتــش چیــن می افتــد و چیپــس را تــوی ماســت 

می خــورد.  و  می زنــد 
 »دیگه من تعارف نمی کنم، شروع کن تا سرد نشده.« 

 »َچشم. می خواین صبر کنیم دوست تون هم بیاد؟« 
ــی  ــم. ول ــر کنی ــم صب ــت می تونی ــنه ت نیس ــه گش ــی! اگ »اُِک
ــو چــرا ســر  ــم. چــون نهــار نخــوردم. ت ــه ناخنکــی می زن مــن ی

پایــی! بشــین.« 
ــرجایش  ــیند س ــد و می نش ــگاه می کن ــاعتش را ن ــک س باب

روبــروی قاب عکــس. 
»یاســی طــراح لباســه. طراحــی همــه ی لباســامو اون کــرده. 
ــار تــو خونــه ش شــو  کارش حــرف نــداره. هــر چنــد وقــت یه ب

مــی ذاره.« 
 »طراحی لباس یا پارچه؟« 
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 »لباس.« 
 »یه چیزی برام عجیبه.« 

 »چی عزیز؟« 
 »این عکس دوست تون.« 

 »کثافت خیلی خوش عکسه.« 
شــاهکار  بــود  رنگــی  اگــه  سیاه و ســفیده.  چــرا  »نــه...   

 » . می شــد
ــه  ــه. البت ــکاس خوش فکری ــوهرش ع ــه. ش ــلیقه ی پیمان  »س
عکــس سیاه و ســفید هــم بــد نیســت. مــن کــه این جــوری خیلــی 

ــده ش رو هــر روز می بینــم.«  ــه رنگــِی زن خوشــم مــی آد. البت
و  می کنــد  اشــاره  پیکــش  بــه  زن  می خندنــد.  دو  هــر 

هــا.«  نمــی ده   مهلــت  بیــاد  یاســی  »بریــز...  می گویــد: 
ــری را  ــه بط ــل از اینک ــد و قب ــر می کن ــش را پ ــک پیک باب
روی میــز برگردانــد، زن می گویــد: »بــرای خودتــم بریــز، 
لــوس نشــو. وگرنــه بــه مــژگان می گــم اوِل کاری فکــر یــه زن 

دیگه ای هــا!« 
ــد. زن  ــر می کن ــه پ ــا نصف ــم ت ــودش را ه ــک خ ــک پی باب
ــته ی  ــالن بس ــط س ــه ای وس ــِز شیش ــود و از روی می ــد می ش بلن

ســیگار و فنــدک و زیر ســیگاری را مــی آورد. 
 »حواسم رفت به یارو غذاییه. سیگاره همه ش سوخت.« 
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ــک  ــرد. باب ــک می گی ــو باب ــفید را جل ــورِو س ــت مارلب پاک
یکــی بر مــی دارد و دســت می کنــد تــوی جیــب شــلوارش. 
ــوک  ــرد و ن ــو می ب ــرش را جل ــد. س ــدک می زن ــش فن زن برای
ــم  ــتش ه ــک دس ــان ی ــرد. هم زم ــش می گی ــیگار را روی آت س

ــد.  ــس می کن ــتان زن را لم ــی رود انگش ــو م جل
ــد  ــگار چن ــش. ان ــی آد می بینی ــاال م ــه. ح ــی زن راحتی  »یاس

ــیش.«  ــه می شناس ــاله ک س
 »بچه هم دارن؟« 

 »نــه. از بچــه بیــزاره. خوشــبختانه پیمــان هــم اهــل بچه َمچــه 
 » . نیست

 »خوبه. راحتن دیگه.« 
 »هــر کــی ســرش تــو کار خودشــه. از ایــن آدمــا نیســتن کــه 

هــی به هــم گیــر بــدن.« 
 »چند وقته که با هم دوستین؟« 

ــیگارش  ــه س ــی ب ــد و پک ــش را می نوش ــده ی پیک زن ته مان
تــو  ســال.  هشــت  یــا  ســال  »هفــت  می گویــد:  و  می زنــد 

کــردم.«   پیــداش  فیس بــوک 
ــنا  ــوک آش ــو فیس ب ــش ت ــم اول ــژگان ه ــو م ــه. من  »جالب
ــته ایم.«  ــگاهیمو هم رش ــه دانش ــو ی ــم ت ــدش فهمیدی ــدیم بع ش
بابــک نگاهــی بــه زن می کنــد و تکیــه می دهــد بــه صندلــی. 



86برج

ــه مو هــاش. زن ســیگار می کشــد و ســکوت  دســت می کشــد ب
کــرده اســت. صــدای زنــگ بلنــد می شــود. زن پــا می شــود. 

 »خودشه.« 
ــدازد. زن  ــه عکــس نگاهــی می ان بابــک ســرپا می شــود و ب
نزدیــک در کــه می رســد بــا صــدای بلنــد می گویــد: »قربونــش 

بــرم مــن.« 
 بابــک از پشــت خیــره می شــود بــه تن و بــدن زن. بعــد 
ســمت راهــرِو کنــار آشــپزخانه را نــگاه می کنــد. صــدای جیــغ و 
خنــده ی هــر دوشــان بلنــد می شــود. زن هــا روبوســی می کننــد. 
یاســمن مانتــِو ســفید کوتــاه و شــلوار صورتی رنگــی تنــش 
اســت و دکمه هــای مانتــو را بــاز گذاشــته. قــدش از زن بلند تــر 
ــت.  ــش اس ــم پای ــزی ه ــنه بلند نوک تی ــای پاش ــت و صندل ه اس
ــک  ــه باب ــی رود. زن ب ــان م ــه طرف ش ــدم ب ــی دو ق ــک یک باب

ــتن.«  ــان هس ــک خ ــون باب ــد: »ایش ــد و می گوی ــاره می کن اش
ســرش  از  را  مشــکی اش  روســری   و  می خنــدد  یاســمن 

می گویــد:  و  می کشــد 
 »بابی بهتره. نه؟« 

 »آره. همون بابی خوبه.« 
زن دســت می انــدازد دور کمــر یاســمن و او را می چســباند 

بــه خــودش. 



برج 87

 »این خانوم خوشگله هم یاسمنه.« 
می کنــد.  کــج  را  گردنــش  و  می آیــد  جلــو  یاســمن 
موهایــش می ریــزد یــک ور صورتــش و دســتش را طــرف 
بابــک دراز می کنــد و می گویــد: »حــال تــون خوبــه آقــا؟« 
ــا بابــک دســت می دهــد و نزدیک تــر مــی رود. صورتــش  ب
ــط  ــورد. فق ــکان نمی خ ــش ت ــک از جای ــی آورد. باب ــو م را جل
ــی  ــمن روبوس ــا یاس ــرد و ب ــو می ب ــش را جل ــر و گردن کمر و س
»یاســی جون  میــز می نشــیند و می گویــد:  می کنــد. زن ســر 
چــی می خــوری؟ پیــش پــای تــو، منــو بابــی دو تــا شــات 

ــم.«  ــولوت خوردی آبس
یاســمن چنــگ می انــدازد زیــر موهــاش و پخش شــان 
می کنــد. بابــک هــم برمی گــردد و ســر جایــش می نشــیند. 

 »من همه چی می خورم.« 
مانتو و روسری را می اندازد روی کاناپه قرمز. 

 »پس تا سِر پایی، یه پیک برای خودت بیار عزیزم.« 
بابــک ســیگارش را از تــوی زیرســیگاری برمــی دارد و 
پــک می زنــد. یاســمن از تــوی آشــپزخانه می گویــد: »آخ! 
ــارم. یکــی از دوســتای الدن  ــرات بی ــو ب ــادم رفــت اون ژورنال ی
ــدر لباســاش محشــره کــه حــرف  از آلمــان آورده. ســارا، این ق

ــداره.«  ن
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 »لباس شب؟« 
ُــُرِو کت و دامنــت، یــادم  ــرای پ  »آره دیگــه. حــاال اومــدی ب

بنــداز بهــت بــدم.« 
 »پــر کــن بابــی! بــی کار نشــین. ایــن بابــک خیلــی تعارفیــه. 

ــم.«  ــتش می کن ــب درس ــی امش ول
یاســمن از آشــپزخانه بیــرون می آیــد و روی صندلــی کنــار 
ــاک  ــرده و چ ــش ک ــی تن ــاپ لیمویی رنگ ــیند. ت ــک می نش باب
بــاز اســت. پیکــش را  تــا برجســتگی پســتان هاش  یقــه اش 
ــری  ــک بط ــا. باب ــه غذا ه ــد ب ــز و زل می زن ــذارد روی می می گ
ــه  ــد. تکی ــر می کن ــمن را پ ــارا و یاس ــِک س ــی دارد و پِی را برم

می دهــد و عکــس یاســمن را تماشــا می کنــد. 
 »پس چرا دوباره مال خودتو خالی گذاشتی؟« 

 »آخه من دوتا خوردم، زیادیم می شه.« 
ــد: »همــه ش  ــد و می گوی ــر پســتانش را می خاران یاســمن زی

دوتــا بابــی جــان؟« 
 »تعارف می کنه. سر هر پیکش باید چونه بزنه.« 

بابک پیک خودش را هم تا لب پُر می کند. 
 »پیمان حالش چطوره یاسی؟« 

ــن  ــه ناخ ــد ب ــد و زل می زن ــگاه می کن ــمن ن ــه یاس ــک ب باب
ــت.  ــرده اس ــان ک ــه فِِرنچ ش ــتاش ک انگش
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ــی  ــب پارت ــده امش ــی ش ــو چ ــه. ت ــل همیش ــت. مث ــد نیس  »ب
دادی؟« 

ــی زدن،  ــم نم ــپ ه ــه تی ــه ب ــا. اگ ــن دو ت ــری ای  »از صدقه س
ــود.«  ــری نب ــی خب االن از مهمون

ــد:  ــک و می گوی ــمت باب ــد س ــرش را می چرخان ــمن س یاس
»دو نفــر یعنــی کیــا؟« 

ــون،  ــر آینده ش ــه همس ــون. البت ــا دوست دخترش ــون ب  »ایش
مژگان خانــم.« 

را روی  تاپــش  زیــر  بنــد ســفید رنگ ســینه بنِد  یاســمن 
می کنــد.  نــگاه  بابــک  بــه  و  می کنــد  شــانه اش جابه جــا 

»فعاًل پیک ها رو بریم باال تا بقیه شو بعداً بگم برات.« 
ســارا پیکــش را بــه پیــِک یاســمن می زنــد. بابــک هــم 
ــاال مــی آورد و هــر ســه می نوشــند. یاســمن لبانــش  پیکــش را ب
مژگان خانــوم  ایــن  »حــاال  می گویــد:  و  می کنــد  جمــع  را 

کجاســت؟« 
 »بردمش توی اتاق استراحت کنه.« 

 »وا! خب بیدارش کن بیاد پیش مون.« 
 »حالــش بــده. بایــد اســتراحت کنــه. دم عصــری توی پاســاژ 
دم عکاســِی آرمِــن غش و ضعــف کــرد. حالــش هــم زیــاد 
جالــب نیســت... روزاش قرمــزه... یــه مُســکن دادم تــا بخوابــه.« 
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ــگاه می کنــد. بابــک ســرش را  ــه بابــک ن یاســمن با خنــده  ب
ــره می شــود.  ــز خی ــه می ــرد و ب ــن می گی پایی

ــته،  ــاکت نشس ــی االن س ــه می بین ــی ک ــای تعارف ــن آق  »ای
ــی؟«  ــر نمی کن ــرا پ ــک چ ــرد. باب ــد ک ــو ب حالش

ــد.  ــه تکه می کن ــی دارد و س ــی بر م ــه ی کالباس ــمن برگ یاس
یک پــرش را طــرف ســارا می بــرد و تــوی دهانــش می گــذارد. 
بابــک کــه می خواهــد چیپــس تــوی ماســت فــرو کنــد، یاســمن 
یــک تکــه هــم جلــو دهــان او می گیــرد. بابــک دســت می بــرد 

تــا کالبــاس را بگیــرد. 
 »نه، خودم... دستام تمیزه بابی جان.« 

ــذاره  ــد خــودش ب ــی. بای ــارف کن ــی تع ــا یاســی نمی تون  »ب
دهنــت.« 

ســارا خــودش پقــی می خنــدد و یاســمن هــم لبــش را 
گاز می گیــرد و می خنــدد. برگــه ی کالبــاس را تــوی دهــان 
را هــم خــودش  بابــک می گــذارد. آخــری  نصفه و نیمه بــاز 

می خــورد. 
 »دست شما درد نکنه.« 

 »وای! دست خودت درد نکنه.« 
پیک هــا  بابــک  می خندنــد.  با هــم  دوبــاره  زن  دو  هــر 
را دوبــاره پــر می کنــد. مــال خــودش را هــم پــر می کنــد. 
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ســه تایی پیک هــا را بــاال می برنــد و یاســمن رو می کنــد بــه 
»به ســالمتی.«  می گویــد:  و  بابــک 

بابــک پیکــش را بــاال مــی آورد و بــه پِیــک آن دو می زنــد. 
ســارا پیکــش را تــا تــه می نوشــد و تکــه ای چیپــس تــوی ماســت 
فــرو می کنــد و می گیــرد جلــو دهــان یاســمن. یکــی هــم جلــو 

دهــان بابــک می گیــرد. 
 »باز کن. از دست خانوما مزه خوردن نعمته.« 

ــد.  ــس را گاز می زن ــد و چیپ ــاز می کن ــش را ب ــک دهان باب
ــمن  ــای یاس ــه پ ــش ب ــد. پای ــع می کن ــز جم ــر می ــش را زی پا های
می خــورد و نگاهــش می کنــد. تکیــه می دهــد و چشــمش 

ــی رود ســمت عکــس یاســمن.  م
 »خب، سارا دیگه تعریف کن، چه خبر؟« 

ســارا تکــه ای کنتاکــی جلــو دهانــش گرفتــه و بــا دهــان پــر 
ــلوغ  ــی. ش ــه گفت ــه ک ــم حراجی ــر رفت ــروز عص ــد: » دی می گوی
بــود نرفتــم تــوش. از پشــت ویتریــن یــه نگاهــی کــردم. جنســاش 

ــه.«  ــترش تین اِیجری ــی بیش ــت. ول ــد نیس ب
 »بایــد می رفتــی جنســای توشــو می دیــدی. اون همیشــه 
ــد  ــون چن ــو هم ــای خوبش ــون جنس ــری چ ــد زود ب ــلوغه. بای ش

می بــرن.«  اول  روز 
ــرا  ــزی ب ــه چی ــک ی ــرم... باب ــاره ب ــردا دوب ــاید ف ــاال ش  »ح
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ــش  ــده، گرم ــرد ش ــه س ــن. اگ ــروع ک ــم ش ــردار نم ن ــودت ب خ
ــن.«  ک

 »نه خوبه. بریزم؟« 
 »اوهوم. چه عجب شازده!« 

ــد:  ــه یاســمن می گوی ــد و رو ب ــر می کن ــا را پ ــک پیک ه باب
»ایــن عکس تــون خیلــی خوبــه.« 

 »مرسی آقا.« 
 »البتــه یاســی جون االن بهتــره. ایــن عکســش مــال یکــی دو 

ســال پیشــه.« 
ــوی  ــم ت ــدم. صورت ــر ش ــم االن الغ ــر می کن ــودم فک  »خ

ــره.«  ــادی پُ ــس زی عک
 »فکر کنم االن الغر تر شدین.« 

 »قربون دهنت. همه می گن چاق شدم.« 
ــم  ــه من ــو ول کــن. اون ب ــاً پیمــان می گــه؟ اون  »کــی؟ حتم

ــزه س!«  ــی ریزه پی ــودش خیل ــت خ ــی. نیس ــه چاق می گ
»نه بابا. اصاًل توی این مودا نیست.« 

»به ســالمتِی  بــاال می بــرد و می گویــد:  را  پیکــش  ســارا 
شــاه دوماد!«  آقا بابــک  و  خانــوم  عــروس 

ــاال مــی آورد و هــر  بابــک هــم همــراه یاســمن پیکــش را ب
ســه با هــم می نوشــند. 
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 »سارا خانوم می شه از سیگارای شما بردارم؟« 
 »بردار. یه بُکس دارم تو خونه.« 

بابــک پاکــت مارلبــورو را از جلــو ســارا برمــی دارد و 
ــرد و  ــرون می کشــد. یاســمن ســرش را نزدیکــش می ب یکــی بی

ــن.«  ــِب م ــه ی ل ــم بذارگوش ــی ه ــد: »یک می گوی
ــه صــورت ســفید  بابــک همیــن کار را می کنــد و نگاهــی ب
و کشــیده ی یاســمن می انــدازد و فنــدک می زنــد. یاســمن 
ــت هاش را  ــه و انگش ــیگار را گرفت ــر  س ــش فیلت ــه ی لب ــا گوش ب
می گــذارد روی دســت بابــک و ســیگارش را روشــن می کنــد. 
 »شــروع کنیــن دیگــه. ســرد شــد غــذا. یاســی شــروع کــن. 

بابــی بیــکار نشــین. ســرد شــد.« 
یاســمن تکــه ای کنتاکــی  برمــی دارد و بــه دنــدان می گیــرد. 
بابــک هــم شــروع می کنــد بــه خــوردن. از پیتــزا شــروع 

می کنــد. 
 »غذاهاش خوبه یاسی، نه؟« 

 »از کجا گرفتی؟« 
ــه  ــیه ک ــِل اون عطرفروش ــده. بغ ــاز ش ــازه ب ــه. ت ــوی برج  »ت

ــدی.«  ــن خری ــان ادکل ــد پیم ــرای تول ــم ب رفتی
 »تــا حــاال ازش نگرفتــم. مــن هنــوز از همــون رســتوراِن طــال 
ــم،  ــزا کن ــاندویچ و پیت ــوس س ــع ه ــه یه موق ــرم. اگ ــذا می گی غ
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ــرج.«  ــزا ب ــم پیت زنــگ می زن
ــش  ــو... کنتاکی ــی مرغاش ــه. می بین ــر. عالی ــار ازش بگی  »یه ب

حــرف نــداره. یــادم باشــه لیســت غذاهاشــو بهــت بــدم.« 
یاسمن با دهان پر می گوید: »پس خودت چی؟« 

ســارا تکــه  ای کنتاکــی را برمــی دارد و می گویــد: »مــن کــه 
ــرم.«  فقــط کنتاکــی ازش می گی

ــی،  ــب باب ــد: »خ ــد و می گوی ــک می کن ــه باب ــمن رو ب یاس
ــی؟«  ــی کاره ای؟ کجای چ

ــوز  ــده. هن ــوم ش ــگاهم تم ــازه دانش ــی کار. ت ــه ب ــاًل ک »فع
پایان نامــه ی المصــب رو هــم تمــوم نکــرده م.« 

 »پــس پــر کــن کــه فعــاًل ســاقی خوبــی هســتی. پایان نامــه ت 
ــب تمومه.«  امش

ســارا پقــی می کنــد و بــا دهــان پــر می خنــدد. اشــک تــوی 
چشــم هاش جمــع می شــود. بابــک عــرِق پیشــانی اش را بــا 
ــم؟«  ــر کن ــد: »پ ــارا می گوی ــه س ــد و رو ب ــاک می کن ــت پ دس
ــر  ــک هــر ســه را پ ــر می دهــد. باب ــو ُس ســارا پِیکــش را جل

ــد:  ــی آورد و می گوی ــاال م ــودش را ب ــک ِ خ ــد و پی می کن
 »به سالمتِی عکس یاسمن خانوم.« 

ــه  ــی ب ــان را جفت ــد و پیک ش ــه می رون ــده ریس ــا از خن زن ه
ــد و  ــیگارش می زن ــه س ــی ب ــک پک ــد. باب ــک می زنن ــک باب پی
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ــول.«  ــتینا. ای ــَدری هس ــروب خورهای قَ ــد: »مش می گوی
 »کجاشــو دیــدی! فکــر کــردی مــا هــم مژگانیــم کــه 

کنیــم.«  غش و ضعــف  همــه ش 
یاســمن رو بــه ســارا ابرو هــاش را بــاال می انــدازد و بــا خنــده 

می گویــد: »اِوا ســارا!  خــاک بــر ســرت نکنــن.« 
 »بابک دیگه از خودمونه. مگه نه بابی خان؟« 

ــرا  ــد: »چ ــد و می گوی ــرون می ده ــیگار را بی ــک دود س باب
ــازی اَن.«  ــون ناز ن ــرا همه ش ــه. االن دخت ــه ن ک

بــه  بــا ســر  بــه یاســمن ابرویــی می انــدازد و  ســارا رو 
بچــه  اون  از  »دیــدی!  می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره  بابــک 

 » . ســت مشتی ها
ــوت  ــد و ف ــاز می کن ــش را ب ــی پیراهن ــک دکمــه ی باالی باب

ــوش.  ــد ت می کن
 »بده یاسی فوت کنه، اگه گرمته.« 

پیــک  چهار تــا  خوبــه  نیــار.  در  االن  خر بــازی  »ســارا   
خــوردی  هــا.« 

بابــک پیک هــا را پــر می کنــد. ســارا می گویــد: »آخ جــون! 
ــه راه افتادی.«  دیگ

داری  مشــروبم  بســه.  هــا.  می خــوری   خیلــی  »ســارا   
گرفتــی؟!«  رژیــم  مثــاًل  می خــوری، 
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 »چیزی نخوردم. همه ش دو تا تیکه مرغ.« 
ــد.  ــگاه می کن ــه یاســمن ن ــه و ب ــاال گرفت بابــک پیکــش را ب
ــد  ــک می زن ــک باب ــه پی ــی دارد و ب ــش را برم ــم پیک ــمن ه یاس
ــی؟  ــد: »دوتای ــر می گوی ــان پ ــا ده ــارا ب ــند. س ــر دو می نوش و ه

ــی؟«  ــن چ ــس م ــورا. پ تک خ
 »یکی دیگه هم می ریزم به سالمتی تو می خوریم.« 

ــی  ــه آب معدن ــوی یخچــال ی ــه زحمــت بکــش از ت  »اول ی
ــم.«  ــار. یهــو عطــش گرفت ــرام بی ب

بابــک از پشــت میــز بلنــد می شــود و لحظــه ای تلو تلــو 
تــوی  مــی رود  می گیــرد.  را  صندلــی  پشــتی  و  می خــورد 
یاســمن  درمی آیــد.  زن  دو  خنــده ی  صــدای  آشــپزخانه. 

 : یــد می گو
 »مستیت تو حلقم. بگیر منو.« 

 »نه. پام گیر کرد به فرش.« 
سارا با خنده ی بلندی می گوید: 

 »برو کلک. کف پارکته. فرشم کجا بود.« 
ــد.  ــرون می آی ــپزخانه بی ــوی آش ــری آب از ت ــا بط ــک ب باب
ــردد  ــد و برمی گ ــرو می کن ــی راه ــه تاریک ــی ب ــری نگاه سرس

ــد: ــمن می گوی ــز. یاس ــر می س
 »سارا، غذای این دختره رو نمی بری براش؟« 
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ــاره برمــی  بابــک بطــری آب را روی میــز می گــذارد و دوب
گــردد ســمت آشــپزخانه. 

 »لیوان یادم رفت.« 
 »حتماً اینم به خاطر فرش بود.« 

 »نه یاسی جون، حواسش رفت به عکس تو.« 
بابــک بــا لیــوان برمی گــردد ســر میــز. پیک هــا را پــر 
ــد: »آی  ــارا می گوی ــود. س ــز می ش ــمن لبری ــک یاس ــد. پی می کن

ــا؟«  ــزی،  ه ــی می ری ــط سفارش ــی فق ــرا یاس ــر. ب ــون پس قرب
پیک هــا را کــه پاییــن می آورنــد، یاســمن انگشــتش را 
تــوی ماســت فــرو می کنــد و می بــرد طــرف دهــان ســارا. ســارا 
ــه  ــی دیگ ــد: »یک ــد و می گوی ــک می زن ــتی را َم ــت ماس انگش

عشــقم.« 
را  چشــم هاش  و  صندلــی  بــه  می دهــد  تکیــه  بابــک 

 . د می بنــد
 »بابک یه وقت فکر نکنی ما بی کالسیم  ها.« 

ــمن  ــه یاس ــد و رو ب ــاز می کن ــم هاش را ب ــو چش ــک یکه باب
ــود. ــاز می ش ــش ب نیش

الغــر  نگفــت  بابــی  مگــه  نمی خــوری؟  چــرا  »یاســی   
شــدی؟« 

 هــر دو می خندنــد و بــه بابــک نــگاه می کننــد. بابــک 
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ــخ بیــرون می کشــد. یکــی  بســته ی ســیگار را برمــی دارد و دو ن
الی لب هــاش می گــذارد و یکــی هــم بــه یاســمن تعــارف 
ــک ســیگار را  ــو مــی آورد و باب ــد. یاســمن ســرش را جل می کن
ــد و یاســمن  الی لب هــاش جــا می دهــد. برایــش فنــدک می زن
ــد و  ــوت می کن ــی ف ــد. دود را پایین ســیگارش را روشــن می کن

ــزم.«  ــی عزی ــد: »مرس می گوی
بابــک برشــی پیتــزا برمــی دارد و گاز می زنــد. یاســمن پــک 

می زنــد و رو به ســارا می گویــد: 
 »دلم رقص می خواد.« 

 »آره. راست می گی. یه تانگِو مشتی.« 
ســارا بلنــد می شــود و از پشــت یاســمن رد می شــود و 
مــی رود طــرف راهــرِو کنــار آشــپزخانه. یاســمن تکیــه می دهــد 
ــس  ــد و عک ــیگار می کش ــک س ــدد. باب ــم هاش را می بن و چش

را تماشــا می کنــد. 
 »تانگو بلدی؟« 

بابــک روی میــز قــوز می کنــد و می گویــد: »نــه. بلــد 
نیســتم.« 

و  می بــرد  بابــک  نزدیــک صــورت  را  ســرش  یاســمن 
آقا پســر؟«  بلــدی  چــی  »پــس  می گویــد: 

می گویــد:  و  می کشــد  دســت  مو هــاش  روی  بابــک 
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بلــدم.«  دیگــه  کارای  »خــب... 
یاســمن یکهــو بلنــد می خنــدد و ضربــه ای بــه دســت بابــک 

می زنــد و می گویــد: 
 »نــه... معلومــه حســابی داغــی. ایــن دیگــه بــه فــرش ربطــی 

نــداره.« 
 »آره... شاید.« 

ــد  ــش بن ــه نفس ــدی ک ــار ب ــدر فش ــرو اون ق ــه نف ــدی ی  »بل
ــاد؟«  بی

بابــک خیــره نــگاهِ یاســمن می کنــد و دســتش را می گــذارد 
ــد:  ــت هاش و می گوی روی انگش

 »من محکم فشار می دم  ها. نمی ترسی؟« 
 »از هیچیش نمی ترسم.« 

حرکــت  یاســمن  دســت  روی  را  انگشــت هاش  بابــک 
می دهــد و تــا روی ســاعدش بــاال مــی آورد. ســارا از تــوی 
ــی رود  ــتش م ــوی دس ــی  دِی ت ــا س ــد و ب ــرون می آی ــرو بی راه
طــرف دســتگاه پخــش گوشــه ی ســالن، کنــار پنجره هــا. بابــک 
ــو چشــم های یاســمن. یاســمن ســیگار می کشــد  ــده ت ــره مان خی
و چشــم هاش را بســته اســت. بعــد یکهــو پقــی می خنــدد و 

خــودش را عقــب می کشــد.
ــم؟... بهــش می گــم  ــن گل پســر چــی کار کن ــا ای  »ســارا، ب
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بلــدی آدمــو فشــار بــدی کــه نفســش بنــد بیــاد، می گــه 
نمی ترســی؟« 

عاشــق  »بابــی  می گویــد:  و  میــز  طــرف  می آیــد  ســارا 
عکســت شــده دیوونــه، نــه خــودت.« 

ــی رود و  ــتش ور م ــِو دس ــزای جل ــه  خمیر پیت ــا تک ــک ب باب
ســیگار می کشــد. ســارا از پشــت ســرش کــه رد می شــود، 
ــوش  ــیگارش را خام ــمن س ــد. یاس ــتی می کش ــانه هاش را دس ش

می کنــد و می گویــد: »بابی جــون پــر کــن. بیــکار نشــین.« 
ــمن  ــد. یاس ــر می کن ــالن را پ ــی س ــیقی آرام ــدای موس ص
دســت هاش را تــوی هــوا تــکان می دهــد و بلنــد می شــود و 
می آیــد پشــت صندلــی بابــک می ایســتد. شــانه های بابــک 
می کنــد.  پــر  را  پیک هــا  بابــک  می مالــد.  و  می گیــرد  را 
ــرد و  ــک می ب ــوش باب ــک گ ــرش را نزدی ــت، س ــمن از پش یاس

ــر.«  ــن آقاپس ــر ک ــِر پ ــو پ ــال من ــد: »م می گوی
ــد  ــی آورد و بع ــن م ــک پایی ــینه ی باب ــا روی س ــتش را ت دس
رقــص  یــه  »به ســالمتِی  می گویــد:  و  برمــی دارد  را  پیکــش 

ــتی.«  مش
از پیکــش می نوشــد. ســارا بــا ضــرب موســیقی ســرش 
را پاییــن گرفتــه و چپ و راســت تکانــش می دهــد. یاســمن 
زیربغــل بابــک را می گیــرد و می گویــد: »بابــی بلنــد شــو. 
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دوســت دارم برقصــم.« 
بابــک بلنــد می شــود و بــه ســیگارش پــک عمیقــی می زنــد 
و می گــذاردش تــوی زیر ســیگاری. یاســمن وســط ســالن، 
ســیگار به لب دســت هاش را از هــم بــاز کــرده و کمــرش را 
ــم  ــر دو با ه ــرد. ه ــت هاش را می گی ــک دس ــد. باب ــکان می ده ت
ــه  ــیگار گرفت ــا س ــتش را ب ــارا دس ــد. س ــان را می جنبانن خودش

بــاالی ســرش و تکان تــکان می دهــد و می خنــدد. 
 »سارا جون، نور اینجا خیلی زیاده.« 

را  بلنــد می شــود و آبــاژور و چراغ هــای ســقف  ســارا 
تــوی  افتــاده  نــور کمــی  از آشــپزخانه  خامــوش می کنــد. 
پذیرایــی. یاســمن از آغــوش بابــک جــدا می شــود و می گویــد: 

ــه.«  ــم می کن ــم. اذیت ــوش کن ــیگار رو خام ــن س ــذار ای »ب
مــی رود ســر میــز نهارخــوری. بابــک دور و بــرش را نگاهــی 
ــالن  ــن س ــوی سایه روش ــارا. ت ــرف س ــد ط ــد و رو می کن می کن
روی صندلــی نشســته و ســرش را نرم نــرم چــپ و راســت تــکان 
ــد  ــمن می آی ــت. یاس ــک اس ــاًل تاری ــپزخانه کام ــد. آش می ده
و دســت هاش را می گیــرد. ســرش را یــک وری می گــذارد 
روی شــانه ی بابــک و چشــم هاش را می بنــدد. دو تایــی پــا 
بلنــد  میــز  پشــت  از  ســارا  می زننــد.  چــرخ  و  برمی دارنــد 
می شــود و از کنارشــان رد می شــود. بابــک بــه ســمتی کــه 
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ــرش چشــم  ــه دور و ب ــد و بعــد ب ــگاه می کن ــود، ن ســارا نشســته ب
ــم.«  ــا موندی ــت؟ تنه ــا رف ــارا کج ــد.   »س می گردان

یاســمن می خنــدد و پیشــانی اش را روی شــانه ی بابــک 
می گویــد:  و  می گــذارد 

 »حتماً رفته جُوینت بیاره عزیزم. کاش داشته باشه.« 
 »جوینت می کشی؟« 

ــد  ــاش می ریزن ــی آورد، مو ه ــاال م ــه ب ــرش را ک ــمن س یاس
ــش.  روی صورت

 »آره آقــای عزیــز. اینــم می کشــم... چــه بــوی خوبــی میــاد 
ازت.« 

بــه  را  صورتــش  می بنــدد.  را  چشــم هاش  و  می خنــدد 
فشــار می دهــد.  بابــک  صــورت 

 »االن از عکست خیلی قشنگ تری.« 
 »خب بلی... دوست داری؟« 

 »اون اول کــه اومــدم عکســتو دیــدم، بــاور نمی کــردم 
باهــات برقصــم.« 

 »بــذار یــه خــورده فشــارت بــدم تــا بــاور کنــی... تــواَم بــرو 
عکســمو فشــار بــده... منــو بایــد یکــی دیگــه فشــار بــده...« 

زیــر  و  پوشــانده اند  را  صورتــش  یــک ور  موهــاش 
را  دســتش  اســت.  نشســته  عــرق  دانه هــای  چشــم هاش 
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را می چســباند  و خــودش  بابــک  پشــت گــردن  می انــدازد 
ــت دارم  ــد: »دوس ــدازد و می گوی ــن می ان ــرش را پایی ــش. س به

شــونه هات.«  روی  بــذارم  ســرمو 
 »خب بذار عزیزم.« 

 »دوست دارم اول تو بغلم کنی.« 
 »خب االن توی بغلمی دیگه.« 

ــا  ــم ج ــاد و حال ــد بی ــم بن ــابی. نفس ــل درست و حس ــه. بغ  »ن
ــدی؟«  ــاد. بل بی

را  دســتش  و  می چســبد  بیشــتر  را  یاســمن  بابــک 
درست و حســابی می انــدازد دور کمــرش. صورتــش مــی رود 
ــتش  ــم دس ــمن ه ــد. یاس ــش می کن ــمن و بغل ــای یاس الی موه
را دور کمــِر او می انــدازد و چشــم هاش را می بنــدد. بابــک 
و  یاســمن روی چشــم  مو هــای  بــه صورتــش.  می زنــد  زل 
به هــم.  می شــوند  خیــره  اســت.  پوشــانده  را  لب ودهانــش 
یک جــا  نیســت.  موســیقی  ضــرب  بــا  دیگــر  تکان هاشــان 

می دهنــد.  حرکــت  را  باال تنه شــان  فقــط  و  ایســتاده اند 
 »بابی جونم، چرا می لرزی این قدر؟ سردته؟« 

 »نه. چیزی نیست... دستمو از تو بذارم روشون؟« 
زل  بابــک  چشــم های  بــه  و  می ایســتد  ســیخ  یاســمن   
بــاش عزیــزم. آروم... دوســت  می زنــد و می گویــد: »آروم 
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نــدارم عصبــی باشــی.« 
خــودش را تــوی بغــل بابــک فشــار می دهــد و دســتش 
را می انــدازد دور کمــرش. بابــک لب هــاش را می چســباند 
ــمن از  ــت های یاس ــدش. انگش ــمن و می بوس ــردن یاس روی گ
پشــت، لبــاس بابــک را چنــگ می زننــد وگونه هــاش را بــه 
را  زبانــش  و  می کشــد  یواشــی  آهِ  می چســباند.  او  صــورِت 
ــاش را  ــِت هم گونه ه ــک پش ــد. باب ــک می مال ــوش باب روی گ
ــای  ــه لب ه ــش را ب ــد. لب ــم می کن ــاش را خ ــد و زانو ه می بوس
یاســمن می چســباند و پشــت گردنــش را می گیــرد. ســارا از 
ــد. از کنارشــان رد  ــرون می آی ــار آشــپزخانه بی ــوی راهــرِو کن ت
می شــود می نشــیند روی صندلــی، پشــت بــه آن دو. بابــک 

خــودش را عقــب می کشــد و می گویــد: 
 »سارا خوبی تو؟« 

 »اوهوم... خوبم عزیزم.« 
موســیقی جدیــدی شــروع می شــود. یاســمن چشــم هاش را 

ــد:  ــه  ســارا می گوی ــد و رو ب ــاز می کن ب
 »حالت بهم خورد؟« 

 »نه. صورتمو آب زدم. شما راحت باشین. من خوبم.« 
ــمن  ــن یاس ــن  و روی باس ــی آورد پایی ــتش را م ــک دس باب
بــا آهنــگ شــروع  و  بغلــش می کنــد  یاســمن  می گــذارد. 
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می کننــد بــه تانگــو رقصیــدن. کنــار میــز شیشــه ای می ایســتند و 
بابــک دم گوشــش می گویــد: »کاش تنهــا بودیــم.« 

ــنش را از  ــمن و باس ــب یاس ــه ل ــباند ب ــاش را می چس لب ه
ــمن  ــه ای از یاس ــدای نال ــد. ص ــی زن ــگ م ــلوارش چن روی ش

می گویــد:  و  درمی آیــد 
 »فشارم بده بابی... احتیاج دارم.« 

ــرو  ــرش را ف ــرد و س ــتی می گی ــاش را دو دس ــک پهلوه باب
ــد: »اِوا  ــارا می گوی ــدای س ــمن. ص ــینه ی یاس ــوی س ــد ت می کن

ــزم؟«  ــره عزی ــت بهت ــدی؟ حال ــدار ش ــون بی مژگان ج
بابــک، یاســمن را ول می کنــد و ازش فاصلــه می گیــرد. 
ــوی  ــژگان ت ــوری. م ــز نهار خ ــمت می ــد س ــرش را می چرخان س
و  ریختــه  به هــم  موهایــی  بــا  آشــپزخانه،  نــور  سایه روشــِن 
مانتــوی چروک شــده کنــار میــز نوشــگاه ایســتاده و او را نــگاه 
می کنــد. یاســمن یکــی دو قــدم عقــب مــی رود و مــژگان 
را نــگاه می کنــد. بابــک مــی رود طــرِف مــژگان. زانویــش 
ــی رود.  ــَکندری م ــه ای و ِس ــز شیش ــه ی می ــه گوش ــورد ب می خ

مــژگان رو می کنــد بــه ســارا و می گویــد: 
 »می شه یه ماشین برام بگیرین؟« 

ــرد  ــو می ب ــتش را جل ــود، دس ــه می ش ــش ک ــک نزدیک باب
ــی کــردی  ــری؟ چــه خواب ــد: »یاســی... مــژگان... بهت و می گوی
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ــزم.«  عزی
ــوری را   ــز نهارخ ــد و می ــار می کش ــودش را کن ــژگان خ م
»بیــا اول  بلنــد می شــود و می گویــد:  نــگاه می کنــد. ســارا 

ــه.«  ــرت نمی ش ــور. دی ــزی بخ ــه چی ــین ی بش
ــون از  ــرم. ممن ــوام ب ــده، می خ ــرم ش ــوم. دی ــی خان  »مرس

ــن.«  ــه کردی ــی ک لطف
ــام  ــا ش ــه. بی ــس نزدیک ــم. آژان ــام گرفت ــزم ش ــه عزی  »آخ

بخــور بعــدش زنــگ می زنــم.« 
بابــک دوبــاره مــی رود نزدیکــش و می گویــد: »مــژگان 

ــا؟«  ــه.  ه ــم دیگ ــدش می ری ــور. بع ــام بخ ــا ش ــری بی ــه بهت اگ
 »شما حرف نزن لطفاً.« 

بابــک ســاعت مچــی اش را نــگاه می کنــد و می گویــد: 
»باشــه. اگــه می خــوای می ریــم.« 

مــژگان نگاهــش طــرف یاســمن اســت. لــم داده روی یکــی 
ــه  از مبل هــای چرمــی جلــو میــز شیشــه ای و رویــش را کــرده ب
آن هــا. ســارا دســت می انــدازد دور گــردن مــژگان و می گویــد: 

 »دوست منو دیدی؟ بیا آشنا تون کنم.« 
ــه  ــه می دهــد ب ــد پیــش یاســمن. بابــک تکی دوتایــی می رون
ــو  ــاش را از جل ــیند و مو ه ــیخ می نش ــمن س ــگاه. یاس ــز نوش می

چشــم هاش می زنــد کنــار. 
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ــت.  ــم هس ــایه م ه ــه همس ــه. البت ــت من ــمن دوس ــن، یاس »ای
ــو  ــه تعریفش ــتن ک ــوم هس ــم مژگان خان ــگله ه ــن خانوم خوش ای

می کــردم.«
یاســمن از   همان جــا کــه نشســته، دســتش را جلــو مــی آورد. 
می کنــد.  نــگاه  را  ســارا  و  می شــود  دست به ســینه  مــژگان 
جابه جــا  شــانه اش  روی  را  ســینه بندش  بندیلــِک  یاســمن 

می گویــد:  و  می کنــد 
 »معلومه که حال تون بهتر شده...« 

 »بله خوبم.« 
»اگــه می شــه  و می گویــد:  ســارا  بــه  رو می کنــد  بعــد 

زنــگ بزنیــد آژانــس.« 
 »باشــه عزیــزم. می خــوای یــه زنــگ بــه خونه تــون بزنــی از 

نگرانــی دربیــان؟« 
 »نه. احتیاجی نیست.« 

ــور.  ــزی بخ ــه چی ــو ی ــم، ت ــگ بزن ــرم زن ــا ب ــس ت  »باشــه. پ
ــی آد.«  ــه، زود م ــن پایین ــس همی آژان

ــژگان هــم برمی گــردد  ــی رود ســمت آشــپزخانه. م ســارا م
ــت؟«  ــم کجاس ــد: »کیف ــوری و می گوی ــز نهارخ دم می

»مگه پیش خودت نبود؟ فکر کنم بردی توی اتاق.« 
ســارا از تــوی آشــپزخانه می گویــد: »بابــک تــو چــرا ســر پــا 
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ــادی؟ بشین.«  وایس
 »نه دیگه، منم دیرم شده. ماشین زود می آد؟« 

ــو از  ــف مژگان جون ــرو کی ــه. ب ــِل برج ــن بغ ــا. همی  »آره باب
اتــاق بیــار. فکــر کنــم اون جــا بــود.« 

ــزی  ــه چی ــف داری ی ــوز ضع ــه هن ــین. اگ ــا بش ــژی بی  »م
بخــور.« 

 »گفتــم کــه نمی خــورم. تــو کجــا می خــوای بیــای؟ بمــون 
بــه مهمونیــت بــرس. مــن خــودم مــی رم.« 

 »نه می آم. منم باید بیام دیگه.« 
ســارا بســته ی ســیگاری از تــوی کابینــِت بــاالی گاز بیــرون 
ــدش  ــن. بع ــدا ک ــو پی ــرو کیفش ــاال ب ــد: »ح ــی آورد و می گوی م

ســر رفتــن و مونــدن چونــه بــزن.« 
بابــک از جلــِو مــژگان رد می شــود و تــوی تاریکــی راهــرو 
غیبــش می زنــد. مــژگان ســرش را پاییــن می انــدازد. ســارا 
ــل  ــمن روی مب ــد. یاس ــن می کن ــودش روش ــرای خ ــیگاری ب س
ولــو شــده و پا هــاش را هــم دراز کــرده. از پشــت نوشــگاه 
ــا  ــر و صدای م ــدی؟ س ــت خوابی ــون، راح ــد: »مژگان ج می گوی

کــه اذیتــت نکــرد؟« 
 »نه مرسی. زنگ می زنین آژانس؟« 

 »آره عزیــزم. ولــی یــه چیــزی بخــور. پیتــزا هســت، کنتاکــی 
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ــت.«  هم هس
ــا چشــم های بســته می گویــد: »همــه ی کنتاکی هــا  یاســمن ب

رو کــه تــو خــوردی. چیــزی هــم مونــده مگــه؟« 
ســارا می خنــدد و پکــی بــه ســیگارش می زنــد. مــژگان 
بــرم.  نــدارم. می خــوام  پا به پــا می شــود و می گویــد: »میــل 

زنــگ می زنیــن آژانــس؟« 
 »خب عزیزم زنگ بزن خونه بگو دیر می آی.« 

 »تعارف نمی کنم. زنگ بزنین اگه می شه.« 
 »باشه. بذار بابک کیفتو بیاره. زنگ می زنم.« 

یاســمن یــک وری می شــود و پا هــاش را جمــع می کنــد 
ــوی بغلــش.  ت

 »ســارا، ایــن پیمــان چــرا نیومــد؟ بــراش اس ام اس دادم کــه 
بیــاد اینجــا.« 

 »حتمــاً گیــر کــرده ســر فیلم بــرداری. نیومــد هــم کــه 
نیومــد. بخــواب همین جــا فــردا بــرو.«

یاسمن زیر چشم ها و پلکش را می خاراند و می گوید: 
 »مژگان خانــوم، مــن کــه هنــوز درست و حســابی ندیدمــت. 

بیــا بشــین تــا ماشــین بیــاد.« 
از  یکــی  روی  و  یاســمن  ســمت  می افتــد  راه  مــژگان 
ــه ســیگارش پــک  ــروی یاســمن می نشــیند. ســارا ب مبل هــا، روب
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ــه ی  ــگاه و تکی ــز نوش ــذارد روی می ــتش را می گ ــد و دس می زن
ــار  ــد. یاســمن جابه جــا می شــود و مو هــاش را کن ســرش می کن

می گویــد:  و  می زنــد 
 »ببخشــید مــن یــه خــورده تــو ُچرتــم، ولــی گوشــم باهاتــه. 

ــوری؟«  چــرا شــام نمی خ
 »مــن کــه هــر چــی بهــش می گــم، نمی خــوره. فقــط فکــر 

 » رفتنه.
ــرار  ــد: »اصــاًل ق ــد و می گوی ــگاه می کن ــژگان ســقف را ن م

نبــود اینجــا بمونیــم.« 
و  می زدیــم  شــب.  آخــر  تــا  می موندیــن  »کاش   
می گرفــت.«  جــون  داشــت  تــازه  بابــک  می قصیدیــم. 
الی  و  می کشــد  دســتی  ســر وگردنش  بــه  یاســمن 
پلک هــاش را بــاز می کنــد. مــژگان ســرش را می چرخانــد 

ایــن؟«  رفــت  »کجــا  و می گویــد:  ســارا  ســمت 
تلو تلو خــوران  راهــرو  تــوی  از  کیف به دســت  بابــک 
بیــرون می آیــد. بنــد کیــف بــه پشــتی صندلــی میــز نهارخــوری 
گیــر می کنــد و صندلــی بــا صــدای تیــزی روی کــف پارکــت 
پذیرایــی کشــیده می شــود. مــژگان ســرش را چپ و راســت 
ــه  ــور ک ــان ج ــارا   هم ــد. س ــش می کن ــد و نگاه ــکان می ده ت
تــوی آشــپزخانه بــا تلفــن حــرف می زنــد، رو می کنــد بــه 
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مــژگان و می گویــد: »مُژی جــان، بــرای کجــا بگیــرم؟« 
 »فرجام. میدوِن شصت و هفتم.« 

 »بابی، تو کجا؟« 
بابــک ایســتاده و ســرش را انداختــه پاییــن. بنــد کیــف الی 

انگشــتاش آویــزان اســت. 
 »شونزده متری.« 

 »وا! شونزده متری کجاست؟ اسم خیابون تون چیه؟« 
بابک سرش را باال می آورد و می خاراندش. 

 »بگو مجیدیه دیگه.« 
و  پیشــانی اش  روی  گذاشــته  را  دســتش  یــک  یاســمن 
خــم شــده روی زانو هــاش. ســیگار الی انگشــت هاش دود 
می کنــد. بابــک می گویــد: »عزیــزم چــرا گفتــی دو تــا ماشــین؟ 
منــم  بعــدش  می رســوندیم،  رو  تــو  اول  می گرفتیــم  یکــی 

باهــاش می رفتــم دیگــه.« 
بابــک  دســت  از  را  کیفــش  و  می شــود  بلنــد  مــژگان 

 . پــد می قا
»بس کن، می فهمی؟« 

ــک  ــد. باب ــکان می ده ــرش را ت ــد و س ــی می کن ــمن پق یاس
مــی رود روی کاناپــه ی قرمــز لــم می دهــد. چشم تو چشــم ســارا 
کــه می شــود، ســارا بــا لبخنــدی برایــش چشــمک می زنــد و بــا 
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چشــم و ابــرو بــه مــژگان اشــاره می کنــد. مــژگان   ســرپا ایســتاده 
و تــوی کیفــش دنبــال چیــزی می گــردد. ســارا می گویــد: 
»خــب مژگان خانــوم اگــه بــد گذشــت ببخشــید. بهتــری، نــه؟« 

 »بله. خیلی خوبم.« 
 »خوب خوابیدی؟« 

 »بله. خواب خرگوشی کردم.« 
یاســمن پیشــانی اش را از روی زانــوش برمــی دارد و دوبــاره 
ــانده   ــش را پوش ــاش روی صورت ــل. مو ه ــه مب ــد ب ــه می ده تکی
ــد:  ــارا می گوی ــت. س ــه اس ــاال رفت ــش ب ــاالی ناف ــا ب ــش ت و تاپ
ــد بهــت ســر زد، خــواِب خــواب  ــار اوم ــک چند ب ــا! باب »اِی باب
ــه؟ ایــن در دستشــویی مون  ــم مــن بیــدارت کــردم ن بــودی. االن

ــه.«  ــه می کن ــوری نال بدج
 »نه. خودم بیدار شدم.« 

ــوز  ــا هن ــا دوست پســرت آشــتی کــردی ی  »خــب... حــاال ب
از دســتش دلخــوری؟« 

خــودش می خنــدد. مــژگان پُفــی می کنــد و بــا زیــپ 
ــد و  ــار می زن ــاش را کن ــم مو ه ــمن ه ــی رود. یاس ــش ور م کیف
ــد: ــد و می گوی ــش را می خاران ــاق پای ــود. س ــاز می ش ــش ب نیش

ــین  ــه ماش ــوز ک ــا. هن ــا اینج ــتی؟ بی ــرا دور نشس ــی چ  »باب
شــاه دوماد.«  نیومــده 
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ــرش  ــد و باال س ــک می آی ــیند. باب ــل می نش ــژگان روی مب م
باز و بســته  می ایســتد. مــژگان زیــپ کیفــش را پشــت هــم 
می کنــد. یاســمن ســرش را بــا صــدای موســیقی تــکان می دهــد. 

یکهــو می خنــدد و می گویــد: 
 »مژگان جون کفشات کو؟« 

مــژگان لحظــه ای پا هــاش را نــگاه می کنــد و ابرو هــاش 
ــد:  ــی رود و می گوی ــم م ــوی ه ت

 »فکر کنم کنار تخت در آوردم، یادم رفت پام کنم.« 
یاســمن  می گیــرد.  بغــل  را  کیفــش  و  می شــود  بلنــد 

 : یــد می گو
»بابک برو کفشای مژگان جونو بیار.« 

»رفتــم  می گویــد:  می رســد،  کــه  آشــپزخانه  دم  بابــک 
ــود.«  ــا نب ــارم، اونج ــو بی کیفت

ــود  ــر پا می ش ــمن س ــرو. یاس ــوی راه ــی رود ت ــوران م تلو خ
و می گویــد: 

 »سارا جون آِب یخ داری؟« 
 »آره عزیزم. بیا از یخچال بردار. آب معدنی یِخ یخ.« 

ــی رود ســمت آشــپزخانه.  ــژگان رد می شــود و م ــار م از کن
ســارا می آیــد ســرجای یاســمن می نشــیند و می گویــد: »تــو 

ــی؟«  روبراه
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ــع  ــش جم ــر پای ــا زی ــه ت ــش را ک ــنه ی جوراب ــژگان پاش م
شــده، بــاال می کشــد و می گویــد: »بلــه، خوبــم.« 

ــی  ــردا همه چ ــا! ف ــن  ه ــوا نکنی ــاره دع ــرون دوب ــن بی  »رفتی
مــی ره.«  یادتــون  خود به خــود 

مژگان لبش را جمع می کند و شانه باال می اندازد. 
 »مهم نیست دیگه.« 

 »باز هم باید بیاین. این جوری خوب نبود.« 
 »مرسی. آژانس ِکی می آد؟« 

 »زود می آد. همین جا بغِل برجه.« 
یاســمن ســارا را صــدا می زنــد و می گویــد: »ســارا یــه 

ــا.«  ــه بی دقیق
سارا بلند می شود و رو به مژگان می گوید: 

ــادت  ــی ی ــردا همه چ ــودش. ف ــرا خ ــود ب ــبی ب ــبم ش  »امش
ــی ره.«  م

 »سارا بیا، بدو...« 
موســیقی فضــای پذیرایــی را پــر کــرده اســت. ســارا دنبــال 
یاســمن مــی رود تــوی راهــرو. مــژگان خیــره می شــود بــه 
ــرش را  ــت س ــد و پش ــگاه می کن ــاعتش را ن ــمن. س ــس یاس عک
ــه ی  ــت. صفح ــوش اس ــپزخانه خام ــراغ آش ــد. چ ــگاه می کن ن
ــگ  ــی می شــود و صــدای زن نمایشــگر کوچــک دربازکــن آب
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ــپزخانه.  ــرف آش ــی رود ط ــود و م ــد می ش ــژگان بلن ــد. م می آی
 »خانوم، آژانس اومد. من باید برم.« 

تــوی راهــرِو تاریــک کســی نیســت. پیرمــرد عینکــی جلــو 
در ایســتاده اســت. گوشــِی دربازکــن را برمــی دارد و می گویــد: 

»بلــه؟... باشــه آقــا. االن مــی آم... بلــه، مرســی.« 
ــی  ــای چوب ــرو. ســارا یکــی از دره برمی گــردد طــرف راه

ــد.  ــرون می آی ــد و بی ــاز می کن را ب
 »آژانس اومد؟« 

 »بله. به اون بابک بگین کفشامو بیاره.« 
ــم.  ــگ می زنی ــاره زن ــو دوب ــش بگ ــره. به ــس ب ــو آژان  »بگ

ــاده؟«  ــت در وایس ــوز پش هن
 »چرا؟« 

 »بابک حالش یه خورده بد شده، دراز کشیده.« 
 »یعنی چی؟ نمی تونه راه بره؟« 

 »بذار یه کم دراز بکشه. حالش خوب می شه.« 
ــن. می گــه ماشــین  ــت. گفــت از در پشــتی بیای ــده رف  »رانن

جلــو آژانســه.« 
 »اَه ه ه... اینــا هــم شوِرشــو درآوردن. بــرای اینکــه یــه دقیقــه 

دور نزنــن ایــن فیلمــو درمــی آرن. ولــش کــن اصــاًل.« 
 »خانــوم بذاریــن کفشــامو بــردارم... مــن بــرم... اونــم 
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داره.«  ربــط  به خــودش  بمونــه  یــا  بــره  می خــواد 
 »اِوا مژگان جــون ده دقیقــه ایــن   ور و اون ور کــه طــوری 
ــوب  ــی خ ــم آن ــت می کن ــراش درس ــی ب ــه کاف ــه. االن ی نمی ش

می شــه.« 
 »اون که حالش خوب بود... داشت ِکیف می کرد.« 

سارا می رود توی آشپزخانه و دِر یخچال را باز می کند. 
 »حاال کجاست؟« 

 »توی اتاق رو تخِت من دراز کشیده. یاسمن پیششه.« 
ــکافه را  ــه ی نس ــارا شیش ــرو. س ــرف راه ــی رود ط ــژگان م م
از قفســه ی بــاالی هــود برمــی دارد و می گویــد: »فعــاًل نــرو 
ــاال  ــژگان بفهمــه. طفلــک یه عالمــه ب ــن م پیشــش. گفــت نذاری

ــاق.«  ــوی ات آورد ت
 »به درک! من چرا باید عالفش بشم آخه؟!« 

 »این حرفا چیه دختر. زیاد خورد، حالش بد شد.« 
ــه حاال حاال هــا بلنــد بشــه، مــن خــودم مــی رم.   »اون نمی تون

خیلــی دیرم شــده.« 
 »االن ایــن نســکافه رو بهــش بــدم، ســر حــال می شــه. تــواَم 
ــیم.  ــرش وایس ــه تا زن باال س ــت س ــت نیس ــاش، درس ــا ب همین ج
اگــه راننــده زنــگ زد بهــش بگــو یــا یــه ربــع صبــر کنــه یــا بــره، 

دوبــاره ماشــین خواســتیم زنــگ می زنیــم.« 
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 »من نیام؟« 
ــرو  ــور. ب ــزی بخ ــه چی ــز ی ــر می ــین س ــرو بش ــزم. ب ــه عزی  »ن

ــود.«  ــو نب ــه ت ــم ب ــاًل حواس ــم. اص ُگل
ــی  ــرف در چوب ــی رود ط ــرو و م ــوی راه ــد ت ــارا می پیچ س
ــگاه  وســطی. مــژگان بر می گــردد تــوی پذیرایــی. ســاعتش را ن
ــد  ــگاه می کن ــا. ن ــی از صندلی ه ــیند روی یک ــد و می نش می کن
ــه ی  ــرد و روی شیش ــو می ب ــرش را جل ــزا. س ــای پیت ــه جعبه ه ب
ــو می کشــد.  ــد و ب ــاز می کن ــد. درش را ب آبســولوت را می خوان
ــس  ــه عک ــوار، ب ــش روی دی ــِو روی ــه جل ــد ب ــش می افت نگاه
ــه دو  ــد. ب ــدا می کن ــاره ص ــگ در دوب ــمن. زن ــفید یاس سیاه و س

مــی رود طــرف دربازکــن. 
ــه  ــت دقیق ــا بیس ــع ی ــه رب ــت ی ــش هس ــیدآقا، امکان  »ببخش

ــی.«  ــه، مرس ــه بل ــا... بل ــی آق ــد؟... مرس ــر کنی صب
مــژگان گوشــی را می گــذارد و مــی رود طــرف ســالن. 
ــی رود و  ــر م ــر س ــپزخانه. آخ ــمت آش ــردد س ــر می گ ــاره ب دوب
ــاعتش  ــود. س ــته ب ــه نشس ــی ک ــان صندلی ی ــیند روی   هم می نش
ــرو. دِر  ــوی راه ــی رود ت ــود و م ــد می ش ــد و بلن ــگاه می کن را ن
هــر ســه اتــاق بســته اســت. از زیــر در وســطی نــور کمــی پخــش 
شــده روی کــف زمیــن. برمی گــردد تــوی پذیرایــی و گوشــِی 
ــرد.  ــماره می گی ــی آورد و ش ــش در م ــوی کیف ــش را از ت موبایل
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 »الــو... الــو بابــا ســالم... نــه... بــا چند تــا از بچه هــای دانشــگاه 
ــرف  ــم ط ــه اومدی ــم... آخ ــام بخوری ــرون ش ــم بی ــده بودی اوم
ــید.  ــا ببخش ــم باب ــی داد... می دون ــن نم ــم آنت ــا ه ــد... اینج دربن
االن تجریشــم. دارم مــی آم... بلــه چشــم. بلــه آژانــس می گیــرم. 
ــه  ــا ی ــه؟... ت ــان خواب ــد دارم. مام ــه، کلی شــما نگــران نباشــین، ن
ســاعت دیگــه می رســم... شــایدم زود تــر... دارم مــی رم آژانــس 

بگیــرم... باشــه... خداحافــظ.« 
ــو در کــه می رســد، ســارا در  برمی گــردد تــوی راهــرو. جل
ــم  ــت.  با ه ــتش اس ــوی دس ــفالی ت ــوان س ــد و لی ــاز می کن را ب
سینه به ســینه می شــوند. پشــت ســرش هــم بابــک ایســتاده تــوی 

ــاق و کفش هــای مــژگان دســتش اســت.  درگاهــی ات
 »بفرما! اینم از بابک. قبراق و سِر حال.« 

بابک نفس نفس می زند و به صورتش دست می کشد. 
 »مژگان یکهو حالم بد شد. ماشین اومد؟« 

ســارا از جلــو مــژگان رد می شــود و مــی رود. مــژگان 
از همان جــا تــوی اتــاق را نــگاه می کنــد. بابــک می آیــد و 
جلــو ش می ایســتد و می خواهــد دســتش را بگیــرد. مــژگان 
ــزن  ــن ن ــه م ــد: »دســت ب خــودش را عقــب می کشــد و می گوی

ــح.« وقی
 »بچه هــا بیایــن دیگــه. مژگان جــان، آژانســیه باالخــره چــی 
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 » ؟ گفت
»مــژگان،  می گویــد:  و  می بنــدد  را  اتــاق  در  بابــک 

کــن.«  بــاور  یهــو!  شــدم  جــور  ایــن  چــرا  نمی دونــم 
 »نمی دونــی چــرا این جــوری شــدی؟ پــس خــاک بــر 

بابی خــان.«  ســرت جنــاِب 
مــژگان منتظــر جــواب نمی شــود و راه می افتــد. بابــک هــم 
دنبالــش مــی رود. ســارا بــا لیــواِن نســکافه نشســته روی یکــی از 

مبل هــای جلــو میــز شیشــه ای. 
 »مژگان جون آژانس چی گفت؟« 

 »گفتش بیاین دفتر آژانس. خیلی دوره؟« 
 »نه. کوچه ی بغل برجه. یه ذره پایین تر.« 

بابــک کفش هــای مــژگان را جلــو پایــش می گــذارد و 
مــی رود روی کاناپــه ی قرمــز لــم می دهــد و چشــم هاش را 
ــد  ــاف می کن ــرش ص ــری اش را روی س ــژگان روس ــدد. م می بن
و کفش هــاش را می پوشــد. ســارا می گویــد: »راستی راســتی 

داریــن می ریــن؟« 
بلنــدی می گویــد: »بلــه. مرســی از  بــا صــدای  مــژگان 

خداحافــظ.«  لطف تــون. 
ــمتش.  ــی رود س ــد و م ــر می کش ــکافه را س ــوان نس ــارا لی س
مــژگان کیفــش را روی شــانه اش می انــدازد و راه می افتــد 
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ــمت در.  س
 »بــاز هــم بیایــن . نریــن دیگــه پیداتــون نشــه. تلفــن بابــک رو 
کــه ازش گرفتــم. نمی تونــه در بــره. تــو هــم بــا بابــک حتمــاً بیــا. 
تنهایــی بابــک رو راه نمــی دم اینجــا. فقــط بــا تــو ُگلــم، اُِکــی؟« 

ــک می ایســتد  ــد. ســارا باال ســر باب ــاز می کن ــژگان در را ب م
»بابــی  و دســتش را روی شــانه اش می گــذارد و می گویــد: 

ــد شــو عــروس رفــت.«  ــره؟ بلن حالــت بهت
ــتد و  ــا می ایس ــر پ ــد و س ــاز می کن ــم هاش را ب ــک چش باب

ــد؟«  ــین اوم ــژگان؟ ماش ــم م ــد: »بری می گوی
مــژگان از درگاهــی بیــرون مــی رود و غیبــش می زنــد. 
بابــک رو می کنــد بــه ســارا و می گویــد: »مــا رفتیــم. از یاســمن 

هــم خداحافظــی کــن.« 
ــد  ــم اوم ــاره اون ــه. بیچ ــد: »باش ــدد و می گوی ــارا می خن س
ــد.«  ــوش ش ــا بی ه ــودش همون ج ــه، خ ــور کن ــو رو جمع و ج ت
ــی رود.  ــرون م ــد و از در بی ــت می ده ــارا دس ــا س ــک ب باب
ــی  ــوی درگاه ــه ای از ت ــدای خف ــا ص ــرش، ب ــت س ــارا از پش س
می گویــد: »بابــک، بــا آسانســور کــه رفتیــن پاییــن، از پارکینــگ 
بریــن تــوی کوچه پشــتی. دســِت راســت چنــد متــر پاییــن تــره.« 
ــش مــی دود  ــا وســط راهــرو. بابــک دنبال مــژگان رســیده ت
تند تــر  را  قدم هــاش  مــژگان  می شــود.  شانه به شــانه اش  و 
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ــوز روشــن هســتند و راهــرو  برمــی دارد. مهتابی هــای ســقف هن
ــت.  ــفید اس ــن و س روش
 »مُژی جونم خوبی؟« 

 »خفه شو. فقط خفه.« 
ــی زدی  ــگ م ــد. کاش زن ــر ش ــی دی ــه خیل ــم ک  »زود بری

خونه تــون.« 
ــم  ــگ بزن ــداره کــه زن ــو ن ــه ت ــه شــو. ربطــی ب ــم خف  »گفت

ــه.«  ــا ن ی
 »بد اخــالق نشــو دیگــه... حــاال آژانســیه ماشــین داره؟ نریــم 

ــیم.«  عالف ش
ــی  ــوند. یک ــوار رد می ش ــدی روی دی ــای ق ــو آینه ه از جل
ــر  ــوار پ ــان را دی ــد جای ش ــا را رد می کنن ــه آینه ه ــان ک در می
ــوی  ــک ت ــرد. باب ــوار را می گی ــه جــای دی ــاره آین ــد. دوب می کن
ــد. چشــم هاش کوچــک و ســرخ  ــگاه می کن ــا ن یکــی از آینه ه
ــد.  ــه می آی ــد. آین ــوار می آی ــود و دی ــه رد می ش ــده اند. آین ش
ــان  ــک را نش ــم رخ باب ــد. نی ــر می آی ــه تند ت ــی رود. آین ــوار م دی
ــوار.  ــد دی ــه. بع ــد. آین ــه می آی ــر از آین ــوار تند ت ــد. دی می ده

ــی دود.  ــر م ــژگان جلو ت ــی دود. م ــک هــم م باالخــره باب
 »چرا می دوی مُژی؟ صبر کن.« 

 »خفه شو...« 
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تــوی  دو  هــر  نیــم رخ  می شــود.  شانه به شــانه اش  بابــک 
ــود.  ــوار می ش ــد دی ــت. بع ــر اس ــه آخ ــده ب ــی مان ــه ی یک آین
روبــروی آینــه ی آخــر، مــژگان ســرش را می چرخانــد و تــوی 
ــری اش را  ــه ی روس ــود. لب ــم می ش ــک چشم تو چش ــا باب ــه ب آین
جلــو می کشــد. راهــرو تمــام می شــود و مــژگان قبــل از بابــک 
می پیچــد تــوی داالِن کوچــک نیمه تاریــک. روی ســقفش 

ــی گــرد چســبیده اســت.  فقــط یــک المــپ مهتاب
 »داریم درست می ریم؟ آره؟« 

 »کوری؟ فقط همین یه راه بود.« 
 »تو چه خوب یادت مونده مُژی جونم.« 

 »خفه شو آشغاِل گه.« 
ــاده کــف ســنگی راهــرو. ســایه ی  ــی افت سایه روشــن ضعیف
هــر دوشــان می افتــد روی دیــوار. نیــم رخ مــژگان جلو تــر 
ــام  ــت. داالن را تم ــرش اس ــار س ــکل کن ــی ش ــایه ی بیض از س
می کننــد و می پیچنــد تــوی راهــرِو دراز و باریــک. بابــک 
اســت.  دیــوار  روی  نقاشــی  تابلو هــای  روی  چشــم هاش 
کوه هــای آبــی و بنفــش کــه نوک شــان ســفید اســت و در 
ــم  ــبیده به ه ــبز، چس ــزی س ــای کاج و تبری ــان، درخت ه دامنه ش
ــت.  ــه هس ــل دریاچ ــزی مث ــر چی ــد. جلو ت ــر کرده ان ــت را پ دش
ــته  ــری نشس ــال ماهی گی ــروس در ح ــبیهه ع ــی ش ــا لباس ــی ب زن
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روی علف هــا. آســمان همه جــا صــاف و آبــی اســت. 
 »یواش تر برو خوشگلم. چته؟« 

 »ببند دهنتو... حالم بده... عوضی.« 
 »داریم می ریم دیگه عزیزم. خودتو ناراحت نکن.« 

 »می فهمی چی بهت می گم یا هنوز مستی؟« 
ــه،  ــه ی مردم ــا خون ــش. اینج ــم نک ــتم. داد ه ــت نیس  »مس

جوجــو.« 
بابــک بــاز ســرش را می چرخانــد طــرف نقاشــی ها. از 
کنــار دریاچــه ی بزرگــی رد می شــوند. چنــد قــوی ســفید روی 
ــال  ــیاهی در ح ــای س ــان پرنده ه ــاالی سرش ــته اند و ب آب نشس

ــد.  پروازن
 »آژانس کجا وایساده؟« 

 »جهنم وایساده.« 
 »در پشتی کجاست؟« 

و  می شــود  تابلوهــا  تماشــای  مشــغول  دوبــاره  بابــک 
پشت ِســر مــژگان قــدم برمــی دارد. از کنــار ردیــف درخت هــای 
ــا لبــاس نارنجــی و  ســبز تبریــزی و کاج رد می شــوند. مــردی ب
کاله لبــه دار، چــوب ماهیگیــری دســتش گرفتــه و ایســتاده لــب 
دریاچــه. ســگ قهــوه ای رنگــی کنــار پایــش به ســمت مــژگان 
و بابــک نــگاه می کنــد. می پیچنــد بــه چــپ. روبروشــان دِر 
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آسانســور اســت. مــژگان شــروع می کنــد بــه دویــدن. بابــک هــم 
دو ســه قــدم پشــت ســرش مــی دود. مــژگان دکمــه را می زنــد و 
ســرش را تکیــه می دهــد بــه دیــوار. بابــک مــی رود ســمت مبــل 

ــو می شــود.  ــش ول ــِو آسانســور و روی ــز جل قرم
 »حالت هنوز خوب نشده عزیزم؟« 

بــه  می چســبایند  را  پیشــانی اش  و  برمی گــردد  مــژگان 
دیــوار. 

 »بیا بشین روی مبل تا آسانسور بیاد.« 
نیســت.  حالیــت  هیچــی  مســتی.  کــه  »خوش به حالــت   

بدبخــت.«  نمی شــه  حالیــت  هــم  هیچ وقــت 
 »مــژگان مــن مســت نیســتم. هــر چــی کوفــت کــرده بــودم، 
ــوی  ــد ت ــت می اوم ــاال. دل و روده م داش ــت آوردم ب ــوی توال ت

دهنــم. حــاال هــی بگــو مســتی.« 
 »روی یاسی جون که خالی نکردی؟!« 

 »بیست دقیقه به یِکه. زیادم دیر نکردیم.« 
ــوی اتاقــش اســتفراغ  ــن ســلیطه ی گــه کــه می گفــت ت  »ای

کــردی.« 
زنــگ آسانســور صــدا می دهــد و در کشــویی اش بــاز 
ــی رود  ــژگان م ــر م ــت س ــود و پش ــد می ش ــک بلن ــود. باب می ش

ــد.  ــار می ده ــک را فش ــماره ی ــه ی ش ــژگان دکم ــو. م ت
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ــِو دهنمــو  ــد شــد. جل ــم یهــو ب ــارم، حال ــم کفشــاتو بی  »رفت
ــدم.«  ــت دوی ــا توال ــم ت گرفت

 »بهــت می گــم گفــت تــوی اتــاق بــاال آوردی. چــرت 
ــو.«  نگ

ــن.  ــه زمی ــر دســتم ریخت ــم. شــاید از زی  »حــاال چــه می دون
ــاال آوردم؟«  ــا ب ــه کج ــی می کن ــه فرق چ

 »خب دیگه. هیس. خفه.« 
ــد شــد...  ــت ب ــه حال ــوی کاف ــو ت ــم؟ ت  »خــب چــی کار کن

ــود؟«  ــودت ب ــت خ ــت، دس ــی توال ــر رفت بی خب
لباشــو می بوســیدی اســتفراغ نکــردی.   »خوبــه داشــتی 
وگرنــه صــاف می ریختــی تــوی دهنــش. چندشــم می شــه 

می شــنوم.«  صداتــو 
 »چرا؟« 

ــاالی  ــماره های ب ــه ش ــد و ب ــکان می ده ــرش را ت ــژگان س م
خاموش روشــن  یکی یکــی  کــه  می زنــد  زل  آسانســور  دِر 

می شــوند. 
مــی رم.  خــودم  بعــد  می رســونم،  رو  تــو  اول  »مــی آم   

گرفتــی.«  ماشــین  دوتــا  بی خــود 
 »یه بار گفتم خودم می رم.« 

 »من که عجله ندارم.« 
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 »ببند اون دهنتو! بوی زهرمار می ده.« 
بابــک دســتش را روی شــانه های مــژگان می گــذارد و 

ســرش را جلــو می بــرد. 
 »برو اون ور کثافت. می کوبم تو صورتت  ها!« 

مــژگان به ضــرب می کوبــد روی دســت بابــک و هلــش 
می دهــد عقــب. 

 »بوس می خوام. به بوی دهنم چی کار داری؟« 
ــن  ــه ای ــی ک ــی لجن ــه. خیل ــرِی گ ــوری ایکبی ــه می خ  »گ

ــی.«  ــی زن ــو م حرف
ــد طــرف در آسانســور و کیفــش  ــژگان رویــش را می کن م

ــد.  ــرزش می افت ــه ل ــه اش ب ــرد. چان ــل می گی را بغ
 »چته؟« 

 »خفه شو. اگه دستت بهم بخوره جیغ می زنم.« 
ــره می شــود.  ــه ی آسانســور خی ــه آین بابــک برمی گــردد و ب
مــژگان زل زده بــه شــماره های بــاالی در آسانســور. چهــار 
می شــود ســه، می شــود دو، خــودش را عقــب می کشــد و 
ــاش را  ــر پلک ه ــد. زی ــا می کن ــش جابه ج ــوی بغل ــف را ت کی
ــاز  ــویی ب ــد و در کش ــگ می زن ــور زن ــد. آسانس ــاک می کن پ
می شــود. جلــو روی شــان مغازه هــای در بســته و محوطــه ی 
ــه  ــد و ب ــرون می آین ــی بی ــود. دوتای ــدا می ش ــرج پی ــک ب تاری
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ــرم  ــاس ف ــان لب ــا   هم ــان ب ــرد نگهب ــد. م ــگاه می کنن ــراف ن اط
ســرمه ای و واکســیل زرد روی شــانه اش پشــت میــز چوبــی 
ــز  ــِو کوچکــی روی می ــروی آسانســور نشســته اســت. رادی روب
و  می شــود  بلنــد  میــز  پشــت  از  می کنــد.  ِخرِخــر  و  اســت 
ــد:  ــک می گوی ــد. باب ــا می کن ــرش جا به ج ــش را روی س کاله

»در خروجــی کــدوم وره حاجــی؟« 
 »در خروجــی کــه اینجــا نیســت آقا جــون. چــرا اینجــا 

اومدیــن؟« 
مــژگان می گویــد: »پــس کجــا بایــد می رفتیــم؟ از بــاال 

ــم.«  اومدی
 »می دونم از باال اومدین. حال تون خوب شد؟« 

 »بله؟« 
بابــک جلو تــر مــی رود و می گویــد: »کجــا بایــد بریــم 

حاجــی؟« 
ــد:  ــدازد و می گوی ــانه اش می ان ــش را روی ش ــژگان کیف م
»آژانــس زنــگ زدیــم، گفــت بیایــن در پشــتی. در پشــتی 

کجاســت؟« 
 »در پشتی که اینجا نیست.« 

شــما  از  محتــرم.  آقــای  »می دونیــم  می گویــد:  مــژگان 
ــه  ــه ک ــار اول ــا ب ــن. م ــون بدی ــون نش ــه به م ــم ک ــوال می کنی س
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ــم.«  ــم کردی ــو گ ــا. راه ــم اینج اومدی
ــی داد.  ــون تون م ــیدین، نش ــم می پرس ــوم ه ــون خان »از هم
بایــد دو طبقــه بریــن پاییــن. تــوی پارکینــگ. بعــد راهــرِو 
ــه راه پله ســت.  ــا آخــرش. اونجــا ی ــن ت ــن و بری ــو بگیری جلوتون
ــد،  ــس هــم دســت راســت بری ــه. آژان ــا دِر خروجی ــاالی پله ه ب

می کنیــد.«  پیــداش 
بابک می گوید: 

 »مرسی حاجی جون. دستت درد نکنه.« 
مــژگان لحظــه ای خیــره می شــود تــوی چشــم های مــرد 
نگهبــان و بعــد برمی گــردد تــوی آسانســور. ماتــش بــرده 
بــه شــماره  طبقه هــا. انگشــتش را روی دکمه هــا باال و پاییــن 

نزدیــک می شــود و می گویــد:  نگهبــان  مــرد  می بــرد. 
 »منفی دو رو بزن بابا جان!« 

آسانســور  درهــای  می دهــد.  فشــار  را  دکمــه  مــژگان 
ــی  ــوار کائوچوی ــه دی ــد ب ــه می ده ــک تکی ــود. باب ــته می ش بس
آسانســور. مــژگان بــه چراغ هــای بــاالی در نــگاه می کنــد. 
منفــی یــک می شــود منفــی دو و صــدای زنــگ می آیــد. 
جلوشــان محوطــه ی پارکینــگ اســت. ماشــین ها به ردیــف 
ــارک  ــت پ ــپ  و  راس ــمت چ ــای س ــه دیواره ــم رو ب ــار ه کن
جابه جــا  پارکینــگ  ســقف  و  دیوار هــا  گوشــه ی  شــده اند. 



برج 129

مهتابی هــای کوچــک روشــن اســت و نورشــان افتــاده روی 
ــر، صــدای بســته  ــد. جلو ت ســقف ماشــین ها. مســتقیم راه می افتن
ــود.  ــش می ش ــگ پخ ــای پارکین ــوی فض ــینی ت ــدن دِر ماش ش
ــش  ــار گوش ــک کن ــد. باب ــر می کن ــاش را تند ت ــژگان قدم ه م
پارکینــگ  کنــم  فکــر  اینجــا.  بزرگــه  »چقــدر  می گویــد: 

باالســت.«  خونه هــای 
مــژگان بــا بغــض داد می زنــد: »دهنــت بــوی گنــد مــی ده... 
بــوی گنــد اون دو تــا پتیــاره ی گــه... بــوی یاســمن جونت. حــق 

نــداری باهــام حــرف بزنــی. فقــط خفه شــو.« 
آلبالویــی  پــژِو دویست وشــش  قــدم جلوترشــان،  چنــد 
رنگــی پــارک شــده و دِر صندوق عقبــش بــاز اســت. راننــده ی 
اســت،  صنــدوق  تــوی  ســرش  و  شــده  دوال  کــه  ماشــین 
دارد  روشــنی  می کنــد. چشــم های  نگاه شــان  و  برمی گــردد 
ــه  ــرده و جلیق ــش ک ــفیدی پای ــلوار س ــت. ش ــی کم پش و موهای
برزنتــی خاکــی رنگــی هــم روی پیراهــن زردش پوشــیده اســت. 
بابــک ســرش را پاییــن می انــدازد. مــرد چیــزی مثــل ســه پایه ی 
دوربیــن و کیــف برزنتــی مشــکی رنگی از تــوی صنــدوق عقــب 

درمــی آورد. بابــک می پرســد: 
 »ببخشید در خروجی همین وره؟« 

ــدد و  ــی نمی بن ــی آورد، ول ــن م ــا پایی ــدوق را ت ــرد در صن م
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می گویــد: 
 »بله. مستقیم، بعد از پله ها برید باال دست راست.« 

 »آژانس هم اونجاست؟« 
 »بله.« 

مــژگان جلو جلــو مــی رود و بابــک هــم پشــت ســرش 
راه می افتــد. بعــد شــروع می کنــد بــه دویــدن و شانه به شــانه  
ــه  ــی؟ چــرا ب ــد: »چــرا داد می زن ــژگان کــه می شــود، می گوی م

ــردن؟«  ــی ک ــردن ازت پذیرای ــد ک ــی دی؟ ب ــش م ــا فح اون
ــگ  ــوی پارکین ــین ت ــدوق ماش ــدن در صن ــته ش ــدای بس ص
می پیچــد. بابــک نگاهــی بــه پشــت ســرش می کنــد و روی 

ــدازد.  ــف می ان ــن ت زمی
 »می گــم چــی شــده مگــه؟ بــرا چــی جلــو اون یــارو فحــش 

دادی؟« 
 »بابک خفه شو. چرا نمی فهمی؟« 

 »چرت و پرت نگو بابا!« 
ــد.  ــو می زن ــک جل ــد از باب ــد می کن ــژگان قدم هــاش را تن م
ــک  ــه تاری ــود. راه پل ــه ب ــرد گفت ــه م ــی ک ــه پله های ــند ب می رس
اســت و چیــزی دیــده نمی شــود. بابــک آهســته قــدم برمــی دارد. 

ــاال مــی رود.  مــژگان جلوجلــو پله هــا را ب
 »چقدر تاریکه. دستتو بده به من.« 
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لحظــه ای  بــرای  می کنــد.  رد  تند تــر  را  پله هــا  مــژگان 
پایــش پیــچ می خــورد و خــودش را جمــع می کنــد. هیــچ 

نیســت.  روشــان  پیــش  روشــنایی یی 
 »الکی دو طبقه اومدیم پایین مُژی جونم.« 

ــد  ــوار می کش ــه دی ــتش را ب ــر، دس ــه جلو ت ــد پل ــژگان چن م
و بــاال مــی رود. 

 »صبر کن کبریت روشن کنم عزیزم.« 
مژگان نمی ایستد. دوباره پایش پیچ می خورد.

 »وایسا یه دقیقه... اَه... کبریتو کجا گذاشتم... اِی بابا...« 
ســرش  پشــت  بابــک  پاگــرد.  بــه  می رســد  مــژگان 
ــد و روی پله هــا کمــی روشــن  می ایســتد. پاگــرد را دور می زنن
می شــود. مــژگان ســرش را بــاال گرفتــه و نگاهــش بــاالی 
بــا خمیــازه ی پر ســر و صدایی می گویــد:  بابــک  پله هاســت. 

ــی آد!«  ــی م ــاد خنک ــه ب »چ
پله هــا تمــام می شــود و نــور بیشــتر می شــود. می رســند 
ــان  ــه دورش ــی ک ــرم رنگ ــای ک ــی و دیواره ــرد بزرگ ــه پاگ ب
را گرفتــه اســت. جلوشــان دِر آهنــی بزرگــی قــرار دارد. از 
ــاده روی  ــرق افت ــر چراغ ب ــور تی ــرد در، ن ــای ِگ ــه الی میله ه الب
ــی رود.  ــرون م ــد و بی ــاز می کن ــژگان در را ب ــا. م ــوار و پله ه دی
کوچــه سایه روشــن چرکــی دارد و خلــوت اســت. بابــک در را 
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می بنــدد و پشــت ســر مــژگان راه می افتــد. 
 »اوناهاش. اون جاست... یه نور می بینم...« 

می رســند جلــِو در آژانــس و مــژگان مــی رود تــوی اتاقکــی 
کــه چراغــش روشــن اســت. بابــک هــم پشــتش مــی رود. 
پیرمــردی بــا پیراهــن راه راه ســفید و نارنجــی پشــت میــز نشســته 

ــد.  ــه می خوان ــت و روزنام اس
 »سالم.« 

 »شب بخیر. بفرمایید...« 
مژگان جلو می رود و می گوید: 

 »نیم ســاعت، ســه ربــع پیــش مــا زنــگ زدیــم ماشــین 
َکنِســلش کردیــم.«  خواســتیم. ولــی 

 »بله. اشتراِک سی و هشت- چهارده؟« 
تــوی  نمی دونیــم.  اشتراک شــونو  شــماره  »نمی دونــم.   

ــه.«  ــن برج همی
 »بله. حاال ماشین می خواین؟« 

 »بله. دوتا.« 
بابــک از پشــت ســرش می گویــد: »چــرا دوتــا؟ مــن باهــات 

ــه.«  ــدش بر می گــردم خون ــی آم بع م
ــا  ــد: »آق ــرد و مــی گوی ــژگان کیفــش را دو دســتی می گی م

همــون دو تــا ماشــین لطفــاً.« 
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ــون  ــا هم ــد ب ــه. بع ــا دم خون ــام ت ــات بی ــذار باه ــرا؟ ب  »چ
می گــردم.«  بــر  ماشــین 

مــژگان رو می کنــد بــه بابــک و دســتش را بــاال مــی آورد و 
بــا اشــاره می گویــد: »گفتــم نمی خــواد. خــودم مــی رم. تــو هــم 

هــر جــا خواســتی بــرو.« 
 »خب؟ چی شد؟ دو تا یا یکی؟« 

 »دو تا لطفاً آقا. اگه می شه زودتر.« 
 »برای کجا؟« 

 »فرجام.« 
ــد:  ــتد و می گوی ــژگان می ایس ــار م ــد کن ــم می آی ــک ه باب

»یکــی هــم شــونزده متــری اول.« 
ــتن  ــه نوش ــروع ب ــد و ش ــژگان می کن ــه م ــی ب ــرد نگاه پیرم

قبــض می کنــد. 
 »بیرون تشریف داشته باشین، االن می آن.« 

ــک  ــود. باب ــک رد می ش ــِو باب ــردد و از جل ــژگان برمی گ م
هــم پشــت ســرش بیــرون مــی رود. مــژگان گــره روســری اش را 
زیــر گــردن ســفت می کنــد و وســط کوچــه می ایســتد. بابــک 

ــی؟«  ــد: »ناراحت ــتد و می گوی ــس می ایس ــِو دِر آژان جل
بابک خمیازه می کشد و دوباره می گوید: 

ــارو کــه تــوی پارکینــگ دیدیــم شــوهر  ــم اون ی »فکــر کن
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ــو شــنید کــه فحــش دادی.«  ــود. صدات یاســمن ب
مــژگان خیــره شــده بــه تــِه کوچــه و لبخنــد می زنــد. 
می گــردد.  را  جیب هــاش  و  در مــی آورد  ســیگاری  بابــک 
ــرج  ــوک ب ــاال، ن ــدم عقــب مــی رود و ســمت ب ــد ق ــژگان چن م
ــار هــم  ــا پنجره هــای کن ــد ب ــد. پهــن اســت و بلن ــگاه می کن را ن
ــر  ــد. پشــت ه ــه دارن ــوک ســاختمان ادام ــا ن ــف کــه ت و به ردی
کــدام پــرده ای آویــزان اســت. رنــگ نمــای ســیمانی اش چــرک 
ــی  ــا نرده های ــر بالکــن اســت ب ــو پنجره هــای بزرگ ت اســت. جل
کوتــاه. جــز دوتای شــان چــراغ بقیــه ی پنجره هــا روشــن اســت.

 »مژگان، بیا.« 
مــژگان ســرش را می چرخانــد. پســر جوانــی بــا کاله لبــه دار 

جلــِو در آژانــس ایســتاده اســت. 
 »فرجام... بفرمایید. االن اون یکی اَم می آد.« 

ــرش را  ــفید رنگی و دزدگی ــد س ــرف پرای ــی رود ط ــر م پس
می زنــد. مــژگان مــی دود و از جلــو بابــک رد می شــود. 

 »کاش می ذاشتی باهات بیام.« 
مــژگان دِر عقــب را بــاز می کنــد و ســوار می شــود. ماشــین 
دنده عقــب از پــارک در می آیــد و راه می افتــد. کیفــش را 
ــتی  ــه پش ــد ب ــه می ده ــرش را تکی ــذارد. س ــش می گ روی پای
ــد و  ــرفه ای می کن ــده س ــدد. رانن ــمانش را می بن ــی و چش صندل
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ــن؟«  ــریف می بری ــام تش ــای فرج ــد: »کج می گوی
 »میدون شصت و هفتم.« 

ــد.  ــگاه می کن ــه را ن ــب و کوچ ــد عق ــرش را می چرخان س
پیرمــرد صاحــب آژانــس آمــده بیــرون و ایســتاده جلــِو در. 
بابــک هــم وســط کوچــه ایســتاده اســت. پشــت ســرش، هیبــت 
ــره  ــا پنج ــان دو ت ــوز هم ــد. هن ــت و بلن ــن اس ــرج په ــک ب تاری
تــوی خیابــان  چراغ شــان روشــن اســت. ماشــین می پیچــد 
اصلــی. مــژگان ســرش را برمی گردانــد و تــوی آینــه، بــا راننــده 

می شــود.  چشم توچشــم 

مهرماه 1383 
تهران بزرگ
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