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نعره مستانه (فصل اول تا چهارم)
بعد ازظهری باخودم گفتم علی الئه بزن برو تو بزرگراه و یه نعره مستانه بکش… .رفتم .افتادم تو
 .512پنجره دو طرؾ ماشین باز …راندم ونعره زدم .وقتی خبردارشدم که دیدم دوربرم پر ماشین
پلیسه و همه دارند بوق می زنند و چراؼاشون بلیپ بلیپ می کنهو بزرگراه بند اومده  .زدم کنار
.پلیسی با احتیاط آمد جلو …گفت مشکل ؟ گفتم ندارم.گفت پس چرا دادمی زدید ؟ گفتم آقای پلیس این
نعره مستانه بود داد نبود که  .فوری دستگاهی درآوردو گفت :نفس بکش  .کشیدم .بعدش با یه دستگاه
دیگه دست و پا وسرو گردن وقوزک پام را آزمایش کردند .نه مست نبودم ،حتی یه ذره الکل تو نفسم
نبود.گفتم آقای پلیس من که گفتم نعره مستانه و توضیح دادم …سال نو ماست و ما نعره مستانه می
کشیم .گفت سالی چند بار از این نعره ها می کشین؟ گفتم عجالتان سالی یه بار ..گفت خدا را شکرکه
سالی یه دفعه اس وبعد شروع کرد تو ماشینم گشتن.
”سیگارهم که می کشی ؟"
گفتم بعد از نعره مستانه سیگار می چسبه.
گفت دارویی چیزی مصرؾ می کنی؟ گفتم نه والئه ،نعره مستانه کار به این چیزا نداره .گفت تاحاال
پیش روان شناس رفتی …بعد گواهینامه ام را گرفت نگاهی کرد وگفت :باید همین حاال یه تست خون
بدی اگر معلوم شدکه مست نیستی اون وقت باید یه روانشناس تصدیق کنه که حالت خوبه و می
توونی رانندگی کنی …بعد شنیدم که به همکارش گفت یه چیزی زده که قاطی کرده .یه دراگ
 ..ناشناخته احتماال مال همون طرفای خودشونَ.
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دیشب دیروقت رسیدم خونه  .بردنم پیش روانپزشک .گفتم بی خیال همه چی ،من که چیزیم نیست
مبادا که اونا چیزیشون باشه.تا پلیس پروند ه را بدهد به روانپزشک ماندم تو سالون انتظارتنها .گفتم
.بدم نیست برای خودم گل آومد بهار آومد بخوونم وشروع کردم به خووندن.
وسط ترانه خانم پوران بودم که پلیس اومد بیرون وگفت  :نوبت شماست.
روانپزشکم زن زیبایی بود .چشم آبی ،موهای بور صاؾ ویه عینک گت وگنده .وارد که شدم دستش
را دراز کرد:مارلی …گفتم منیرو…لبخندی زد که از توش هیچ نفهمیدم…نشستم روی کاناپه،
خودش روی مبل.گفت :آزمایش الکل منفی بوده .گفتم من که گفتم پلیس این جا خنگه …هزاردفعه
توضیح دادم که نعره مستانه ربطی به الکل نداره …دوباره لبخند زد .گفتم پلیس ایران باهوش تره می
دونه کی مسته کی هوشیار … گفت صدات خیلی قشنگه چی می خووندی ؟
گفتم ترانه ای که وقتی بهار می شه همه می خوونن.
گفت می توونی معنی کنی ؟
.گفتم بله معنی هم می کنم .بعد شروع کردم .اول آهنگش رازدم.
ددریم دریم دریم دریم دریم در
گفت این یعنی چه؟ گفتم یعنی نمی فهمه که این آهنگه ؟… بعد برای این که حسابی بفهمه شروع
…کردم به بشکن زدن
گل آومد بهار آومد می رم به صحرا
َ
نیست
مارلی گفت چرا بیابان؟ توبیابان که گل
دورغ که خناق نمی آره.
گفتم بهار بیابونای ایران پر گل می شه.
گفت چه کشور زیبایی.
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دددریم دریم ددر دریم دورم دور
.عاشق صحرایی ام بی نصیب وتنها
دلبرمه پیکر گردن بلورم
از سفر طوق طال برات می آرم
مجبورشدم یه نیم ساعتی توضیح بدم  .مونده بود که برای یه گردن بلور برای چه آدم باید طوق ببره
حتی اگه طال باشه .وقتی بهش گفتم این ترانه مال پنجاه سال پیشه آه ازنهادش درآومد .گفت یعنی
توکشور شما زن ها می تونستن به هم ابراز عشق کنند..بعد به پروندم نگاه کرد وگفت تو شوهرداری
؟..جا خوردم وباخودم گفتم واویال یعنی راس می گه ؟دلم می خواست یه جوری بفهمم اسم شوهرم
کیه؟ گردن کشیدم چیزی ندیدم .گفتم یکی از بدبختی های شما اینه که نوشته ها رو باور می کنین.
نگام کرد .توضیح بیشتر ندادم .گفت تو بچه که بودی می توونستی آواز بخوونی ؟گفتم ببین استوپ!
همین جا نگه دار .نزن به صحرای فروید…این ربطی به کودکی مودکی من نداره  .من تو بچگی این
قدر خوندم و رقصیدم که هنوز قمبولم درد می کنه ،بعد باخودم گفتم همین جا باید حالشو جا بیاری
… می دونستم که روشنفکرای امریکایی عاشق این اند که تمام بدبختی های دنیا را گردنشون بندازی
 .گفتم برای همین می گم شما عقب مونده وخنگین چون برای همه چی یه چهارچوب دارین یه قاب.
اگه کسی آواز بخوونه می رین تو کودکی اش .معنی مستی بدون مشروب را نمی فهمین ،وقتی هم
… مست می کنین قانون نمی زاره جیکوتون در بیاد .نمی تونین نعره مستانه بکشین.
.گفت تا قبل ازده شب تو خونه می تونیم بلند آواز بخوونیم
گفتم خنگول نعره مستانه مال چهاردیواری خونه نیست .باید بری صحرا ،خیابون ،بیابون کوچه .گفتم
ملتی که نفهمه خونه جای داد وفریاده به درد الی جرز می خوره.حالت صورت مارلی عوض شده
بود .به نظرم رسید که می خواد سر از فرهنگ ما در بیاره.
گفت من موندم که شما چه جور بدون درینک مستی می کنین؟
گفتم شما نمی فهمین .شما که برای دوسال دیگه تون برنامه دارین و می دونین که چهارسال دیگه تو
…سیاه چاله های فضایی چه می شه و و چند سال از انفجار بینگ بنگ می گذره.
گفت شاید اگر توضیح بدی بفهمم .گفتم باشه سعی خودمو می کنم اما اگر نفهمیدی یه نعره
.مستانه طلب
گفت قبول
گفتم ببین شما حتی برای دویدن هم دستگاه دارین .می رین رودستگاه و می دوین برای رفتن
از این خونه به اون خونه هم از دستگاه گوگل استفاده میکنین تا نقشه بهتون بده …زندگی
 .شما به دستگاه وصله
 .گفت درست
گفتم همه چی شما براساس نقشه و برنامه اس …زندگی برای شما یعنی کار .همه چی برای
شما یعنی کار .سینما رفتن ورزش کردن دویدن …شما خیلی وقته زندگی نمی کنین فقط نقشه
می کشین و کار می کنین .گفت خوب برای پیشرفت بشریت …حرفش را قطع کردم گفتم
بشاش توش  .بشریت وقتی خوشه که خوش باشه .شما با این کاراتون خوشی رو از بشریت
گرفتین .برای همه چی نقشه کشیدن و برای همه چی برنامه ریختین .اصال چی گیرتون اومد
رفتین کره ماه؟ حاال ما که نرفتیم چه چیزی از شما کمتر داریم ؟ آخه این چه زندگی گهیه که
حتی برای یه سفر سه روزه از دوسال پیش نقشه می کشین آونوقت تازه می خوای معنی نعره
مستانه را هم بدونی هرگز هرگز...
هاج وواج نگاه می کرد .از حالتش فهمیدم که نه تنها پلیس های امریکا بلکه روانشناساشون
هم خنگند  ..گفتم خانم جان… ..من هرچی توضیح بدم شما نمی فهمین …گفت نه تو خوب
انگلیسی حرؾ می زنی .گفتم ببین حتی اینم نمی فهمی که مقصودم زبان نیست .شما نمی
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فهمین …چطور یه آدمی که برای سفر به کره مریخ برنامه می ریزه زبون یه ادمی رو می
فهمه که بی خیال همه چیزه؟ که حتی نمی دونه دیقه بعدش چه می شه …چطور این دوتا آدم
می تونن زبون همدیگه رو بفهمن؟حاال سگرمه هاش رفته بود توهم ومنتظر که من توضیح
بیشتر بدم .منم دادم دمش .گفتم حداقل دخل این یکی رو که می توونم بیارم.
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گقتم مارلی خانم شده یه ماه بدون سرخر صورت حساب ها یاهمونی که شما بهش می گین بیل
سرکنی ؟ نه نشده بود..گفتم بفرما! ما صورت حساب نداریم به کلی نداریم!همین که شکممون سیر
بشه خودش خوبه .نشد هم نشد .اون دنیا که هست  .دنیایی که …روزی روزگای همه مون توش سیر
می شیم .گفت :توضیح بیشتر…افتادم رو دور(هروقت کسی از من توضیح بیشتر می خواد می افتم
رو دور)گفتم دخل همه تهاجم های فرهنگی رو درمی آرم تا بزرگون ما این همه مجبور نشن پشت
بلند گوهاداد بزنن ..خوب خودمو تکوندم .پندارنیک و گفتارنیک وکردارنیک رو گذاشتم تو قوطی تا
برند کشکشونو بسابن وسه تای اصلی را کشیدم .بیرون مثل ماه می درخشیدند .اون وقت باخیال
راحت ازمارلی پرسیدم  :می دونی راز موفقیت ما ایرونی ها تو چیه؟گفت ازکجا بدونم ؟گفتم درست
.االن بهت می گم .سه جمله بیشترنیست  :اول به تخمم .دوم کون لقش .سوم به یه ورش.
حاال دیگه حسابی گیج شده بود .گفتم عزیزک گیج نشو دونه به دونه حالیت می کنم .جوری حالیت می
کنم که بتونی از این به بعد راحت زندگی کنی .چشم مارلی درخشید .لب هاشو جمع کرده بود و از
زیر عینک جوری نگام می کرد که انگار خودش کشفم کرده .کیؾ کردم از حالتش ،این بود که
باخودم گفتم این دختره پناه برخدا انگاری اصال امریکایی نیست .جون می ده که هرچه می دونم
یادش بدم .نفسی تازه کردم وگفتم مارلی اولی یعنی هرچه تقالکردی که به جایی یا چیزی برسی و
 .نرسیدی بگی به تخمم
وادارش کردم که تکرارکنه .براش آسون نبود .حرؾ خ را نمی تونس درست بگه .گفتم سختی این
کلمه واسه اینه که شما ها تخم ندارین وبه جاش یه ذره عقل دارین که به هیچ درد بی درمونی نمی
خوره .حاال بریم سر دومی .اگه کسی منتظرت گذاشت ،ولت کرد،ؼارتت کرد و دورؼگو و حقه باز
ازکاردرآومد  .شازده بود شد بزه کار عاشق بود شد تبه کار گدابودشد طلبکار بگو کون لقش
) بعد براش توضیح دادم که کون لق یعنی چه ( راستی یعنی چه)
حاال به یه ورش
سومی خیلی سخت بود  .نمی دونستم چه می گم اما نمی تونستم ترمزمو بکشم .فک می زدم وهمین
جورجلو می رفتم .هرچه دم دستم بود می آومد تک زبونم … مارلی هم حسابی رفته بود تو نخ به یه
ورش …نمی دونم چقدر گذشته بود که پلیس زد به در وتو اتاق سرک کشید و گفت که وقت کاری
تمامه و باید بره .گفتم وقتشه  .گفتم مارلی کار وبار وزندگی به یه ورش این پلیس رو اگه رد کنی
 .آونوقت درست حسابی می تونم بگم که یاد گرفتی.
مارلی گفت به یه ورش ..من حاال حاال کار دارم باید بمونم.
گفتم ای جان چه خوب یاد گرفتی اما همین توضیح را ه هم نباید بدی .گفت اصال به یه ورش بریم
بیرون .گفتم حاال شد .مارلی کیفش را برداشت از رو مبل بلند شد.
.کفش و کاله کرد و جلوی چشم گشاد مامور پلیس زدیم بیرون
دم در مارلی به پلیس گفت کون لقش.
 .عجبا از این همه استعداد حیرت کردم
پلیس مانده بود میون لنگه در .گفتم مقصود مارلی خانم اینه که شما برو
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مارلی گفت منیرو راست می گه تو برو ما هم به یه ورش
پلیس بروبرنگاه می کرد…بعدش دیدم موبایلش را در آورد
.گفتم مارلی به تخمم
.گفت به تخمم
توراه مونده بودیم کجا بریم گفت :بار
تو کازینو عرق بود و ورق وهمه چی ارزون  .نشستیم پشت بار .مارلی گفت شراب و من هم که
گفتم کون لق دنیا یه کمی حال… عرق سگی .نداشتند.ا لکل طبی ؟ نداشتند …گفتم سگ خور هرچی
آوردی اوردی فوقش کور می شیم دیگه  .جانی واکر آورد .گفتم نمی رسه به الکل طبی ولی بازم
.شکر
مارلی به جانی واکر نگاه کرد وگفت منم از همین می خوام .گفتم مارلی اگه پلیس بگیردت ؟
گفت به تخمم .گفتم ای جان بزن بریم .رفتیم .نه خراباتی بود ونه مؽانی .تو بار بودیم و مارلی سئوال
پشت سئوال و…منم زده بودم به سیم آخر انگاری… گفتم کمی هم از عرفان و صوفی گری بگم که
بد نیست .گفتم مارلی چون زمین می چرخه ماهم باید بچرخیم .گفتم تو این دنیا یا یونیورسی که شما
می گین هیچی سرجاش نیست ماهم نباید یه جا نشینی کنیم.گفتم بوگند می گیرن ادمایی که یه جا
بمونن ،حتی اگه تو بؽل یکی خیلی بمونن بو گند می گیرن هردو …مست بودم دیگه می گفتم
…مارلی هم مست شده بود خودشو تکون تکون می داد وبا اهنگ گل اومد بهار اومد می خووند به
 ..یه ورش …کون لقش …به تخمم …طوق طال
خیلی کیفور بود .مارلی دید نگاش می کنم گفت :یادم بده ،یادم بده چه جوری نعره مستانه بکشم.
گفتم داری یاد می گیری عزیزک…..هرچی یادم می آومد می گفتم  .می گفتم مارلی اگه به گیسوی
 .پریشون رسیدی خودتو نگه ندار .اگه به یه نردبون رسیدی برو باال اگه یه چاه دیدی برو پائین
مارلی گوش می داد وبه نظرم بطری جانی واکر نصؾ شده بود .زبون مارلی سنگین و چشمش برق
.می زد
گفت منیرو این ،این که تو ازش حرؾ می زنی… از نربان برم باال از چاه برم پایین این نعره زدن
ها اسم مکتبش چیه ؟
گفتم مکتب خرابات
گفت :توضیح
خب دوستان من فکم افتاده شما توضیح بدین .شما به مارلی بگین خراباب و خراباتی یعنی چه.

فصل دوم
نمی دونم چه موقع من ومارلی از پشت باربلند شدیم ،چه جوری بلند شدیم ؟ .یادمه مارلی هی دامنش
را تاب می داد ومی گفت به یه ورش .منم که شلوار پام بود می خواستم حالیش کنم که باید بگه به این
ور وبه اون ورش ..بعدش صدای آدم ها بود که همه باهم می خووندن به این ور وبه اون
ورش ..و دوتا دست که آومدومارلی رو که می خواست بره رو پیشخون بار به زور پایئن آورد
وحرکت… یه مشت سروگردن با ما می چرخیدن  .منم به دو زبون می خووندم…من مست و تو
دیوانه …مارا که برد خانه ….مارلی هم زورمی زد یه ضیط صوت کوچک ا زتو کیفش دربیاره
ودائم می گفت این می توونه تاصبح صداتو ضبط کنه تا صبح.یادمه کیؾ مارلی که افتاد ضبط
صوت هم باهاش آومد بیرون .من کیؾ رو ورداشتم مارلی ضیط صوت رو .بعدش کیؾ خودم وکیؾ
مارلی رو دادم به بارمن که نمی دونس چه جوری مارو دک کنه .به نظرم بارمنه ترسیده بود .شاید
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ازصدای آدم هایی که هنوز داشتن می خووندن به این وروبه اون ورش .گفتم ببین آقای عزیز نعره
مستانه ترس نداره … ما خودمون اسم رسم داریم ..کلی می ترسیم وحواسمون هست این که می بینی
روانپزشکه منم به نظرم…یادم نیومد چکاره ام .ازتک وتا نیفتادم گفتم به هرحال هرچی باشم
ترس نداره .این پول این کارت اعتباری …هر چی می خوای… تاکسی … بعدش جلو بار تو
خیابون بودیم و مارلی دست هاشو به هم می زد و می گفت دو تا دوتا تاکسی ومن هنوز داشتم می
خواندم مارا که برد خانه .بارمن هم دائم می گفت اوکی اوکی تاکسی ..
تاکسی ها که اومدن مارلی ویرش گرفته بود که تو خیابون وایسه .می گفت به یه ورش .گفتم ای داد
وبیداد حاال بیا جمعش کن…این بود که پریدم تو تاکسی اولی  .بارمن کیؾ رو داد به راننده .گفتم
چرا فس فس می کنی برو دیگه.تاکسی راه افتاد  .نگاه کردم بارمن داشت به زور مارلی رو سوار
تاکسی می کرد.داد زدم  :مارلی این بود آون خراباتی که گفتم....
فصل دوم نعره مستانه
به مارلی می گم :بدون ما ایرونی ها دنیا به مفت نمی ارزید .فوقش جایی می شد مثل بهشت .نه
خراباتی بود ونه مؽانی ونه می و میکده ای .بروبر نگام می کنه .حاالس که به زنه به نژاد پرستی و
از این ماس ماسک ها…توپم پره و جا نمی زنم …می گم به جای این که دنبال ستاره ها ی آسمون
بگردین وهی کهکشون بشمارین ،برین ببینن چند میلیون نفر از زمان زکریا تا حاال نعره مستانه
زدند ؟ مارلی دوسه باز مثل عروسکای باربی پلک می زنه.می گه :فرید زکریا؟(مقصودش
مفسرسی ان انه ) می گم نه خنگه  ،زکریای رازی …اگه نبود نه تو این جا بودی نه من  .نه فرید
زکریا… می گه اهان .می گم کی می خواین یه کم بیشتر از نوک دماؼتون ببینن؟ یعنی این همه
شراب  ،این همه ودکا ویسکی؛ تکیالو میکال ؛این همه سال ریختین تو خندق بال آون وقت یه ثانیه
فکر نکردین باعث بانی این همه خوشی کی بوده ؟می گم خوشی و یادم به ناخوشی ها می افته  ،به
روم نمی آرم و می بارونم رو سر مارلی که می خوام گیسو شو بگیرم وبزنمش …می گم هرکسی
تو دنیا وقتی یه جرعه می ره باال اول باید به سالمتی ما بزنه …مارلی یه جرعه می زنه و می گه
سالوت می گم ای ول این شد ،حاال دختر خوبی شدی .می گه مگه نبودم ؟ می گم مارلی من حاال نمی
خوام بزنم جاده خاکی یه دقه ازکله من برو بیرون بعدش به همه چی می رسیم  .اون وقت رو می
کنم به شما می گم کجا بودم؟ اها …
وقتی وارد خونه شدم دیدم قیصر قیصر سابق نیست .گفتم یعنی این قده پاتیلم که قیصر رو این
جوری می بینم؟ رنگش ،قدش ،تازه بویی که می دادهم بوی بینه حموم نبود … گفتم قیصر تو که
این رنگی نبودی المپ تو خودت روشن کردی؟ بعدش این قد وباال چیه به هم زدی؟ یعنی فقط تو
مستی ما قد می کشی ؟.یعدش گفتم نگی اینو بیارو اونو بده ها یه راست می خوام برم بخوابم ..بعد
ازاین که این همه شیر شدم واین حرفارو به قیصرزدم ازخودم خوشم آومد .همین موقع بود که دیدم
قیصرتو کیفم می گرده  :گفتم بازم می خوای پوالمو ورداری؟ یعنی پول تمام زن های چمشیدیه رو
ورداشتی بست نیست؟ یعنی پول کنیزو را ورداشتی بست نیست ؟کوفتت بشه قیصر یعنی تو کیفم می
گردی که بازم پوال مو… دق بیاری دق بیاری قیصر .قیصر مثل سابق نبود .جیک نمی زد .فقط
آروم مثل پرکاه بلند م کرد .گذاشتم رو یه تختی که تخت خودم نبود .گفتم پناه برخدا این تخت دونفره
رو تازه خریدی؟ بعدش دیدم وایساده کنار تخت گفتم حاال که این قده مهربونی چرا معطل می کنی؟
گفتم یانگفتم نفهمیدم  .زبونم سنگین شده بود وداشتم تویه جای دنیا فرو می رفتم.
خمار دوشین به یه ورش  ،چشم که باز کردم دیدم قیصر که نه اندی روبروم ایستاده .گفتم خدا نکنه
تجاوزی مجاوزی ..دست زدم به پاهام …خبری نبود .نه جای نیشگونی که درد بگیره نه جای
دندونی که دندون دندونم کرده باشه .گفتم تو که عراق نیستی امریکایی ها بهت تجاوز کنند تو یه
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زنی و اینا خیلی وقته از زنا سیرمونی گرفتن .همون جا می خواستم بگم امریکا امریکا مرگ به
نیرنگ تو امابعد یادم آومد که سی سال گذشته و آدم اگه آدم باشه باید تؽییر کنه .رفتم رو شعارهای
اصالحات .هی گشتم چیزی پیدانکردم هی گشتم هی گشتم تا رسیدم به آخر اصالحات به تسامح و
تسائل — بعدکیؾ مارلی رو دیدم تو دست اندی  .گفتم وای خدا به داد مارلی برسه  .اصال بگو مست
نه قیصرهیچ زنی رو وقتی من نباشم تو خونه راه می ده ؟ اصال یه بالش بهش داده بخوابه ؟ اصال
ننداخته باشدش تو کوچه .تو کله م داشتم دورورمی داشتم و مصبیت دربدری های مارلی رو می
خووندم که اندی گفت من اندی دوست پسر مارلی هستم و مارلی زنگ زده… بعدش لبخند زنان
گفت منیرو  –-تا قهوه حا ضر بشه می خوای دوش بگیری؟
بریدم!یعنی من تو امریکا بودم؟یعنی این جوری می شه ازخواب بلند بشی ؟ گفتم یه وقت نکنه فضه
بازی دربیاری بگی قیصرچه میگه ها .بگو کون لقش و بلند شو برو .رفتم .اندی با لبخندش وایساده
بود همان طورکه قیصر با اخمش وایمیسه ..تو حموم دیدم ای داد بیداد مگه شاه می خواسته بیاد یا
استانداری  ،چیزی ..این چه فرشیه کؾ حموم این گلدونا این گال این عکس هایی که رو درودیواره
و روزنامه .خمیردندونا مسواکای نو ودست نخورده کرم ها ..یه دفعه یادم اومد که شش سال پیش
که تازه اومده بودیم ماهم کلی چیز میز خریدیم تا حموم درست کنیم اما گفتیم فردا..چون… باخودم
گفتم تا برسم خونه حمومو وممو دک و درست می کنم و بعد رفتم زیردوش وگفتم بدم نیست یراش یه
آوازی بخوونم .قیصرکه نیست اما هر چه زور زدم شعری یادم نیومد به جز انا دیک من الهندی
داستان یه خروسی که تو کتاب کالس سوم ابتدایی خوانده بودم .هرچه گل وبهاروپرنده ومرنده بود
ازتو کله م رفته بودن وفقط خروسه مونده بود .گفتم نکنه مؽزم عیب و ایرادی پیدا کرده یه بار دیگه
زورزدم .بازم رفتم کالس سوم ابتدایی …کس نخارد پشت من جز ناخن انگلشت …باز تقال کردم
رفتم کالس دوم ابتدایی …وقتی جیک جیک مستونت بود… بعدش رفتم کالس اول بعدش پنج
سالگی گفتم این جوری که بری باید از تو رحم ننه ت براش آواز بخوونی… بعدش ترسیدم باز
اومدم کالس سوم گفتم هرچه باشه آبرومندانه تراز اون جاس … تازه ای بابا این که نمی فهمه
توچی می گی هر چی یادت آومد بخوون .خوندم انا دیک و من الهندی جمیع وقد … این جاش که
رسیدم موندم .بقیه ش یادم رفته بود .گفتم باز یه دوری بزن تو کالس سوم ابتدایی ببینم چیزی گیرت
می اد هیچی نبود…فقط قوقولو قوی نیمه تموم خروسه بود  .گفتم مرده شور خروس ومروس هرچه
هست ونیست رو ببرن سوت بزن سوت .اما سوتی که ازدهنم درآومد سوت آژیر خطربود .فوری در
دهنمو محکم گرفتم که بلوا به پا نشه .همین موقع دست اندی رو دیدم که یه حوله تروتمیز رو
گذاشت رو جاحوله ای … آژیر قرمز شد کلمه …چرا خودت نمی آی داخل عزیزک …نخیر اختیار
زبونم دست خودم نبود .لبامو میون دندونام گرفتم و گاز زدم  .حوله رو پیچیدم دور خودم وگفتم بدم
نیست باهمین حوله برم سر میز صبحونه و خیال کنم تو امریکام… اومدم که با حوله بیام بیرون
اما خیلی زود واگشتم گفتم یه وقتی قیصر نفهمه بیاد اندی رو لت و پار… …
بوی قهوه بوی نان برشته… روی میز همه چی آماده.نکنه هنوزمستم؟ یعنی مردمان این جوری
صبحونه می خورن ؟ نشستم روبروی اندی قهوه ،اول من -نان برشته ،اول من – آب پرتقال اول من
– گفتم کاشکی می شد یه بیست و چهارساعتی همین جا می موندم تاببینم این امریکایی ها نهارو
شمامشون رو چه جوری می خورند ..همین موقع اندی گفت که خیلی زود فهمیده چه اتفاقی افتاده
چون مارلی که توبار بوده به او پیؽام داده  .آروم حرؾ می زد .بعدش گفت چه لبخند قشنگی .نگاه
کردم پشت سرم ببینم با کیه هیچکی نبود .مهلت ندادم چپ وراست خندیدم تا عشق کنه واو دائم می
گفت اوکی هستی؟ چیزی الزم نداری و آخرش:برسونمت ؟..تو دلم گفتم دلم می خواد عزیزک ولی
تاکسی .اون وقت کیؾ مارلی را برداشتم گفتم به یه ورش و اندی را ماچ کردم و زدم بیرون
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تو بزرگراه دوسه بار می خواستم نعره مستانه بزنم اما به جاش سوت آژیرخطر از دهنم آومد بیرون.
برای همین در دهنموگل گرفتم .خیلی زود فهمیدم می شه دردهنو گل گرفت اما در کله رو نه .دلواپس
مارلی بودم .نکنه قیصر جوش آورده باشه و جلو مارلی سرشو زده باشه به دیوار؟-قیصر هروقت
جوشی می شه سرشومی زنه به دیوار -نکنه قیصرکه راست تو چشم هیچ زنی نگاه نمی کنه
جروواجرش کرده باشه و گفته باشه ناموس من کو ؟
کم کم داشت برای بی کسی وتنهایی قیصرگریه م می گرفت که رسیدم .
مارلی انگارتازه ازخواب بلند شده باشه خمیازه می کشید وقیصر برخالؾ همیشه لنگه ابروشو باال
نبرد و یه چشمی نگام نکرد( اما خودمونیم انگار ملک مطیعی این کارو می کرد نه بهروز وثوقی )
مارلی رو بوسیدم گفت :چه بوی خوبی می دی ؟ گفتم ای وای تو دوش نگرفتی و پریدم تو حموم که
سروسامونی بدم .بعد گشتم دنبال یه حوله تروتمیز .بی فایده بود یه مالفه درست ودرمون پیداکردم
گفتم مارلی طبق سنت ما ایرونی ها هرکس اولین بار این جا حموم می کنه باید بامالفه خودشو خشک
کنه وباخودم گفتم ای جون مگه این سنت ها چه جوری ساخته می شن بده دمش …مارلی که رفت
حموم قیصر گفت بهش بگو خودشو این جا ولو نکنه ها همون توحموم خودشو بپوشونه .گفتم ای
نازت برم که ازمردی هیچ کم نداری .گفتم قیصر این مهمونه تازه تو همیشه مهمون نواز بودی ( کی
می آد خرسواری ؟؟؟) زشته تا می آد بیرون باید یه صبحونه دست و پا کنیم .قیصر بدون این که
ابروشو لنگه به لنکه کنه بلند شد وگفت گفت تو آون جاصبحونه خوردی ؟گفتم مفصل …گفت نوکرتم
محض خاطرتو …
گفتم یه شب دوری چه تاثیری گذاشته ها  .باخودم گفتم از این ببعد هرشب با مارلی می رم نعره
مستانه می زنم و تا بتونم دیرمی آم خونه .گفتم این زنای ایرونی دم کون شوهراشون این قده می
چسپن که تبدیل به گه می شن .آخه کی می تونست بعد از بیست سال زندگی قیصر رو جوری زیرو
رو کنه که آشپزخونه رو تمیزکنه و صبحونه درست کنه ؟
–
سر صبحونه ازمارلی پرسیدم خوب خوابیدی ؟
گفت آره ولی نمی دونم چرا این قد رخواب سکسی می دیدم .
گفتم ای داد وبیداد حاالس که شروع کنه تعریؾ کردن …
خواب های سکسی قروقاطی می دیدم
خدا رو شکرکردم که قیصر زبون بلد نیست وگرنه باتی پا مارلی رو می انداخت بیرون .
گفتم حاالبعدن تعریؾ کن مارلی ببین این پنیر ایرونی ها ببین چه مزه ای می ده
مونده بودم تو کله پاچه که مارلی گفت:
تنم کمی درد می کنه  ،من عادت دارم رو تخت دونفره بخوابم.
صبحونه که تموم شد… مارلی گفت می خوام برم .گفتم تاکسی ؟قیصرگفت نه آبجی من که نمی زارم
کسی رو که باتو دوسته تاکسی ببره–قیصر به همه می گه آبجی مگه خالفش ثابت بشه–فکرکردم ای
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بابا پول بنزین به یه ورش ما که شش ساله این جائیم واین هرروز توخونه حموم رو بخارمی ده به
هوای حموم عمومی قمه شو تیز می کنه به بهانه خیانت ،میانت … بزار بره ،بزار یه گشتی بزنه
توشهر ،دلش که ترکید .گفتم قربون معرفتت قیصر چه جور من این همه سال تورو نشناختم نزدیک
بود برم ماچش کنم که اخم کرد :
فقط بگو کمی خودشو جمع و جور کنه .اگه می خواد من برسونمش درست رو صندلی بشنیه اگه می
خواد من ببرمش …
یه ثانیه بعد قیصر رفت تو لب گفت راسی راسی دوکلوم زبون بلد نیستیم  .نگفتم که شش ساله
زورمی زنم بری کالس نمی ری و یادش نیوردم که هروقت می گفتم زبان ،زبونشو نشون می داد
ومی گفت از این درازتر دیدی ؟
قیصر ومارلی که رفتند کیفم را ورداشتم و رفتم تو اتاق خودم .گفتم این مدت قیصر تو کیفم نگشته
باشه (.کار قیصرگشتنه تو کیؾ و تو کامپیوتر و تو چمدون… دائم تو چیزای من گشت می زنه)…
همین موقع بود که ضبط صوت مارلی رو دیدم که خش خش صدا می داد .گفتم ای جان و نشستم رو
صندلی جلو کامپیوتر گفتم ببینم که چی ضبط شده که اگه خواستم ماجرای مارلی رو بنویسم بتونم
واقعی بنویسم وهی این شاخ و آون شاخ نپرم.
.نمی دونم این قسمت رو چه جوری تعریؾ کنم ؟گاهی آدم قفل می کنه …گاهی می گم فقط صداها
و حرؾ ها را بنویسم برم جلو گاهی می گم نه پس خودم چه می شم؟ حاال کون لقش ما می نویسم
خوب شد شد نشد به تخمم .
اول صدای مارلی :بخوون بخوون همونی که می خووندی و بعد صدای خودم …مارو که برد خانه
…
سروصدا …همهمه شلوغ پلوغ
بعد صدای بارمن  :این کیفش اینم کارتش به همین آدرس برو
آواز مستانه و آروم مارلی بعد خروپؾ مارلی
صدای بزرگراه
یعدش صدای راننده که درو واز می کنه وصدای مارلی :
اندی  ،اندی ؟
حاال قیصر:
اندی مندی رو ولش کن
یه چیزی می افته
باز صدای مارلی
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اندی اندی
خودم اندیت میشم مندیت می شم
همه اینارو من می نویسم که تماشاچیون محترم فیلم قیصر خیال نکنند که من قیصررو ازتو فیلم
ورداشتم آوردم امریکا بدبختش کردم .مقصودم کسونیه که همیشه دنبال قاتل می گردند و خوششون
می آد که قاتل زن باشه یا قاتال رو همیشه زن می بینن …
صدای قیصر:این که کیؾ اونه
صدای مارلی
کیفم کیفم
بیا بیا من باکیفت چکاردارم
قیصر دورت بگرده یه چتول باهم بزنیم
وصداها قروقاطی می شه :
از آسمون افتادی رو فرق سر من
یه چتول دیگه بزن حال بیای
ای درد بالت بخوره تو مالجم
مارلی  :خوابم (نامفهوم)
بیا ببرم بخوابونمت جوری که هیچ وقت نخوابیده باشی…
یه تخته دونفره تو این خونه نیست مصبتو شکر من که نمی دونستم تو می آی گلم
رو زمین می خوابیم زمین خدا
االن یه رختخواب برات می ندازم که شاه روش نخوابیده باشه
صدای مارلی  :به یه ورش
صدای قیصر  :قربون دوربرش
تو اولین و آخرین …ای ماده سگ وحشی ای ملکوت
ملکوت ..
صدای قیصر بود که هی پسه می زد ومی گفت ملکوت ..ملکوت
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وقتی رسید به حق حق ویاهو دیگه طاقتم طاق شد .ضیط رو خاموش کردم گفتم قمه رو وردارم پشت
در قایم بشم بزنم تو دل و جیگر ش بعدش گفتم نه اول فیس بوک .
حاال بلند بلند باخودم حرؾ می زدم .می گفتم اقا قیصر تو که می گفتی ازوقتی آبجیم اون جور شد
دیگه زن بی زن
می گفتم تو ،تو زبلی گهی نیستی …چنون نشونت بدم زبل خان یعنی کی و چی که گنجشکون
آسمون برات گریه کننن …
می خواستم به سبک ملک مطیعی تکیه بدم به دیوار و دستمو درازکنم و داد بزنم کس
کشششششششششششششششششش
نکردم .گفتم نه  ،پلیس این جا که آدم نیست فوری می آد وتا من بخوام کس کشو تعریؾ کنم وبگم
ملک مطیعی کی بود ه هزارسال طول می کشه …
اما ملکوت تو سرم زنگ می زد .گفتم براش چنان ملکوتی درست کنم چنان نعره مستانه ای بکشم
که تا ابد تو گنبد دوار بمونه .عصبانی بودم؟ اصال .فقط تکلیفم باخودم روشن شده بود  .انگار
ازوزارت ارشاد مجوز گرفته بودم..نشستم پای کامپیوتر که تو فیس بوکم بنویسم من و قیصر دیگه
هیچ ربطی به هم نداریم و هرکی هر چی سرش آومد باخودش که چشمم افتاد به پیؽام ها  .ای دل
ؼافل بازاین پسره برام شعر نوشته بود .دوباره گفته بود بیا معاشرت کنیم گفتم چرا نه؟ گفتم طی
طریق می کنم دنیای مجازی وحجازی رو به هم می دوزم …
سه خط اول شعرش را کپی کردم و فرستادم براش .پشت کامپیوترمنتظربود فوری جواب داد:
معاشرت کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گفتم چنون نعره مستونه ای تو اینترنت بزنم که میکروسافت واپل ومپل همه باهم برن به ملکوت
…به ملکوت اعلی…

نعره مستانه -قسمت سوم
جواب طرؾ که اومد انگار به استقالل گل زده باشم پریدم باال ،خوردم زمین .جیػ کشیدم
ومعاشرت چرخید و چرخید و شد یه رختخواب ،اونم از پر قو …باالی سرش خمره شراب …ای
جان نه کاسه ای نه ماسه ای….یه راست می رم تو خمره ،چند قلپ شراب ،مست وملنگ می زنم
بیرون .حاال چه بنویسم  ..چه جوری برم جلو؟ می نویسم :دلم می خواد بدونم مقصودت از
معاشرت چیه؟ و تو این فاصله یه دور دیگه تو خمره .تا چشم قیصر بترکه .پاتیل این خیالم که دوتا
دست از تو کامپیوتر دراز بشه بؽلم کنه و بگه  ..نمی دونی چقدر منتظر این لحظه بودم .اما می
خوونم:
معاشرت معاشرته دیگه.
جامی خورم ولی درجا نمی زنم .می نویسه:
-

ببخشید که کلمات به هم چسبیده اند .
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دستم خرخودشو می رونه :کاشکی آدما این جوری به هم می چسبیدن..
چی نوشتم ؟ چه ترکمونی زدم ؟ حاال چه جوری پاکش کنم؟ به همین زودی هم خودتو لو دادی هم به
اطالعات ،اطالعات؟ پس چه جوری این آقایون شاعر و نویسنده… از دخترمخترا نردبون می سازن
؟ چطوری تله می زارن؟ یاد این که می افتم داؼم تازه می شه .فکرمی کنم بدم نیست کمی خودمو
بگیرم …..می نویسم :ببخشید من قهوه نخوردم هنوز خوابآلودم و در فضای داستانی هستم که می
نویسم – (چه داستانی ؟) جوابی نمی آد .وای که رفت .دو دلم که بزنم به چاک یا بمونم  .هنوز تو
کؾ چسبیدن آدم ها هستم که یه پنجره باز می شه.
منیرو خانم کلماتی که شما در نعره مستانه بکارمی برید دیگه این جا استفاده نمی شه ..قدیمی شده.
می نویسم مثال ؟
می گه « :مثال کون ..دیگه .به معنی فحشه».
می گم « :مقصودت کونه یا کونی؟»
-

داری فحش می دی؟

-

نه وهللا دارم حقیقتو می گم.

دستمو از رو گاز ور می دارم تا تند نره.
می نویسم « :کون یکی ا زاعضای محترم بدن ماست که تا می توانیم باید ازش مراقبت کنیم مثل
چشم و کونی فحشه نه کون .صورتمو می کشم کمی عقب که اگه مشتی اومد نخوره تو چش وچارم».
می گه «:شما چه نویسنده ای هستید که دیالکتیک کلمات را نمی فهمید .یعنی واقعا شما چشم و کون
را به یک چشم نگاه می کنید؟»
می گم « :تمام کسونی که به کون خودشون نمی گن بامن نیا بو می دی به همه اعضای بدنشون با یه
چشم نگاه می کنند».
ای جان… چشمم می افته به معاشرت:
-

«من نوشتم ولی فیس بوک حذؾ می کنه».

چه باادب!اما من خری می خوام که سوارش بشم  .نگاه می کنم تا هزاران فرسخ دوربرم هیچ کی
نیست  ..سوارخودم می شم و راه می افتم .می چسبم دوباره به معاشرت . ..می نویسه « :فیس بوک
پیام ها رو می خوره .می آی تو یاهو  »..چه جوری برم تویاهو؟ اکانت ؟ ندارم .یاهو مسنجر؟
…ندارم….مثل بلبل سرگشته می پرم رو شاخه یاهو  ..اکانت و یاهو مسنجر و همه چیز..
دیالکتیک هنوز داره می نویسه ومن دارم اولین خیانت زندگی بیست ساله را هوا می کنم .دنیا هم
مجازی و ؼیر مجازی نداره  .من با یاهو و یاهو منسجر تو پوز قیصر می زنم … حتما می رم تو
یاهو .هرجا بگه می رم .یاهو که عددی نیست بیا .بیا تو یاهو..ای جان…کارم داره .حتما می خواد
ببرتم تو یاهو یه کاری ..یه کاری  ..یه دفعه می مونم  .نکنه برم تو یاهو کسی نیاد خواستگاریم ..

12

ثانیه ای نمی گذره قیصریه خط تو هوا می کشه .حساب می اد دستم  .وسواس اما ول کن نیست
…میون نویسنده و یه زن سرگردون چرخ و واچرخ می زنم .می خوام پا پس بکشم که باز یاد قیصر
می افتم یادآقای نویسنده یاد آقای شاعر …یعنی تمام شاعرا فقط برای زنشون شعر می گن که این
قدر شاعرند؟ یعنی تموم عمرشون فقط از یه زن حرؾ زدن؟ یه جفت چشم …همون دست ،همون
پا …ای خناق ..؟ خرخودتی آقای نویسنده خودتی آقای شاعر و گرنه چطور این همه سال من
نتونستم یه داستان عاشقونه بنویسم؟ قیصرهم مثل شاخ شمشاد بیخ گوشم بود …همون قیصری که
شما می شناسین .بلند باال خوش قیافه قمه به دست  ..اما چه جوری دلبری کنم؟ مثل یه قللک دلمو
می تکونم بلکه چیزی ازش بریزه بیرون …قولی ،قراری ..عشوه ای …نه ،صدای جلینگ جلینگی
نمی آد …… یادم نمی آد آخرین بار کی بوده که دلبری کردم …شاید همون شبی که تو سالن
سینما نشسته بودم و تا قیصردست به آدم کشی نزنه دستشو گرفتم و آوردم خونه… بیست سال
گذشته .همه چی از یادم رفته و گرنه من یه دلبر مادرزاد بودم .ای داد پس قیصر قیصریه رو به
آتش کشیده…
صفحه یاهو مسنجر باال می آد .علی هللا نقطه؛ سرخط … ازنو؛ همه چی از نو .شایدم یادم بیاد ..
راه می افتم فقط باید اول خودمو یه کمی بگیرم بعدش اگه سوراخ سنبه ای پیداشد ….
-

خب حاال بگو ببینم کی هستی و چه می خوای بگی؟

دل بی صاحبم بدجوری می زنه .نکنه یه وقتی بخواد ببینه من توانتخابات به کی رأی می دم یا قیصر
درباره خاتمی چه فکر می کنه؟ نکنه از جنبش منبش حرؾ بزنه .می خوابونم توگوشش اگر… .می
نویسد :
-

درموردزندگی من خیلی چیز خاصی وجود ندارد.

شکر …….نفس عمیق« :از آشنایی باشما که در زندگی اتان هیچ چیز خاصی وجود ندارد
خوشبختم!»
می نویسد« :منم از آشنایی با شما که زندگی عجیب و ؼریبی دارید خوشبختم».
از این که هر دو به خوشبختی کامل رسیده ام کیؾ می کنم و دستم میم معاشرت را می کشه جلو:
-

حاال چرا می خواستی بامن معاشرت کنی؟

-

می خواستم چند وبالگ را به شما معرفی کنم.

آخیش اینم همون سوراخ سنبه ای که می خواستم .می نویسم :وبالگ سکسی که نیست.
کمی سکوت و بعد:
 من قصد اؼفال شما را ندارم .دستم می نویسه« :نگو تورا خدا!»
می نویسد« :شما خیلی بامزه اید».
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مگه چند دفعه منو چشیدی ؟
باجون کند ن جلو ی دستم رو می گیرم که اینو نفرسته.
حاال افتاده رو دور و داره از شوپنهاور حرؾ می زنه .لینک سه تا وبالگ فلسفی می آد رو مسنجر.
بهش می گم من همین دیروز با شوپنهاور نهار خوردم دیگه حال و حوصله وبالگ فلسفی ندارم.
یکی از جمالت قصار شوپنهاورو می نویسه..
یه جمله هم ازخودش« :شما درحین این که بامزه اید روح شلوؼی دارید .باید روحتان را تکه تکه
کنید تا معنای درد و رنج را بفهمید ؟»
دستم می نویسه« :روح این خیلی وقته جر خورده »..
پشتک وارو می زنم پشت کامپیوتر و فکر می کنم که اگه آقای شاعر یا نویسنده بود و می خواست
تله بزاره این جا چه می کرد؟ یکی ازاین آقایون که تو این کارا خیلی زبله می آد که ارشادم کنه.
گوش نمی دم.
دستم می نویسه:
«یعنی این حرفارو نمی شد تو فیس بوک زد؟»
می گوید « :این جا خلوت تراست».
دستم داره مست می شه« :جای خلوت را آدما برای یه چیز دیگه می خوان».
نخیر باید جلوی دستمو بگیرم  ..تا می آم از رو کیبورد جمعشون کنم ،ازعصبانیت سرخ می شن و
می لرزن .حاالس که یکی ش بلند بشه و بکوبه توصورتم …شترق چپ و راست راست و چپ باید
عصبانی بشم یا نه ؟ یادم می افته که همیشه همین جوری بودم .همیشه گفتم باید عصبانی بشم یا نه؟
صورتمو می مالونم و به خودم می گم …بابا خودیه سخت نگیر….می زارم بزنه این قده بزنه که
خسته بشه و داد بزنه کنارگوشم :
«بالخره می خوای یا نه؟»
یه شکلک هم برام می فرسته.
می خوام خیلی هم می خوام .حرؾ نمی زنم .ازدست خودم عصبانیم.
دستام با خیال آسوده می ره رو کیبورد.
شوپنهاور نوشته« :من اصوال ازاجتماع بیزارم…شماهم اگرمی خوای خوب بنویسی باید درتاریکی
مطلق بنویسی».
نخیر ازاین یکی چیزی درنمی آد .
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همین جوری که می زارم شوپنهاور حرفاشو بنویسه صفحه یاهو مسنجر رو می برم رو مانیتور
اول و رو مانیتور دوم می رم رو فیس بوک و پیؽام ها .چراغ چت را هم روشن نگه می دارم که
هرکس دلش خواست بیاد..آؼوش باز …فکرمی کنم اولین لبی که ؼنچه بشه بیاد جلو گازش می
گیرم .نگاه می کنم …هیچ لب ولوچه ای رو صفحه نیست .دیالکتیک رفته …آها حاال یکی می آد
باال .
-

من از بیرجند همیشه مبهوت باشما حرؾ می زنم .

عجبا!من که مشنگ نمی خوام من کسی می خوام که بشنگه.
ولش نمی کنم شاید یه چیزی از توش در بیاد .می نویسم «:نوایی نوایی نوایی»..
می گه «:می خوای براتون بخوونم؟»  .می گم «:صدات خوبه؟» .می گه «:عالی همیشه می
خوونم . ».می گم «:بخوون . »..
تا اون بخوونه .می رم تو نخ مشنگی و می شنگی.
آدم هایی که می شنگن می تونن مشنگ باشند ولی مشنگا نمی شگن …شگن؟
اینو می فرستم برای شوپنهاور .می نویسه:
«چی فرمودین؟»
یه نفر از شیراز می آد باال .ازوقتی شعر به نام نامی شیراز را نوشتم جوونای شیراز بفهمی نفهمی
دنبالم افتادن .
می نویسد «:بانوی من یه بارونی می آد که نگو!»
کیؾ می کنم .
می گم «:می خوای یه کاری برای بانوی خودت بکنی؟»
می گه «:جون بخواه».
می گم« :اون که جون می گیره،عزرائیله .فقط برو وایسا تو بارون تا موهات خیس بشه جوری که
من حس کنم موهام داره خیس می شه».
می گه «:به روی نازنیت قسم این قده مستم که نمی توونم از سر جا بلند شم».
یکی دیگه می آد باال بازم از شیراز.
می گم «:انگاری اون جا بارون می آد».
می گه «:ازکجا فهمیدی ؟ یه شکلک هم می فرسته».
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می گم «:صداشو شنیدم ».
می ره تو خرابات« :توهر یک میلیارد نفر یکی هم مثل تو پیدانمی شه».
-

عزیزک این به خاطر وجود توئه نه من .

می گه « :صفا»
می گم « :وفا»
می گه «:نباشه جفا»
می گم  «:بوی بارون با تو اومد».
می نویسه «:نوکرتم …بیخود نیست که نوزده ساله عکستو نگه داشتم ».
چی؟ با منه؟ باخود من ؟ نکنه خیال می کنه این جا صفحه خانم گوگوشه!
می نویسم « :من منیرو هستم ها !»
می گه« :می دونم دورت بگردم آنقده مست نیستم که »..
برق سه فاز ! خودشه .خود خودشه ….
می نویسم «:کاش می توونستم االن برم زیر بارون وایسم تا موهام خیس خیس بشه».
می گه« :فرض …فرضو ازمن و تو نگرفتن .منیروی وحشی من!  ..ما می توونیم دنیا
روهرجوری که بخوای فرض کنیم  .من االن می رم زیر بارون این قده وایسم که موهای تو خیس
بشه».
ای جان …ای جان …دارم قد می کشم .قیصر بیاد می توونم چنون بزنم تو پوزش که ده بار دور
خودش بچرخه اما ترمز …منیرو خانم گل ترمز ..آروم برو .کاری نکن مث قیصر بشه .قیصرکه
این قده بادش کردی که دیگه جایی برای خودت نموند  ..نفس عمیقی می کشم .خودمو جمع و جور
می کنم و نمی دونم چرا صدامو صاؾ می کنم …
می گم «:برو ولی سرما نخوری …اینجا دارو گرونه منم بیمه درمانی ندارم».
می گه «:من خرابتم» و ؼیبش می زنه ..چی شد؟ این کلمات کجا گم شده بودند ؟ ازکجا می دونس
که من وحشی ام  ..نگاه می کنم به کامپیوتر کم مونده بؽلش کنم … چرا فرستادمش زیر بارون ؟
چرا نگذاشتی حرفشو بزنه؟ صداش می زنم ولی می دونم که شرشر بارون نمی زاره صدام بهش
برسه… باید صبرکنم …
فوری اسم نوایی و شیرازی رو عالمت می زنم… دوست نزدیک ..بلند می شم در رو از داخل می
بندم که اگه قیصراومد بتونم کامپیوترو خاموش کنم و خودمو به خواب بزنم .
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مست قلندر هنوز داره می نویسه و کلماتش تلو تلو می خورند..
می گم «:برو وقتی که سرحالی بیا».
می گه «:سر حال سرحالم فقط حال ندارم».
شوپنهاور هنوز داره فک می زنه.
می گه «:تو باید تو تاریکی مطلق بنویسی تا نوشته هات ارزشمند بشن».
دستم می نویسه« :آخه نفله من همین حاال از تو قبرستون دارم برات می نویسم نمی شه مثل همه
آدما از یه چیزی حرؾ بزنی که دیگرون بفهمند؟» نمی فرستم .فقط می خوونم .
-

تو باید ازشهرتت و اعتبارت دست بکشی  .روحت را باید تکه تکه کنی …

دیگه نمی توونم جلوی دستمو بگیرم می ره رو کیبورد :
«برای این کار باید لنگ و پاچه هوا کنم …»
شوپنهاور ساکت می شه .دستم می نویسه :
«سکوت سرشار از ناگفته هاست .یادش می آرم که فیلسوفای ما از ادبیات چیزی نمی فهمن .فوقش
بتونن بسطش بدن یا منقبضش کنند ».چیزی نمی فرستیم .من و دستهام گاهی باهم توافق کامل داریم .
مثل حاال .می زاریم شوپنهاورهمین جورکه بلیک بلیک مژه می زنه ،بنویسه .
صدای در می آد .قیصره! چه عجب صدام نمی زنه .فوری ضبط صوت را قایم می کنم و می نویسم
شما بنویسین…من سیگاری دودمی کنم و برمی گردم .می پرم پائین قیصر می گه «:دوستت دنبال
یه ضبط صوت می گشت ».می گم «:چی؟» می گه «:یه ضبط صوت کوچک که تو کیفش بوده».
می گم «:حتما تو تاکسی جا گذاشته ».می گه «:منم گفتم ».قیصرتو فکره اخماش می گه ،این پا و
اون پا می کنه ..
-

آبجی

-

بگو وووو

قیصر پشت گردنش را می خارونه:
-

آبجی دست ما رو بگیر یه کالس برای ما جورکن.

می خوام بگم من دست نمی گیرم مچ می گیرم اما زبونم یه جور دیگه می چرخه:
-

چشم بزار برم سرچ کنم .

می پرم باال.
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می نشینم پشت کامپیوتر .معاشرت تر زده به یاهو مسنجر .می خوونم :
-

آدما تو یکی ا ز تقیسم بندی های من یا بامزه اند یا بی مزه …

فیلسوؾ بی مزه را ول می کنم .رفیق بیرجندی بسکه نوایی نوایی خوانده صداش گرفته و جمله های
مست و خراباتی رو صفحه تلوتلو می خورند و صدای عطسه اون یکی که تو بارون وایساده تو
اتاق پیچیده …داد می زنم بیا بیا تواتاق سرما می خوری …با صدای گرفته می خوونه:
-

سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست .

واقعا عاشقه .ازش پیداست و من نمی خوام ازدستش بدم …دوباره داد می زنم :
-

می چایی ها بیا داخل…

قیصر از پائین داد می زنه با کی حرؾ می زنی؟ عاشق زیر بارونم صدای قیصر رو می شنوه
…گوششو تیز می کنه با لکنت زبون می گه «:کیه ؟ قیصر اومد؟» می گم «:آره …» تو یه ثانیه
می پره تواتاق درم رو خودش می بنده… می گم9 «:شب به بعد فردا چت می کنیم …شب ما و روز
شما …» .می گم «:چه بد که ما سر و ته ایم تو روزی و من شب .من شبم و توروز ».داره می
لرزه .می گه «:تو رو خدا برو مگه نمی شنوی داره صدات می زنه».
و قیصر دوباره و داد می زنه.… «:آبجییییییییییییییییییی».

َنعره ی مستانه – فصل چهارم
لیصغ پبكْ هی ػاعٍ عّ صٌضلی پبكٌَ کفللْ هی کلَ ثبال .هی سْاص ثغٍ آصم کلی؟ ّایویـَ كك ّ عق.
اسوبف تُْن " :ایٌن كض ػاع ّ ػًضگی ؟" هی گن " :چطْع؟" هی گَ" :آسَ ًَ تشتی ًَ ثشتی  ".صضای لیصغ
فمط چغتوْ پبعٍ هی کٌَ سْصم پبعٍ ًوی كن ....جن ًوی سْعمً .وی گن اگَ صّ عػّ پیق گفتَ ثْصی ،عاؿت هی
پغیضم تْ ثغلتً .وی گن صق ثیبعی کَ هٌْ صق صاصی ایي ُوَ ؿبل .دغف ًوی ػًن ثض جْعی تْ یبُْ هـٌجغم...
صاص هی ػًن آُبی كْپٌِبّع کجبیی ..لیصغ هی گَ" :سغیض آثجی ؟ كبیض کـی صعسًَْ هًْْ ػص ".یبصم هی آص کَ
ثیـت ؿبلَ کـی ًیْهضٍ سًَْ هْى .یبصم هی آص کَ جوعَ ُب کَ كٌجَ ُب کَ یک كٌجَ ُب . ..هی گن" :هی آی
كْپٌِبّع ..هی آی ثب ُن ثغین سغیض ".لیصغ هی گَ " :دْاؿت ؟" هی گن " :ثؼى ثغین"...
هبعلی  ،هبعلی گیؾ ثغیضٍ .،تلک ...صًّفغٍ ف سْثَ – هالفَ؟ صًّفغٍ ..ثبلق ...پتْ  .هجل ...صؿت هی کلن
عّهشول هجل صلن هی سْاص ثجغهق سًَْ ،ثؼاعهق تْ ُبل ّ ثب عبكك ػیغ ثبعًّن ثلٌین فیلن لیصغًگبٍ کٌن
ُ..وْى جب کَ فغهْى صاص هی ػًَ" :لیصغ...کجبیی کَ صاصاكتْ کلتي  "...صلن هی سْاص ثبعبكك ثیغجٌضی ثلٌین
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عّ هجل ّ صذٌَ آسغ لیصغّ تْ کبفَ ًگبٍ کٌن تب ایي لضع ًْایی ًْایی ًشًَّْ .صلن هی سْاص ثگن هعبكغت ،
هعبكغت ثض جْعی عبكمتن ثب ایي کَ سیلی سغی .ثب ایي کَ هی سْام ثکلوت ّلتی اػ كْپٌِبّع دغف هی
ػًی ّلتی هی گی صؿت اػًْكتي ّعصاع .صلن هی سْاص ثغای یَ صفعَ ُن کَ كضٍ صضای لضم ُبی لیصغّ ًلٌْم.
ثب صضای لضم ُبی كْپٌِبّع ثیضاع ثلن ّ ثبُبف عاٍ ثغم تْ کْچَ ثبغ ُب اهب كْپٌِبّعکَ كیغاػی ًجْص،
ثْص؟کلک هی ػًی هعبكغت؟ کلک ،کلک؟
کبعت ثکق صستغ ...چی گفت؟ صستغ؟ کبعتن هی کلن ًَ یکی صٍ تب  ..جْى هی صم جْى هی ؿًْن ...اػ تْ یبُْ
هـٌجغم هی پغم ثیغّى  ..یَ ثبع صیگَ ًوی گی صستغ  ...یَ ثبع صیگَ  ..كبیض ُوَ عّ ّاؿَ هي هی سغٍ؟ هگَ
سغٍ ؟چلن لیصغ ثغق هی ػًَ ..تُْن اًگبعی سْكذبلی ًَ؟ هی گن چَ گفتی اّى اّى کلوَ ..یبصف ًیـت هی
فِون کَ ایي ُوَ ؿبل آثجی تْ ػًضگین عیضٍ ...صّثبعٍ هی عم تْ یبُْ هـٌجغً .کٌَ كْپٌِبّع عفتَ ثبكَ
...عبكك ثیغجٌضی گلْف گغفتَ عبكك ػیغ ثبعًّن صع ّ صیْاع اتبلق عّ ًلًْن هی صٍ  ...پغ عکؾ .عکؾ ُبی
سْصم  ...ثبدجبة ثی دجبة ...
تشت صٍ عّػ صیگَ هی عؿَ .اسن لیصغ تْ ُن .هی گن یَ عوغی هي صجغکغصم صٍ عّػ ُن تْ .هی گَ ًْکغتن..
تلفٌن هی ػًگَ ...هبعی پلت سط .صل تٌگَ .ثَ ُویي ػّصی ؟ ثِق سْف گظكتَ .چَ سْة .هی سْاص هٌْ
ُغچَ ػّصتغ ثجیٌَ – تْصلن هی گن هي یب لیصغ؟ گْف لیصغ تیؼ كضٍ .ؿالم هبعم ثغؿْى  ..هی گن هبعلی تْ
ثبع یب تْ کبفی كبپ ...لیصغ ثبُْكَ .هی گَ هگَ" :سًَْ ّ ػًضگی ًضاعی؟ هگَ لیصغهغصٍ؟ هگَ هب
اهغیکبیی ُـتین ...؟" صعؿتَ .هبعلی هی گَ اًضی ُن هی آص ..لیصغم ثبیض ثبكَ .هبعلی هی گَ یَ هـئلَ ُـت
کَ ثبیض ثبُبتْى صعهیْى ثؼاعین  ...هی گن صعثبعٍ ًعغٍ هـتْى کَ ًیـت ؟

تب فغصا ثلَ ّ هبعلی ّ اًضی ثیبى ،لیصغ لیصغی عّ هی ػاعٍ صع کْػٍ ّ هی افتَ ثَ جْى سًَْ  .هٌن جبهْ
پِي هی کٌن تْ ایٌتغًت .صعؿت کٌبع یبُْ هـٌجغ ّفیؾ ثْک ....ثِبًَ" :صًجبل کالؽ ػثبى هی گغصم ثغات".
لیصغهی گَ ثَ کبعت ثغؽ صستغ .ثعض پلت گْكلْ هی سبعًَّ :
"تْ یَ کبعٍ ای ثْصی اًگبع ...عاؿتی چَ کبع ٍ ثْصی؟"
چکبعٍ ثْصم؟ آُب هي کبع ّ ثبعهْ عْض کغصم لیصغ ،هجبّع كضم .هجبّع یبُْ هـٌجغّ ...جضاى هی آص کَ
عظاثن ثضٍ هی ػًن تْ پْػف  .عبكك ثیغجٌضی هی سًَُْ" :غکـی کبعسْصف ثبع سْصف  "...عبكك ػیغ
ثبعًّن پبک دْاؿوْ ثغصٍ " ... .ؿی ّ پٌج ؿبلوَ  ...اػ پبًؼصٍ ؿبلگی صچبعكضم عؼیؼک  "...ایي کلوَ عّ اػ
هي یبص گغفتَ هي اػ یکی صیگَ  .هٌیغّی ّدلی تْ چَ طْعلضع سْصتْ ًوی صًّـتی؟ کی عبكك پًْؼصٍ ؿبلَ
صاكتَ؟ لیضی گبگب هی گَ ":صعّغَ صعّغَ  "...هی گن ":ثغّ گولْ ػًکَ اجٌجی سبًن گْگْف هی سًَّْ ..
تْی اّى کْچَ پلتی  "...هی گن ":سبًن گْگْف غصَ ًشْع ثالسغٍ ثبیض هی فِویضی کَ یکی ثبالتغ اػ سْصت
ُـت  "..سبًن گْگْف ّ لیضی گبگب هی عى عّ ُْا  .هًْضم کَ چغا ًگفتی ً ،گفتی ایي ُوَ ؿبل؟
تب اّهضم ثجٌجن صیضم لیصغ کٌبعتَ .
 آٍ جبًـْػم هی عٍ تْ یبُْ هـٌجغّ عبكك ػیغثبعًّن هی گَ اًگبعی طْفبى كض ّ ّایوـَ عّثغّیپٌجغٍ تب عکـب یکی یکی اػ صع ّ صیْاع ًیفتي  ..هی ًْیـن" :آصهب صیغهی فِوي کَ اػ ُـتی ؿبلط
كضى  "...صؿتن ًوی فغؿتَ .هی گَ" :دیب!" .هی گن " :چغا؟"  .هی گًَ " :ؼى ثَ صذغای کغثال ".هی
گن " :ثَ چلن ".
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كْپٌِبّع هی آص جلْ.عبكك ػیغ ثبعًّن عکؾ ُبی عّ صع ّصیْاع عّ ًلًْن هی صٍ ّ هی گَ" :هي اػ کلیبت
تْ عکؾ صاعم ًَ اػ جؼئیبت" .صؿتن هی ًْیـَ" :جؼئیبت یعٌی چَ؟" اهب هي ًوی عم تْ جؼئیبت ً ..وی ػاعم
ثفغؿتَ .پیغبم ثعضی هی آص ثبال.
"ادیبًب یَ عکـی اػ سْصت ثغام هی فغؿتی اػهچ صؿت  ...؟" .دبال چَ کٌن؟ یَ ًگبٍ ثَ هچ صؿتن یبصم هی صٍ
کَ تملجن ثض چیؼی ًیـت ...گْگْللْ هی گیغم ...هی ًْیـن" :هچ صؿت یک ًْیـٌضٍ  "...جْاة هی آص" :صؿت
ًْیـٌضٍ صیضى صاعٍ؟" هی ًْیـن" :هچ صؿت ٌُغپیلَ  "...هی آص چَ جْعم هی آص ...هچ صؿت هغی اؿتغیپ
ثضًیـت ...هی فغؿتن.
هی گَ" :دبال هچ پب ...؟" هی عم عّ ثغًبهَ ُبی اؿکبع ...عصیف پبُب ...هچ ّ ؿبق ّ عّى  .هچ پبی ًیکْل
کیضهي دغف ًضاعٍ ..هی فغؿتن ّ هی سًّْن.
ُوًْی کَ ایي ؿبل ُب فکغ هی کغصم  ...ؿفت ّ تْ پغ. ...
لض هی کلن .تْ عاٍ پیضاکغصى هچ صؿت ّ پب یَ پغًّضٍ ثبػ هی کٌن" :اًضام ُبی ػًبًَ  ّ ".هْلع ثغگلتي ُغ چَ
ُـت ّ ًیـت عّ جوع هی کٌن ثٌبگْف ،عاى ،ثبػّ ،ؿبعض ،گغصى صعُوَ دبالت ّ ...ثَ سْصم هی گن آصم
عبكك کَ دبلیق ًیـت كبیض یَ چیؼ صیگَ ای ُن سْاؿتّ.یَ صفعَ صؿت هی کلن ثَ كًَْ ُبم ثَ ؿبق پبم ثَ
صؿتبم ...ای ّای ...ایي جْعی عفتن تْ ایٌتغًت؟ ًَ هبتیکی ًَ عیولی ًَ لجبؽ صک ّ صعؿتی؟ چَ ًبسًْی ..چَ
صؿتی ..لیـت سغیض هی آص عّ هیؼ :اّلیق الک هبتیک پْصع هْصع ُغچَ کَ ُـت ًّیـت  .ایٌتغًت صاعٍ
عغّؿن هی کٌَ ..عغّؽ سبًن صّثبعٍ گْگْللْ هی گیغٍ کالؽ ُبی كٌبّ ،ػًَ ثغصاعی  ...اػ فغصا اػ فغصا
..فغصا ؛ فغصا فغصااااااااااااااااا...ثلٌض هی كن پبئیي سًَْ تکًْی عیضٍ اًگبعی .صعّ اػ صاسل هی ثٌضم یَ صفعَ
اگَ لیصغ ثلَ ُوْى لیصغ لضین  ..هی ًْیـَ" :صّعت ثگغصم ."...چٌض ؿبلَ ُیچکی ثِن ًگفتَ صعّت ثگغصم؟
چٌض ؿبلَ فمط صّع یکی گلتن .ایي لضٍ گلتن کَ ؿغگیجَ ّ گَ گیجَ ثبُن گغفتن ..هی ًْیـَ  :هب هی تًْین تب اثض
عبكك ثبكین .آٍ هی کلن آٍ  ..هی گَ ثبػم اًگبعی طْفبى ؟هی گن آٍ هٌَ عؼیؼک  ...صّعآُت ثگغصم هي .هی عم
تْ ُْا هی ًْیـن :چیؼ صیگَ ای ًوی سْای ...هثال عکـی اػیَ جبیی کَ  ..؟
صؿتن ًوی فغؿتَ.
هی سًّْن" :لیصغ کَ اّى صّع ثغا ًیـت؟" هی گن" :سیبلت تشت هٌن ّ تْ ".صضای ًْایی ًْایی عبكك
ثیغجٌضین عا هی كٌْم دـبثی گغفتَ .هی گن" :ایي كعغ کَ هی سًّْی غن اًگیؼٍ ".هی گَ ":ؿغّصُبی ججَِ
ُن ثلضم  ".هی گن" :ثغّ اؿتغادت" .هی گَ" :صلتٌگت هی كن ".هی گن":اگَ ًغی صیلیتت هی کٌن ُب!. "..
پْػسٌض كْپٌِبّع کَ الِی صق ثیبعٍ دبلین هی کٌَ کَ ثبیض ادتیبط کٌن .هی گن " :ثغای سْصت هی گن ،اگَ
دٌجغت پبعٍ ثلَ سبًْاصٍ ات هی عًض كکبیت .تبػٍ هي یَ عبكمَ ثضّى دٌجغٍ ًوی سْام  ."...هی گَ" :هي ثی
سبًوبًن .سبًوبًن تْیی ".فکغهی کٌن صاكتي یَ عبكك هلٌگن ثض ًیـت.
هی گن" :پؾ الال ؿیوب ثیٌب ثشّْى" .اّى ّلت یَ صؿتوبل عًگی ُن هی صم صؿتق کَ ّلتی هی سًَّْ تکْى
تکًْق ثضٍ .
كغّع هی کٌَ" :سبل ٌُضّ هٌْ کلت ّ سبل ٌُضّ هٌْ کلت ....كفتبلْ فغّف ؿغکْچَ هٌْ کلت".
تبثلْ پْػسٌض كْپٌِبّع جن ًوی سْعٍ  ..یْاف یْاف صاعم فکغ هی کٌن چطْعی پْػكْ ثؼًن کَ ًشٌضٍ اهب كبیض
اّى پْػ هٌْ ػص اػ کجب هعلْم ایي کَ صلَ ثَ صلَ هی عم ًگبٍ هی کٌن کَ ثب جولَ ُبی ثی هؼٍ اف یَ چیؼی گفتَ
یب ًَ سْصف هؼٍ یَ چیؼی هی صٍ ً .وی صًّن چغا صیگَ اػ ُیچی ًوی تغؿن دتی اػ لیصغّ ثب ایي ؿغ ًتغؿن
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هی تغؿن ؿٌض ثضم صؿت اطالعبت ّ اهٌیت کلْع ...ثَ سْصم هی گن یَ جْعی ثغّ کَ ؿٌض صؿت کـی ًضی اػ
ایي ُوَ عبللی کیف هی کٌن ..كْپٌِبّع هی گَ  :اًلتیي ...

ُویي جْعی کَ صاعم ثب یبُْ هـٌجغ ّع هی عم هی عم عّی کـًْی کَ تمبضبی صّؿتی صاصًض ُوَ سْف تیپب
...اػ ُغعکـی سْكن ثیبص عّف کلیک هی کٌن  ...ثعض هی عم عّ عبلالُ...وَ عبلال ...كْپٌِبّع هی گَ" :كوب
آصم ُب عّ هی سْایض تب هْضْعَ صاؿتبى ُبتْى ثبكٌض ....یکی صیبلکتیک ثبكَ ...یکی هبعلی ...یکی كْپٌِبّع
ثبكَ یکی ثغٍ ػیغٍ ثبعّى ّایـَ ....یکی ثض اسالق ثبكَ یکی هغهْػ ثبكَ .....تْ صاؿتبى ُبتْى هْهیبییلْى
هی کٌیض" .
هی ًْیـن" :ثی اًصبف  ...دمیمت یَ چیؼ صیگَ ؽ .ح دمیمت هی پیچَ صّع گغصًن ّ هی سْاص سفَ م کٌَ .صاص
هی ػًن تْ ایي صک ّ صیبع کـی ًیـت کَ ...
یکی هی آص ثبال هی گَ هي ُـتن هي ثب اژصُبی صعًّن تْعا ...هی تغؿن فْعی صیلیتق هی کٌن .

صیبلکتیک هی آص ثبال هی گَ" :کْى لك ثَ اًگلیـی چَ هی كَ؟" هی گن " :تٌُْْػ تًْز کًْی کَ ثبعّى
ثؼًَ؟" هی گَ ًَ" :ایٌْ جضی هی گن اگَ ثشْام ثغای یکی ثگن کْى  "...هی گن" :کبع ؿشتی ًیـت اّل ًلًْق
ثضٍ ثعض ثجٌجًْق".
هی گَ" :ایي کَ پبًتْهیوَ  "...ثی سیبل صیبلکتیک هی عم تْ گْگْل .کبعت اعتجبعی ...اّلیي صفعَ اؿت ثغای
سْصم هی کلن  ..آسغیي هضل لجبؽ ُب ،کیف ُب ،کغم ُب ّ هبتیک ُب ثؼى ثغّ جلْ  ..صضای پبی لیصغ .یبُْ
هـٌجغ سبهْفّ .ایویـَ تْچِبعچْة صعً ":لٌیضی صضاهْ ثیب یَ لموَ ثؼى "...
هی ػًن ّ لیصغ ُی هی عّفَ ّ هی ؿبثَ ُی هی سغٍ ّ هی ػاعٍ ُی هی پؼٍ ...تب ّلتی هبعلی ّ اًضی هی آى
..
هبچ ّثْؿَ ّ ثغل ّ لیصغهعغکَ گیغ .اًضی ع ّکَ هی ثیٌَ  ،تبُیچ کی ُیچی ًفِوَ صؿتی ثَ پلتق صؿتی ثَ
كًَْ ف ...سْف اّهضیي .صّتب ثطغی كغاة هی عى لبطی ّیـکی ُبّ ،صکبُب ّ كغاة ُب ...هبعلی هی گَ چَ
سًَْ ای؟ چَ ثبعی .لیصغ هی گَ" :صفب" ّ ػل هی ػًَ ثَ اًضی .هبعلی هی گَ" :چَ گفت؟" ؿبلی هی كَ
لیصغ .اًضی هی گَ دبال ًَ  ...هبعلی هی عٍ ثبال ّ گًَْ ُبف ّ سٌضٍ ُب ف ...لیصغ ؿٌگ توْم هی ػاعٍ ّ
ًوی ػاعٍ ُیچ گیالؿی سبلی ثوًَْ ..هی عیؼٍ تْ جبم اًضی کَ ًوی صًَّ اػ ایي ُوَ صفب کجب سْصكْ گن ّ گْع
کٌَ ...هبعلی هی گَ ثشْع اًضی ...لیصغ هی گَ" :ؿالهتی  ."...هبعلی هی گَ" :ؿبلْت  ."...اًضی هی گَ:
"پؾ کی دغفوًْْ ثؼًین" .هـت هی كین  ...لیصغ هی گَ" :چی هی گَ؟  "...هی كن هتغجن ...لیصغهی گَ:
"هـتی ّ عاؿتی" ّهی عٍ عّ صّع " هب ایغًّی ُب "..
سْصف هی عیؼٍ تْ سٌضق ثال ّهی عیؼٍ صّثبعٍ ثغای اًضی :
"كت هی سْعین تب ثیشق صجخ ُن صجْدی ".هبعلی هی گَ" :صجْدی ؟" اًضی هی گَُ" :ویلَ هـتیض ؟"
" اگَ پب ثضٍ ".
اًضی هی گَُ" :ویي ".
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هبعلی هی گَّ" :لق کي اًضی ثَ یَ ّعف".
جبم پغ هی كَ هی عیؼٍ عّ پیلشْى ...تب ًشْعی صؿت ًوی کلن  ..لیصغصیگَ دبلیق ًیـت.
هؼٍ لْطی سبکَ اهب تب صلت ثشْاص هؼٍ صاعین ً....گبٍ هی کٌَ ثَ هبعلی ّ هی عیؼٍ ثغای اًضی ...هی سْام ثگن :
"لیصغ ،لیصغ هی سْای اًضی عّ هـت کٌی کَ "..
اًضی هی گَ" :اهب اگغ".
هبعلی هی گَ" :ست ثگْ".
ّ اًضی هی گَ ّ هی گَ ّ هی گَ  ّ ..هي ًوی گن ّ ًوی گن ّ ًوی گن ..لیصغهی گَ" :چی ػع هی ػًَ ."...
چَ جْعی ثگن چَ جْعی ثگن کَ لیصغ ًپغٍ ُْا ًؼًَ کبفَ عّ ،سًَْ عّ ّ ،اًضی ّ هٌضی عّ یکی کٌَ؟ هی
گن" :هبعلی هي چَ جْعی ثگن؟" هبعلی دبلیق ًیـت .ػیغ لت صاعٍ آّاػ هی سًَْ ثعض صؿت لیصغعّ هی
گیغٍ هی سٌضٍ ّ اًضی ُن هی سٌضٍ لیصغ تب ثٌبگْف ؿغر ُ...غ چی ثبكَ هغصٍ ...
هی گَ" :چَ هی گي ایٌب ثگْ صیگَ صستغ ."...صستغ هی سْعٍ تْ گْكن تْ صْعتن تْ کلَ م ..سط ّ سغاف ًَ
چیؼ صیگَ ...
اًضی هی گَ" :چغا ًوی گی؟" هی گن" :اگَ عصجبًی ثلَ چی؟" اًضی هی گَ" :چغا؟..كْپٌِبّع چغر هی ػًَ
تْ کلَ م" :ایي اتفبلَ هی افتَ ".هبعلی هی گَ" :یَ جْعی ثگْ ّ "....لیصغ ػّع کَ ثگْ ّ اًضی کَ ثگْ ّ
هبعلی کَ ثگْ ّهي کَ هی گن ...
 اًگبعی صیلت ثیي تْ ّ هبعلی ...ثْع هی كَ لیصغ صؿتلْ اػ تْ صؿت هبعلی صع هی آعٍ .صضاف صاعٍ لیصغی هی كَ:
 چی ؟سْصهْ آعّم هی کٌن آعّم ّآعّم" :هبعلی ّلتی اػایي جب هی عٍ صعص صاكتَ".
ثَ عّ سْصف ًوی آعٍ.
هی گَ" :ست هب چَ کٌین؟"
هی گن ...ثعضف ثَ اًضی هی گَ کَ هي هـت ثْصم لیصغُن هـت ثْصٍ ّ دبال هي صعص صاعم ّ اًضی اًّْ هی ثغٍ
پیق صکتغ ػًبى ّ صکتغ ػًبى هی گَ" :کَ ثِق تجبّػ كضٍ "...
هبعلی هی گَ  ًَ ، ًَ" :علك ثبػی" .اًضی هی گَ  ":اتفبق هی افتَ "
ّای !!!!!!!!!! لیصغ لیصغٍ ُغکجب کَ ثبكَ ...ثلٌض هی كَ ...پبكٌَ کفللْ هی کلَ ثبال ..صاص هی ػًَُْ ...اع
هی کلَ:
 فغهْى ....کجبیی کَ صاصكتْ.هی سْام صم صٌُلْ ثگیغم ًوی تًْن .هبعلی هی آص کوک .اًضی اػ تغؽ عفتَ گْكَ آكپؼسًَْ ّ لیصغ صاص هی
کلَ:
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 هْعچَ ػیغ ؿٌگ ُن هی صًَّ لیصغکیییییییییییَ ؟اًضی هی گَ" :ثِق ثگْ کَ ایي اتفبق ثغای ُوَ آصم ُبی هـت ."...
هی گن .لیصغ هی پغٍ ثغای چبلْ صاص هی ػًَ :
 كل ّ كْلتْى هی کٌن ....ّایوـن جلْف.
هبعلی ُن کغّکغ هی سٌضٍ ُن لیصغّ گغفتَ.
اػسٌضٍ هبعلی جغأت اًضی ػیبص هی كَ هی آص کوی جلْتغ.
هی گَ" :صّؿت ،هب صّؿتین".
لیصغصاص هی ػًَ" :هي فغًض لغهـبق ًوی سْام".
 دبال کَ ایي طْعٍ ػى هٌن ثبیض هعبیٌَ ثلَ .تْ ثب ػًن چَ کغصی ػًنً ...بهْؿن ...هی کلوت.هبعلی صؿتلْ تکْى هی صٍ هی گَ" :صعؿت صعؿتَ لیصغهٌیغُّن ثبیض " .اًضی هی گَ" :ثبكَ ثبكَ".
لیصغ صاص هی ػًَُ" :ویي دبال ثب آهجْالؽ".
ػصٍ ثَ ؿین آسغ.
هی گن" :لیصغ ایي جب کَ اّى جب ًیـت ثبیض ّلت ثگیغین".
صاص هی ػًَ" :ایي جبعّ اّى جبف هی کٌن."....
اًضی هی لغػٍ" :ثبكَ ،ثبكَ هبعلی یَ صّؿت صاعٍ".
لیصغهی گَُ" :ویي دبال ".هبعلی ،تلفي .صعؿت كض ُ.ویي دبال .کی ثغًَّ ؟ لیصغ هـت ّ صیًَْ .هبعلی
هـت ّ هلٌگ .هي ّ اًضی هی كیٌین جلْ .كْپٌِبّع هی آص هی كیٌَ عّ صْعت اًضی ...هی گن" :كْپٌِبّع!
كْپٌِبّع! هي کَ تْ یبُْ هـٌجغ ًیـتن ."...پْػسٌض هی ػًَ .
هی عؿین ثیوبعؿتبى .یک عاؿت عّ تشت صّكبسَ پب ُْا ...هبعلی ثبهي .هعبیٌَ .صکتغدتوب ّؿط پبم عمغة
صیضٍ ..هی کلَ عمت :
"كوب ثبکغٍ ُـتیي ؟"
ثب ایي کلوَ هبصعم هبصعثؼعگن ّ توبم ػًبیی کَ هی كٌبؿن عیؼ ّصعكت هی آى تْ طٌُن هی ایـتي ثَ صف تب کل
ثؼًي .ثبثبهن هی آص .هی گن" :تْهغصی تْ ثغای چَ اّهضی؟" هی گَ":ایي جب اهغیکبؽ ،هغص ّ ػى ًضاعٍ" .کل
كغّع هی كَ سیلی آعّم اّل سیلی آعّم  ....کل .لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.
صکتغ هی گَ" :پبًیک اتک ."...صؿتلْ هی ثغٍ عّ ػًگ فْعیبت پؼكکی .هبعلی هی گَ... ًَ" :صجغکي
صکتغ" .سْصف تْضیخ هی صٍ ...صکتغ ثغیضٍ ..هبعلی هی گَ" :صضاُبی ایٌب هعٌی صاعٍ" ّ هي هی گن" :صعؿتَ
 ّ "....فکغهی کٌن ًعغٍ یب ػُغٍ ثبیض ثگن  .ایي جْعیَ کَ هی صم صهق اػ ثکبعت ،اػ صؿتوبل ،اػ كت اّل
لجغ ،اػ ًکیغ ّ هٌکغ اػ ُوَ چی .عًگ صکتغ پغیضٍ لیصغ صعّ ّاػ هی کٌَ صضای کلْ كٌیضٍ ...یَ سط ثب چبلْ
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هی کلَ تْ ُْا" :عّ ؿفیضم کغصی صستغ "..یَ هبچ عّ پیلًْین .کیف هی کٌن اػ کبعف هغصًّگیق ثی دغفَ
صکتغ .هبعلی ّ اًضی هجِْت لیصغدبال آعّهتغٍ هبعلی هی گَ" :سّْ....سْثیي  ."...هی گن" :سیلی ."...
صکتغ هی گَ" :یَ هـکي؟" هی گن " :اثضا" .
صّثبعٍ سًَْ .اًضی هی عًَّ .هبعلی هی گَ" :چغا ًبعادت كضی لیصغ اتفبلَ هی افتَ".
هی گن " :اثغّف".
هی گَ" :اثغّ چیَ؟".
كْپٌِبّعهی كیٌیَ عّ صْعت اًضی.
"اًـبى هذضّیتی صعلجبل هذضّص كضى ًضاعٍ".
هی سْام ثؼًن سفَ ف کٌن سفَ ف کٌن صٌُلْ ثجٌضم .ثلٌین کٌبعف ؿغهْ ثؼاعم عّ كًْق ّ ثگن تْ یبُْ
هـٌجغ ثبكی یب ًجبكی عبكمتن ...اًضی هی گَ" :کبعؿشتی ثْص سـتَ كضی" .آعّم ثشْاة ّ فغهًْْ جْعی هی
گیغٍ کَ هي ؿغهْ ثؼاعم عّ كًَْ ف یَ صفَ ثَ سْصم هی آم یَ ًگبُی ثَ آیٌَ لیصغ تْ فکغٍ  ...هی تغؿن.
ًکٌَ کبعی کٌَ ...ثغای لیصغػى سْصف ّ ػى هغصم ًضاعٍ  ...لیصغتْ ایي کبعا دغف ًضاعٍ.
هی عؿین سًَْ .لیصغ هی پغٍ صًجبل عاٍ پلَ .هبعلی هی گَ" :چَ هی سْاص؟" .هی گن عاٍ پلَ ..هی گن:
"کوک ...هی سْاص سْصكْ ثکلَ ."...لیصغصاص هی ػًَ" :ایي چَ گْعؿتًْیَ کَ عاٍ پلَ ًضاعٍ؟" .هی آص تْ
ؿبلْى كغّع هی کٌَ ؿغكْ هی کْثَ ثَ صیْاع .هي ّ اًضی ّ هبعلی ػّع هی ػًین کَ ًگِق صاعین ...تغجوَ
هی کٌن دغفبكْ ً ...بهغص لغهـبق هی کلوت ...ػًبی هغصهْ عاؿت هی کٌی !!!!
..كْپٌِبّع عّ صْعت اًضی ...اتفبلَ هی افتَ ...
هـتی اػ ؿغُوَ پغیضٍ .افتبصین عّ صؿت ّ پبی لیصغکَ سْصكْ ًکلَ...
هبعلی هی گَ" :چغا سْصكْ هی ػًَ؟"
هی گن" :آثغّ ،آثغّف عفتَ".
هی گَ" :اثغّ چیَ؟".
هی گن" :هبعلی ایٌْ آعّم کٌی ُوَ عّ ثغات تعغیف هی کٌن یکی صّ تب کَ ًیـت آثغّ ،غیغت ،كغف
ً...بهْؽ...ثگیغثغّ جلْ ."...هبعلی صؿت هی کٌَ تْ کیفق یَ ؿْػى ّ ؿغًگ هی ػًَ ثَ لیصغ ...یَ کوی
ثعض ُوَ چی آعّم ...لیصغٍ کَ گغیَ هی کٌَ.
 كضٍ ثبسْصت غغیجَ ثلی ...صضای سْصتْ ثلٌْی ثگی ایي کیَ کَ دغف هی ػًَ؟اًضی هی گَ" :كیؼّفغًی" .هبعلی هی گَ" :یَ عّاًپؼكک سْة کَ ثتًَْ کْصکی ."...
هی گن" :کْى لك کْصکی ثبیض فیلوْ ثجیٌیي فیلن لیصغّ".
هی گَ" :تُْن تْ فیلوی؟".
هی گنً" :مل هي ّ اّ ًیـت یَ هلتی تْ فیلوَ".
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كْپٌِبّعهی گَ" :تْ یَ ػى هعوْلی ُـتی سیلی هعوْلی".
اًضی هی گَ" :طجك لبًْى هب صّؿتین ًوی تًْین".
هبعلی هی گَ" :لبًْى ثَ یَ ّعف .هي عّاًپؼكکق هی كن".
ثعض صؿتن هٌْ هی گیغٍ .هی گَ" :ثیـت ؿبل؟ ثیـت ؿبل کٌبعُن؟".
هی گن" :دغف ًؼى هبعلی اّل ثؼاع فیلوْ ثجیٌین".

