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نوزدهطبقه است.
«دستشویی کجاست؟»
طبق ـهی همکــف پــر از مغــازه اســت .از بانــک و صرافــی
گرفتــه تــا بوتیــک لبــاس زنانــه و رســتوران و آرایشــگاه مردانــه.
«یه جایی همین جاهاست».
بایــد بــا پلهبرقــی رفــت پاییــن .طبق ـهی زیــر همکــف هــم
پ ـ ِر مغــازه اســت؛ مثــل بــاال.
«فکر نکنم اینجاها دستشویی باشه».
وســط طبقــه ،حــوض سهگوشــی اســت کــه فقــط فــوارهی
میانــیاش کار میکنــد.
«کاش از اون نگهبا ِن دم در میپرسیدیم».
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«آخ! دارم میترکم»...
زمیــن بــا ســنگ مرمــر کرمرنگــی فــرش شــده اســت.
دوروبــرش را نــگاه میکنــد.
«بریم اونجا ،شاید باشه».
کنــار یکــی از مغازههــا راهــرو باریکــی اســت .میرونــد
آن تــو .آخــرش میپیچنــد تــوی راهرویــی دیگــر کــه پهــن و
دراز اســت .چ ـپ و راســت تــا آخــر مغــازه اســت.
«از این مغازهدارها بپرس .کجا میریم الکی؟»
«ول کن! بیا»...
میایستد و دستبهکمر دوروبرش را نگاه میکند.
«روت نمیشه ،من بپرسم؟!»
دختــر مــیرود طــرف یکــی از مغازههــا .روی د ِر
شیشــهایاش برچســب تمامقــ ِد حــراج چســبانده شــده اســت.
«ول کن مژگان! کجا داری میری؟»
مــژگان بــا دســت اشــارهای میکنــد و وارد مغــازه میشــود.
پســر قدمزنــان مــیرود تــا انتهــای راهــرو و برمیگــردد.
بــه ویتریــن مغــازه نــگاه میکنــد .از بــس بــهد روپیکــرش
برچس ـبهای حــراج چســباندهاند تــوش معلــوم نیســت .مــردی
از مغــازه میآیــد بیــرون .دارد بــا گوشــی همراهــش حــرف
میزنــد .قدمزنــان مــیرود انتهــای دیگــر راهــرو .دســتش
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را میبــرد پشــت کمــرش و کمربنــدش را بــاال میکشــد.
پســر خشــتک شــلوارش را چنــگ میزنــد و اینپــا وآنپــا
میکنــد .نگاهــش جایــی طــرف همــان مغــازه اســت .مــژگان
بیــرون میآیــد .لبــهی روســریاش را صــاف میکنــد و بــه
پســر کــه میرســد ،میگویــد« :بیــا بریــم!»
جلوجلــو راه میافتــد .پســر هــم دنبالــش راه میافتــد و
شانهبهشــانهاش میشــود.
«برای چی رفتی پرسیدی؟»
«وا! خــب داری بالبــال میزنــی ،وقتــی روت نمیشــه،
مــن پرســیدم .حــاال چــی شــده مگــه؟»
«حاال کجاست؟»
«آخر راهرو سمت چپه».
انتهــای راهــرو کــه میرســند ،پســر مکثــی میکنــد و بــه
ســرد ِر مغــازهای نــگاه میکنــد و میگویــد« :نــگاه! کافــهای
کــه میگفتــم اینجاســت .درســت روبــروی دستشــویی بــود».
«حاال بیا بریم!»
«خوب نیست؟»
«حاال تشریف ببرید دستشویی ،تا بعد .اول تو برو».
«مگه تو هم میخوای بری؟»
«آره».
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«خب بیا تو برو اول .کیفتو بده من».
«نمیخواد .برو .سر توالت رفتن تعارف میکنی؟!»
پســر مــیرود تــوی داالن کوچکــی کــه آخــرش
دستشــوییهای زنانــه و مردانــه اســت .مــژگان همــان جــا
میایســتد و زل میزنــد جایــی ســمت مغازههــا .داالن
نیمهتاریــک اســت .دیوارهــاش سایهروشــن دارد .پســر
م ـیرود تــوی دستشــویی مردانــه .هواکشهــا پرس ـروصدا کار
میکننــد .مـیرود تــوی اولــی کــه درش چهارطــاق بــاز اســت.
ایســتاده زیــپ شــلوارش را میکشــد پاییــن .زل میزنــد بــه
کاشـیهای ســفید دیــوار جلــوش .دوتــا پشــه دور حبــاب المــپ
روی دیــوار میچرخنــد .زیپــش را کــه بــاال میکشــد ،جلــو
پــاش روی زمیــن تــف میکنــد و بیــرون میآیــد .روبــروی
آینــهی روی دیــوار میایســتد و شــیر آب را بــاز میکنــد.
دســتش را خیــس میکنــد و روی موهــاش میکشــد .تــوی
آینــه مــژگان دم در ایســتاده و نگاهــش میکنــد .برمیگــردد
و م ـیرود طرفــش .از درگاهــی کــه بیــرون م ـیرود ،چشــمش
بــه مــردی میافتــد کــه جلـ ِو ورودی دستشــویی ایســتاده وکاله
لب ـهداری ســرش اســت .قــد کوتاهــی دارد و لب ـهی کاله را تــا
روی ابروهــاش پاییــن کشــیده اســت .دســتهاش را کــرده
تــوی جیــب شــلوار ســفیدش و نگاهــش بــه طــرف آنهاســت.
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«برو زود بیا».
مــرد ،لبــهی کالهــش را پایینتــر میکشــد و برمیگــردد
تــوی داالن و غیبــش میزنــد .مــژگان نزدیکتــر مــیرود و
میگویــد« :بابــک! خــوب شــد زود اومــدی .خیلــی ترســیدم».
«برای چی؟»
«یــه پســره گیــر داده بــود بهــم .همــهش چرتوپــرت
میگفــت .اینجــا هــم کســی نبــود ترســیدم».
«کی؟ همین یارو کالهیه که اون جا وایساده بود؟»
«نمیدونــم .زیــاد نگاهــش نکــردم .پشــتمو بهــش کــردم
کــه گورشــو گــم کنــه».
«از توی توالت اومد بیرون؟»
«نــه ،از بیــرون اومــد .تــو کــه رفتــی اومــد وایســاد نزدیکــم.
دیــدم داره چرتوپــرت میگــه ،منــم اومــدم اینجــا».
«حاال برو ...من اینجا میایستم .کیفتو بده نگه دارم».
«نه ،میخوامش».
مانتــوش را روی کمــرش جابهجــا میکنــد و مـیرود تــوی
زنانــه .بابــک مـیرود ســمت جایــی کــه مــرد ایســتاده بــود .توی
داالن را نــگاه میکنــد .آنســر داالن نــور المـ ِ
ـپ چندتــا مغــازه
افتــاده روی کــف ســنگی .ســروکلهی مــردی کالهبهســر از
آن ســر داالن پیــدا میشــود .مکثــی میکنــد و اول بــه جایــی
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کــه بابــک ایســتاده نــگاه میکنــد و بعــد بــه دو روبــرش .بابــک
دو ســه قــدم مــیرود تــوی داالن .مــرد کالهــش را از ســر
برم ـیدارد و راه میافتــد ســمتی دیگــر .بابــک از تــوی جیــب
پیراهنــش ســیگار درمــیآورد و روشــن میکنــد .راهِ رفتــه را
برمیگــردد و چندقدمــی دستشــویی زنانــه میایســتد .پُکــی
بــه ســیگار میزنــد و میگویــد« :اومــدی؟»
مــژگان از تــوی یکــی از توالتهــا میگویــد« :دارم مـیآم.
بــرو واینســا اینجا!»
تــا نیمههــای داالن نیمهتاریــک مــیرود و دوبــاره
برمیگــردد .مــردی از آنســر میپیچــد تــوی داالن .تــاس
اســت و شــلوار ســفیدی تنــش اســت .یــک سـ روگردن از بابــک
بلندتــر اســت .خیــره میشــود بــه صــورت بابــک .نزدیــک
کــه میآیــد باهــم چشمتوچشــم میشــوند .مــرد ســرفهی
کوتاهــی میکنــد .از کنــارش کــه رد میشــود دســتی بــه س ـ ِر
تاســش میکشــد .بابــک از پشــت تماشــایش میکنــد .پکــی
بــه ســیگارش میزنــد و دنبالــش راه میافتــد .مــرد عطســهی
پرســروصدایی میکنــد .بابــک ســیگار نصفهکشــیدهاش
را روی زمیــن میانــدازد و قدمهــاش را تندتــر میکنــد.
مــرد میپیچــد تــوی دستشــویی و ناپدیــد میشــود .تــه داالن
کــه میرســد ،میبینــد مــژگان دم دستشــویی ایســتاده و بــا
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روســریاش ور مــیرود .صــدای بههــم خــوردن د ِر آهنــیِ
یکــی از توالتهــای مردانــه بلنــد میشــود.
«چیکار میکردی یه ساعته؟»
«جیششش! ...پنج دقیقه هم نشد .کار داشتم خب».
مــژگان کیفــش را زیــر بغــل میگیــرد و میگویــد« :بریــم!
بــاز کــه ســیگار کشــیدی ...اَه!»
دوتایــی راه میافتنــد تــوی داالن .بابــک نگاهــی بــه پشــت
سرشــان میکنــد و دســت مــژگان را میگیــرد.
«خوبی؟»
«چرا نباشم؟!»
«نــه ...آخــه گفتــی ترســیدی ،فکــر کــردم هنــوز حالــت جــا
نیومده».
«خوبم عزیزم».
«راستی اگه ببینیش میشناسیش؟»
«کی رو؟»
«همون یارو کالهیه که اومده بود دنبالت».
«مــن ِکــی گفتــم کاله داشــت؟ اصــ ً
ا نگاهــش نکــردم.
گفتــم وایســاده بــود پشــت ســرم ،هــی مزخــرف میگفــت».
از داالن بیــرون میآینــد .مــژگان میایســتد و زیــپ
کیفــش را بــاز میکنــد .دســتمالکاغذییی بیــرون مــیآورد
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و انگشــتهاش را خشــک میکنــد.
«اینکه االن رفت توی دستشویی نبود؟»
«االن؟»
«آره دیگه .مگه ندیدیش؟»
«نه ،من کسی رو ندیدم».
«بریم کافه یا میخوای اول یه گشتی بزنیم؟»
«نه بریم .خسته شدم اینقدر راه رفتم».
میرونــد طــرف کافــه .پســر در را بــاز میکنــد و دوتایــی
میرونــد تــو .صــدای موســیقی کافــه را پــر کــرده اســت.
توشــلوار مشــکی ،از
مــردی ســی و چهــار پنجســاله ،بــا ک 
پشــت میــز نوشــگاهِ چوبــی ســری برایشــان پاییــن م ـیآورد و
لبخنــدی میزنــد .دوتایــی تــا وســط کافــه میرونــد و کنــار
میــز نوشــگاه میایســتند .مــژگان کیفــش را از روی شــانهاش
پاییــن مــیآورد و میگویــد« :کجــا بشــینیم؟»
«اون میز آخریه».
«نه ...اون ته نه».
«پس کجا؟! این جلو من نمیشینم».
«بپرس باال هم جا هست»...
مــرد کتوشــلوار پــوش از پشــت نوشــگاه میگویــد« :بــاال
جــا هســت .خلــوت هــم هســت».
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مــژگان چپچــپ بــه مــرد نــگاه میکنــد و دوتایــی
میرونــد ســمت پلههــای چوبــیِ تــ ِه کافــه .روی هــر میــز
گلــدان کوچکــی بــا گلهــای نارنجــی و قرمــز اســت .روی
دیوارهــا جــا بــه جــا قابهایــی بــا عکسهــای بازیگــران ســینما
آویــزان اســت .ســر یکــی از میزهــا میرونــد .مــژگان کیفــش
را روی میــز میگــذارد و پشــت بــه پلــکان چوبــی ،مینشــیند.
بابــک هــم کاپشــنش را از پشــتی صندلــی آویــزان میکنــد و
روبرویــش مینشــیند .مــژگان دســتش را روی گلهــای تــوی
گلــدان میکشــد و میگویــد« :مصنوعیــه».
بابــک نگاهــی بــه گلهــا میکنــد و ســرش را روی مِنــوی
زیــر شیشــهی میــز خــم میکنــد .مــژگان دو روبــر را نــگاه
میکنــد و میگویــد« :یهجوریــه اینجــا .از دیــوار نارنجــی
بــدم مــیآد».
«چی میخوری؟»
«نمیدونــم .مِنوشــو قایــم کــرده زیــر شیشــه ،انــگار
مــیدزدن .بخــون ببینــم چــی داره».
«بیا جاتو با من عوض کن».
«نمیخــواد .مــن یــا بســتنی میخــورم یــا کافهگالســه...
ولــی پاســاژش بــرای خریــد خوبــه .تخفیـ ِ
ـف حراجــش زیــاده».
دســتش را زیــر روســریاش میبــرد و موهــاش را صــاف
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میکنــد .بابــک درودیــوار را نگاهــی میکنــد و میگویــد:
«اون یــارو کــه گفتــی ،از بیــرون اومــد یــا از تــوی توالــت؟»
مــژگان دنبالــهی روســریاش را دور انگشــتش جمــع
میکنــد و میگویــد« :نــه ،از بیــرون اومــد؛ گفتــم کــه .اول
بیــرون وایســاده بــودم .میدونــی ...خیلــی جالبــه ،تــوی همــون
مغــازهای کــه رفتــم بپرســم دستشــویی کجاســت دیدمــش».
«تازه االن میگی؟»
«من ژله و خامه میخورم».
«جواب منو بده ،مشتری مغازه بود یا صاحبمغازه؟»
«اول بگــو تــو چــی میخــوری ...بعــد میشــینیم ســر ایــن
موضــو ِع مســخره و جالــب حــرف میزنیــم».
«اتفاقاً جالب هست ،ولی مسخره نیست».
«حضــرت آقــا ،فکــر کنــم فروشــندهی مغــازه بــود ،خیالــت
راحــت شــد؟»
«از کجا میدونی؟»
«یــادم باشــه موقــع رفتــن یــه ســر بریــم همــون مغازههــه.
یــه شــلوا ِر خیلــی خوشــگل دیــدم فکــر کنــم از ایــن یــارو هــم
قیمتشــو پرســیدم .خواســتم صــدات کنــم بیــای ببینــی ،دیــدم
طولــش بــدم ســیل همهجــارو برمــیداره».
«نخنــد ...مســخرهبازی درنیــار ،جــدی حــرف میزنــم.
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فقــط اون تــوی مغــازه بــود؟ کــس دیگــهای نبــود؟»
«نــه آقــای بازپــرس ،تنهــا بــود .بــرای بــار ســوم میپرســم،
عــروس خانــوم بگــو چــی میخــوری؟»
«بگــو یــه کوفتــی بیــاره دیگــه ...از مغــازه اومــدی بیــرون
نفهمیــدی دنبالــت م ـیآد یــا نــه؟»
«تــو روت طــرف مغــازه بــود ،مــن اومــدم بیــرون کســی
دنبالــم اومــد؟»
«نه .ولی وقتی رفتی توی مغازه یه یارو اومد بیرون».
«خــب دیگــه ...یــارو اصــ ً
ا یهجــوری بــود ،دلــم
میخواســت خفــهش کنــم».
«چطور؟»
«هیچــی بابــا ...یــهکاره انــگار دوربیــن تــوی توالــت کار
گذاشــته باشــه ،برگشــته بهــم میگــه االن خلوتــه».
«یعنی چی؟ تو چی گفتی؟»
«پــس چــرا نم ـیآد ســفارش بگیــره؟! دهنــم مثــل زهرمــار
شــده».
«تو چی گفتی؟»
«وا ...چی بگم؟ هم لجم گرفت هم خندهم».
«بله ،دیدم اومدین بیرون نیشتون باز بود».
«یعنــی چــی بابــک؟ خــب خنــدهم گرفــت .عوضــش منــم
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گفتــم مگــه نونواییــه کــه صــف ببنــدن».
بابــک ســرش را بــاال میگیــرد و پ ُ ِ
ــف بلنــدی میکنــد.
مــژگان تکیــه میدهــد بــه صندلــی و بــا انگشــتهاش روی
میــز ضــرب میگیــرد.
«خیلــی حــرف جالبــی زد کــه تــواَم جوابشــو دادی؟ وقتــی
بهــت میگــم نمیخــواد بــری بپرســی ،بــرای همینــه ...اینقــدر
یهدنــدهای کــه حــد نــداره ...کاله ســرش بــود؟»
«باباجــون ول کــن ...مــن چــه میدونــم .گیــر دادیهــا.
بلنــد شــو بــرو ســفارش بــده .نشســتی مــخ منــو میخــوری؟!»
«رفتــی تــو مغــازه کــور بــودی ببینــی کاله ســرش بــود یــا
نــه؟»
مــژگان از کیفــش بســتهی آدامســی درمـیآورد و دو سـهتا
تــوی دهانــش میانــدازد.
«بــا تــو حــرف میزنــم ...چطــور اون شلوارقشــنگه رو
دیــدی ،ولــی ندیــدی اون مرتیکــه کاله داشــت یــا نــه؟»
«نه ،کاله نداشت .کچل بود».
مــژگان دســتهاش را روی میــز میگــذارد و بــا
ِ
کاغذی مچالهشــده تــوی مشــتش ،بــازی میکنــد.
دســتمال
ِ
آدامــس تــوی دهانــش را محکــم میجــود و خیــره میشــود
بــه دســتمالکاغذی .میگویــد« :بهــم متلــک انداخــت.
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بدجوریــش هــم انداخــت ،منــم خنــدهم گرفــت .اصــ ً
ا چیــو
میخــوای بدونــی؟ اینهمــه آد ِم ا ُ َ
زگل تــوی خیابــون هــر
چــی از دهنشــون درمـیآد بــه آدم میگــن ،حــاال کــه چــی؟»
بابــک ســرش را جلــو مــیآورد و کنارههــای میــز را
میگیــرد و میگویــد« :گــه خــورده بــه تــو گفتــه توالــت
خلوتــه ،میفهمــی؟»
مــژگان ِهن ّــی میکنــد و دســتمالکاغذی را پارهپــاره
میکنــد .بــه میــز کنــاری کــه رویــش لیوانــی نیمخــورده
بــا مایــع زردرنگــی اســت ،نــگاه میکنــد و میگویــد:
«خیلیخــب ،خــورده ،غلــط کــرده ،بیخــود کــرده ...بســه،
تــو دیگــه ادام ـهش نــده .اعصــاب منــم خــورد میشــه ،خــب؟»
«خیلــی جالبــه .پــس چــرا تعریــف میکنــی؟ چــرا میگــی
ترســیدم؟ خــوب شــد زود اومــدی؟»
مــژگان زل میزنــد بــه صــورت بابــک .ســینههاش
باالوپاییــن میرونــد .روی صندلــی ســیخ میشــود و
میگویــد« :داری حالمــو بههــم میزنــی بابــک ،جــدی
میگــم » .
«پس وقتی از توی توالت اومدی بیرون ،دیدیش».
مــژگان پُفــی میکنــد و دوبــاره تکیــه میدهــد بــه صندلــی.
آدامســش را درم ـیآورد و الی تکهپارههــای دســتمالکاغذی
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میگــذارد .گــره روســریاش را شــل میکنــد و انگشــتش را
روی ابروهــاش میکشــد .میگویــد« :چــرا حــرف بیخــود
میزنــی؟ میگــم کســی رو ندیــدم .میفهمــی؟ ندیــدم .مگــه
کســی اونجــا بــود؟ مگــه بایــد حتم ـاً کســی رو میدیــدم؟»
«بلــه ...یــه مــرد کلهتــاس بــا شــلوا ِر ســفید .از جلــوم رد
شــد و رفــت تــوی توالــت .مــن از اون راهروتاریکــه داشــتم
پشــتش میاومــدم .تــا از راهــرو اومــدم بیــرون دیــدم غیبــش
زده .همــون موقــع هــم تــو اومــده بــودی بیــرون .غیرممکنــه
ندیــده باشــیش .شــلوارش هــم ســفید بــود .اون پســره هــم کــه
پشــت ســر تــو وایســاده بــود شــلوارش ســفید بــود .از توالــت
کــه اومــدم بیــرون یــه لحظــه دیدمــش».
«عجب گیری کردم!»
«باشــه ،قبــول کــه ندیدیــش .چــرا همــون اول بهــم نگفتــی
کــه تــوی مغــازه بهــت گفــت توالــت االن خلوتــه؟»
«بلنــد شــو بریــم ...تــو ولکــن نیســتی .میگــم بلنــد شــو
بابــک »...بلنــد میشــود و بندکیفــش را میانــدازد روی
دوشــش.
«کجا؟ بشین! چرا زود جوش میآری؟»
مــژگان دوبــاره گــره روســریاش را زیــر گردنــش ســفت
میکنــد و میگویــد« :بلنــد شــو بریــم ســراغش .میخــوام
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خف ـهش کنــی تــا دل جفتمــون خنــک بشــه .اونقــدر بزنــش
کــه دیگــه نتونــه بگــه توالــت کجاســت .دیگــه نتونــه شــلوار
بفروشــه ،مغــازهش هــم یادمــه .بلنــد شــو دیگــه».
«داد نزن بشین .زشته اینجا».
«بــهدرک .بلنــد شــو بریــم مغــازهش ،ازش بپــرس بــرای
چــی ایــن حرفــو زده ...بــرات مهــم نیســت مــن چقــدر ناراحــت
شــدم؟ بــرات مهــم نیســت اون آشــغا ِل ایکبیــری چــی گفتــه بــه
مــن؟ یهجــوری بهــم میخواســت بفهمونــه کــه بــرم توالــت تــا
دنبالــم بیــاد»...
«میگم بشین .مزخرف نگو مژگان».
«نمیخوام».
مــرد کافهچــی از پلههــا میآیــد بــاال .موهــاش کمپشــت
اســت و سـ ِ
ـفیدی ســرش زده بیــرون .دســتی بــه ســرش میکشــد
و کنــار میزشــان میایســتد .مــژگان کیفــش را تــوی بغلــش
میگیــرد و مینشــیند.
«انتخاب فرمودین؟»
مــژگان خیــره شــده بــه میــز و نفسنفــس میزنــد .بابــک
میگویــد« :یــه قهوهتــرک .بــدون شــکر».
بعــد رو میکنــد بــه مــژگان و میپرســد« :تــو چــی
میخــو ر ی ؟ »
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مــژگان کــف دو دســتش را روی پارههــای دســتمالکاغذی
میگــذارد و میگویــد« :بســتنی».
«ام ِر دیگه؟»
«یه زیرسیگاری».
مــرد برمیگــردد و از روی میــز کنــاری لیــوان نصفــه را
برمــیدارد و از پلــکان چوبــی پاییــن مــیرود.
«چقدر این گارسونه شبیه اون یارو بود».
بابــک پُفــی میکنــد و میگویــد« :نمیخــوای تمومــش
کنــی ،نــه؟»
مــژگان لنگهابــروش را بــاال میبــرد و میگویــد« :نــه...
میخــوام آخرشــو قشــنگ تمــوم کنــم جنــاب خوشغیــرت.
چــرا نیومــدی بریــم ســراغش؟»
یرتو نیار وسط؛ ربطی نداره».
«حرف غیرتمِ َ
«واقع ـاً؟ مــن فکــر کــردم ربــط داره .یکــی برگشــته بهــم
گفتــه توالــت خلوتــه».
«خــب کــه چــی؟ مــژگان .ول کــن .دیگــه مهــم نیســت چــه
خــری تــو مغــازه بــود».
«فکــر کــردم بــرات مهمــه کــه بدونــی مــن اونجــا چـیکار
کــردم».
«یعنی چی؟»
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«آقاپس ـ ِر گل ،ایــن مســأله بــرات کابــوس شــده .بــه جــون
تــو ایــن یکیــو جــدی میگــم .هــا؟ نشــده؟»
«کابــوس نشــده عزیــزم .یــه کنجــکاوی بــرا مســخرهبازی
بــود .تــازه تــو کــه گفتــی هیچکــس غیــر از اون کــه ازش ســؤال
کــردی تــوی مغــازه نبــود».
«نخیــر .مــن کــه رفتــم ،بعــدش یــه نفــر از مغــازه اومــد
بیــرون .شــاید مشــتری بــود».
«بنــده حواســم بــود .دیــدم یــه نفــر از مغــازه اومــد بیــرون.
ولــی ایــن گارســونه نبــود .تیپــش ایــن شــکلی نبــود».
«خــوب حواســت هســت .مونــدم تــو کــه اینقــدر بــه رفتــار
مــن حساســی ،چــرا بــا مــن تــوی مغــازه نیومــدی ،آقابابــک
غیرتــی؟»
«اوالً اینقــدر ایــن کلم ـهی مســخره رو هــی تکــرار نکــن.
غیــرت مــال فیلمهــای چهــل پنجــاه ســال پیــش بــود ...تمــوم
شــد و رفــت».
مــژگان میخنــدد .روســریاش را از ســرش بلنــد میکنــد
و عقبتــر میبــرد ،گرهــش را شــل میبنــدد و میگویــد:
«فیلمهــای االن چــی؟ مثــل فیلــم خودمــون؟»
«ببیــن ،مــن بهــت اطمینــان دارم .وقتــی دو نفــر بههــم
اطمینــان داشــته باشــن دیگــه ایــن مســخرهبازیا درســت
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نمیشــه .میفهمــی؟»
«وای وای اطمینــان! خیلــی کلمــهی قشــنگیه بابکجــون،
نــه؟»
«نخند مژگان ،جدی باهات حرف میزنم».
مــژگان خنــدهی کوتاهــی میکنــد و ســرش را جلــو میبــرد
و میگویــد« :آهــان ...ببیــن آقــای جــدی ،اطمینــان مثــل یــه
دختربچـهی خوشــگلِ شــیرینزبونه .همــه دوســتش دارن .ولــی
یکهــو کــه میبینــن کســی حواســش نیســت ،میافتــن روشــو
ترتیبشــو مــیدن .ایــن اطمینانخانومــم جــر میخــوره عزیــزم.
گشــاد میشــه ،بعــدش»...
«مزخرف نگو».
«بعــدش اونقــدر گشــاد میشــه کــه هــر چیــزی ،هــر
کنجــکاوی مســخرهای تــوش جــا میشــه».
«االن راحــت شــدی؟ وود وو ِدت خوابیــد؟ از کلمههــای
خــودم اســتفاده میکنــی کــه مث ـ ً
ا چــی؟ اگــه از ســؤاالی مــن
ناراحــت شــدی معــذرت میخــوام .دیگــه تمومــش کــن».
«نــه عزیــزم .احتیاجــی بــه معذرتخواهــی نیســت .مگــه
فکــر میکنــی کار اشــتباهی کــردی؟ آدمــا وقتــی میخــوان
نشــون بــدن خیلــی طرفــو دوســت دارن ،بــه خودشــون ایــن
اجــازه رو م ـیدن کــه هــر چــی از دهنشــون درم ـیآد بگــن و
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ســینجیم کنــن .دوســت داشــتنه دیگــه ،نــه؟!»
«خیلیخــب .میخــوای ازم چــی بپرســی؟ االن مــن
چــیکار بایــد بکنــم؟»
بابــک تکیــه میدهــد بــه صندلــی و ســیگارش را
درم ـیآورد .مــژگان انگش ـتهاش را تــوی هــم قفــل میکنــد
و میگویــد« :خــب ...میتونــی بــری تــو مغــازهش حالشــو جــا
بیــاری .یــه کاری کنــی بــه غلــط کــردن بیفتــه .منــم باهــات
مــیآم .دیــدی کــه ،اونقــدر بیشــرف بــود کــه وقتــی هــم
فهمیــد مــن تنهــا نیســتم تــا تــوی توالــت دنبالــم راه افتــاده بــود».
«پس خودش بود توی توالت ،آره؟»
مــژگان گــره روســری را زیــر گردنــش جابهجــا میکنــد و
موهــای کنــار گوشــش را پــس میزنــد و میگویــد« :خــودت
گفتی » .
«مــن فقــط پرســیدم اونــی کــه اومــد تــو توالــت ،همــون بود
یــا نــه .تــو هــم کــه گفتــی کســی رو ندیــدی .مگــه دیدیش؟»
«همهش یه لحظه».
«مژگانخانوم ،نرین به اعصابم لطفاً ،خب؟»
«تو خودت بهم گفتی اومده بود توی توالت».
«مــن گفتــم شــاید اون یــارو بــوده .تــو هــم کــه اول میگــی
کســی رو ندیــدی ،حــاال هــم میگــی یــه لحظــه دیدیــش».
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«آخــه درستوحســابی ندیدمــش .از در کــه اومــدم بیــرون
دیــدم یکــی پیچیــد تــو توالــت مردونــه .رنــگ لباســش منــو بــه
شــک انداخــت».
«لباسش چهرنگی بود؟»
«نارنجی .تیشرت 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؟»
مــژگان روی صندلــیاش ســیخ میشــود و میگویــد:
«اونــی کــه تــو مغــازه بــود آســتینبلند تنــش بــود ،ولــی
آستیناشــو زده بــود بــاال».
«مــن دقــت نکــردم .نمیدونــم .شــاید آســتینکوتاه تنــش
بــود .دیگــه هیچــی ندیــدی؟ برنگشــت بخــواد توالــت زنونــه رو
نــگاه کنــه؟»
«نــه .مــن کــه از توالــت اومــدم بیــرون دیــدم یــه لحظــه از
جل ـ ِو در رد شــد ...فقــط رنــگ لباسشــو دیــدم».
«اگــه همــون موقــع اینــا رو بهــم میگفتــی وایمیســتادم
جلــ ِو دستشــویی تــا بیــاد .اون وقــت مــن میدونســتم و اون».
مــرد بــاالی پلــکان چوبــی کــه میرســد ،میایســتد و
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فنجــان را تــوی ســینی اســتیلی کــه دســتش گرفتــه جابهجــا
میکنــد و مـیرود ســر میــز آن دو .قهــوه و بســتنی را کــه روی
میــز میگــذارد ،بابــک خیــره میشــود تــوی صورتــش.
«فرمایش دیگهای ندارین؟»
«خیلی ممنون .اینجا سرویس بهداشتی هم هست؟»
مــژگان روســریاش را صــاف میکنــد و ســرش را پاییــن
میانــدازد.
«از در که تشریف ببرید بیرون ،روبروتونه».
مــرد برمیگــردد و مــیرود ســمت پلــکان چوبــی .بابــک
ســیگار روشــن میکنــد .مــژگان انگشــتش را روی لب ـهی میــز
میکشــد .صــدای عطسـهی مــرد از تــوی راهپلـهی چوبــی بلنــد
میشــود.
«دستشویی رفتن برات جذاب شده؟»
«با تو آره».
پکــی بــه ســیگارش میزنــد و میخنــدد .مــژگان ســرش
را چپوراســت تــکان میدهــد و بــه ظــرف بســتنی نــگاه
میکنــد.
«میخواستم ببینم عکسالعملش چیه».
«آخه به این چه مربوطه؟»
«مگه نگفتی بهش شک داری؟»
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«باباجون من شوخی کردم .چقدر سادهای تو».
بابــک ســیگارش را نزدیــک لبــش میبــرد و میگویــد:
«پــس شــوخی بــود ،آره؟»
«بلــه ...میخواســتم همهچــی یادمــون بــره ،وگرنــه ایــن
بیچــاره چــه ربطــی بــه اون کثافــت آشــغال داره؟!»
دود ســیگار را باالیــی فــوت میکنــد و میگویــد« :یــا مــن
بــه قــول تــو خیلــی ســادهم ،یــا تــو از اوناشــی».
«از کدومــاش؟ درســت حــرف بــزنهــا! بــاز اخالقــت
زیــرورو شــد؟»
«تو زیروروم کردی».
«شوخی کردم ...اَه! با این اخالقت تواَم»...
«بسه .حرف نزن».
«من غلط کنم دیگه با تو بیام کافه».
بابــک پقــی میزنــد زیــر خنــده و میگویــد« :رســتوران
چــی ،م ـیآی؟»
مــژگان قاشــق ظــرف بســتنی را تــوی بشــقاب میانــدازد و
تکیــه میدهــد بــه صندلــی.
«بهخــدا بعضــی وقتــا خیلــی عجیبوغریــب میشــی
بابــک .همــهش دلهــره دارم یــه اتفاقــی بیفتــه».
«همچیــن حــرف میزنــی انــگار بــا یــه روانــی ســروکار
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داری».
«نمیدونم .شک دارم نباشی».
بابــک جرعــهای از قهــوه مینوشــد و میگویــد« :از ایــن
بــه بعــد بایــد دستشــوییمونو خونههامــون بریــم ،بعــدش بیایــم
بیــرون».
مــژگان قاشــقش را دوبــاره برمــیدارد و فــرو میکنــد
تــوی بســتنی و میگویــد« :بــه خــودت بگــو».
«مژگان اینجا کسی نیست».
«که چی؟ باز شروع کردی؟»
بابــک ســیگارش را کنــار میگیــرد و ســرش را جلــو
میبــرد و میگویــد« :یــه کوچولــو».
مژگان قاشق دیگری بستنی برمیدارد و میگوید:
«ن َع! دهنت بو سیگار میده».
«همیشــه اولــش بایــد یــه نــه بگــی؟ یــه دونــه .بــدو االن
یکــی مــیآد».
مــژگان چشــم میچرخانــد طــرف پلــکان چوبــی و ســرش
را نزدیــک بابــک مــیآورد و میگویــد« :بیــا جلوتــر ،بــد
اخــاق!»
بابــک ســرش را جلوتــر میبــرد و دســتش را پشــت گــردن
دختــر میانــدازد .مــژگان لبهــاش را میبوســد و خــودش را
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عقــب میکشــد.
«لپت روژی شدی».
بــا نــوک انگشــتش صورتــش را پــاک میکنــد .بابــک
پــک آخــر را میکشــد و تهســیگار را خامــوش میکنــد.
مــژگان قاشــق را تــوی بســتنی فــرو میکنــد .ژلــه و خامــه را
قاشققاشــق برمــیدارد و میخــورد .بابــک از قهــوه مینوشــد
و میگویــد« :ولــی توالتــش عجــب جاییــه .هزارتــا راهــرو و
پیــچ داره».
«اینجا رو چهجوری پیدا کردی؟»
«یکــی از بچههــا بهــم گفــت .نمیدونســتم اینجــا کافــه
داره .جــای پرتیــه».
«پرت نیست .اینهمه مغازه و بوتیک داره».
«فکــر کنــم فقــط اینجــا و طبقــهی بــاال مغــازه باشــه،
طبقههــای بــاالش هــم شــاید دفتــر تجــاری باشــه».
«شاید مسکونی باشه ،از کجا میدونی؟»
«بهــش نمــیآد .خیلــی بــرج آنتیکیــه .میخــوای بعــدش
بریــم یــه دوری تــوش بزنیــم؟»
مــژگان از پشــت میــز بلنــد میشــود و میگویــد« :نــه،
بریــم اگــه شــد یــه شــلوار بخــرم .تــو آب میخــوری؟»
«نه .کجا میری؟»
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«برم یه لیوان آب بگیرم».
«بذار من میرم».
«شــما تشــریف داشــته باشــین .دیگــه میدونــم دستشــویی
کجاســت ،از کســی نمیپرســم».
«فقط تیکه بنداز ،بفرمایید تا دوباره َشر راه نیفتاده».
«از بستنیِ من بخور ،زیاده».
جلــ ِو موهــاش را زیــر روســری جمــع میکنــد و راه
میافتــد ســمت پلــکان .بابــک فنجــان قهــوهاش را تــا آخــر
ســر میکشــد .یــک قاشــق بســتنی برم ـیدارد و قبــل از اینکــه
تــوی دهانــش بگــذارد ،میافتــد روی میــز .تکهپارههــای
دســتمالکاغذی را مشــت میکنــد و میکشــد روی میــز.
آدامــس مــژگان میچســبد بــه نــوک انگشــتش .پســر عینکــی
چاقــی بــا لیــوان آب از پلههــا بــاال میآیــد.
«ببخشید! خانم من پایینه؟»
پیشــخدمت لیــوان را روی میــز ،جلــو بابــک ،میگــذارد و
میگویــد« :گفتــن آبــو بیــارم بــاال .خودشــون رفتــن بیــرون».
بابــک قاشــق بســتنی را روی میــز میگــذارد و ســیخ
مینشــیند .
«کجا رفت؟»
«فکر کنم رفتن طرف دستشویی .همین روبروئه».
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«حساب ما چقدر شد؟»
«پایین دم صندوق حساب کنید».
پیشــخدمت برمیگــردد و از پلههــا پاییــن م ـیرود .دوبــاره
قاشــق را تــوی بســتنی فــرو میکنــد و بههمــش میزنــد.
خردهدســتمالکاغذیها را برمــیدارد و میانــدازد تــوی
ظــرف بســتنی و بــا قاشــق فشارشــان میدهــد الی بســتنی .قاشــق
را میانــدازد روی میــز و بلنــد میشــود و از پلههــا پاییــن
م ـیرود .مــرد کتوشــلوارپوش جلــو در کافــه ایســتاده اســت.
زن جوانــی هــم پشــت میـ ِز دم در نشســته و ســرش پاییــن اســت.
م ـیرود طــرف زن و دوبــاره بــه مــردی کــه جلــو در ایســتاده
نــگاه میکنــد .صورتحســاب را پرداخــت میکنــد و مــیرود
طــرف در .مــرد در را برایــش بــاز میکنــد.
«خــوش اومدیــد .خانمتــون تشــریف بــردن ایــن
د ستشــو یی » .
بابــک جلــو در مکــث میکنــد و بــه داالننیمــه تاریــک
نــگاه میکنــد.
«میدونم .مرسی».
مــرد برمیگــردد تــوی کافــه .بابــک اطرافــش را نــگاه
میکنــد و مــیرود ســمت راهــر ِو دستشــویی .آخــر راهــرو
میپیچــد بــه چــپ .بــا مــژگان سینهبهســینه میشــود کــه دارد
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ِ
خیــس آب
لبــهی روســریاش را صــاف میکنــد .صورتــش
اســت.
«کجا رفتی یکهویی؟ها؟»
«هیچــی .حالــم یهدفعــه بــد شــد .ســرم گیــج رفــت .اومــدم
صورتمــو آب بزنــم».
«نمیتونستی بهم خبر بدی؟»
مــژگان کمــر شــلوارش را از روی مانتــو جابهجــا میکنــد
و میگویــد« :میگــم کــه یکهــو حالــم بــد شــد .داشــت ســرم
گیــج میرفــت .نمیتونســتم کــه بــا اون حــال از پلههــا بیــام
بــاال .حــاال چــی شــده مگــه؟»
«چیزی نشده .من موندهم امروز با تو چیکار کنم».
«هیچــی .ســرتو بکــوب بــه دیوارهــای اینجــا .تمیــز هــم
هســت».
«مسخرهبازی درنیار».
«خیلــی گندهدماغــی امــروز .بیــا بریــم .االن اینــا میگــن
فــرار کردیمــو پــول ندادیــم».
«الزم نکرده ،حساب کردم .بریم».
«وا! بستنیمو نخوردم».
«بریم ،من بهجات خوردم».
«اخالقتــو درســت کــن .دوســت نــدارم دوبــاره دعوامــون
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بش ـه هــا».
دوتایــی برمیگردنــد و از تــوی داالن تاریــک بیــرون
میآینــد.
«چــرا اینجــا یــه المــپ نم ـیذارن .بــرج بــه ایــن بزرگــی،
توالتــش المــپ نــداره».
«توالتش المپ داره .اینجا راهروئه».
«حاال هر کوفتی».
راه میافتنــد طــرف محوطــهی بــاز جلــو مغازههــا .بابــک
دســتش را دور کمــر مــژگان حلقــه میکنــد و میگویــد:
«عزیــزم بــرا خــودت میگــم .دستشــویی اینجــا خلوتــه،
اینهمــه جنــگ اعصــاب داشــتیم بــا ایــن آدمهــای عوضــی
اینجــا .ناراحــت نشــو».
«وای ...کیفم کو بابک؟»
«آخ ...نــه! روی میــز جــا مونــد .اینقــدر کــه هــول کــردم
یــادم رفــت بــرش دارم».
«بیا بریم».
«تو وایسا ،خودم میرم میآرم».
مــژگان قدمزنــان مــیرود نزدیــک حــوض وســط بــرج.
بابــک کــه میرســد پشــت در کافــه ،زن هنــوز نشســته پشــت
میــز و پســر جــوان و مــرد کتوشــلوارپوش پشــت نوشــگاه
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ایســتادهاند و میخندنــد .مــیرود تــوی کافــه و رو بــه زن
میگویــد« :ببخشــید ،کیفمــون بــاال جــا مونــده».
زن ســری برایــش تــکان میدهــد .پلههــا را دوتایکــی
بــاال م ـیرود .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 برمـیدارد و برمیگــردد .ســر پلــکان چوبــی مکثــی
میکنــد .زیــپ کیــف را بــاز میکنــد و وســایل تــوی کیــف
را زی ـرورو میکنــد .روژ قرمــز و ریمــل و آینــه کوچکــی کــه
عکــس ونگــوگ رویــش اســت ...یــک بســته دســتمالکاغذی
جیبــی بازشــده هــم بــا کیس ـهفریزر مچالهشــدهای کنــار چندتــا
اســکناس دوهزارتومانــی افتــاده اســت .ســر مچالهشــدهی کیســه
را بــاز میکنــد و چشــمش بــه نواربهداشــتی ســفید و ســالمی
میافتــد .کارتویزیتــی تــه کیــف پیــدا میکنــد .کارت را
برمــیدارد و رویــش را میخوانــد .عکــس چندتــا شــلوار
جیــن چــاپ شــده کنــار نوشــتههای قرمــز و مشــکی .زیــر
کارت ،کنــار نشــانی مغــازه ،شــمارهموبایلی بــا خــودکار آبــی
نوشــته شــده اســت .کارت را تــوی کیــف میانــدازد و زیپــش را
میکشــد .از پلههــا پاییــن م ـیدود .رو بــه زن لبخنــدی میزنــد
و از د ِر شیشــهای بیــرون میزنــد .جلــ ِو در ،چشــمش میافتــد
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بــه راهرویــی کــه بــه دستشــوییها ختــم میشــود .نگهبــان دم
در بــرج ،از تــوی تاریکــی راهــرو بیــرون میآیــد .کالهــش
را یــک دســتش گرفتــه و بــا دســت دیگــرش بــه واکســیلِ زرد
روی شــانهاش ور مــیرود .کیــف مــژگان را الی پایــش نگــه
مـیدارد و کاپشــنش را میپوشــد و راه میافتــد .نگهبــان پشــت
ســرش از راهــرو بیــرون میآیــد .بابــک مــیرود دم حــوض
و ســردر مغازههــا را نــگاه میکنــد .مــژگان جلــو مغــازهای
ایســتاده و لباسهــای تــوی ویتریــن را تماشــا میکنــد .راه
میافتــد طرفــش.
«یه دقیقه وایمیسادی تا بیام».
«چقدر دیر کردی».
«دیر نکردم .داشتم دنبال جنابعالی میگشتم».
«وا! فکــر کــردم منــو میبینــی .اینجــا کــه زیــاد شــلوغ
نیســت .تــازه خــودت هــم داشــتی مغازههــا رو نــگاه
میکــر د ی » .
«کی؟ من؟»
کیف را میدهد دستش و راه میافتند.
«تــو منــو دیــدی کــه دارم دنبالــت میگــردم ،هیچــی
نگفتــی؟»
«داشتی مغازهها رو نگاه میکردی ،دنبال من نبودی».
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«حالــت خوبــه تــو؟ داشــتم دنبالــت میگشــتم .تــو کــه منــو
دیــدی خب صــدام م ـیزدی».
«حــاال چــی شــده؟ فکــر کــردم تــو هــم داری مغازههــا رو
نــگاه میکنــی .فکــر کــردم منــو دیــدی .بریــم کجــا؟»
«نمیدونم .بریم بیرون .اینجا داره حالمو بهم میزنه».
«خب بریم .دیگه هم نمیآم اینجا .یادت باشه».
«حالت بهتره؟ سرت که گیج نمیره؟»
«نخیــر بهتــرم .ضعــف دارم .بریــم یــه چیــزی بخوریــم.
بســتنی رو کــه کوفتــم کــردی».
بابــک خیــره میشــود بــه نیمــرخ مــژگان .روی پلهبرقــی
میایســتند .بابــک چشــم از ســردر مغازههــا برنمــیدارد.
مــژگان یــک پلــه باالتــر از او ایســتاده .بندکیفــش را روی
شــانهاش میانــدازد و میگویــد« :ایــن کافــه رفتــن مــا هــم
خاطــره شــد ،نــه؟»
«آره .کاش یه یادگاری هم من برمیداشتم».
«منظورت چیه؟»
میرســند طبقــهی همکــف و راه میافتنــد ســمت د ِر
خروجــی .مــژگان کیــف را از روی شــانهاش برمــیدارد و
دســتش میگیــرد .بابــک جلوتــر مــیرود .مــژگان قدمهــاش
را تندتــر میکنــد و شانهبهشــانهاش میشــود.
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«نگفتــی منظــورت چیــه کــه یــادگاری بــرداری؟ بــا تــواَم.
بــرا خــودت جلوجلــو مــیری»...
«تو چی فکر میکنی؟»
ــرو کنــم؛
«مــن کــه آخــرش نشــد بــرم اون شــلوار رو پ ُ ُ
وگرنــه میخریدمــش بــرا یــادگاری».
فروشندهها تکوتوک ایستادهاند جلو مغازههاشان.
«یــا یــه چیــزی بخریــم یــا کارتشــون رو بگیریــم .نظــرت
چیــه؟»
مــژگان یکهــو میایســتد و کیفــش را بغــل میگیــرد.
کنارشــان مغــازهی عکاســی اســت .مــر ِد میانســالی
سیگاربهدســت جلــوش ایســتاده و بــه مــژگان نــگاه میکنــد.
بابــک ســمت مــژگان مــیرود و خیــره میشــوند بههــم.
آدمهایــی کــه از کنارشــان رد میشــوند ،نگاهشــان میکننــد.
مــرد عــکاس ســرش را پاییــن میگیــرد و بــه ســیگارش پــک
میزنــد.
«چرا وایسادی؟»
«خیلی بیشخصیتی ،میفهمی؟»
مــرد عــکاس تهســیگارش را میانــدازد جلــو پــاش و بــه
بابــک نــگاه میکنــد.
«داد نزن ...چی شده مگه حاال؟»
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«بابک خودتو نزن به کوچهی علی چپ».
«بیــا بریــم بیــرون بعــد از ایــن حرفــای قشــنگ بــزن .بیــا
بریــم ».و راه میافتــد کــه بــرود.
«نمیآم .دیگه یه دقیقه هم با تو راه نمیآم».
بابــک راهِ رفتــه را برمیگــردد و رودررویــش میایســتد.
مــژگان چان ـهاش شــروع میکنــد بــه لرزیــدن.
«نمیدونستم اینقدر چِ ن ِدشی».
«چرتوپرت نگو مژگان ،اینو من باید بگم نه تو».
«حرف دهنتو بفهم .برا چی کیفمو گشتی؟»
بغضــش گرفتــه و اشــک تــوی چشــمهاش جمــع شــده
اســت.
«بیا بریم بیرون .حاال چرا اینجا وایسادی؟»
مــژگان ِهقــی میزنــد و میگویــد« :خــودت بــرو.
بیشــعو ر » .
بابــک نفسنفــس میزنــد و لبهــاش را بههــم فشــار
میدهــد .نگاهــی بــه دوروبــر میکنــد و بــا مــرد عــکاس
چشمتوچشــم میشــود.
«بیشــترش تقصیــر خــودت بــود .کارت یکــی از همیــن
مغازههــا تــوی کیفتــه .اینقــدر هــم الکــی گریــه نکــن .بایــد
بشــینیم حســابی باهــم حــرف بزنیــم».
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مــژگان گریــه میکنــد و دســتش را میگــذارد روی
ســینهاش .نفسنفــس میزنــد .چنــد قــدم بــه طــرف بابــک
برمــیدارد و کیــف از روی شــانهاش ُســر میخــورد .مــر ِد
نگهبــان از پلهبرقــی بــاال میآیــد و کالهــش را روی ســرش
ســفت میکنــد .نزدیــک آنهــا کــه میرســد واکســیل روی
شــانهاش را دســتکاری میکنــد .بابــک ایســتاده جلــو مــژگان
و ســرش پاییــن اســت.
«بــه چــه اجــازهای تــو کیفمــو نــگاه کــردی،هــا؟ از اول
معلــوم بــود داری از فضولــی میمیــری».
بابــک نزدیکــش میشــود و لحظـهای بــه مــرد عــکاس نــگاه
میکنــد .چنــد عابــر کــه از کنارشــان رد میشــوند ،مــژگان را
دیــد میزننــد .مردنگهبــان چنــد قدمــی آنهــا کــه میرســد،
میایســتد.
«بیا بریم بیرون .اینجا زشته مژگان».
دست میبرد تا بازوی دختر را بگیرد.
«دســت بهــم بزنــی داد میزنــم .بــرو .مــن دیگــه کاری
بهــت نــدارم».
«راســت گفتــی ...اطمینــان گشــاد شــده .خیلــی گشــاد
شــده».
مــژگان زل میزنــد تــوی چشــمهای بابــک و چانــهاش
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میلــرزد .هــق بلنــدی میزنــد .تکیــه میدهــد بــه نردههــای
چوبــی پشــت ســرش.
«بابــک حالمــو بهــم میزنــی بهخــدا .چــرا فکــر میکنــی
بهــت دروغ گفتــم؟»
پســر پــف بلنــدی میکنــد و پوزخنــد میزنــد .مــرد
عــکاس کبریــت میکشــد و ســیگار دیگــری روشــن میکنــد.
پشــت ســرش از تــوی مغــازه ،دو ســه دختــر ایســتادهاند و
ســرک میکشــند .مــرد نگهبــان نزدیــک آندو میشــود و
میگویــد« :آقاجــون شــما کوتــاه بیــا ،درســت نیســت اینجــا
جلــ ِو خلــقاهلل».
بعــد م ـیرود نزدیــک مــرد عــکاس میایســتد و ســرش را
چپوراســت تــکان میدهــد.
«مــژگان ازش کارت گرفتــی کــه چــی؟ خــر کــه نیســتم.
رفتــی تــوی اون مغــازهی کوفتــی کــه چــی بشــه؟ اینهمــه
مغــازه ،چــرا رفتــی تــو اون؟»
بابــک صــداش بــاال گرفتــه و داد میکشــد .مــژگان تکیــه
داده بــه نردههــای چوبــی و دســتش را گذاشــته روی گلــوش.
گریــه میکنــد و روســریاش را میکشــد تــا روی پیشــانیاش.
مــرد نگهبــان دوبــاره پیــش میآیــد و دســتش را میگــذارد
روی شــانهی بابــک.
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«آقاجــو ِن مــن ،زشــته جلــو مــردم .بریــن یــه جایــی بشــینین
و ســنگاتونو باهــم وا ب َِکنیــن».
زن چهــل و یکــی دو ســالهای از کنارشــان رد میشــود و
دورتــر میایســتد بــه تماشــا .مــژگان کیــف از دســتش میافتــد
و کنــار نــردهی چوبــی روی زمیــن از حــال مــیرود .بابــک
کنــارش زانــو میزنــد .مــر ِد عــکاس و نگهبــان میآینــد
باالسرشــان .زن هــم پــس از مکثــی ،مـیرود سمتشــان« .مژگان
چــی شــد؟ مُــژی»...
مرد نگهبان میگوید« :کمکش کن تکیه بده».
مــر ِد عــکاس رو میکنــد بــه دخترهــا کــه حــاال آمدهانــد
تــوی درگاهــی مغــازه ایســتادهاند.
«یه لیوان آبقند بیارین».
«مژگانجان ...عزیزم ...مُژی حرف بزن .خوبی؟»
مــر ِد عــکاس میگویــد« :تنــدی کــردی جــوون .نبایــد
جلــو مــردم اونجــوری حــرف مــیزدی».
«پس ـرجان میرفتیــن یــه جــای خلــوت ،قشــنگ ســنگاتونو
باهــم وا میکندیــن .آخــه تــو خیابــون کــه جــای دعــوا نیســت».
زن جلـ ِو مــژگان چمباتمــه میزنــد و میگویــد« :یکــی بــره
یــه لیــوان آبقند بیــاره».
«گفتم بیارن خانم».
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زن دســتی بــه پیشــانی دختــر میکشــد و روبهبابــک
میگویــد« :اســمش چیــه؟»
«مژگان».
«مــژگان خانــوم ...عزیــزم ...خانمــی ...چشــماتو بــاز کــن...
مژگانخانمــی ...بــاز کــن ...چشــماتو بــاز کــن ...آهــان...
مژگانجــان بــاز کــن»...
یکــی از دخترهــا از مغــازه بیــرون میآیــد و لیــوان را
میدهــد بــه مــر ِد عــکاس .مــرد لیــوان را دســت زن میدهــد.
چنــد نفــر بــاال سرشــان جمــع شــدهاند .مــر ِد نگهبــان برمیگــردد
و دســتهاش را بــاز میکنــد و میگویــد« :بفرماییــد ،چیــزی
نیســت .بفرماییــد بذاریــن هــوا بیــاد باباجــان».
زن لیــوان را دم دهــان مــژگان میبــرد و میگویــد:
«مژگانخانــم یــهذره از ایــن آبقنــد بخــور بهتــر شــی».
خــط ســیاه اشــک کــه بــا آرایــش قاطــی شــده ،از
چشــمهای مــژگان ُشــره کــرده روی صورتــش .بابــک
میگویــد« :مُژیجــون بخــور ،آبقنــده».
مــژگان آه بلنــدی میکشــد و بــا چشــمهای بســته
میگویــد« :اِی خــدا ،مگــه چــیکار کــردم ...آبــروم رفــت
خــدا»...
«مُــژی بخــور ،آبقنــده .زشــته جلــو مــردم .بخــور و بریــم
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بیــرون».
«مژگانخانــم بخــور عزیــز دلــم .خانمــی! آبقنــد رو
بخــور ،خــوب میشــی».
دختــر لیــوان را میگیــرد و چنــد قلــپ مینوشــد .بابــک
انگشــتهای مــژگان را میگیــرد و میمالــد .مــژگان دســتش
را میکشــد .دخترهــا بیــرو ِن مغــازه ،پشــت ســر مــرد عــکاس
ایســتادهاند .مــر ِد نگهبــان رو میکنــد بهشــان و میگویــد:
«شــماها هــم بریــن تــوی مغــازه .خوبیــت نــداره دورش شــلوغ
باشــه باباجــان».
«بچهها برین به مشتریا برسین .چیزی نیست».
بابــک رو میکنــد بــه زن و میگویــد« :نمیدونــم چــرا
یهــو اینجــوری شــد».
زن آبقند را تا ته به مژگان میخوران َد.
«بهتری خانومی؟ االن حالت جا میآد».
مــر ِد عــکاس لیــوان را از زن میگیــرد و مــیرود ســمت
مغــازهاش .مــر ِد نگهبــان چنــد قــدم ازشــان دور میشــود و
م ـیرود طــرف چنــد نفــری کــه دورتــر ایســتادهاند بــه تماشــا.
زن میگویــد« :آخــه شــازده ،آدم بــا زنــش جلــو مــردم
اینجــوری رفتــار میکنــه؟»
بابــک پوزخنــدی میزنــد و میگویــد« :از اول کــه
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اومدیــم بیــرون خــودش میگفــت یــه خــورده ضعــف داره».
«یــه چیــز شــیرین بــراش میخریــدی کــه اینجــوری نشــه،
نــه اینکــه خودتــم اوقاتتلخــی کنــی باهــاش».
چانــهی مــژگان شــروع میکنــد بــه لرزیــدن و دوبــاره
گریــهاش میگیــرد .ســرش روی ســینهاش میافتــد و صــدای
زوزهماننــدی از دهانــش درمیآیــد .زن دســتش را زیــر
چان ـهاش میبــرد و ســرش را بــاال م ـیآورد .چش ـمهاش بســته
اســت.
«خانومی باز کن چشماتو .مژگانخانوم»...
«هــول کــه میکنــه اعصابــش میریــزه بههــم و ضعــف
میکنــه».
زن دســتهای مــژگان را تــوی دســتش نگــه مــیدارد و
میگویــد« :ای بابــا! چقــدر دســتاش ســردن .فشــارش افتــاده،
کمــک کــن بلنــدش کنیــم».
مــر ِد نگهبــان کــه دوبــاره برگشــته و بــاال سرشــان ایســتاده،
میگویــد« :خانــوم زنــگ بزنــم آمبوالنــس بیــاد؟»
بابــک دســت مــژگان را تــوی دســتش میگیــرد و
میگو یــد :
«نه ...یه ماشین میگیرم ،میبرم خونهشون».
«خونــه چیــه؟! کمــک کــن بلنــد شــه تــا ببریمــش خونـهی

برج 46

مــن .بــاالی همیــن برجــه».
«نه خانوم .حالش خوبه .چیزی نشده که».
«نــه عزیــز مــن ضعــف شــدید داره .بلنــدش کــن ببریمــش
دم آسانســور».
دونفــری زیــر بغــل مــژگان را میگیرنــد .مــژگان هقهــق
میکنــد و دســتش را جلــو صورتــش میگیــرد .روســری از
ســرش افتــاده اســت .بابــک و زن کمکــش میکننــد تــا ســر
پــا بایســتد.
«خانــم از لطفتــون ممنــون .االن یــه دربســت میگیــرم
میبرمــش».
«وای از دســت شــما پســرا! کمــک کــن ببریمــش دم
آسانســور .حالــش کــه بهتــر شــد ،دربســت بگیــر».
«آره آقاجــون .االن کــه نمیتونــی بــا ایــن وضــع ببریــش
بیــرون .حــرف خانومــو گــوش کــن».
مــرد عــکاس دوبــاره آمــده جلــو مغــازه و تماشاشــان
میکنــد .چنــد زن و مــرد هــم همچنــان دورتــر ایســتادهاند بــه
تماشــا .نگهبــان یکبــار دیگــر بــا دســت بطرفشــان اشــاره
میکنــد و میگویــد« :باباجــان خلــوت کنیــد اینجــا رو،
چیــزی نشــده کــه ...جمــع نشــین!»
کالهــش را از ســر برم ـیدارد و م ـیرود ســمت آسانســور.
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بابــک و زن مــژگان را میبرنــد ســمت جایــی کــه آسانســور
اســت .دخترهــای تــوی عکاســی از پشــت ســر مــرد ســرک
میکشــند .مــر ِد عــکاس دارد بــا زنــی صحبــت میکنــد و
دوتایــی طــرف آسانســور را نــگاه میکننــد .مــژگان ســرش
پاییــن افتــاده و شلشــل قــدم برمــیدارد.
«مــژگان! خانــوم میگــن بریــم منزلشــون یــه خــورده
اســتراحت کنــی .میخــوای یــه دربســت بگیــرم بریــم  ،هــا؟»
«عزیــز مــن نیمســاعت بیایــن بــاال ،حالــش کــه بهتــر شــد
خــودم آژانــس میگیــرم براتــون .ایــن طفلــک نمیتونــه راه
بــره .کجــا میخــوای ببریــش؟!»
«کیفم ...کیفم کو؟»
بابــک زیــر بغلــش را ول میکنــد و میگویــد« :اِی بابــا!
کجــا انداختیــش؟»
«نمیخواد بری ،دست منه .شما دکمه رو بزن».
بابــک نگاهــی بــه دســتهای زن میکنــد .ســرش را
نزدیــک گــوش مــژگان میبــرد و میگویــد« :مــژگان اگــه
حالــت خوبــه ،یــه ماشــین دربســت بگیــرم و بریــم».
«جنــاب دکمــه رو بــزن! چهجــوری میخــوای بــا ایــن
حــال خــراب ببریــش بیــرون؟»
نگهبــان جلــو میآیــد و میگویــد« :خونــهی خانــوم
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همیــن باالســت .ببــرش یــه اســتراحتی بکنــه ،بعــدش یــه
آژانــس میگیریــن و میریــن .آژانــس هــم همیــن جــا پشــت
ســاختمونه».
مــژگان دســتش را گذاشــته روی ســینهاش و صورتــش
ِ
خیــس اشــک اســت .مــر ِد نگهبــان کالهــش را ســرش
میگــذارد و دکمــه آسانســور را فشــار میدهــد.
«مژگانجــان اگــه نمیتونــی ســر پــا وایســی ،بیــا تکیــه
بــده بــه دیــوار ،خانومــی».
مــژگان ســرش را بــاال مــیآورد و روبــهزن زیــر لبــی
میگو یــد :
«خوبم ...مرسی».
در کشــویی آسانســور بــاز میشــود .بابــک زیــر بغــل
مــژگان را میگیــرد و هــر ســه میرونــد تــوی آسانســور .زن
دکمـهی شــمارهی نــه را فشــار میدهــد و در بســته میشــود .زن
میگویــد« :بــذار بشــینه .نمیتونــه ســر پــا وایســه».
بابــک دودســتی بــازوی مــژگان را میگیــرد و کمکــش
میکنــد کــه کــف آسانســور بنشــیند .بابــک باالســرش
میایســتد و تــوی آینــه بزرگــی کــه روی یکــی از دیوارهــای
آسانســور آویــزان اســت ،نــگاه میکنــد .نیمــرخ زن پیداســت.
موهــای خرماییرنگــی دارد کــه بیشــترش از زیــر روســری
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ریختــه بیــرون .روژ زرشــکی زده و صورتــش اســتخوانی و
کشــیده اســت .ســرش را پاییــن مـیآورد و زل میزنــد بــه فــرق
ســر مــژگان کــه روســریاش افتــاده دور گردنــش .دســتش را
میکشــد روی موهــاش .مــژگان ســرش را کنــار میکشــد .زن
از تــوی کیــف خــودش دســتهکلیدی بیــرون مـیآورد و کیــف
را بــا کیــف مــژگان میانــدازد روی شــانهاش .شــلوار جیــن
پاچــه گشــادی پایــش اســت بــا صندلهــای نوکتیــز چــر ِم
مشــکی .بابــک ســرش را بلنــد میکنــد و میگویــد« :مزاحــم
شــما هــم شــدیم .تــو زحمــت افتادیــن».
«خــب حــاال ...آخــه پســر خــوب دلــت مــیآد بــا ایــن
خوشــگلخانوم جلــو مــردم دعــوا کنــی؟»
«دعــوا کــه نــه ...یــه خــورده جروبحثمــون شــد .مــژگان
هــم از قبــل ضعــف داشــت .تــوی کافــه هــم کــه بودیــم ،حالــش
یهکــم بــد شــد».
مــژگان زیــر لبــی میگویــد« :چــه عجــب اینــو بــاور کــردی
کــه حالــم بــد شــد و رفتــم صورتمــو آب بزنــم».
«معلومه خیلی اذیتش کردیها .دلش پُره از دستت».
«نــه بابــا ،چــه اذیتــی .اعصابــش کــه بههــم میریــزه یــا
ضعــف شــدید پیــدا میکنــه ،اینجــوری میشــه».
«اِی خدا ...آدما چقدر زود رنگبهرنگ میشن».
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«مژگانخانومــی فکرشــو نکــن .میریــم بــاال یــه کتــک
حســابی بهــش میزنیــم ،خوبــه؟»
بابــک میخنــدد و مــژگان ِهن ّــی میکنــد و روســریاش
را روی ســرش میکشــد و میگویــد« :خانــم ببخشــید
تور وخــدا».
آسانســور میایســتد و صــدای زنــی طبقــه را اعــام
میکنــد .
«میتونی خودت بلند شی ،خانومی؟»
مــژگان ســری تــکان میدهــد و جابهجــا میشــود.
زن دوال میشــود و زیــر بغلــش را میگیــرد .رو بــه بابــک
میگویــد« :شــما درو نگــه دار مــن میآرمــش».
بابــک در را بــاز میکنــد و بیــرو ِن آسانســور میایســتد.
زن زیــر بغــل مــژگان را میگیــرد و بلنــدش میکنــد .جلــو در
آسانســور مبــل قرمــز چرمییــی گذاشــتهاند .کنــارش راهــر ِو
دراز و پهنــی اســت کــه سرتاسـ ِر ســقفش ،المپهــای هالوژنــی
دارد .دیــوار راهــرو کاغذدیــواری بــدو ن طــرح نارنجیرنگــی
دارد و تابلوهایــی نقاشــی بــا قــاب چوبــی رویــش آویــزان
اســت .زن بــا دســت راهــرو را نشــان میدهــد و میگویــد« :از
ایــن طــرف».
زیــر بغــل مــژگان را میگیــرد و پــا بــه پایــش قــدم
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برمــیدارد .بابــک بــازوی دیگــر مــژگان را میگیــرد و
میگویــد« :مــن میآرمــش».
زن جلوِشــان راه میافتــد و روســریاش را از ســرش
برم ـیدارد .بابــک دم گــوش مــژگان میگویــد« :کارمــون بــه
کجاهــا کشــید!»
دختــر ســرش را بــاال مــیآورد و خیــره میشــود تــوی
صــورت بابــک .لبهــاش خشــک شــدهاند و روی صورتــش
ر ِد ســیاه ریمــل جــا مانــده اســت .پاهــاش را روی کــف ســنگی
راهــرو میکشــد و تلوتلــو مــیرود ســمت دیــوار .بابــک
کمــرش را ســفت میگیــرد و خــودش را میچســباند بــه او.
مــژگان کنــار میکشــد و دســت بابــک را پــس میزنــد.
«ازت بدم میآد بابک .ولم کن».
«خیلهخب حاال بس کن .ببخشید».
راهــرو ســاکت اســت .ز ن کــه جلوتــر م ـیرود ،میگویــد:
«بــاز داری باهــاش بداخالقــی میکنــی ،شــازده؟»
آخــر راهــرو ،زن میپیچــد ســمت راســت و لحظــهای از
جلــو چشــم آنهــا غیــب میشــود.
«عجب جاییه این باال .خیلی بزرگه».
مــژگان یکهــو میایســتد .دســتش را روی دلــش میگــذارد
و صورتــش چین برمـیدارد.
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«چی شد؟ نمیتونی راه بیای؟»
«کیفم کو،ها؟»
«دست این خانومه بود .بیا االن میرسیم».
میپیچنــد ســمتی کــه زن رفتــه اســت .داالن کوتــاهِ
کمنــوری روبرویشــان ظاهــر میشــود .زن انتهــای داالن
ایســتاده و دارد آنهــا را نــگاه میکنــد.
«میتونه راه بیاد؟ آخر این راهروئه».
«بله .میآد .یه کم ضعف کرده».
میرســند بــه زن و ســهتایی کنــار هــم راه میافتنــد.
انتهــای داالن فقــط یــک راه دارد .ســمت چــپ ،راهــر ِو پهنــی
اســت کــه روی ســقفش مهتابیهــای گــرد ســفید نصــب شــده
اســت .روی یــک دیــوا ِر راهــرو ،آینههــای قــدی باریکــی ،بــا
فاصلــه کنــار هــم کار گذاشــت ه شــدهاند .دیــوار دیگــر ،سرتاســر
درهــای چوبــی زرشــکی اســت .زن جلــو یکــی از درهــا
میایســتد.
«مژگانخانومــی دیگــه رســیدیم .االن میریــم یــه کــم
اســتراحت میکنــی ،حالــت جــا مــیآد».
بابــک نگاهــی بــه مــژگان میکنــد و زیرزیرکــی
میخنــدد .زن کلیــد را تــوی قفــلِ در میانــدازد .بابــک بــا
آن دســتش کــه دور کمــر مــژگان را گرفتــه ،پهلویــش را فشــار
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میدهــد و میچســباندش بــه خــودش.
«ولم کن .چرا اینجوری میکنی؟! َکنه!»
خــودش را کنــار میکشــد و از زیــر روســری موهــاش را
صــاف میکنــد .زن در را بــاز میکنــد و م ـیرود تــو .دوتایــی
تــا پــای در میرونــد و میایســتند .زن چــراغ را روشــن
میکنــد.
«چــرا طفلکــو وایســوندیش جل ـ ِو در؟ مژگانخانومــی بیــا
تــو .تعــارف نکنیــن .مــن تنهــام .کســی هــم قــرار نیســت بیــاد».
بابک از مژگان میپرسد« :میتونی خودت راه بری؟»
مــژگان مــیرود تــوی خانــه و بابــک هــم پشــت ســرش
راه میافتــد .برمیگــردد کــه در را ببنــدد ،خــودش را تــوی
آین ـهی قــدی روی دیــوا ِر روبــروی در میبینــد .دوتایــی کنــار
هــم روی کاناپــهی چرمــی قرمــزی کــه نزدیــک در اســت،
مینشــینند .زن آبــاژور گوشـهی ســالن را هــم روشــن میکنــد.
مانتــوش را در مــیآورد و بــا کیفــش میگــذارد روی میــز
چوبــی نهارخــوری .کیــف مــژگان را هــم جلــوش میگیــرد و
میگویــد« :مانتــو روســریت رو دربیــار ،راحــت بــاش».
«مــا کــه زیــاد نمیخوایــم زحمــت بدیــم .حــال مــژگان
کــه بهتــر بشــه ،دیگــه میریــم».
مــژگان ماتــش بــرده بــه راهــر ِو تاریکــی کــه کنــار کاناپــه
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اســت.
«اینقــدر نگــو زحمــت .فقــط راحــت باشــین .منــم بــرم اول
یه چــای بــذارم».
زن مانتــو و کیفــش را از روی میــز نهارخــوری برم ـیدارد
و مــیرود تــوی راهــر ِو باریــک و کمنــور .ســهتا در چوبــی
آنجاســت .دوتایشــان روبــروی هــم هســتند و ســومی روی
دیــوار تــه راهــرو .زن د ِر ســمت چپــی را بــاز میکنــد و مـیرود
تــو.
«مژگان ،اگه دوست داری روسریتو دربیار!»
مــژگان تکیــه میدهــد بــه پشــتی کاناپــه و چشــمهاش را
میبنــدد .بابــک دســتش را میگــذارد روی پــاش.
«نکن .دست نزن به من».
«نمیخوای تمومش کنی ،نه؟ بسه دیگه».
«ولم کن عوضی! برو اونور بشین».
بابــک دســتش را پــس میکشــد و میگویــد« :تــو چتــه؟
ضعــف داری بــه مــن چــه کــه ســرم داد میزنــی؟!»
مــژگان دوال میشــود و ســرش را بیــن دســتهاش
میگیــرد و میگویــد« :میخــوام بــرم .بگــو یــه آژانــس
بگیــره مــن بــرم».
«حــرف الکــی نــزن .یــه خــورده اســتراحت کــن ،بعــدش
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باهــم میریــم».
مــژگان دســتش را روی دلــش میگــذارد و صورتــش تــوی
هــم م ـیرود و میگویــد« :الزم نکــرده .چــرا ولــم نمیکنــی؟!
میخــوام بــرم خونــه».
«دلت درد میکنه؟»
«حرف نزن با من .میفهمی؟ هیچی نگو ،همین».
زن بــا ســیگار روشــنی از تــوی اتــاق بیــرون میآیــد .تــاپ
زرد و دامــن ســفید گلــداری پوشــیده و پاهــاش بــدون جــوراب
اســت .از تــوی سایهروشــن راهــرو کــه بیــرون میآیــد ،نــور
زرد لوســترها میافتــد روی بازوهــای لخــت و صــورت
آرایــش کــردهاش.
خانم ما چطوره؟»
«خب ،حال ِ
بابــک یکهــو از روی مبــل بلنــد میشــود و بــه زن نــگاه
میکنــد.
«مثل اینکه دلش درد میکنه».
«مژگانجــان بلنــد شــو عزیــزم بریــم روی تخــت دراز
بکــش».
زن میآیــد و کنــار بابــک میایســتد .مــژگان تکیــه
ن جــا خوبــه».
میدهــد بــه مبــل و میگویــد« :نــه مرســی .همی ـ 
«آره ،همین جا یه خورده بشینه بهتر میشه».
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«نــه چیــه عزیــزم .بیــا روی تخــت دراز بکــش .یــه
اســتامینوفن هــم بــرات میــآرم کــه بخــوری».
زیــر بغلــش را میگیــرد و مــژگان بلنــد میشــود .از نــو
اشــکش درآمــده و زیــر چشــمهاش خیــس اســت .بابــک
کیــف مــژگان را برمــی دارد و میگیــرد طرفــش.
«کیفتو نمیخوای؟»
زن کیــف را میگیــرد و بــا مــژگان میرونــد تــوی راهــرو.
یکهــو صــدای هقهــق مــژگان بلنــد میشــود و میزنــد زیــر
گریــه .زن دســت میانــدازد دور گردنــش و میگویــد« :ای
جانــم .یــه خــورده چشــماتو رو هــم بــذاری ،بهتــر میشــی.
گریــه نکــن خانومــی ...چیــزی نشــده کــه!»
دوتایــی میرونــد تــوی یکــی از اتاقهایــی کــه درش
بــاز اســت .بابــک تکیــه میدهــد بــه کاناپــهی قرمــز چرمــی.
پاهــاش را روی هــم میانــدازد و مشــغول تماشــای اطرافــش
میشــود .آشــپزخانه کنــار راهــرو اســت .انتهــای ســالن ،پشــت
میــز نهارخــوری ،دوتــا پنجــره اســت کــه پــردهی کتــان ســبز
گلــداری جلوشــان آویــزان اســت .یــک دســت مبــل چرمــی
زرشــکی رنــگ هــم وســط ســالن اســت کــه جلــوش میــز
کوتاهــی گذاشــته شــده .رویــهی شیشــه ِ
ای میــز چســبیده بــه
کنــدهی درختــی کــه زیــرش اســت .دیوارهــای خانــه رنــگ
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صورتــی دارد .بــاالی میــز نهارخــوری ،روی دیــوار ،عکــس
سیاهوســفید دختــری آویــزان اســت بــا گوشــوارههای مثلثــی
شــکل .عکــس ،از زیــر ســینههای لخــت دختــر بــه بــاال گرفتــه
شــده اســت .روی شــانههاش نــور ســفیدی افتــاده کــه پوســتش
را محــو کــرده اســت .موهــاش یکطــرف صورتــش را کامــل
پوشــانده و بــا لبهــای بــاز روبــرو را نــگاه میکنــد .بابــک
م ـیرود جلــو میــز نهارخــوری میایســتد و خیــره میشــود بــه
عکــس.
«خوشگله ،نه؟»
ســرش را میچرخانــد طــرف زن .ایســتاده کنــار مبــل
چرمــی قرمــز و ســیگاری الی لبهــاش اســت.
«بله .عکس خوبیه».
زن جلوتــر مــیرود و ســیگارش را تــوی زیرســیگاری
میتکانــد و میگویــد« :عکــس بهتریــن دوســتمه .عاشقشــم.
شــوهرش عکاســه».
«جالبه .خیلی قشنگه».
«خــب ،تــو چیــزی الزم نــداری؟ شــلوار راحتــی
میخــو ا ی ؟ »
«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 میکنیــم».
«مــژگان کــه االن خوابــه هفــت پادشــاهه .طفلــک خیلــی
بههــم ریختــه بــود .عصبیــه ،نــه؟»
«یهکمــی .امــروز خیلــی اذیــت شــد .نمیدونــم چــرا
یکهــو دلدرد گرفــت».
«همیــن دیگــه .شــما پســرا فکــر میکنیــن دختــرا
همینجــور الکــی غشوضعــف میکنــن .خــدا جــون هزارتــا
درد کاشــته تــو دل ماهــا».
زن مینشــیند روی یکــی از مبلهــای وســط ســالن.
پاهــاش را روی هــم میانــدازد و چینهــای دامنــش را صــاف
میکنــد و میگویــد« :چــی شــده بــود؟ دعــوا کــرده بودیــن؟»
بابــک هــم مـیرود روی یکــی از همــان مبلهای زرشــکی،
روبــروی زن ،مینشــیند.
«دعوا که نه ،جروبحثمون شد».
«سر چی؟»
«سر یه چیز الکی».
«عقد کردین؟»
«واهلل نه .دوستیم .تقریباً نامزدیم».
«یعنی چی تقریباً؟ صیغه خوندین؟»
بابک سرش را میخاراند و میگوید:
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«نه .قراره بعدا ً برم خواستگاریش».
«پــس دوســتدخترته کــه اینقــدر اذیتــش کــردی...
شــیطون!»
«آخه چیز مهمی نبود که آخرش به اینجاها بکشه».
«توی اینترنت پیداش کردی؟»
«نه .توی دانشگاه».
«چه خوب .دانشجویین؟»
«مــن درســم تمــوم شــده .پایاننام ـهم مونــده .ولــی مــژگان
هنــوز یــه ســالی داره کــه تمــوم کنــه».
«چی میخونین؟»
«من نقاشی خوندم .مژگانم گرافیکه».
«آه ...پس با دوتا آرتیست رفیق شدهم».
«حاال مونده»...
«امــروز کــه خــوب آرتیس ـتبازی درآوردی! نگفتــی ســر
چــی دعواتــون شــد .میبخشــی مــن یــه خــورده کنجــکاوم.
بایــد بهــم بگــی».
زن ســرش را جلــو مـیآورد و دســتش را زیــر چانــه ســتون
میکنــد .بابــک یــک پایــش را روی آن یکــی میانــدازد.
چــاک ســینهی زن پیداســت و ناخنهــای پاهــاش الک
زرشــکی دارنــد.
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«راســتش یــه ســوءتفاهم کوچیــک پیــش اومــد .بعــدش
دعوامــون شــد .مــژگان همهچــی رو بهــم نگفــت .بــرای همیــن
منــم گیــر دادم کــه ببینــم قضیــه چیــه».
«بهش تهمت زدی؟»
«تهمــت نــزدم .دوســت داشــتم کــه همهچــی رو بــرام بگــه.
ولــی همـهش نصفـه نیمــه حــرف مـیزد».
«بهــم گفــت کــه شــما بهــش شــک کــردی .حــاال کاری
نــدارم چــرا بهــش شــک کــردی ،ولــی اینجــور مواقــع اول
آدم بایــد مطمئــن بشــه بعــد ریســک کنــه .اونــم تــو روابــط
دخترپســری .میتونــه زندگــی آدمــو خــراب کنــه .اینقــدر از
دختـر و پسـرها هســتن کــه بــه قــول خــودت سـ ِر یــه ســوءتفاهم
یــا هــر چیــز دیگــه بههــم تهمــت میزنــن و زندگیشــون از
هــم میپُکــه».
«مــژگان بــه شــما گفــت مــن بهــش شــک کــردم و تهمــت
زدم؟»
«طفلــک نگفــت تهمــت زدی ،گفــت شــما بهــش شــک
کــردی .همهچیــزو بــرام تعریــف کــرد .شــما دســت تــو کیفــش
کــردی؟»
بابــک بــا پشــت دســت میکشــد روی پیشــانیاش .دســتی
روی موهــاش میکشــد و لحظــهای خیــره میشــود بــه پــای
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زن و میگویــد« :بلــه ...ولــی مــن کــه منظــوری نداشــتم .شــاید
مــژگان موضــوع رو جــدی گرفتــه».
«خــب بههرحــال هــر کســی یــه حریــم شــخصییی بــرای
خــودش داره .بعضیهــا دوســت نــدارن عزیزتریــن کسشــون
هــم بهــش نزدیــک بشــه .مث ـ ً
ا خــودم یــه اتــاق نقلــی تــو ایــن
خونــه دارم .حریــم شــخصیمه .نم ـیذارم هیچکــس بــره تــوش.
مگــر اینکــه خــودم دعوتــش کنــم .بیشــتر دوســتامم نمیدونــن
تــوش چــه خبــره .مژگانخانــو ِم تــو هــم حتمـاً بــه کیفــش خیلــی
حساســه .دونســتنِ اینــا تــوی زندگــیِ دونفــره خیلــی مهمــه».
«بلــه ،ولــی بههرحــال مــن بایــد میدونســتم یــا بهــم
میگفــت .چــون هیچوقــت دربــارهش بهــم نگفتــه بــود .اص ـ ً
ا
تــو ایــن چنــد مــاه نمیدونســتم کیفــش اینقــدر بــراش مهمــه».
زن لبخنــدی میزنــد و طــرهی موهــای جلــو صورتــش را
کنــار میزنــد و میگویــد« :آخــه پســر خــوب ،حــاال کــه ایــن
کارو کــردی چــرا دیگــه بهــش گفتــی؟»
«اص ـ ً
ا نمیدونــم چــی شــد .همهچــی یکهــو باهــم اتفــاق
افتاد».
«میگفــت رفتــه دســت و صورتشــو بشــوره ،ولــی تــو
بهــش گفتــی جــای دیگــه رفتــه و بهــت دروغ گفتــه».
«مژگان گفت؟»
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«آره .بیچــاره یــه بغضــی هــم داشــت کــه دل آدم کبــاب
میشــد».
«نــه ،مــن فهمیــدم کــه رفــت دستشــویی .فقــط بهــش گفتــم
کاش بهــم میگفتــی .چــون بیخبــر رفــت ،منــم نگرانــش
شــدم».
«از دستشویی رفتنش نگران شدی؟»
«آخه ما سر این دستشویی رفتن ماجراها داشتیم».
«مژگانجــون یــه چیزایــی بــرام گفــت .ولــی اونقــدر
بغــض داشــت کــه راســتش چیــز زیــادی از حرفــاش نفهمیــدم.
آدم وقتــی از یــه چیــزی ناراحتــه نبایــد هــی وادارش کنــی اون
چیــز رو بــه زبــون بیــاره».
«بلــه .همــون چیــزی کــه مــژگان براتــون تعریــف کــرد .ســر
یــه موضوع ســاده».
«اینکــه یــه آدم ،بالنســبت تــو هــرزه و چشـمچرون ،بــه یــه
دختــر گیــر بــده و ازش چیــز نامربوطــی بخــواد ،فکــر نمیکنــم
ســاده باشــه .اونــم جلــو نامــزدش یــا دوســتش».
«نــه ...نــه .مــن تــوی دستشــویی بــودم کــه اون یــارو اومــده
بــود دنبــال مــژگان و بهــش متلــک انداختــه بــود .مــژگان هــم
جوابشــو نــداده بــود .اص ـ ً
ا برنگشــته بــود نگاهــش کنــه».
«میگفــت خیلــی ازش ترســیده بــود .قیافــهش یــه جــور
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خاصــی بــوده».
«مژگان خودش گفت صورتشو دیده؟»
«آره دیگــه .پــس بــرای چــی ترســیده .تنهــا بــوده ،تــو هــم
کــه نبــودی .هنــوز طفلــک تــرس تــو چشــماش مونــده».
«واهلل مــن نمیدونســتم قیافهشــو دیــده .چــون وقتــی ازش
پرســیدم ،گفــت ندیــده .فقــط رنــگ لباســش یــادش مونــده
بــود».
«آخــه پســر خــوب وقتــی میگــی مــژگان اص ـ ً
ا برنگشــته
نگاهــش کنــه ،چهجــوری رنــگ لباسشــو دیــده؟»
«واقعاً نمیدونم .امروز ،روز بد ِ
بیاری منه».
زن پایــش را از روی آن یکــی پــا پاییــن مــیآورد و
میپرســد« :تــو چــای میخــوری یــا قهــوه؟»
«دست شما درد نکنه ،فرقی نمیکنه».
«مــن بــرم یــه چــای بریــزم ،تــواَم راحــت بــاش .تعــارف
نکــن».
«ببخشید ،مژگان دراز کشیده یا خوابیده؟»
«خوابــه .بــذار یهکــم اســتراحت کنــه .همهچــی یــادش
مــیره .مــن میفهمــم چــه حالــی داره».
زن بلنــد میشــود .چینهــای دامــن را از روی باســنش ،بــا
دســت صــاف میکنــد و مـیرود طــرف آشــپزخانه .بابــک بلنــد
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میشــود و مــیرود جلــو میــز نوشــگاه میایســتد و میگویــد:
«میشــه بــرم یــه ســری بهــش بزنــم؟»
زن در کابینــت را میبنــدد و میگویــد« :آره عزیــزم .دلــت
تنــگ شــد بــه ایــن زودی؟ اتاقوســطیه ،دســت راســت».
بابــک میخنــدد و راه میافتــد طــرف راهــر ِو نیمهتاریــک
پهلــوی آشــپزخانه .زن میگویــد« :طفلکــو یــه موقــع بیــدارش
نکنــی .بــذار اســتراحت کنــه .خــودم بیــدارش میکنــم».
«باشه ،حواسم هست».
بابــک م ـیرود تــوی راهــر ِو نیمهتاریــک کنــار آشــپزخانه.
جلــو د ِر وســطی میایســتد .از الی در ســرک میکشــد.
مــژگان روی تخــت فرفــورژهی قرمــزی کــه وســط اتــاق اســت،
یــک پهلــو ،پشــت بــه در دراز کشــیده اســت .مانتــو هنــوز تنــش
اســت .بابــک تــو مـیرود و در و دیــوار اتــاق را نــگاه میکنــد.
یــک جفــت چوباســکی ســفید گوشــهی دیــوا ِر تــه اتــاق
تکیــه داده شــده و کنــارش یــک جفــت پوتیــن نارنجــی جفــت
شــده اســت .باالســر مــژگان مـیرود و بــه باســن و تــن و بدنــش
نــگاه میکنــد .یــک پاچ ـهی شــلوارش تــا زیــر زانــو بــاال رفتــه
و سـ ِ
ـاق ســفی ِد پایــش بیــرون افتــاده اســت .کنــار تخــت ،روی
میــز عســلی چوبــی ،یــک لیــوان آب و یــک بســته قــرص اســت.
کیفــش هــم گذاشــته کنــار بالــش .برمیگــردد و دم د ِر اتــاق بــا
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زن سینهبهســینه میشــود.
«خوابه ،نه؟»
«بله».
دوتایــی راه میافتنــد و میرونــد تــوی ســالن پذیرایــی.
زن دوبــاره م ـیرود تــوی آشــپزخانه .بابــک ســیگاری روشــن
میکنــد .جلــو قــاب عکــس دختــر میایســتد و دودش را بــه
عکــس فــوت میکنــد .زن بــا ســینی چــای از آشــپزخانه بیــرون
میآیــد .ســینی را روی میــز شیش ـهای میگــذارد .خــودش هــم
ی همــان مبلــی کــه بابــک نشســته بــود ،پشــت بــه
مینشــیند رو 
قــاب عکــس .بابــک روبرویــش مینشــیند.
«میبینم 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».
بابــک بــه عکــس نــگاه میکنــد و ســیگارش را کــه بــاال
مــیآورد ،خاکســترش میریــزد روی شــلوارش.
«جاسیگاری رو میز نهارخوریه .زحمتشو میکشی؟»
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کــف دســتش را میانــدازد زیــر خشــتک شــلوارش و
خاکســتر ســیگار را میتکانــد .بلنــد میشــود و م ـیرود ســمت
میــز نهارخــوری .زیرســیگاری چوبــی را برمــیدارد و دوبــاره
بــه عکــس نگاهــی میانــدازد و برمیگــردد.
«سرد نشه چای».
«شما بچه ندارین؟»
«نه .بچه هم ندارم».
«پــس دو نفــری راحــت زندگــی میکنیــد .خوبــه کــه یــه
زن و شــوهر بتونــن ســر بچــه باهــم کنــار بیــان .مــن کــه خــودم
اصـ ً
ا از بچــه خوشــم نمـیآد .یعنــی اگــه قــرار باشــه یــه روزی
ازدواج کنــم ،همــون اول بــه طرفــم میگــم کــه دور بچــه رو
خــط بکشــه».
زن چای برمیدارد و پا روی پا میاندازد و میخندد.
«منظورت از دو نفر کیه؟»
«شما و شوهرتون».
«من گفتم شوهر دارم؟»
بابــک هــم میخنــدد و فنجــان چایــش را برمــیدارد.
زن ســر زانویــش را میخارانــد و چشــم تــو چشــم بابــک از
فنجانــش مینوشــد .دامنــش تــا ســر زانــو بــاال میمانــد .بابــک
قلپــی چــای مینوشــد و میگویــد« :فکــر کــردم ازدواج
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کرد هیــن».
«چرا همچین فکر کردی؟»
«همینجــوری .تــوی ســن شــما احتمالــش زیــاده کــه
شــوهر داشــته باشــین».
«نــه همیشــه عزیــزم .همونجــور کــه احتمــال دادی مــژگان
خیانــت کــرده چــون همیــن جــوری یــه چیــزی دربــارهش فکــر
کــردی .ولــی فکــرت اشــتباه بــود».
زن موهایــش را از صورتــش کنــار میزنــد و پایــش را
تکانتــکان میدهــد .بابــک لبخنــد میزنــد و تــه ســیگارش
را خامــوش میکنــد.
«خــب آدمــا بعضــی وقتــا فکــ ِر غلــط میکنــن .دســت
خودشــون کــه نیســت».
«ولــی بعضــی وقتــا هــم کار دستشــون م ـیده .ایــن هــم
دیگــه صدالبتــه دســت خودشــون نیســت».
«خب بله».
«مــژگان ســر یــک موضــوع از دســتت خیلیخیلــی
ناراحــت بــود».
«چی؟»
«گفــت وقتــی فهمیــدی کــه از چــی ترســیده و ناراحتــه،
کاری نکــردی».
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«خــب چــرا ،دلداریــش دادم .مواظبــش بــودم .باهــاش
حــرف زدم».
«مــژگان میگفــت حتــی بــه خــودت زحمــت نــدادی کــه
بــری تــوی اون مغــازه کــه مــژگان رفتــه بــود».
«چرا باید میرفتم آخه؟»
«مث ـ ً
ا ببینــی قضیــه چــی بــوده یــا ســر از کار اون مرتیکــه
دربیــاری».
بابــک ســیگار دیگــری روشــن میکنــد و روی مبــل
جابهجــا میشــود.
«خــودش نخواســت .مــن گفتــم کــه بریــم ولــی مــژگان
گفــت یــه چیــزی بــود ،تمــوم شــد و رفــت؛ وگرنــه مــن خیلــی
دوســتش دارم .اونموقــع اونقــدر عصبانــی بــودم کــه بــا خــود
مــژگان هــم بــد حــرف زدم .بدبختــی اینجاســت کــه مــژگان،
بعضــی وقتــا بعضــی از حرفهــا یــادش مــیره .زود هــم
عصبانــی میشــه و دســت وپاشــو گــم میکنــه».
زن فنجانــش را روی میــز میگــذارد و میگویــد« :ببیــن
بابــک جــان ،بههرحــال ایــن موضــوع خیلــی ناراحتــش کــرده،
چــون فکــر میکنــه کــه تــو روش غیــرت نــداری یــا بــرات
اهمیــت نــداره کــه چــی میشــه».
«آخــه چــرا همچیــن فکــری میکنــه؟ چــرا نبایــد غیــرت

 69برج

داشــته باشــم؟»
«مژگانجــون میگــه .البتــه مــن طــرف شــما رو گرفتــم.
بهــش گفتــم هیــچ مــردی پیــدا نمیشــه کــه غیــرت نداشــته
باشــه .همهشــون دارن .حــاال یــا کــم یــا زیــاد .بعضیهــا شورشــو
درمـیآرن ،بعضیهــا هــم مثــل تــو ،تــوی دل خودشــون غیرتــی
میشــن».
بابــک دود را باالیــی فــوت میکنــد و میگویــد« :نــه .مــن
بهــش نشــون دادم .بهــش گفتــم بریــم تــوی مغــازه ،ببینــم چــرا
اون یــارو بهــش گفتــه توالــت االن خلوتــه».
«چرا بهش گفته؟»
«نمیدونم .از این آدمای عوضی بوده».
«بعدشم افتاده دنبالش تا دستشویی؟»
«شــاید .مــن کــه جریانــو نمیدونســتم کــه ببینــم دنبالمــون
مـیآد یــا نــه .خــودش اینجــوری گفــت».
زن ســیگاری درمــیآورد و بابــک برایــش کبریــت
میکشــد .زن دود را باالیــی فــوت میکنــد و تکیــه میدهــد
بــه مبــل .بــاالی چــاک ســینهاش را بــا ناخنهــای الکزدهی
زرشــکیاش میخارانــد و میگویــد« :تــو هــم کــه باهــاش تــو
مغــازه نبــودی؟!»
«نــه .مــن بیــرون بــودم .راســتش وقتــی اومدیــم ،مــن
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میخواســتم بــرم دستشــویی؛ نمیدونســتیم کجاســت .مــژگان
ســرخود رفــت از یکــی از مغازهدارهــا پرســید .بعــدش هــم اون
یــارو ایــن حرفــو بهــش زده».
«سرخود یعنی چی؟ یعنی بدون اجازهی تو؟»
«نــه ،مــن اونجــوری نیســتم کــه بخــوام امرونهــی کنــم.
ولــی گفتــم نمیخــواد بــری ،خودمــون پیــداش میکنیــم».
«خــب همــون موقــع میرفتــی تــوی مغــازه و ِخـ ِر اون یــارو
رو میگرفتــی».
زن یــک پایــش را تــکان تــکان میدهــد و انگشــتهاش
را بههــم میمالــد.
«آخــه مــن اونموقــع نمیدونســتم تــو مغــازه چــی بــه
مــژگان گفتــه بــوده .بعــد کــه رفتیــم تــوی کافــه بــرام تعریــف
کــرد».
«من برم یه سر به مژگان بزنم و بیام».
زن بلنــد میشــود و مــیرود تــوی راهــرو .بابــک
ســاعتمچیاش را نــگاه میکنــد .زوزهی کتــری از
تــوی آشــپزخانه صــدا میکنــد .بلنــد میشــود و مــیرود
طــرف راهــر ِو نیمهتاریــک .د ِر همــهی اتاقهــا بســته اســت.
جلوتــر مــیرود و نزدیــک اتاقــی کــه مــژگان تویــش اســت،
میایســتد .گوشــش را روی در میگــذارد و بعــد از چنــد

 71برج

ثانیــهای برمیگــردد تــوی پذیرایــی .جلــو یکــی از پنجرههــا
مــیرود و پــرده را کنــار میزنــد .روبــروش دیــوار ســیمانیِ
خاکســتریرنگی اســت بــا پنجــرهای رویــش .بــاال را نــگاه
میکنــد .پنجرههــا از پاییــن تــا بــاال ادامــه دارنــد.
«خوابه خوابه .طفلک با مانتو خوابش برد».
بابــک برمیگــردد و مــیرود روبــروی قــاب عکــس لــم
میدهــد روی مبــل.
«دختــرا اینجــور وقتــا خیلــی اعصابشــون میریــزه
بهــم .خــودت بایــد حواســت باشــه کــه زمانــش شــد نــری رو
اعصابــش».
«آخه دعوا رو اون شروع کرد .من»...
زن بــا خنــده اخــم میکنــد و میگویــد« :اِی بابــا تــواَم!
دعــوا چیــه؟! اصــ ً
ا ولــش کــن».
«ببخشید ،متوجه نشدم منظورتون چیه».
«هیچــی .راســتی میخوایــن جدیجــدی باهــم ازدواج
کنیــن؟»
«هنــوز فکرشــو نکــردم .فع ـ ً
ا کــه بــا مــن هســت تــا ببینــم
چــی میشــه».
«ببینــی یــا ببینیــم چــی میشــه؟ تــازه تــو هــم بــا اون هســتی.
فقــط کــه اون بــا تــو دوســت نیســت .بایــد همهچیــز دوطرفــه
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باشــه».
«شما هم سخت میگیرینا! منظورم جفتمونه».
زن پقــی میخنــدد و دود ســیگار از دهانــش بیــرون میزنــد
و بــه ســرفه میافتــد.
«مژگان چی؟ اون نظرش چیه؟»
«مــا اصـ ً
ا بــرای ازدواج باهــم دوســت نشــدیم .چنــد وقــت
پیــش یــه چیزایــی بهــش گفتــم .اونــم گفــت فع ـ ً
ا بایــد باهــم
باشــیم تــا از هــم شــناخت پیــدا کنیــم تــا بعــد».
زن گردنش را میخاراند و خاکستر سیگار را میتکاند.
«پس تعهدی بههم ندارین».
«نه .اص ً
ال».
صــدای زنــگ در بلنــد میشــود .بابــک ســرش را
میچرخانــد طــرف در و ســیخ مینشــیند .زن ســیگارش را
تــوی زیرســیگاری میگــذارد .بلنــد میشــود و بــه طــرف در
مــیرود.
«اینم از غذا».
در را بــاز میکنــد و ســروکلهی پســری کــه کاله لبــهدار
بــه ســر دارد ،تــوی درگاهــی نمایــان میشــود .دو کیســهی
بــزرگ ســفید جلــو زن میگیــرد .زن کیســهها را پشــت در
میگــذارد .بابــک بــا پســر لحظــهای چشمتوچشــم میشــود.
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«چقدر شد؟»
بابــک بــه قــاب عکــس نــگاه میکنــد .زن م ـیرود ســمت
چوبرختــی چوبــی ،کــه پشــت کاناپـهی قرمـ ِز جلـ ِو در اســت.
بابــک ســر میچرخانــد ســمت پســر .از الی در ،صــورت و
کاله لبــهدارش را میبینــد .زل زده بــه او .زن کیــف پولــش
را دســتش گرفتــه و برمیگــردد طــرف در .پــول را بــه پســر
میدهــد و در را میبنــدد .کیســهها را میگــذارد روی میــز
نوشــگاه.
«پیتزا که دوست داری ،نه؟ البته کنتاکی هم گرفتم».
«دســت شــما درد نکنــه .مــا دیگــه رفــع زحمــت میکنیــم.
قــرار نبــود شــام بمونیــم و شــما تــو زحمــت بیفتیــد».
«نــه عزیــز ،زحمــت نیســت .یــه چیــزی دور هــم میخوریــم
تــا مــژگان از خــواب بیدار بشــه».
«آخه اینجوری که نمیشه».
«پــس چــه جــوری میشــه آقــا؟هــا؟ نکنــه فقــط غــذای
مامانپــز میخــوری».
«نه .شما تا اینجاش هم خیلی لطف کردهین».
«اینقدر تعارف نکن .اهل نوشیدنی هستی یا نه؟»
«واهلل االن نه .ولی شما راحت باشین».
«مــن راحتــم عزیــزم .بلنــد شــو پیکهــا رو بــردار ،خــودت
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بشــو ســاقی .منــم ترتیــب غذاهــا رو مــیدم .بــدو کــه مــن
ناهــارم نخــوردم».
بابــک بلنــد میشــود و میگویــد« :چشــم .ولــی اگــه
ناراحــت نمیشــین مــن نخــورم .چــون االن شــبه ،میخوایــم
بریــم .تــوی ایــن موقعیــت هــم جلــو مــژگان درســت نیســت».
«مُــژی خوابــه .یــه پیــک کــه بــه جایــی برنمیخــوره
شــازده».
بابــک مــیرود تــوی آشــپزخانه و تکیــه میدهــد بــه میــز
نوشــگاه .زن مشــغول درآوردن غذاهــا از تــوی کیســه اســت.
«پیکهــا تــوی اون کابینتــه ،بــاالی ماکروفــر .یــه ســینی
هــم پیــدا کــن .تــوی یخچــال هــم همهچــی هســت .اصــل
کاری هــم تــو در یخچالــه .آبســولوت هســت ،آبجــو هــم تــو
جایخیــه .ویســکی هــم هســت ،دیگــه خــودت هــر کــدوم رو
دوســت داری».
«شما خودتون چی میخورین؟»
«ودکا .تو تعارف نکن ،هر چی دوست داری بردار».
«من با اجازهتون برم یه سر به مژگان بزنم».
زن خنــدهای میکنــد و میگویــد« :آقــا! خوشــت مــیآد
اذیتــش کنــی؟ شــما پســرا اصـ ً
ا تــو بــاغ نیســتین .ضعفــش مــال
یــه چیــز دیگـهس .نــری بیــدارش کنــی؟»
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بابــک از آشــپزخانه بیــرون میآیــد و میپیچــد تــوی
راهــرو .نزدیــک کــه میشــود ،مکثــی میکنــد و در را بــاز
میکنــد .چــراغ روشــن اســت .مــژگان طاقبــاز شــده و یــک
دســتش افتــاده روی ســینهاش .چنــد قــدم جلــو مــیرود و زل
میشــود تــوی صورتــش .موهــاش پخــش شــده زیــر ســرش.
برجســتگیِ پســتانهاش باالوپاییــن میشــوند .کلیــد چــراغ را
خامــوش میکنــد .بیــرون میآیــد و در را میبنــدد .تــوی
آشــپزخانه ،زن بــا گوشــی بیســیم صحبــت میکنــد و غذاهــا
را از تــوی کیســه بیــرون م ـیآورد .بابــک م ـیرود روبرویــش
میایســتد .زن بلنــد میخنــدد و خداحافظــی میکنــد.
میگویــد« :خوابــه؟»
«بله».
«بیــا ببیــن عجــب کنتاکییــی .حــرف نــداره غــذاش .تــو
هــم مشــغول شــو دیگــه .پیکهــا رو بیــار».
بابــک از جایــی کــه زن گفتــه بــود ،پیــک کوچکــی
برمــیدارد و میگــذارد روی میــز نوشــگاه .زن فویــل روی
غذاهــا را مچالــه میکنــد و میچپانــد تــوی کیسهپالســتیک.
بابــک مــیرود ســروقت یخچــال و میگویــد« :چــه خونــهی
نــخ
قشــنگی داریــن .از اونموقــع کــه اومــدم همــهش تــو ِ
دکوراسیونشــم».
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«دکوراســیون یــا قــاب عکــس؟ ســلیقهی همیــن دوســتمه
کــه رفتــی تــو نــخ عکســش».
بابــک ظــرف خیــار شــور و ماســت را از تــوی یخچــال
برمــیدارد و میخنــدد.
«سلیقهش خیلی هنری و مُدرنه».
«البتــه یاســی لیســانس مامایــی داره؛ ولــی خیلــی بــه اینجــور
چیــزا عالقه نشــون مـیده».
«چه باحال».
«بابــک ،از تــو جایخــی دو تــا َکــنِ آبجــو هــم بیــار بخوریــم
قبــل ودکا .یکهو تشــنهم شــد».
«مرسی .من زیاد نمیخورم».
«مرسی نداره آقاپسر .بخور یه خورده چاق شی».
«اتفاقـاً مــژگان همیشــه میگــه تــو اســتعداد چاقــی نــداری.
خیلــی اشــتهام خوبــه ولــی اصـ ً
ا فایــده نــداره .چنــد ســاله وزنــم
تکون نخــورده».
«نتــرس جونــم .زن کــه بگیــری اشــتهات بیشــتر میشــه،
وزنــت هــم م ـیره بــاال».
«درشو باز کنم؟»
«نــه پــس ،وایســا یاســی بیــاد بــرات بــاز کنــه .خــودت
ســاقی شــو .در ضمــن ایــن پیـ ِ
ـک ویســکیه .مــاگ تــوی همــون
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کابینــت هســت».
ِ
کابینــت زیــ ِر نوشــگاه ظــرف برمــیدارد و مشــغول
زن از
چیــدن تکههــای مــرغ میشــود.
«پس چرا برای خودت نیاوردی؟»
بابــک بــا یــک مــاگ تــوی دســتش برمیگــردد ســر میــز و
میگویــد« :مــن نخــورم بهتــره».
«لوس نشو باز کن برا خودت .نترس ،بهش نمیگم».
خــودش د ِر یخچــال را بــاز میکنــد و یــک قوطــی دیگــر
بیــرون مــیآورد .قــاب درش را میکشــد و میریــزد تــوی
ماگــی کــه هنــوز دســت بابــک اســت.
«این برای جنابعالی .حاال یکی هم برای من بیار».
بابــک مــاگ را روی میــز میگــذارد و برمیگــردد طــرف
کا بینت .
«شما با آبسولوت قاطی میکنی؟»
«نــه عزیــزم .از منــم میشــنوی ایــن کارو نکــن .ســرت درد
میگیــره».
زن سینی مرغها را میبرد و روی میز هال میگذارد.
«من قب ً
ال این کارو کردهم ،چیزیم نشده».
«ا ُ ِکــی ،پــس بــرا خــودت درســت کــن .اون پیتزاهــا رو هــم
از همونجــا یکییکــی بــده مــن ببــرم».
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«مژگان از دست من خیلی ناراحت بود؟»
«زیاد .حرف تو که میشد بغضش میگرفت».
بابــک از پشــت میــز نوشــگاه پیتــزای چهــارم را هــم دســت
زن میدهــد و خیــره میشــود بــه ســ روگردن او .زن بشــقاب
را کنــار بقیــه میگــذارد و میآیــد تــوی آشــپزخانه .ماگــش را
برم ـیدارد و میگویــد« :بــه ســامتی دوســتای خوبــم».
بابــک هــم بــه لیــوان زن میزنــد و یــک قلــپ مینوشــد .زن
لیوانــش را تــا نصفــه مینوشــد و میگویــد« :آخ! بابکجــون
از تــوی کابینــت پشــت ســرت یــه بســته پســته بیــار .اونــی کــه
ســرش بــازه رو بیــار».
خــودش هــم مـیرود ســمت یخچــال .بابــک د ِر کابینــت را
بــاز میکنــد و کیس ـهی ســلفونیِ پســته را برم ـیدارد.
«بیــارش ،یــه ظــرف بــدم کــه بریــزی تــوش .پســر! تــو
کــه هنــوز مزههــا رو درســت نکــردی .چیپســت کــو؟ ماســتت
کــو؟»
زن د ِر کوچــک و یکلتــیِ بــاالی هــود را بــاز میکنــد.
روی نــوک پنجــه میایســتد و کمــر و پهلویــش از زیــر تــاپ
بیــرون میزنــد .بابــک تکیــه میدهــد بــه میــز نوشــگاه و
تماشــایش میکنــد.
«بیا این کاسه بلوری رو بده من .دستم نمیرسه».
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بابــک جلــو مــیرود و کنــار زن میایســتد .زن از جایــش
تــکان نمیخــورد .بابــک دســت دراز میکنــد و کاســه را
پاییــن مــیآورد.
«حاال پستهها رو بریز توش».
زن بــا ناخــن شســت پایــش ،ســاق لخــت آن یکــی پایــش
را میخارانــد .کیســهفریزر پــر از ورقههــای کالبــاس را هــم
بــر م ـیدارد و بــا شیش ـهی خیــار شــور میگــذارد جلــو بابــک.
کیســهی پســته را برمیگردانــد تــوی کاســه .زن کاســه را
برمــیدارد و از آشــپزخانه کــه بیــرون مــیرود ،میگویــد:
«عزیــزم در خیارشــورو بــاز کــن ،یــه خــورده بریــز تــو یــه
کاســه .کاســه هــم تــو ســبد ظرفاســت».
بابــک نگاهــی بــه ســروگردن زن میکنــد و شیشــه خیــار
شــور را بــاز میکنــد .زن کاســه پســته را کنــار تکههــای مــرغ
میگــذارد و برمیگــردد تــوی آشــپزخانه و میگویــد:
«فکر کنم دیگه همه چی جوره».
«اگــه میشــه مژگانــو بیــدارش کنیــم .دیــرش میشــه.
خــوب نیســت دیــر بــره خونــه».
«عزیــز مــن ،آقاپسـ ِر گل! تــازه ســاعت هشــته .بــذار یهکــم
اســتراحت کنــه .نهایتــش زنــگ میزنــی خونهشــون ،میگــی
باهــم اومدیــن خونـهی یکــی از دوســتاش».
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«آخه من که نمیتونم زنگ بزنم .نمیدونن با منه».
«خب حاال .خودش که بیدار شد زنگ میزنه».
بابــک ســاعتمچیاش را نــگاه میکنــد و میگویــد« :یــه
ربــع بــه نُهئــه».
«چه غمی داری؟ تازه سر شب جووناست».
زن ظرفــی برمــیدارد و زیــر یخســاز یخچــال میگیــرد.
ظــرف پــ ِر یــخ را بــا بطــری نوشــابه برمــیدارد و میگویــد:
«خیلهخــب ،اینــارو ببــر ســر میــز .مــن چیپــس و ماســتو
مــیآرم».
«میخواین کالباسو بچینم تو بشقاب؟»
زن بــا چیپــس و ماســت از آشــپزخانه بیــرون مــیرود
و میگویــد« :آره .باالخــره داری تعارفــو مــیذاری کنــار.
بشــقاب همونجاســت .مــن دیگــه میشــینم».
دســتهای کالبــاس از تــوی کیســهفریز درمــیآورد و
دســتهای تــوی بشــقاب میگــذارد .از آشــپزخانه کــه بیــرون
میآیــد ،نگاهــی هــم بــه راهــر ِو تاریــک میانــدازد.
ِ
دیرینکمــون جــا
«آخآخ ...اصــل کاری یــادت رفــت.
مونــد».
«االن میآرم».
دم درآشــپزخانه ،دوبــاره نگاهــی بــه راهــروی تاریــک
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میکنــد .بطــری آبســولوت را برم ـیدارد برمیگــردد ســر میــز،
روبــروی زن مینشــیند .نگاهــش مــیرود روی قــاب عکــس.
زن تکــهای کالبــاس تــوی دهانــش میگــذارد و میگویــد:
«اســمش یاســمنه».
بابک یکهو رویش را طرف زن میکند.
«اینقدر باحاله! حاال میآد میبینیش».
بابــک روی صندلــی ســیخ میشــود و میگویــد« :مگــه
قــراره بیــاد اینجــا؟»
زن لیوانــش را بــاال میبــرد و دو قلــپ مینوشــد .بــا خنــده
ابروهــاش را بــاال میانــدازد و میگویــد:
«وقتــی رفتــی بــه مــژگان ســر بزنــی ،بهــش زنــگ زدم .اون
آمــادهس بــرا ایــن جــور مهمونیــا .خوشــت اومــد؟»
بابــک هــم از لیوانــش مینوشــد و ســیگاری روشــن
میکنــد .
«دور هــم یــه پارتــی کوچیــک میگیریــم .تــو هــم دیگــه
ِ
مــات عکســش نمیشــی .االن خــودش حاضــرو
ایــن قــدر
آمــاده مــیآد».
«خیلــی دیــر میشــه تــا بیــاد .فکــر نمیکنــم تــا اون موقــع
مــا بمونیــم».
«نــه بابــا .تــو همیــن بــرج میشــینه .واحــدش پنــج طبقــه
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باالتــره ،یــه آسانســور دربســت میگیــره و مــیآد».
غــش غــش میخنــدد و موهایــش را از جلــو صورتــش
جمــع میکنــد پشــت گوشــش.
«اتفاقاً تنها بود .شوهرش س ِر فیلمبرداریه».
«شوهرش فیلمبرداره؟»
«عــکاس سینماســت .بهــش گفتــم یــه نفــر عکســتو اینجــا
دیــده ،کلــی عاشــقت شــده».
زن چشــمکی میزنــد و تــه مانــده لیوانــش را ســر میکشــد.
بابــک لبخنــد میزنــد و لیوانــش تــا آخــر ســر میکشــد.
«االن دیگــه پیــداش میشــه .پــس تــو کــه هنــوز پیکهــا
رو پــر نکــردی .چــه ســاقییی هســتی؟»
«االن میریزم».
«پس ِ
پیک خودت کو؟»
«من همین آبجو بسمه».
«بلنــد شــو پســر بــرا خــوت یــه پیــک بیــار .یاســی ایــن حرفــا
حالیــش نیســت .بایــد پابهپــاش بخــوری .لــوس نشــو».
ِ
پیــک زن را لببهلــب پــر میکنــد و میگویــد« :آخــه
نمیخــوام زیــاد بخــورم».
«ناراحــت میشــمهــا .دو تــا پیــک کــه کاریــت نمیکنــه
نُنُــر».
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بابــک از پشــت میــز بلنــد میشــود و میــز نوشــگاه را دور
میزنــد .نگاهــی بــه راهــروی تاریــک میکنــد و از تــوی
کابینــت پیکــی برمــیدارد و برمیگــردد ســر میــز .ســر پایــی
پیکــش را تــا نصفــه پــر میکنــد .زن پ ِیکــش را بــاال میبــرد و
میگویــد« :بهســامتی کــی؟»
ِ
«عکس روی دیوار».
هــر دو مینوشــند .زن لنگــهی ابرویــش بــاال رفتــه اســت.
بابــک صورتــش چیــن میافتــد و چیپــس را تــوی ماســت
میزنــد و میخــورد.
«دیگه من تعارف نمیکنم ،شروع کن تا سرد نشده».
«چشم .میخواین صبر کنیم دوستتون هم بیاد؟»
َ
«ا ُ ِکــی! اگــه گشــنهت نیســت میتونیــم صبــر کنیــم .ولــی
مــن یــه ناخنکــی میزنــم .چــون نهــار نخــوردم .تــو چــرا ســر
پایــی! بشــین».
بابــک ســاعتش را نــگاه میکنــد و مینشــیند ســرجایش
روبــروی قابعکــس.
«یاســی طــراح لباســه .طراحــی هم ـهی لباســامو اون کــرده.
کارش حــرف نــداره .هــر چنــد وقــت یهبــار تــو خون ـهش شــو
م ـیذاره».
«طراحی لباس یا پارچه؟»

برج 84

«لباس».
«یه چیزی برام عجیبه».
«چی عزیز؟»
«این عکس دوستتون».
«کثافت خیلی خوش عکسه».
«نــه ...چــرا سیاهوســفیده .اگــه رنگــی بــود شــاهکار
میشــد » .
«ســلیقهی پیمانــه .شــوهرش عــکاس خوشفکریــه .البتــه
عکــس سیاهوســفید هــم بــد نیســت .مــن کــه اینجــوری خیلــی
خوشــم م ـیآد .البتــه رنگــیِ زنــدهش رو هــر روز میبینــم».
هــر دو میخندنــد .زن بــه پیکــش اشــاره میکنــد و
میگویــد« :بریــز ...یاســی بیــاد مهلــت نمــیده هــا».
بابــک پیکــش را پــر میکنــد و قبــل از اینکــه بطــری را
روی میــز برگردانــد ،زن میگویــد« :بــرای خودتــم بریــز،
لــوس نشــو .وگرنــه بــه مــژگان میگــم او ِل کاری فکــر یــه زن
دیگها یهــا!»
بابــک پیــک خــودش را هــم تــا نصفــه پــر میکنــد .زن
بلنــد میشــود و از روی میــ ِز شیشــهای وســط ســالن بســتهی
ســیگار و فنــدک و زیرســیگاری را مــیآورد.
«حواسم رفت به یارو غذاییه .سیگاره همهش سوخت».
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پاکــت مارلبــور ِو ســفید را جلــو بابــک میگیــرد .بابــک
یکــی برمــیدارد و دســت میکنــد تــوی جیــب شــلوارش.
زن برایــش فنــدک میزنــد .ســرش را جلــو میبــرد و نــوک
ســیگار را روی آتــش میگیــرد .همزمــان یــک دســتش هــم
جلــو مــیرود انگشــتان زن را لمــس میکنــد.
«یاســی زن راحتیــه .حــاال مــیآد میبینیــش .انــگار چنــد
ســاله کــه میشناســیش».
«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 بههــم گیــر بــدن».
«چند وقته که باهم دوستین؟»
زن تهمانــدهی پیکــش را مینوشــد و پکــی بــه ســیگارش
میزنــد و میگویــد« :هفــت ســال یــا هشــت ســال .تــو
فیسبــوک پیــداش کــردم».
«جالبــه .منــو مــژگان هــم اولــش تــو فیسبــوک آشــنا
شــدیم بعــدش فهمیدیــم تــو یــه دانشــگاهیمو همرشــتهایم».
بابــک نگاهــی بــه زن میکنــد و تکیــه میدهــد بــه صندلــی.
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دســت میکشــد بــه موهــاش .زن ســیگار میکشــد و ســکوت
کــرده اســت .صــدای زنــگ بلنــد میشــود .زن پــا میشــود.
«خودشه».
بابــک ســرپا میشــود و بــه عکــس نگاهــی میانــدازد .زن
نزدیــک در کــه میرســد بــا صــدای بلنــد میگویــد« :قربونــش
بــرم مــن».
بابــک از پشــت خیــره میشــود بــه تنوبــدن زن .بعــد
ســمت راهــر ِو کنــار آشــپزخانه را نــگاه میکنــد .صــدای جیــغ و
خنــدهی هــر دوشــان بلنــد میشــود .زنهــا روبوســی میکننــد.
یاســمن مانتــ ِو ســفید کوتــاه و شــلوار صورتیرنگــی تنــش
اســت و دکمههــای مانتــو را بــاز گذاشــته .قــدش از زن بلندتــر
اســت و صندلهــای پاشــنهبلند نوکتیــزی هــم پایــش اســت.
بابــک یکــی دو قــدم بــه طرفشــان مــیرود .زن بــه بابــک
اشــاره میکنــد و میگویــد« :ایشــون بابــک خــان هســتن».
یاســمن میخنــدد و روســری مشــکیاش را از ســرش
میکشــد و میگویــد:
«بابی بهتره .نه؟»
«آره .همون بابی خوبه».
زن دســت میانــدازد دور کمــر یاســمن و او را میچســباند
بــه خــودش.
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«این خانومخوشگله هم یاسمنه».
یاســمن جلــو میآیــد و گردنــش را کــج میکنــد.
موهایــش میریــزد یــکور صورتــش و دســتش را طــرف
بابــک دراز میکنــد و میگویــد« :حــال تــون خوبــه آقــا؟»
بــا بابــک دســت میدهــد و نزدیکتــر م ـیرود .صورتــش
را جلــو مــیآورد .بابــک از جایــش تــکان نمیخــورد .فقــط
کمروســر و گردنــش را جلــو میبــرد و بــا یاســمن روبوســی
میکنــد .زن ســر میــز مینشــیند و میگویــد« :یاســیجون
چــی میخــوری؟ پیــش پــای تــو ،منــو بابــی دوتــا شــات
آبســولوت خوردیــم».
یاســمن چنــگ میانــدازد زیــر موهــاش و پخششــان
میکنــد .بابــک هــم برمیگــردد و ســر جایــش مینشــیند.
«من همهچی میخورم».
مانتو و روسری را میاندازد روی کاناپه قرمز.
«پس تا س ِر پایی ،یه پیک برای خودت بیار عزیزم».
بابــک ســیگارش را از تــوی زیرســیگاری برمــیدارد و
پــک میزنــد .یاســمن از تــوی آشــپزخانه میگویــد« :آخ!
یــادم رفــت اون ژورنالــو بــرات بیــارم .یکــی از دوســتای الدن
از آلمــان آورده .ســارا ،اینقــدر لباســاش محشــره کــه حــرف
نــداره».
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«لباس شب؟»
تودامنــت ،یــادم
ـر ِو ک 
«آره دیگــه .حــاال اومــدی بــرای پُـ ُ
بنــداز بهــت بــدم».
«پــر کــن بابــی! ب ـیکار نشــین .ایــن بابــک خیلــی تعارفیــه.
ولــی امشــب درســتش میکنــم».
یاســمن از آشــپزخانه بیــرون میآیــد و روی صندلــی کنــار
بابــک مینشــیند .تــاپ لیموییرنگــی تنــش کــرده و چــاک
یقــهاش تــا برجســتگی پســتانهاش بــاز اســت .پیکــش را
میگــذارد روی میــز و زل میزنــد بــه غذاهــا .بابــک بطــری
را برمــیدارد و پ ِ
ِیــک ســارا و یاســمن را پــر میکنــد .تکیــه
میدهــد و عکــس یاســمن را تماشــا میکنــد.
«پس چرا دوباره مال خودتو خالی گذاشتی؟»
«آخه من دوتا خوردم ،زیادیم میشه».
یاســمن زیــر پســتانش را میخارانــد و میگویــد« :هم ـهش
دوتــا بابــی جــان؟»
«تعارف میکنه .سر هر پیکش باید چونه بزنه».
بابک پیک خودش را هم تا لب پُر میکند.
«پیمان حالش چطوره یاسی؟»
بابــک بــه یاســمن نــگاه میکنــد و زل میزنــد بــه ناخــن
انگشــتاش کــه فِرِنچشــان کــرده اســت.
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«بــد نیســت .مثــل همیشــه .تــو چــی شــده امشــب پارتــی
دادی؟»
«از صدقهســری ایــن دوتــا .اگــه بــه تیــپ هــم نمــیزدن،
االن از مهمونــی خبــری نبــود».
یاســمن ســرش را میچرخانــد ســمت بابــک و میگویــد:
«دو نفــر یعنــی کیــا؟»
«ایشــون بــا دوستدخترشــون .البتــه همســر آیندهشــون،
مژگانخانــم».
یاســمن بنــد ســفیدرنگ ســینهبن ِد زیــر تاپــش را روی
شــانهاش جابهجــا میکنــد و بــه بابــک نــگاه میکنــد.
«فع ً
ال پیکها رو بریم باال تا بقیه شو بعدا ً بگم برات».
ِ
پیــک یاســمن میزنــد .بابــک هــم
ســارا پیکــش را بــه
پیکــش را بــاال م ـیآورد و هــر ســه مینوشــند .یاســمن لبانــش
را جمــع میکنــد و میگویــد« :حــاال ایــن مژگانخانــوم
کجاســت؟»
«بردمش توی اتاق استراحت کنه».
«وا! خب بیدارش کن بیاد پیشمون».
«حالــش بــده .بایــد اســتراحت کنــه .دم عصــری توی پاســاژ
دم عکاســیِ آرمِــن غشوضعــف کــرد .حالــش هــم زیــاد
جالــب نیســت ...روزاش قرمــزه ...یــه مُســکن دادم تــا بخوابــه».
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یاســمن باخنــد ه بــه بابــک نــگاه میکنــد .بابــک ســرش را
پاییــن میگیــرد و بــه میــز خیــره میشــود.
«ایــن آقــای تعارفــی کــه میبینــی االن ســاکت نشســته،
حالشــو بــد کــرد .بابــک چــرا پــر نمیکنــی؟»
یاســمن برگــهی کالباســی برمــیدارد و ســهتکه میکنــد.
یکپــرش را طــرف ســارا میبــرد و تــوی دهانــش میگــذارد.
بابــک کــه میخواهــد چیپــس تــوی ماســت فــرو کنــد ،یاســمن
یــک تکــه هــم جلــو دهــان او میگیــرد .بابــک دســت میبــرد
تــا کالبــاس را بگیــرد.
«نه ،خودم ...دستام تمیزه بابیجان».
«بــا یاســی نمیتونــی تعــارف کنــی .بایــد خــودش بــذاره
دهنــت».
ســارا خــودش پقــی میخنــدد و یاســمن هــم لبــش را
گاز میگیــرد و میخنــدد .برگــهی کالبــاس را تــوی دهــان
نصفهونیمهبــاز بابــک میگــذارد .آخــری را هــم خــودش
میخــورد.
«دست شما درد نکنه».
«وای! دست خودت درد نکنه».
هــر دو زن دوبــاره باهــم میخندنــد .بابــک پیکهــا
را دوبــاره پــر میکنــد .مــال خــودش را هــم پــر میکنــد.
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ســهتایی پیکهــا را بــاال میبرنــد و یاســمن رو میکنــد بــه
بابــک و میگویــد« :بهســامتی».
بابــک پیکــش را بــاال مـیآورد و بــه پ ِیــک آن دو میزنــد.
ســارا پیکــش را تــا تــه مینوشــد و تکـهای چیپــس تــوی ماســت
فــرو میکنــد و میگیــرد جلــو دهــان یاســمن .یکــی هــم جلــو
دهــان بابــک میگیــرد.
«باز کن .از دست خانوما مزه خوردن نعمته».
بابــک دهانــش را بــاز میکنــد و چیپــس را گاز میزنــد.
پاهایــش را زیــر میــز جمــع میکنــد .پایــش بــه پــای یاســمن
میخــورد و نگاهــش میکنــد .تکیــه میدهــد و چشــمش
م ـیرود ســمت عکــس یاســمن.
«خب ،سارا دیگه تعریف کن ،چه خبر؟»
ســارا تکـهای کنتاکــی جلــو دهانــش گرفتــه و بــا دهــان پــر
میگویــد « :دیــروز عصــر رفتــم حراجیــه کــه گفتــی .شــلوغ
بــود نرفتــم تــوش .از پشــت ویتریــن یــه نگاهــی کــردم .جنســاش
بــد نیســت .ولــی بیشــترش تیناِیجریــه».
«بایــد میرفتــی جنســای توشــو میدیــدی .اون همیشــه
شــلوغه .بایــد زود بــری چــون جنســای خوبشــو همــون چنــد
روز اول میبــرن».
«حــاال شــاید فــردا دوبــاره بــرم ...بابــک یــه چیــزی بــرا
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خــودت بــردار نمنــم شــروع کــن .اگــه ســرد شــده ،گرمــش
کــن».
«نه خوبه .بریزم؟»
«اوهوم .چه عجب شازده!»
بابــک پیکهــا را پــر میکنــد و رو بــه یاســمن میگویــد:
«ایــن عکستــون خیلــی خوبــه».
«مرسی آقا».
«البتــه یاسـیجون االن بهتــره .ایــن عکســش مــال یکــی دو
ســال پیشــه».
«خــودم فکــر میکنــم االن الغــر شــدم .صورتــم تــوی
عکــس زیــادی پُــره».
«فکر کنم االن الغرتر شدین».
«قربون دهنت .همه میگن چاق شدم».
«کــی؟ حتم ـاً پیمــان میگــه؟ اونــو ول کــن .اون بــه منــم
میگــه چاقــی .نیســت خــودش خیلــی ریزهپیــزهس!»
«نه بابا .اص ً
ال توی این مودا نیست».
ســارا پیکــش را بــاال میبــرد و میگویــد« :بهســامتیِ
عــروس خانــوم و آقابابــک شــاهدوماد!»
بابــک هــم همــراه یاســمن پیکــش را بــاال م ـیآورد و هــر
ســه باهــم مینوشــند.
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«ساراخانوم میشه از سیگارای شما بردارم؟»
«بردار .یه بُکس دارم تو خونه».
بابــک پاکــت مارلبــورو را از جلــو ســارا برمــیدارد و
یکــی بیــرون میکشــد .یاســمن ســرش را نزدیکــش میبــرد و
میگویــد« :یکــی هــم بذارگوشــهی ِ
لــب مــن».
بابــک همیــن کار را میکنــد و نگاهــی بــه صــورت ســفید
و کشــیدهی یاســمن میانــدازد و فنــدک میزنــد .یاســمن
بــا گوشــهی لبــش فیلتــر ســیگار را گرفتــه و انگشــتهاش را
میگــذارد روی دســت بابــک و ســیگارش را روشــن میکنــد.
«شــروع کنیــن دیگــه .ســرد شــد غــذا .یاســی شــروع کــن.
بابــی بیــکار نشــین .ســرد شــد».
ی برم ـیدارد و بــه دنــدان میگیــرد.
یاســمن تک ـهای کنتاک ـ 
بابــک هــم شــروع میکنــد بــه خــوردن .از پیتــزا شــروع
میکنــد.
«غذاهاش خوبه یاسی ،نه؟»
«از کجا گرفتی؟»
«تــوی برجــه .تــازه بــاز شــده .بغــلِ اون عطرفروشــیه کــه
رفتیــم بــرای تولــد پیمــان ادکلــن خریــدی».
«تــا حــاال ازش نگرفتــم .مــن هنــوز از همــون رســتورا ِن طــا
غــذا میگیــرم .اگــه یهموقــع هــوس ســاندویچ و پیتــزا کنــم،
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زنــگ میزنــم پیتــزا بــرج».
«یهبــار ازش بگیــر .عالیــه .میبینــی مرغاشــو ...کنتاکیــش
حــرف نــداره .یــادم باشــه لیســت غذاهاشــو بهــت بــدم».
یاسمن با دهان پر میگوید« :پس خودت چی؟»
ســارا تک ـهای کنتاکــی را برم ـیدارد و میگویــد« :مــن کــه
فقــط کنتاکــی ازش میگیــرم».
یاســمن رو بــه بابــک میکنــد و میگویــد« :خــب بابــی،
چــی کارهای؟ کجایــی؟»
«فعــ ً
ا کــه بــیکار .تــازه دانشــگاهم تمــوم شــده .هنــوز
پایاننامــهی المصــب رو هــم تمــوم نکــردهم».
«پــس پــر کــن کــه فعـ ً
ا ســاقی خوبــی هســتی .پایاننامـهت
امشــب تمومه».
ســارا پقــی میکنــد و بــا دهــان پــر میخنــدد .اشــک تــوی
ِ
عــرق پیشــانیاش را بــا
چشــمهاش جمــع میشــود .بابــک
دســت پــاک میکنــد و رو بــه ســارا میگویــد« :پــر کنــم؟»
ســارا پ ِیکــش را جلــو ُســر میدهــد .بابــک هــر ســه را پــر
میکنــد و پیــک ِ خــودش را بــاال مــیآورد و میگویــد:
«بهسالمتیِ عکس یاسمنخانوم».
زنهــا از خنــده ریســه میرونــد و پیکشــان را جفتــی بــه
پیــک بابــک میزننــد .بابــک پکــی بــه ســیگارش میزنــد و
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میگویــد« :مشــروبخورهای قَــدَ ری هســتینا .ایــول».
«کجاشــو دیــدی! فکــر کــردی مــا هــم مژگانیــم کــه
همــهش غشوضعــف کنیــم».
یاســمن روبــه ســارا ابروهــاش را بــاال میانــدازد و بــا خنــده
میگویــد« :اِوا ســارا!خــاک بــر ســرت نکنــن».
«بابک دیگه از خودمونه .مگه نه بابیخان؟»
بابــک دود ســیگار را بیــرون میدهــد و میگویــد« :چــرا
کــه نــه .االن دختــرا همهشــون نازنــازیاَن».
ســارا رو بــه یاســمن ابرویــی میانــدازد و بــا ســر بــه
بابــک اشــاره میکنــد و میگویــد« :دیــدی! از اون بچــه
مشتیها ســت » .
بابــک دکم ـهی باالیــی پیراهنــش را بــاز میکنــد و فــوت
میکنــد تــوش.
«بده یاسی فوت کنه ،اگه گرمته».
«ســارا خربــازی االن در نیــار .خوبــه چهارتــا پیــک
خــوردی هــا».
بابــک پیکهــا را پــر میکنــد .ســارا میگویــد« :آخجــون!
دیگــه راه افتادی».
«ســارا خیلــی میخــوری هــا .بســه .مشــروبم داری
میخــوری ،مثــ ً
ا رژیــم گرفتــی؟!»
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«چیزی نخوردم .همهش دو تا تیکه مرغ».
بابــک پیکــش را بــاال گرفتــه و بــه یاســمن نــگاه میکنــد.
یاســمن هــم پیکــش را برمــیدارد و بــه پیــک بابــک میزنــد
و هــر دو مینوشــند .ســارا بــا دهــان پــر میگویــد« :دوتایــی؟
تکخــورا .پــس مــن چــی؟»
«یکی دیگه هم میریزم بهسالمتی تو میخوریم».
«اول یــه زحمــت بکــش از تــوی یخچــال یــه آبمعدنــی
بــرام بیــار .یهــو عطــش گرفتــم».
بابــک از پشــت میــز بلنــد میشــود و لحظــهای تلوتلــو
میخــورد و پشــتی صندلــی را میگیــرد .مــیرود تــوی
آشــپزخانه .صــدای خنــدهی دو زن درمیآیــد .یاســمن
میگو یــد :
«مستیت تو حلقم .بگیر منو».
«نه .پام گیر کرد به فرش».
سارا با خندهی بلندی میگوید:
«برو کلک .کف پارکته .فرشم کجا بود».
بابــک بــا بطــری آب از تــوی آشــپزخانه بیــرون میآیــد.
سرســری نگاهــی بــه تاریکــی راهــرو میکنــد و برمیگــردد
ســر میــز .یاســمن میگویــد:
«سارا ،غذای این دختره رو نمیبری براش؟»
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بابــک بطــری آب را روی میــز میگــذارد و دوبــاره برمــی
گــردد ســمت آشــپزخانه.
«لیوان یادم رفت».
«حتماً اینم به خاطر فرش بود».
«نه یاسیجون ،حواسش رفت به عکس تو».
بابــک بــا لیــوان برمیگــردد ســر میــز .پیکهــا را پــر
میکنــد .پیــک یاســمن لبریــز میشــود .ســارا میگویــد« :آی
قربــون پســر .بــرا یاســی فقــط سفارشــی میریــزی  ،هــا؟»
پیکهــا را کــه پاییــن میآورنــد ،یاســمن انگشــتش را
تــوی ماســت فــرو میکنــد و میبــرد طــرف دهــان ســارا .ســارا
انگشــت ماســتی را َمــک میزنــد و میگویــد« :یکــی دیگــه
عشــقم».
بابــک تکیــه میدهــد بــه صندلــی و چشــمهاش را
میبنــد د .
«بابک یه وقت فکر نکنی ما بیکالسیم ها».
بابــک یکهــو چش ـمهاش را بــاز میکنــد و رو بــه یاســمن
نیشــش بــاز میشــود.
«یاســی چــرا نمیخــوری؟ مگــه بابــی نگفــت الغــر
شــدی؟»
هــر دو میخندنــد و بــه بابــک نــگاه میکننــد .بابــک
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بســتهی ســیگار را برم ـیدارد و دو نــخ بیــرون میکشــد .یکــی
الی لبهــاش میگــذارد و یکــی هــم بــه یاســمن تعــارف
میکنــد .یاســمن ســرش را جلــو م ـیآورد و بابــک ســیگار را
الی لبهــاش جــا میدهــد .برایــش فنــدک میزنــد و یاســمن
ســیگارش را روشــن میکنــد .دود را پایینــی فــوت میکنــد و
میگویــد« :مرســی عزیــزم».
بابــک برشــی پیتــزا برمـیدارد و گاز میزنــد .یاســمن پــک
میزنــد و روبهســارا میگویــد:
«دلم رقص میخواد».
«آره .راست میگی .یه تانگ ِو مشتی».
ســارا بلنــد میشــود و از پشــت یاســمن رد میشــود و
مـیرود طــرف راهــر ِو کنــار آشــپزخانه .یاســمن تکیــه میدهــد
و چشــمهاش را میبنــدد .بابــک ســیگار میکشــد و عکــس
را تماشــا میکنــد.
«تانگو بلدی؟»
بابــک روی میــز قــوز میکنــد و میگویــد« :نــه .بلــد
نیســتم».
یاســمن ســرش را نزدیــک صــورت بابــک میبــرد و
میگویــد« :پــس چــی بلــدی آقاپســر؟»
بابــک روی موهــاش دســت میکشــد و میگویــد:
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«خــب ...کارای دیگــه بلــدم».
یاســمن یکهــو بلنــد میخنــدد و ضربـهای بــه دســت بابــک
میزنــد و میگویــد:
«نــه ...معلومــه حســابی داغــی .ایــن دیگــه بــه فــرش ربطــی
نــداره».
«آره ...شاید».
«بلــدی یــه نفــرو اونقــدر فشــار بــدی کــه نفســش بنــد
بیــاد؟»
بابــک خیــره نــگاهِ یاســمن میکنــد و دســتش را میگــذارد
روی انگشــتهاش و میگویــد:
«من محکم فشار میدمها .نمیترسی؟»
«از هیچیش نمیترسم».
بابــک انگشــتهاش را روی دســت یاســمن حرکــت
میدهــد و تــا روی ســاعدش بــاال مــیآورد .ســارا از تــوی
راهــرو بیــرون میآیــد و بــا ســی ِ
دی تــوی دســتش مــیرود
طــرف دســتگاه پخــش گوشـهی ســالن ،کنــار پنجرههــا .بابــک
خیــره مانــده تــو چش ـمهای یاســمن .یاســمن ســیگار میکشــد
و چشــمهاش را بســته اســت .بعــد یکهــو پقــی میخنــدد و
خــودش را عقــب میکشــد.
«ســارا ،بــا ایــن گلپســر چ ـیکار کنــم؟ ...بهــش میگــم
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بلــدی آدمــو فشــار بــدی کــه نفســش بنــد بیــاد ،میگــه
نمیترســی؟»
ســارا میآیــد طــرف میــز و میگویــد« :بابــی عاشــق
عکســت شــده دیوونــه ،نــه خــودت».
بابــک بــا تکــه خمیرپیتــزای جلــ ِو دســتش ور مــیرود و
ســیگار میکشــد .ســارا از پشــت ســرش کــه رد میشــود،
شــانههاش را دســتی میکشــد .یاســمن ســیگارش را خامــوش
میکنــد و میگویــد« :بابیجــون پــر کــن .بیــکار نشــین».
صــدای موســیقی آرامــی ســالن را پــر میکنــد .یاســمن
دســتهاش را تــوی هــوا تــکان میدهــد و بلنــد میشــود و
میآیــد پشــت صندلــی بابــک میایســتد .شــانههای بابــک
را میگیــرد و میمالــد .بابــک پیکهــا را پــر میکنــد.
یاســمن از پشــت ،ســرش را نزدیــک گــوش بابــک میبــرد و
میگویــد« :مــال منــو پــ ِر پــر کــن آقاپســر».
دســتش را تــا روی ســینهی بابــک پاییــن م ـیآورد و بعــد
پیکــش را برمــیدارد و میگویــد« :بهســامتیِ یــه رقــص
مشــتی».
از پیکــش مینوشــد .ســارا بــا ضــرب موســیقی ســرش
را پاییــن گرفتــه و چپوراســت تکانــش میدهــد .یاســمن
زیربغــل بابــک را میگیــرد و میگویــد« :بابــی بلنــد شــو.
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دوســت دارم برقصــم».
بابــک بلنــد میشــود و بــه ســیگارش پــک عمیقــی میزنــد
و میگــذاردش تــوی زیرســیگاری .یاســمن وســط ســالن،
ســیگاربهلب دســتهاش را از هــم بــاز کــرده و کمــرش را
تــکان میدهــد .بابــک دســتهاش را میگیــرد .هــر دو باهــم
خودشــان را میجنباننــد .ســارا دســتش را بــا ســیگار گرفتــه
بــاالی ســرش و تکانتــکان میدهــد و میخنــدد.
«ساراجون ،نور اینجا خیلی زیاده».
ســارا بلنــد میشــود و آبــاژور و چراغهــای ســقف را
خامــوش میکنــد .از آشــپزخانه نــور کمــی افتــاده تــوی
پذیرایــی .یاســمن از آغــوش بابــک جــدا میشــود و میگویــد:
«بــذار ایــن ســیگار رو خامــوش کنــم .اذیتــم میکنــه».
مـیرود ســر میــز نهارخــوری .بابــک دوروبــرش را نگاهــی
میکنــد و رو میکنــد طــرف ســارا .تــوی سایهروشــن ســالن
روی صندلــی نشســته و ســرش را نرمنــرم چــپ و راســت تــکان
میدهــد .آشــپزخانه کامــ ً
ا تاریــک اســت .یاســمن میآیــد
و دســتهاش را میگیــرد .ســرش را یــکوری میگــذارد
روی شــانهی بابــک و چشــمهاش را میبنــدد .دوتایــی پــا
برمیدارنــد و چــرخ میزننــد .ســارا از پشــت میــز بلنــد
میشــود و از کنارشــان رد میشــود .بابــک بــه ســمتی کــه
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ســارا نشســته بــود ،نــگاه میکنــد و بعــد بــه دوروبــرش چشــم
میگردانــد« .ســارا کجــا رفــت؟ تنهــا موندیــم».
یاســمن میخنــدد و پیشــانیاش را روی شــانهی بابــک
میگــذارد و میگویــد:
«حتماً رفته ج ُوینت بیاره عزیزم .کاش داشته باشه».
«جوینت میکشی؟»
یاســمن ســرش را کــه بــاال مــیآورد ،موهــاش میریزنــد
روی صورتــش.
«آره آقــای عزیــز .اینــم میکشــم ...چــه بــوی خوبــی میــاد
ازت».
میخنــدد و چشــمهاش را میبنــدد .صورتــش را بــه
صــورت بابــک فشــار میدهــد.
«االن از عکست خیلی قشنگتری».
«خب بلی ...دوست داری؟»
«اون اول کــه اومــدم عکســتو دیــدم ،بــاور نمیکــردم
باهــات برقصــم».
«بــذار یــه خــورده فشــارت بــدم تــا بــاور کنــی ...تــواَم بــرو
عکســمو فشــار بــده ...منــو بایــد یکــی دیگــه فشــار بــده»...
موهــاش یــکور صورتــش را پوشــاندهاند و زیــر
چشــمهاش دانههــای عــرق نشســته اســت .دســتش را
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میانــدازد پشــت گــردن بابــک و خــودش را میچســباند
بهــش .ســرش را پاییــن میانــدازد و میگویــد« :دوســت دارم
ســرمو بــذارم روی شــونههات».
«خب بذار عزیزم».
«دوست دارم اول تو بغلم کنی».
«خب االن توی بغلمی دیگه».
«نــه .بغــل درستوحســابی .نفســم بنــد بیــاد و حالــم جــا
بیــاد .بلــدی؟»
بابــک یاســمن را بیشــتر میچســبد و دســتش را
درستوحســابی میانــدازد دور کمــرش .صورتــش مــیرود
الی موهــای یاســمن و بغلــش میکنــد .یاســمن هــم دســتش
را دور کمــ ِر او میانــدازد و چشــمهاش را میبنــدد .بابــک
زل میزنــد بــه صورتــش .موهــای یاســمن روی چشــم و
لبودهانــش را پوشــانده اســت .خیــره میشــوند بههــم.
تکانهاشــان دیگــر بــا ضــرب موســیقی نیســت .یکجــا
ایســتادهاند و فقــط باالتنهشــان را حرکــت میدهنــد.
«بابیجونم ،چرا میلرزی اینقدر؟ سردته؟»
«نه .چیزی نیست ...دستمو از تو بذارم روشون؟»
یاســمن ســیخ میایســتد و بــه چشــمهای بابــک زل
میزنــد و میگویــد« :آروم بــاش عزیــزم .آروم ...دوســت
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نــدارم عصبــی باشــی».
خــودش را تــوی بغــل بابــک فشــار میدهــد و دســتش
را میانــدازد دور کمــرش .بابــک لبهــاش را میچســباند
روی گــردن یاســمن و میبوســدش .انگشــتهای یاســمن از
پشــت ،لبــاس بابــک را چنــگ میزننــد وگونههــاش را بــه
ِ
صــورت او میچســباند .آهِ یواشــی میکشــد و زبانــش را
ِ
پشــتهم گونههــاش را
روی گــوش بابــک میمالــد .بابــک

میبوســد و زانوهــاش را خــم میکنــد .لبــش را بــه لبهــای
یاســمن میچســباند و پشــت گردنــش را میگیــرد .ســارا از
تــوی راهــر ِو کنــار آشــپزخانه بیــرون میآیــد .از کنارشــان رد
میشــود مینشــیند روی صندلــی ،پشــت بــه آن دو .بابــک
خــودش را عقــب میکشــد و میگویــد:
«سارا خوبی تو؟»
«اوهوم ...خوبم عزیزم».
موســیقی جدیــدی شــروع میشــود .یاســمن چش ـمهاش را
بــاز میکنــد و روب ـه ســارا میگویــد:
«حالت بهم خورد؟»
«نه .صورتمو آب زدم .شما راحت باشین .من خوبم».
ن و روی باســن یاســمن
بابــک دســتش را مــیآورد پاییــ 
میگــذارد .یاســمن بغلــش میکنــد و بــا آهنــگ شــروع
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میکننــد بــه تانگــو رقصیــدن .کنــار میــز شیش ـهای میایســتند و
بابــک دم گوشــش میگویــد« :کاش تنهــا بودیــم».
لبهــاش را میچســباند بــه لــب یاســمن و باســنش را از
روی شــلوارش چنــگ مــی زنــد .صــدای نالــهای از یاســمن
درمیآیــد و میگویــد:
«فشارم بده بابی ...احتیاج دارم».
بابــک پهلوهــاش را دودســتی میگیــرد و ســرش را فــرو
میکنــد تــوی ســینهی یاســمن .صــدای ســارا میگویــد« :اِوا
مژگانجــون بیــدار شــدی؟ حالــت بهتــره عزیــزم؟»
بابــک ،یاســمن را ول میکنــد و ازش فاصلــه میگیــرد.
ســرش را میچرخانــد ســمت میــز نهارخــوری .مــژگان تــوی
سایهروشــنِ نــور آشــپزخانه ،بــا موهایــی بههــم ریختــه و
مانتــوی چروکشــده کنــار میــز نوشــگاه ایســتاده و او را نــگاه
میکنــد .یاســمن یکــی دو قــدم عقــب مــیرود و مــژگان
ِ
طــرف مــژگان .زانویــش
را نــگاه میکنــد .بابــک مــیرود
میخــورد بــه گوشــهی میــز شیشــهای و ِس َ
ــکندری مــیرود.
مــژگان رو میکنــد بــه ســارا و میگویــد:
«میشه یه ماشین برام بگیرین؟»
بابــک نزدیکــش کــه میشــود ،دســتش را جلــو میبــرد
و میگویــد« :یاســی ...مــژگان ...بهتــری؟ چــه خوابــی کــردی
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عزیــزم».
مــژگان خــودش را کنــار میکشــد و میــز نهارخــوری را
نــگاه میکنــد .ســارا بلنــد میشــود و میگویــد« :بیــا اول
بشــین یــه چیــزی بخــور .دیــرت نمیشــه».
«مرســی خانــوم .دیــرم شــده ،میخــوام بــرم .ممنــون از
لطفــی کــه کردیــن».
«آخــه عزیــزم شــام گرفتــم .آژانــس نزدیکــه .بیــا شــام
بخــور بعــدش زنــگ میزنــم».
بابــک دوبــاره مــیرود نزدیکــش و میگویــد« :مــژگان
اگــه بهتــری بیــا شــام بخــور .بعــدش میریــم دیگــه.هــا؟»
«شما حرف نزن لطفاً».
بابــک ســاعت مچــیاش را نــگاه میکنــد و میگویــد:
«باشــه .اگــه میخــوای میریــم».
مــژگان نگاهــش طــرف یاســمن اســت .لــم داده روی یکــی
از مبلهــای چرمــی جلــو میــز شیش ـهای و رویــش را کــرده بــه
آنهــا .ســارا دســت میانــدازد دور گــردن مــژگان و میگویــد:
«دوست منو دیدی؟ بیا آشناتون کنم».
دوتایــی میرونــد پیــش یاســمن .بابــک تکیــه میدهــد بــه
میــز نوشــگاه .یاســمن ســیخ مینشــیند و موهــاش را از جلــو
چشــمهاش میزنــد کنــار.
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«ایــن ،یاســمن دوســت منــه .البتــه همســایهم هــم هســت.
ایــن خانومخوشــگله هــم مژگانخانــوم هســتن کــه تعریفشــو
میکــردم».
یاســمن از همانجــا کــه نشســته ،دســتش را جلــو مـیآورد.
مــژگان دستبهســینه میشــود و ســارا را نــگاه میکنــد.
ِ
بندیلــک ســینهبندش را روی شــانهاش جابهجــا
یاســمن
میکنــد و میگویــد:
«معلومه که حالتون بهتر شده»...
«بله خوبم».
بعــد رو میکنــد بــه ســارا و میگویــد« :اگــه میشــه
زنــگ بزنیــد آژانــس».
«باشــه عزیــزم .میخــوای یــه زنــگ بــه خونهتــون بزنــی از
نگرانــی دربیــان؟»
«نه .احتیاجی نیست».
«باشــه .پــس تــا بــرم زنــگ بزنــم ،تــو یــه چیــزی بخــور.
آژانــس همیــن پایینــه ،زود مــیآد».
ســارا م ـیرود ســمت آشــپزخانه .مــژگان هــم برمیگــردد
دم میــز نهارخــوری و میگویــد« :کیفــم کجاســت؟»
«مگه پیش خودت نبود؟ فکر کنم بردی توی اتاق».
ســارا از تــوی آشــپزخانه میگویــد« :بابــک تــو چــرا ســر پــا
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وایســادی؟ بشین».
«نه دیگه ،منم دیرم شده .ماشین زود میآد؟»
«آره بابــا .همیــن بغــلِ برجــه .بــرو کیــف مژگانجونــو از
اتــاق بیــار .فکــر کنــم اونجــا بــود».
«مــژی بیــا بشــین .اگــه هنــوز ضعــف داری یــه چیــزی
بخــور».
«گفتــم کــه نمیخــورم .تــو کجــا میخــوای بیــای؟ بمــون
بــه مهمونیــت بــرس .مــن خــودم مـیرم».
«نه میآم .منم باید بیام دیگه».
ســارا بســتهی ســیگاری از تــوی کابینـ ِ
ـت بــاالی گاز بیــرون
مــیآورد و میگویــد« :حــاال بــرو کیفشــو پیــدا کــن .بعــدش
ســر رفتــن و مونــدن چونــه بــزن».
بابــک از جلـ ِو مــژگان رد میشــود و تــوی تاریکــی راهــرو
غیبــش میزنــد .مــژگان ســرش را پاییــن میانــدازد .ســارا
ســیگاری بــرای خــودش روشــن میکنــد .یاســمن روی مبــل
ولــو شــده و پاهــاش را هــم دراز کــرده .از پشــت نوشــگاه
میگویــد« :مژگانجــون ،راحــت خوابیــدی؟ ســ روصدای مــا
کــه اذیتــت نکــرد؟»
«نه مرسی .زنگ میزنین آژانس؟»
«آره عزیــزم .ولــی یــه چیــزی بخــور .پیتــزا هســت ،کنتاکــی
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هم هســت».
یاســمن بــا چش ـمهای بســته میگویــد« :هم ـهی کنتاکیهــا
رو کــه تــو خــوردی .چیــزی هــم مونــده مگــه؟»
ســارا میخنــدد و پکــی بــه ســیگارش میزنــد .مــژگان
پابهپــا میشــود و میگویــد« :میــل نــدارم .میخــوام بــرم.
زنــگ میزنیــن آژانــس؟»
«خب عزیزم زنگ بزن خونه بگو دیر میآی».
«تعارف نمیکنم .زنگ بزنین اگه میشه».
«باشه .بذار بابک کیفتو بیاره .زنگ میزنم».
یاســمن یــکوری میشــود و پاهــاش را جمــع میکنــد
تــوی بغلــش.
«ســارا ،ایــن پیمــان چــرا نیومــد؟ بــراش اساماس دادم کــه
بیــاد اینجــا».
«حتمــاً گیــر کــرده ســر فیلمبــرداری .نیومــد هــم کــه
نیومــد .بخــواب همینجــا فــردا بــرو».
یاسمن زیر چشمها و پلکش را میخاراند و میگوید:
«مژگانخانــوم ،مــن کــه هنــوز درستوحســابی ندیدمــت.
بیــا بشــین تــا ماشــین بیــاد».
مــژگان راه میافتــد ســمت یاســمن و روی یکــی از
مبلهــا ،روبــروی یاســمن مینشــیند .ســارا بــه ســیگارش پــک
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میزنــد و دســتش را میگــذارد روی میــز نوشــگاه و تکیــهی
ســرش میکنــد .یاســمن جابهجــا میشــود و موهــاش را کنــار
میزنــد و میگویــد:
«ببخشــید مــن یــه خــورده تــو ُچرتــم ،ولــی گوشــم باهاتــه.
چــرا شــام نمیخــوری؟»
«مــن کــه هــر چــی بهــش میگــم ،نمیخــوره .فقــط فکــر
رفتنه».
مــژگان ســقف را نــگاه میکنــد و میگویــد« :اص ـ ً
ا قــرار
نبــود اینجــا بمونیــم».
«کاش میموندیــن تــا آخــر شــب .میزدیــم و
میقصیدیــم .بابــک تــازه داشــت جــون میگرفــت».
یاســمن بــه ســروگردنش دســتی میکشــد و الی
پلکهــاش را بــاز میکنــد .مــژگان ســرش را میچرخانــد
ســمت ســارا و میگویــد« :کجــا رفــت ایــن؟»
بابــک کیفبهدســت از تــوی راهــرو تلوتلوخــوران
بیــرون میآیــد .بنــد کیــف بــه پشــتی صندلــی میــز نهارخــوری
گیــر میکنــد و صندلــی بــا صــدای تیــزی روی کــف پارکــت
پذیرایــی کشــیده میشــود .مــژگان ســرش را چپوراســت
تــکان میدهــد و نگاهــش میکنــد .ســارا همــان جــور کــه
تــوی آشــپزخانه بــا تلفــن حــرف میزنــد ،رو میکنــد بــه
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مــژگان و میگویــد« :مُژیجــان ،بــرای کجــا بگیــرم؟»
«فرجام .میدو ِن شصت و هفتم».
«بابی ،تو کجا؟»
بابــک ایســتاده و ســرش را انداختــه پاییــن .بنــد کیــف الی
انگشــتاش آویــزان اســت.
«شونزدهمتری».
«وا! شونزدهمتری کجاست؟ اسم خیابونتون چیه؟»
بابک سرش را باال میآورد و میخاراندش.
«بگو مجیدیه دیگه».
یاســمن یــک دســتش را گذاشــته روی پیشــانیاش و
خــم شــده روی زانوهــاش .ســیگار الی انگشــتهاش دود
میکنــد .بابــک میگویــد« :عزیــزم چــرا گفتــی دوتــا ماشــین؟
یکــی میگرفتیــم اول تــو رو میرســوندیم ،بعــدش منــم
باهــاش میرفتــم دیگــه».
مــژگان بلنــد میشــود و کیفــش را از دســت بابــک
میقا پــد .
«بس کن ،میفهمی؟»
یاســمن پقــی میکنــد و ســرش را تــکان میدهــد .بابــک
م ـیرود روی کاناپ ـهی قرمــز لــم میدهــد .چشمتوچشــم ســارا
کــه میشــود ،ســارا بــا لبخنــدی برایــش چشــمک میزنــد و بــا
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چشــم و ابــرو بــه مــژگان اشــاره میکنــد .مــژگا ن ســرپا ایســتاده
و تــوی کیفــش دنبــال چیــزی میگــردد .ســارا میگویــد:
«خــب مژگانخانــوم اگــه بــد گذشــت ببخشــید .بهتــری ،نــه؟»
«بله .خیلی خوبم».
«خوب خوابیدی؟»
«بله .خواب خرگوشی کردم».
یاســمن پیشــانیاش را از روی زانــوش برم ـیدارد و دوبــاره
تکیــه میدهــد بــه مبــل .موهــاش روی صورتــش را پوشــانده
و تاپــش تــا بــاالی نافــش بــاال رفتــه اســت .ســارا میگویــد:
«اِی بابــا! بابــک چندبــار اومــد بهــت ســر زد ،خـ ِ
ـواب خــواب
بــودی .االنــم مــن بیــدارت کــردم نــه؟ ایــن در دستشــوییمون
بدجــوری نالــه میکنــه».
«نه .خودم بیدار شدم».
«خــب ...حــاال بــا دوستپســرت آشــتی کــردی یــا هنــوز
از دســتش دلخــوری؟»
خــودش میخنــدد .مــژگان پُفــی میکنــد و بــا زیــپ
کیفــش ور مــیرود .یاســمن هــم موهــاش را کنــار میزنــد و
نیشــش بــاز میشــود .ســاق پایــش را میخارانــد و میگویــد:
«بابــی چــرا دور نشســتی؟ بیــا اینجــا .هنــوز کــه ماشــین
نیومــده شــاهدوماد».
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مــژگان روی مبــل مینشــیند .بابــک میآیــد و باالســرش
میایســتد .مــژگان زیــپ کیفــش را پشــت هــم بازوبســته
میکنــد .یاســمن ســرش را بــا صــدای موســیقی تــکان میدهــد.
یکهــو میخنــدد و میگویــد:
«مژگانجون کفشات کو؟»
مــژگان لحظــهای پاهــاش را نــگاه میکنــد و ابروهــاش
تــوی هــم مــیرود و میگویــد:
«فکر کنم کنار تخت درآوردم ،یادم رفت پام کنم».
بلنــد میشــود و کیفــش را بغــل میگیــرد .یاســمن
میگو یــد :
«بابک برو کفشای مژگانجونو بیار».
بابــک دم آشــپزخانه کــه میرســد ،میگویــد« :رفتــم
کیفتــو بیــارم ،اونجــا نبــود».
تلوخــوران مــیرود تــوی راهــرو .یاســمن ســرپا میشــود
و میگویــد:
«ساراجون ِ
آب یخ داری؟»
یخ یخ».
«آره عزیزم .بیا از یخچال بردار .آبمعدنی ِ
از کنــار مــژگان رد میشــود و م ـیرود ســمت آشــپزخانه.
ســارا میآیــد ســرجای یاســمن مینشــیند و میگویــد« :تــو
روبراهــی؟»
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مــژگان پاشــنهی جورابــش را کــه تــا زیــر پایــش جمــع
شــده ،بــاال میکشــد و میگویــد« :بلــه ،خوبــم».
«رفتیــن بیــرون دوبــاره دعــوا نکنیــن هــا! فــردا همهچــی
خودبهخــود یادتــون مــیره».
مژگان لبش را جمع میکند و شانه باال میاندازد.
«مهم نیست دیگه».
«باز هم باید بیاین .اینجوری خوب نبود».
«مرسی .آژانس ِکی میآد؟»
«زود میآد .همینجا بغلِ برجه».
یاســمن ســارا را صــدا میزنــد و میگویــد« :ســارا یــه
دقیقــه بیــا».
سارا بلند میشود و روبهمژگان میگوید:
«امشــبم شــبی بــود بــرا خــودش .فــردا همهچــی یــادت
مــیره».
«سارا بیا ،بدو»...
موســیقی فضــای پذیرایــی را پــر کــرده اســت .ســارا دنبــال
یاســمن مــیرود تــوی راهــرو .مــژگان خیــره میشــود بــه
عکــس یاســمن .ســاعتش را نــگاه میکنــد و پشــت ســرش را
نــگاه میکنــد .چــراغ آشــپزخانه خامــوش اســت .صفحــهی
نمایشــگر کوچــک دربازکــن آبــی میشــود و صــدای زنــگ
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میآیــد .مــژگان بلنــد میشــود و مــیرود طــرف آشــپزخانه.
«خانوم ،آژانس اومد .من باید برم».
تــوی راهــر ِو تاریــک کســی نیســت .پیرمــرد عینکــی جلــو
در ایســتاده اســت .گوشــیِ دربازکــن را برمـیدارد و میگویــد:
«بلــه؟ ...باشــه آقــا .االن مـیآم ...بلــه ،مرســی».
برمیگــردد طــرف راهــرو .ســارا یکــی از درهــای چوبــی
را بــاز میکنــد و بیــرون میآیــد.
«آژانس اومد؟»
«بله .به اون بابک بگین کفشامو بیاره».
«بگــو آژانــس بــره .بهــش بگــو دوبــاره زنــگ میزنیــم.
هنــوز پشــت در وایســاده؟»
«چرا؟»
«بابک حالش یه خورده بد شده ،دراز کشیده».
«یعنی چی؟ نمیتونه راه بره؟»
«بذار یه کم دراز بکشه .حالش خوب میشه».
«راننــده رفــت .گفــت از در پشــتی بیایــن .میگــه ماشــین
جلــو آژانســه».
«اَههه ...اینــا هــم شو ِرشــو درآوردن .بــرای اینکــه یــه دقیقــه
دور نزنــن ایــن فیلمــو درمـیآرن .ولــش کــن اصـ ً
ا».
«خانــوم بذاریــن کفشــامو بــردارم ...مــن بــرم ...اونــم
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میخــواد بــره یــا بمونــه بهخــودش ربــط داره».
«اِوا مژگانجــون ده دقیقــه ایــنور و اونور کــه طــوری
نمیشــه .االن یــه کافــی بــراش درســت میکنــم آنــی خــوب
میشــه».
«اون که حالش خوب بود ...داشت ِکیف میکرد».
سارا میرود توی آشپزخانه و د ِر یخچال را باز میکند.
«حاال کجاست؟»
ِ
تخت من دراز کشیده .یاسمن پیششه».
«توی اتاق رو
مــژگان م ـیرود طــرف راهــرو .ســارا شیش ـهی نســکافه را
از قفســهی بــاالی هــود برمــیدارد و میگویــد« :فعــ ً
ا نــرو
پیشــش .گفــت نذاریــن مــژگان بفهمــه .طفلــک یهعالمــه بــاال
آورد تــوی اتــاق».
«بهدرک! من چرا باید عالفش بشم آخه؟!»
«این حرفا چیه دختر .زیاد خورد ،حالش بد شد».
«اون نمیتونــه حاالحاالهــا بلنــد بشــه ،مــن خــودم م ـیرم.
خیلــی دیرم شــده».
«االن ایــن نســکافه رو بهــش بــدم ،ســر حــال میشــه .تــواَم
همینجــا بــاش ،درســت نیســت ســهتا زن باالســرش وایســیم.
اگــه راننــده زنــگ زد بهــش بگــو یــا یــه ربــع صبــر کنــه یــا بــره،
دوبــاره ماشــین خواســتیم زنــگ میزنیــم».
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«من نیام؟»
«نــه عزیــزم .بــرو بشــین ســر میــز یــه چیــزی بخــور .بــرو
ُگلــم .اصــ ً
ا حواســم بــه تــو نبــود».
ســارا میپیچــد تــوی راهــرو و مــیرود طــرف در چوبــی
وســطی .مــژگان برمیگــردد تــوی پذیرایــی .ســاعتش را نــگاه
میکنــد و مینشــیند روی یکــی از صندلیهــا .نــگاه میکنــد
بــه جعبههــای پیتــزا .ســرش را جلــو میبــرد و روی شیشــهی
آبســولوت را میخوانــد .درش را بــاز میکنــد و بــو میکشــد.
نگاهــش میافتــد بــه جلــ ِو رویــش روی دیــوار ،بــه عکــس
سیاهوســفید یاســمن .زنــگ در دوبــاره صــدا میکنــد .بــهدو
م ـیرود طــرف دربازکــن.
«ببخشــیدآقا ،امکانــش هســت یــه ربــع یــا بیســت دقیقــه
صبــر کنیــد؟ ...مرســی آقــا ...بلــه بلــه ،مرســی».
مــژگان گوشــی را میگــذارد و مــیرود طــرف ســالن.
دوبــاره بــر میگــردد ســمت آشــپزخانه .آخــر ســر مــیرود و
ی همــان صندلییــی کــه نشســته بــود .ســاعتش
مینشــیند رو 
را نــگاه میکنــد و بلنــد میشــود و مــیرود تــوی راهــرو .د ِر
هــر ســه اتــاق بســته اســت .از زیــر در وســطی نــور کمــی پخــش
شــده روی کــف زمیــن .برمیگــردد تــوی پذیرایــی و گوشــیِ
موبایلــش را از تــوی کیفــش درمــیآورد و شــماره میگیــرد.
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«الــو ...الــو بابــا ســام ...نــه ...بــا چندتــا از بچههــای دانشــگاه
اومــده بودیــم بیــرون شــام بخوریــم ...آخــه اومدیــم طــرف
دربنــد ...اینجــا هــم آنتــن نمــیداد ...میدونــم بابــا ببخشــید.
االن تجریشــم .دارم مـیآم ...بلــه چشــم .بلــه آژانــس میگیــرم.
شــما نگــران نباشــین ،نــه ،کلیــد دارم .مامــان خوابــه؟ ...تــا یــه
ســاعت دیگــه میرســم ...شــایدم زودتــر ...دارم مـیرم آژانــس
بگیــرم ...باشــه ...خداحافــظ».
برمیگــردد تــوی راهــرو .جلــو در کــه میرســد ،ســارا در
را بــاز میکنــد و لیــوان ســفالی تــوی دســتش اســت .باهــم
سینهبهســینه میشــوند .پشــت ســرش هــم بابــک ایســتاده تــوی
درگاهــی اتــاق و کفشهــای مــژگان دســتش اســت.
«بفرما! اینم از بابک .قبراق و س ِر حال».
بابک نفسنفس میزند و به صورتش دست میکشد.
«مژگان یکهو حالم بد شد .ماشین اومد؟»
ســارا از جلــو مــژگان رد میشــود و مــیرود .مــژگان
از همانجــا تــوی اتــاق را نــگاه میکنــد .بابــک میآیــد و
جلــوش میایســتد و میخواهــد دســتش را بگیــرد .مــژگان
خــودش را عقــب میکشــد و میگویــد« :دســت بــه مــن نــزن
وقیــح».
«بچههــا بیایــن دیگــه .مژگانجــان ،آژانســیه باالخــره چــی
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گفت ؟ »
بابــک در اتــاق را میبنــدد و میگویــد« :مــژگان،
نمیدونــم چــرا ایــن جــور شــدم یهــو! بــاور کــن».
«نمیدونــی چــرا اینجــوری شــدی؟ پــس خــاک بــر
ِ
جنــاب بابیخــان».
ســرت
مــژگان منتظــر جــواب نمیشــود و راه میافتــد .بابــک هــم
دنبالــش مـیرود .ســارا بــا لیــوا ِن نســکافه نشســته روی یکــی از
مبلهــای جلــو میــز شیش ـهای.
«مژگانجون آژانس چی گفت؟»
«گفتش بیاین دفتر آژانس .خیلی دوره؟»
«نه .کوچهی بغل برجه .یهذره پایینتر».
بابــک کفشهــای مــژگان را جلــو پایــش میگــذارد و
مــیرود روی کاناپــهی قرمــز لــم میدهــد و چشــمهاش را
میبنــدد .مــژگان روســریاش را روی ســرش صــاف میکنــد
و کفشهــاش را میپوشــد .ســارا میگویــد« :راستیراســتی
داریــن میریــن؟»
مــژگان بــا صــدای بلنــدی میگویــد« :بلــه .مرســی از
لطفتــون .خداحافــظ».
ســارا لیــوان نســکافه را ســر میکشــد و مــیرود ســمتش.
مــژگان کیفــش را روی شــانهاش میانــدازد و راه میافتــد
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ســمت در.
«بــاز هــم بیایـن .نریــن دیگــه پیداتــون نشــه .تلفــن بابــک رو
کــه ازش گرفتــم .نمیتونــه دربــره .تــو هــم بــا بابــک حتمـاً بیــا.
تنهایــی بابــک رو راه نمـیدم اینجــا .فقــط بــا تــو ُگلــم ،ا ُ ِکــی؟»
مــژگان در را بــاز میکنــد .ســارا باالســر بابــک میایســتد
و دســتش را روی شــانهاش میگــذارد و میگویــد« :بابــی
حالــت بهتــره؟ بلنــد شــو عــروس رفــت».
بابــک چشــمهاش را بــاز میکنــد و ســر پــا میایســتد و
میگویــد« :بریــم مــژگان؟ ماشــین اومــد؟»
مــژگان از درگاهــی بیــرون مــیرود و غیبــش میزنــد.
بابــک رو میکنــد بــه ســارا و میگویــد« :مــا رفتیــم .از یاســمن
هــم خداحافظــی کــن».
ســارا میخنــدد و میگویــد« :باشــه .بیچــاره اونــم اومــد
تــو رو جمعوجــور کنــه ،خــودش همونجــا بیهــوش شــد».
بابــک بــا ســارا دســت میدهــد و از در بیــرون مــیرود.
ســارا از پشــت ســرش ،بــا صــدای خف ـهای از تــوی درگاهــی
میگویــد« :بابــک ،بــا آسانســور کــه رفتیــن پاییــن ،از پارکینــگ
بریــن تــوی کوچهپشــتی .دسـ ِ
ـت راســت چنــد متــر پاییــن تــره».
مــژگان رســیده تــا وســط راهــرو .بابــک دنبالــش م ـیدود
و شانهبهشــانهاش میشــود .مــژگان قدمهــاش را تندتــر
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برم ـیدارد .مهتابیهــای ســقف هنــوز روشــن هســتند و راهــرو
روشــن و ســفید اســت.
«مُژیجونم خوبی؟»
«خفه شو .فقط خفه».
«زود بریــم کــه خیلــی دیــر شــد .کاش زنــگ مــیزدی
خونهتــون».
«گفتــم خفــه شــو .ربطــی بــه تــو نــداره کــه زنــگ بزنــم
یــا نــه».
«بداخــاق نشــو دیگــه ...حــاال آژانســیه ماشــین داره؟ نریــم
عالف شــیم».
از جلــو آینههــای قــدی روی دیــوار رد میشــوند .یکــی
در میــان کــه آینههــا را رد میکننــد جایشــان را دیــوار پــر
میکنــد .دوبــاره آینــه جــای دیــوار را میگیــرد .بابــک تــوی
یکــی از آینههــا نــگاه میکنــد .چش ـمهاش کوچــک و ســرخ
شــدهاند .آینــه رد میشــود و دیــوار میآیــد .آینــه میآیــد.
دیــوار مــیرود .آینــه تندتــر میآیــد .نیــمرخ بابــک را نشــان
میدهــد .دیــوار تندتــر از آینــه میآیــد .آینــه .بعــد دیــوار.
باالخــره بابــک هــم م ـیدود .مــژگان جلوتــر م ـیدود.
«چرا میدوی مُژی؟ صبر کن».
«خفهشو»...
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بابــک شانهبهشــانهاش میشــود .نیــمرخ هــر دو تــوی
آینــهی یکــی مانــده بــه آخــر اســت .بعــد دیــوار میشــود.
روبــروی آین ـهی آخــر ،مــژگان ســرش را میچرخانــد و تــوی
آینــه بــا بابــک چشمتوچشــم میشــود .لبــهی روســریاش را
جلــو میکشــد .راهــرو تمــام میشــود و مــژگان قبــل از بابــک
میپیچــد تــوی داال ِن کوچــک نیمهتاریــک .روی ســقفش
فقــط یــک المــپ مهتابــی گــرد چســبیده اســت.
«داریم درست میریم؟ آره؟»
«کوری؟ فقط همین یه راه بود».
«تو چه خوب یادت مونده مُژی جونم».
«خفه شو آشغا ِل گه».
سایهروشــن ضعیفــی افتــاده کــف ســنگی راهــرو .ســایهی
هــر دوشــان میافتــد روی دیــوار .نیــمرخ مــژگان جلوتــر
از ســایهی بیضــی شــکل کنــار ســرش اســت .داالن را تمــام
میکننــد و میپیچنــد تــوی راهــر ِو دراز و باریــک .بابــک
چشــمهاش روی تابلوهــای نقاشــی روی دیــوار اســت.
کوههــای آبــی و بنفــش کــه نوکشــان ســفید اســت و در
دامنهشــان ،درختهــای کاج و تبریــزی ســبز ،چســبیده بههــم
دشــت را پــر کردهانــد .جلوتــر چیــزی مثــل دریاچــه هســت.
زنــی بــا لباســی شــبیهه عــروس در حــال ماهیگیــری نشســته
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روی علفهــا .آســمان همهجــا صــاف و آبــی اســت.
«یواشتر برو خوشگلم .چته؟»
«ببند دهنتو ...حالم بده ...عوضی».
«داریم میریم دیگه عزیزم .خودتو ناراحت نکن».
«میفهمی چی بهت میگم یا هنوز مستی؟»
«مســت نیســتم .داد هــم نکــش .اینجــا خونــهی مردمــه،
جوجــو».
بابــک بــاز ســرش را میچرخانــد طــرف نقاشــیها .از
کنــار دریاچ ـهی بزرگــی رد میشــوند .چنــد قــوی ســفید روی
آب نشســتهاند و بــاالی سرشــان پرندههــای ســیاهی در حــال
پروازنــد.
«آژانس کجا وایساده؟»
«جهنم وایساده».
«در پشتی کجاست؟»
بابــک دوبــاره مشــغول تماشــای تابلوهــا میشــود و
پشتِســر مــژگان قــدم برمـیدارد .از کنــار ردیــف درختهــای
ســبز تبریــزی و کاج رد میشــوند .مــردی بــا لبــاس نارنجــی و
کاله لبــه دار ،چــوب ماهیگیــری دســتش گرفتــه و ایســتاده لــب
دریاچــه .ســگ قهــوهای رنگــی کنــار پایــش بهســمت مــژگان
و بابــک نــگاه میکنــد .میپیچنــد بــه چــپ .روبروشــان د ِر
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آسانســور اســت .مــژگان شــروع میکنــد بــه دویــدن .بابــک هــم
دو ســه قــدم پشــت ســرش مـیدود .مــژگان دکمــه را میزنــد و
ســرش را تکیــه میدهــد بــه دیــوار .بابــک مـیرود ســمت مبــل
قرمــز جل ـ ِو آسانســور و رویــش ولــو میشــود.
«حالت هنوز خوب نشده عزیزم؟»
مــژگان برمیگــردد و پیشــانیاش را میچســبایند بــه
دیــوار.
«بیا بشین روی مبل تا آسانسور بیاد».
«خوشبهحالــت کــه مســتی .هیچــی حالیــت نیســت.
هیچوقــت هــم حالیــت نمیشــه بدبخــت».
«مــژگان مــن مســت نیســتم .هــر چــی کوفــت کــرده بــودم،
تــوی توالــت آوردم بــاال .دلورودهم داشــت میاومــد تــوی
دهنــم .حــاال هــی بگــو مســتی».
«روی یاسی جون که خالی نکردی؟!»
«بیست دقیقه به ی ِکه .زیادم دیر نکردیم».
«ایــن ســلیطهی گــه کــه میگفــت تــوی اتاقــش اســتفراغ
کــردی».
زنــگ آسانســور صــدا میدهــد و در کشــوییاش بــاز
میشــود .بابــک بلنــد میشــود و پشــت ســر مــژگان مــیرود
تــو .مــژگان دکمــهی شــماره یــک را فشــار میدهــد.
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«رفتــم کفشــاتو بیــارم ،حالــم یهــو بــد شــد .جل ـ ِو دهنمــو
گرفتــم تــا توالــت دویــدم».
«بهــت میگــم گفــت تــوی اتــاق بــاال آوردی .چــرت
نگــو».
«حــاال چــه میدونــم .شــاید از زیــر دســتم ریختــه زمیــن.
چــه فرقــی میکنــه کجــا بــاال آوردم؟»
«خب دیگه .هیس .خفه».
«خــب چ ـیکار کنــم؟ تــو تــوی کافــه حالــت بــد شــد...
بیخبــر رفتــی توالــت ،دســت خــودت بــود؟»
«خوبــه داشــتی لباشــو میبوســیدی اســتفراغ نکــردی.
وگرنــه صــاف میریختــی تــوی دهنــش .چندشــم میشــه
صداتــو میشــنوم».
«چرا؟»
مــژگان ســرش را تــکان میدهــد و بــه شــمارههای بــاالی
د ِر آسانســور زل میزنــد کــه یکییکــی خاموشروشــن
میشــوند.
«مــیآم اول تــو رو میرســونم ،بعــد خــودم مــیرم.
بیخــود دوتــا ماشــین گرفتــی».
«یهبار گفتم خودم میرم».
«من که عجله ندارم».
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«ببند اون دهنتو! بوی زهرمار میده».
بابــک دســتش را روی شــانههای مــژگان میگــذارد و
ســرش را جلــو میبــرد.
«برو اونور کثافت .میکوبم تو صورتتها!»
مــژگان بهضــرب میکوبــد روی دســت بابــک و هلــش
میدهــد عقــب.
«بوس میخوام .به بوی دهنم چی کار داری؟»
ِ
ایکبیــری گــه .خیلــی لجنــی کــه ایــن
«گــه میخــوری
حرفــو مــی زنــی».
مــژگان رویــش را میکنــد طــرف در آسانســور و کیفــش
را بغــل میگیــرد .چانــهاش بــه لــرزش میافتــد.
«چته؟»
«خفهشو .اگه دستت بهم بخوره جیغ میزنم».
بابــک برمیگــردد و بــه آین ـهی آسانســور خیــره میشــود.
مــژگان زل زده بــه شــمارههای بــاالی در آسانســور .چهــار
میشــود ســه ،میشــود دو ،خــودش را عقــب میکشــد و
کیــف را تــوی بغلــش جابهجــا میکنــد .زیــر پلکهــاش را
پــاک میکنــد .آسانســور زنــگ میزنــد و در کشــویی بــاز
میشــود .جلــو رویشــان مغازههــای دربســته و محوطــهی
تاریــک بــرج پیــدا میشــود .دوتایــی بیــرون میآینــد و بــه
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اطــراف نــگاه میکننــد .مــرد نگهبــان بــ ا همــان لبــاس فــرم
ســرمهای و واکســیل زرد روی شــانهاش پشــت میــز چوبــی
روبــروی آسانســور نشســته اســت .رادی ـ ِو کوچکــی روی میــز
اســت و ِخ ِ
رخــر میکنــد .از پشــت میــز بلنــد میشــود و
کالهــش را روی ســرش جابهجــا میکنــد .بابــک میگویــد:
«در خروجــی کــدوم وره حاجــی؟»
«در خروجــی کــه اینجــا نیســت آقاجــون .چــرا اینجــا
اومدیــن؟»
مــژگان میگویــد« :پــس کجــا بایــد میرفتیــم؟ از بــاال
اومدیــم».
«میدونم از باال اومدین .حالتون خوب شد؟»
«بله؟»
بابــک جلوتــر مــیرود و میگویــد« :کجــا بایــد بریــم
حاجــی؟»
مــژگان کیفــش را روی شــانهاش میانــدازد و میگویــد:
«آژانــس زنــگ زدیــم ،گفــت بیایــن در پشــتی .در پشــتی
کجاســت؟»
«در پشتی که اینجا نیست».
مــژگان میگویــد« :میدونیــم آقــای محتــرم .از شــما
ســوال میکنیــم کــه بهمــون نشــون بدیــن .مــا بــار اولــه کــه
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اومدیــم اینجــا .راهــو گــم کردیــم».
«از همــون خانــوم هــم میپرســیدین ،نشــونتون مــیداد.
بایــد دو طبقــه بریــن پاییــن .تــوی پارکینــگ .بعــد راهــر ِو
جلوتونــو بگیریــن و بریــن تــا آخــرش .اونجــا یــه راهپلهســت.
بــاالی پلههــا د ِر خروجیــه .آژانــس هــم دســت راســت بریــد،
پیــداش میکنیــد».
بابک میگوید:
«مرسی حاجیجون .دستت درد نکنه».
مــژگان لحظــهای خیــره میشــود تــوی چشــمهای مــرد
نگهبــان و بعــد برمیگــردد تــوی آسانســور .ماتــش بــرده
الوپاییــن
بــه شــمار ه طبقههــا .انگشــتش را روی دکمههــا با 
میبــرد .مــرد نگهبــان نزدیــک میشــود و میگویــد:
«منفی دو رو بزن بابا جان!»
مــژگان دکمــه را فشــار میدهــد .درهــای آسانســور
بســته میشــود .بابــک تکیــه میدهــد بــه دیــوار کائوچویــی
آسانســور .مــژگان بــه چراغهــای بــاالی در نــگاه میکنــد.
منفــی یــک میشــود منفــی دو و صــدای زنــگ میآیــد.
جلوشــان محوطــهی پارکینــگ اســت .ماشــینها بهردیــف
کنــار هــم رو بــه دیوارهــای ســمت چــپ و راســت پــارک
شــدهاند .گوشــهی دیوارهــا و ســقف پارکینــگ جابهجــا
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مهتابیهــای کوچــک روشــن اســت و نورشــان افتــاده روی
ســقف ماشــینها .مســتقیم راه میافتنــد .جلوتــر ،صــدای بســته
شــدن د ِر ماشــینی تــوی فضــای پارکینــگ پخــش میشــود.
مــژگان قدمهــاش را تندتــر میکنــد .بابــک کنــار گوشــش
میگویــد« :چقــدر بزرگــه اینجــا .فکــر کنــم پارکینــگ
خونههــای باالســت».
مــژگان بــا بغــض داد میزنــد« :دهنــت بــوی گنــد م ـیده...
بــوی گنــد اون دوتــا پتیــارهی گــه ...بــوی یاســمنجونت .حــق
نــداری باهــام حــرف بزنــی .فقــط خفهشــو».
چنــد قــدم جلوترشــان ،پــژ ِو دویستوشــش آلبالویــی
رنگــی پــارک شــده و د ِر صندوقعقبــش بــاز اســت .راننــدهی
ماشــین کــه دوال شــده و ســرش تــوی صنــدوق اســت،
برمیگــردد و نگاهشــان میکنــد .چشــمهای روشــنی دارد
و موهایــی کمپشــت .شــلوار ســفیدی پایــش کــرده و جلیقــه
برزنتــی خاکــی رنگــی هــم روی پیراهــن زردش پوشــیده اســت.
بابــک ســرش را پاییــن میانــدازد .مــرد چیــزی مثــل س ـهپایهی
دوربیــن و کیــف برزنتــی مشــکیرنگی از تــوی صنــدوق عقــب
درمــیآورد .بابــک میپرســد:
«ببخشید در خروجی همین وره؟»
مــرد در صنــدوق را تــا پاییــن م ـیآورد ،ولــی نمیبنــدد و
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میگویــد:
«بله .مستقیم ،بعد از پلهها برید باال دست راست».
«آژانس هم اونجاست؟»
«بله».
مــژگان جلوجلــو مــیرود و بابــک هــم پشــت ســرش
راه میافتــد .بعــد شــروع میکنــد بــه دویــدن و شانهبهشــانه
مــژگان کــه میشــود ،میگویــد« :چــرا داد میزنــی؟ چــرا بــه
اونــا فحــش مــیدی؟ بــد کــردن ازت پذیرایــی کــردن؟»
صــدای بســته شــدن در صنــدوق ماشــین تــوی پارکینــگ
میپیچــد .بابــک نگاهــی بــه پشــت ســرش میکنــد و روی
زمیــن تــف میانــدازد.
«میگــم چــی شــده مگــه؟ بــرا چــی جلــو اون یــارو فحــش
دادی؟»
«بابک خفه شو .چرا نمیفهمی؟»
«چرتوپرت نگو بابا!»
مــژگان قدمهــاش را تنــد میکنــد از بابــک جلــو میزنــد.
میرســند بــه پلههایــی کــه مــرد گفتــه بــود .راهپلــه تاریــک
اســت و چیــزی دیــده نمیشــود .بابــک آهســته قــدم برمـیدارد.
مــژگان جلوجلــو پلههــا را بــاال م ـیرود.
«چقدر تاریکه .دستتو بده به من».
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مــژگان پلههــا را تندتــر رد میکنــد .بــرای لحظــهای
پایــش پیــچ میخــورد و خــودش را جمــع میکنــد .هیــچ
روشــنایییی پیــش روشــان نیســت.
«الکی دو طبقه اومدیم پایین مُژیجونم».
مــژگان چنــد پلــه جلوتــر ،دســتش را بــه دیــوار میکشــد
و بــاال م ـیرود.
«صبر کن کبریت روشن کنم عزیزم».
مژگان نمیایستد .دوباره پایش پیچ میخورد.
«وایسا یه دقیقه ...اَه ...کبریتو کجا گذاشتم ...اِی بابا»...
مــژگان میرســد بــه پاگــرد .بابــک پشــت ســرش
میایســتد .پاگــرد را دور میزننــد و روی پلههــا کمــی روشــن
میشــود .مــژگان ســرش را بــاال گرفتــه و نگاهــش بــاالی
پلههاســت .بابــک بــا خمیــازهی پرســروصدایی میگویــد:
«چــه بــاد خنکــی مــیآد!»
پلههــا تمــام میشــود و نــور بیشــتر میشــود .میرســند
بــه پاگــرد بزرگــی و دیوارهــای کــرم رنگــی کــه دورشــان
را گرفتــه اســت .جلوشــان د ِر آهنــی بزرگــی قــرار دارد .از
البــهالی میلههــای ِگــرد در ،نــور تیــر چراغبــرق افتــاده روی
دیــوار و پلههــا .مــژگان در را بــاز میکنــد و بیــرون مــیرود.
کوچــه سایهروشــن چرکــی دارد و خلــوت اســت .بابــک در را
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میبنــدد و پشــت ســر مــژگان راه میافتــد.
«اوناهاش .اونجاست ...یه نور میبینم»...
میرســند جلـ ِو در آژانــس و مــژگان مـیرود تــوی اتاقکــی
کــه چراغــش روشــن اســت .بابــک هــم پشــتش مــیرود.
پیرمــردی بــا پیراهــن راهراه ســفید و نارنجــی پشــت میــز نشســته
اســت و روزنامــه میخوانــد.
«سالم».
«شببخیر .بفرمایید»...
مژگان جلو میرود و میگوید:
«نیمســاعت ،ســه ربــع پیــش مــا زنــگ زدیــم ماشــین
خواســتیم .ولــی َکن ِســلش کردیــم».
ِ
اشتراک سی و هشت -چهارده؟»
«بله.
«نمیدونــم .شــماره اشتراکشــونو نمیدونیــم .تــوی
همیــن برجــه».
«بله .حاال ماشین میخواین؟»
«بله .دوتا».
بابــک از پشــت ســرش میگویــد« :چــرا دوتــا؟ مــن باهــات
م ـیآم بعــدش برمیگــردم خونــه».
مــژگان کیفــش را دودســتی میگیــرد و مــی گویــد« :آقــا
همــون دوتــا ماشــین لطف ـاً».
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«چــرا؟ بــذار باهــات بیــام تــا دم خونــه .بعــد بــا همــون
ماشــین بــر میگــردم».
مــژگان رو میکنــد بــه بابــک و دســتش را بــاال مـیآورد و
بــا اشــاره میگویــد« :گفتــم نمیخــواد .خــودم م ـیرم .تــو هــم
هــر جــا خواســتی بــرو».
«خب؟ چی شد؟ دوتا یا یکی؟»
«دو تا لطفاً آقا .اگه میشه زودتر».
«برای کجا؟»
«فرجام».
بابــک هــم میآیــد کنــار مــژگان میایســتد و میگویــد:
«یکــی هــم شــونزده متــری اول».
پیرمــرد نگاهــی بــه مــژگان میکنــد و شــروع بــه نوشــتن
قبــض میکنــد.
«بیرون تشریف داشته باشین ،االن میآن».
مــژگان برمیگــردد و از جلــ ِو بابــک رد میشــود .بابــک
هــم پشــت ســرش بیــرون مـیرود .مــژگان گــره روســریاش را
زیــر گــردن ســفت میکنــد و وســط کوچــه میایســتد .بابــک
جلــ ِو د ِر آژانــس میایســتد و میگویــد« :ناراحتــی؟»
بابک خمیازه میکشد و دوباره میگوید:
«فکــر کنــم اون یــارو کــه تــوی پارکینــگ دیدیــم شــوهر
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یاســمن بــود .صداتــو شــنید کــه فحــش دادی».
مــژگان خیــره شــده بــه تــ ِه کوچــه و لبخنــد میزنــد.
بابــک ســیگاری درمــیآورد و جیبهــاش را میگــردد.
مــژگان چنــد قــدم عقــب م ـیرود و ســمت بــاال ،نــوک بــرج
را نــگاه میکنــد .پهــن اســت و بلنــد بــا پنجرههــای کنــار هــم
و بهردیــف کــه تــا نــوک ســاختمان ادامــه دارنــد .پشــت هــر
کــدام پــردهای آویــزان اســت .رنــگ نمــای ســیمانیاش چــرک
اســت .جلــو پنجرههــای بزرگتــر بالکــن اســت بــا نردههایــی
کوتــاه .جــز دوتایشــان چــراغ بقی ـهی پنجرههــا روشــن اســت.
«مژگان ،بیا».
مــژگان ســرش را میچرخانــد .پســر جوانــی بــا کاله لبـهدار
جلـ ِو در آژانــس ایســتاده اســت.
«فرجام ...بفرمایید .االن اون یکیاَم میآد».
پســر مــیرود طــرف پرایــد ســفیدرنگی و دزدگیــرش را
میزنــد .مــژگان مــیدود و از جلــو بابــک رد میشــود.
«کاش میذاشتی باهات بیام».
مــژگان د ِر عقــب را بــاز میکنــد و ســوار میشــود .ماشــین
دندهعقــب از پــارک در میآیــد و راه میافتــد .کیفــش را
روی پایــش میگــذارد .ســرش را تکیــه میدهــد بــه پشــتی
صندلــی و چشــمانش را میبنــدد .راننــده ســرفهای میکنــد و
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میگویــد« :کجــای فرجــام تشــریف میبریــن؟»
«میدون شصت و هفتم».
ســرش را میچرخانــد عقــب و کوچــه را نــگاه میکنــد.
پیرمــرد صاحــب آژانــس آمــده بیــرون و ایســتاده جلــ ِو در.
بابــک هــم وســط کوچــه ایســتاده اســت .پشــت ســرش ،هیبــت
تاریــک بــرج پهــن اســت و بلنــد .هنــوز همــان دوتــا پنجــره
چراغشــان روشــن اســت .ماشــین میپیچــد تــوی خیابــان
اصلــی .مــژگان ســرش را برمیگردانــد و تــوی آینــه ،بــا راننــده
چشمتوچشــم میشــود.
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