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 یروع شينيون بغل دستيت از زير روس نی اتوبوس آنقدر شلوغ بود آه حتیامروز تو

 در باال و پايين رفتن ی گذاشت و جنس چادر آن يكی نفس آشيدنت تاثير میهم تو

آنقدر آدمها با هم مهربان شده بودند آه اسكلتهايشان هم همديگر . درجه حرارت بدنت

  .را بغل آرده بود

 چاره یچ بود آه آيف پولم تويش گم شد ول يك خانم آنقدر روده بزرگش پيچ در پيیحت

  .  نبودیا

 مطلع  توانستند از آخرين تاريخ حمام آردن بقيهی بودند آه نه میر همان حال آدمهايد

 بودند آه یآنها همان هاي. ا را واضح بشنوند قلب آدمهیشوند و نه مثل بچگيشان صدا

  . يك پنجره آامل نصيبشان شده بود

ه ها را ايستاد همه یسته ها، آيفها و چادرها و لباسهامن فكر آردم آه اگر همه نش

 نفر هم ممكن است باز ١٢١ ی برایجا حت،  پاهايشان نگه دارند یازشان بگيرند و رو

 یمين تفكرات بودم آه آيفم آه از بدر ه.  آدم آوچك ١٢ آدم بزرگ و ١٢١  .شود

 یآخر من قدم خيل!  نايژه يك خانمه یتو شانه ام جايش داده بودم خورد ی رویجاي

هر چند .  آدمها بخورد ی چشم يا پيشانی شانه ام تویروآوتاه تر از آن است آه آيف 

 شوند ی متوجهش نمی را بهيشان نگويی بگويم چون آدمها تا چيزیاين را نبايد به آس

  . گويندی شاد مِ اين را روانشناسان

١ 



 یار من دارم در يك محوطه وسيع برا نگاهم آرد انگی بعد خانمه يك جور .بگذريم

نايژش (ش خورده  نايژی از لباس شبم آنده شد و تویپولك رقصم و ناگهان یخودم م

  .  دلم اصال نبخشيدمشیمن بهش گفتم ببخشيد اما تو)  استیعجب آلمه ليز

 وجود دارد ی و بلندی آلي پستی بدن هر آدمیيك فكر ديگر به سرم زد، اينكه توبعد 

  .  بگيردی ديگر جای بدنهای پستي و بلنديهای تواند تویآه م

  !!!) آردمیب اتوبوس از ميله به اينور فكر ممن فقط به قسمت عقالبته (

 ی و عمودی بعد به افق . ديگری تا٥٣شايد حدود .  شد ی جا باز می هم باز آلیاينجور

ست آه  ی عدالتی بیاين خيل. اينهم يك راه حل ديگر بود . ايستادن آدمها فكر آردم 

 ی در ميان بين هم ورودیائين پاها يك باشد، آن وقت آن پی اتوبوس تا سقف خالیباال

  شد به منی میاگر اين طرح عمل. ها به هم بخورد آفشیهم بايستند و ريتم دو به دو

زئيات طرحم دقيقا اين ج.  دادندیه مهربان ترين مسافر اتوبوس را مم جايز خاطر قّدبه

  . ايستاده جا بگيرندی آدمهای شانه هایابيده باال رو آدم خویيك سر: است

 الغر انساندوست ترند، بعد ديگر طرحي به ی اتوبوس فهميدم آه آدمهایامروز تو

 به بقيه هم اينكه اين پيشنهاد را  بروم وید جز اينكه پياده بشوم و با تاآسذهنم نرسي

 دقيقه است آه منتظرند باز ٤٥ ی بعدی ايستگاههای آه توی آنهايیبدهم تا شايد جا برا

  . كردم چون آنقدرها هم الغر نبودماما اين آار را ن. شود 

٢ 



  .امروز شنبه است يك شنبه پر

 شود ی شود زاويه ام بهتر میاز اينجا بردارد زاويه ام بهتر ماين خانم اگر دستش را 

همين االن قبل از اينكه از خانه بيايد بيرون حمام   انگاریآن يك. حاال خوب شد... آ

  . فهممی شامپويش می اين را از دستان سفيدك زده و بوبوده

 دانم چرا همه فقط در ینم.  فروشدیر آمد تو آن هم باز دارد اسكاچ ميك نف. در باز شد

 اتوبوس با اسكاچ ابردار ی افتند، شايد هوایس به فكر خريد و فروش اين آاال ماتوبو

هر چند آه من ! خدا عمرشان دهد . چند نفر از او خريد آردند. سازگارتر است

 شايد  .آن چند نفر نيم چندشان هنوز اسكاچ ظرفشويشان پاره و آهنه نشدهمطمئنم از 

.  به هر حال خريدند  ؛ هم زاپاس در آابينت زير ظرفشوئيشان داشته باشندیهنوز يك

ا  آيد يی شنبه به سراغ آدمها می آه معموال صبحهای ومهربانیحاال يا از سر دلسوز

  . اسكاچ فروشیتحت تاثير تبليغات بدو

 خدا شكرت اينها رو آن ی ا- يا ابورفضلی ه-ا هم هزار برابر داستان اوشينستان مدا

 گفت آه دستش را صفت چسبانده بود به ميله اتوبوس و چشمانش را آويزان ی میخانم

مدام اين .   آنمیآه نگذارد من از جوراب فروش عكاسآرده بود به دهانه لنز دوربينم 

 ی آرد و آه می آرد و به جوراب فروش نگاه می در ميان تكرار میجمالت را يك

  . آشيد

ه پائين صورتش  بی از جورابهايش نيمه از بينیجوراب فروش يك خانم بود آه با يك

 دانم چرا اين آار را آرده بود شايد به اين خاطر آه دماغش پخش یرا پوشانده بود نم

  . آندیرسد تا راحتتر زندگشود و زشت به نظر ب

همان . شتم  آمد آه من فقط صدايش را بدون تصوير داید از آن خانمجوراب فروش بع

او هم .  می گفت روا داشته آه زمانه به او ی آرد و از نامرديهايیآه بلند بلند گريه م

 تا ايستگاه ٣در عرض !  آنم یباور آنيد شلوغش نم. بعد از اسكاچ فروش آمد 

 يك قصاب يا آليد ساز یفقط جا.  شد یبه يك شنبه بازار پانزده دقيقه ااتوبوس تبديل 

 زد و با یئونش آهنگ سلطان قلبها را مد نوازنده هم داشتيم او با آآاریحت.  بود یخال

    ! خواندیآهنگ يا موال دلم تنگ اومده را مهمان 

ينت زير  با اينكه من مطمئن بودم آه در آاب ؛اما هيچ آس از او خريد نكرد

 یحت. را هم بلد نبودند زمزمه آنند او ی نداشتند و شعرهایظرفشوئيشان هيچ آآاردئون

  . بيشتر نداشتمی از او نخريدم چون يك صد تومانیمن هم چيز

٣ 



 خانوماتون ی تومن آقايون برا٢٠٠ یجفت . جنس اعال دارمی نخیخانوما جورابا
ا بچه يتيم  ت٥ خدا عوضتون بده یم ايا موال دلم تنگ اومده شيشه دل. اسكاچ بخريد 

 ی يای ربع٣.  شه ها ی بيشتر بخريد ظرفاتون تميزتر میدارم بخريد ديگه هر چ
 الله تو هم ی خاين بفرمائيد ای دارم همه رنگش هست شما چند تا م همیمدرسه ا

 يا موال دلم تنگ براتون؟ خوب بزرگتر شو ببريد جنسشو ببينيد بعد یرنگ رخ يار ماي
  . تومن٢٠٠ دم ی تومن مغازه رو م٤٠٠ ید جفتببري

٤ 



  .بگذريم...  ها هم نه ی آنند بعضیخوب بعضيها با هم ازدواج م

 آه شايد هم ی داد و پاآت فيلم راديولوژی اتوبوس باز انسانيتم گل محمدیامروز تو

  . اومد گرفتمی می آه شايد از راديولوژی نبود را از يك خانومیفيلم راديولوژ

  !) هم نكرده؟ ازدواج آرده شايد یه آه او با آبه من چ(

  .  گيرمی می گل محمدی بویگفته بودم گاه. ه برايش نگه دارمگرفتم آ،  گفتم یآره م

  . زنمی باشد آه می مامیشايد بو

 آه شايد فيلم ی آردم و پاآتیزانويم و داشتم به خودم افتخار م یآره گذاشته بودمش رو

  . داشتمی بود را نگه میراديولوژ

 آردم آه مثل آدامس ی لذت بخش احمقانه ام فكر میاها آه داشتم به رويیهمينجور

د از اينكه اين روياها  ندارد و بعیزه رفته جويدن و نجويدنش هيچ فرقجويده شده و م

 یيك دفعه ا.  شوند ی تمام میچون معموال اين روياها يك دفعه ا( تمام شد یيك دفعه ا

 ات رت عرق آرده صویلبخند آشغال مسخره رو يك ی بينی می آيیبه خودت م

 ی آنی سرت را اين ور و آن ور می مزخرفات توینشسته و نيم ساعت است آه دار

 چشمم به پاآت یه بعد از اين تمام شدن يك دفعه اآر) ی سازیو برايشون ديالوگ م

 ثانيه به اين فكر آردم آه االن بايد اين پاآت را آجا ٤-٣ افتاد و حدود یراديولوژ

 آردم از صبح آه از خانه آمدم بيرون همراهم ی آمد فكر میم نم ازش يادی هيچ .برمب

 باهايش ی آدم خيالش راحت تر است آه هيچكی همراه خريدم اينجوریراست(. بوده 

  ) آار ندارد

االن .  سرم ايستادهی است آه باالیادم آمد آه آن پاآت مال آن خانوم يیبعد يك دفعه ا

   . آيدیا اصال يادم نمقيافه خانومه ر

٥ 



،  شوند ی رد می آه هر روز از پارك سوار آزادی آنهايیيك:  دنيا دو دسته اندیآدمها

  . شوندی آه رد نمی آنهايیيك

 را از نزديك ی يا سر آسياب آزادی شهرك انديشه آزادیتا به حال بوق يك اتوبوس آب

طويل ف  آه در يك صی اتوبوس از بين دو تای؟ نه چون تا به حال نخواسته ایشنيده ا

تا به حال .ی همه گرمشان است و خسته اند رد شو دارند آه یايستاده اند و راننده هاي

   لباسهايشان عكسی دانم شريف يا غير شريف آه روی نمِ ، شانزده تا انسان پانزده

 ی جيب دارشان را با آمربندهای آلیئوناردو و دآاپريو است و شلوارهاداريوش و ل

ه اند در جهت مخالف تو درست در الين حرآت تو راه رفته قرمز دور آمرهايشان بست

  ؟ اند

 ی نمید از بيست و پنج شش سال عمر لعنت آه بعی را نديده ایپس هنوز آدمهاي! نه

 تواند به یمانع متحرك را دارد و چشمانشان مدانند پاهايشان قابليت دورزدن از يك 

 سكوت آند ی شود آه گاهی شود و زبانشان م جز به صورت روبروئيشان خيرهیجاي

ظم ليز  آه رويش پر از اشكال نامنی را ه رفته ای يك زمين خاآستریتا به حال رو

 ی منشاء اصلی در حاليكه بدانی از رويشان رد شویسفيد باشد و تو مجبور باش

  وجودشان چيست؟

 ی جلب مشتریا بری تغيير آرده مردی و صدایا به حال شده است از يك جا رد شوت

  ؟ !ت فرياد بزند قزوين ا سانتي گوش٢٠ در فقط

  ؟ی  دقيقه تجربه آن٣ يا ٢را در عرض تا به حال شده است همه اين اتفاقات 

  .ی پس تو جزو دسته اول نيست! نه

٦ ٥ 



  .  شد آه چقدر عوضيمیافتاد غير از اينكه برايم يادآور نيیامروز هم هيچ اتفاق تازه ا

 آه شايد ی ازش گذشته بود، سن و سالی و سال آه سنی يك آقاي .سوار اتوبوس شدم

 ی فهميدم آه مدام بدشانسیاين را از اينجاي، تويش زياد هم رنگ خوشي را نديده بود 

 ی زبان نفهم آلیبود و مجبور بود عالوه بر دو عصامثال پايش شكسته .  آوردیم

سوار  خواست یم.  دانم تويشان چه بود حمل آندینايلون سياه سنگين را آه نم

 تر پشتش سبز یايستاده بود آه يك آدم از من عوضهنوز پايين پله اول . اتوبوس شود

  .شد

خل پيشانيش هل داده بود و  توانست ابروهايش را به دای شود تا آنجا آه میباورتان نم

 به نام آمك يا حداقل صبر درون یو اصال چيز. و ديگه آقا برو باال گفت بریمدام م

  . خوردیم نموان آلمه ُج به عنیاش حتآله 

راستش   . و بزدلمی عوضیچون من خيل. چند بار آمدم بروم آمكش آنم اما نرفتم 

  ...!!! باشد من يك دخترم ديگری آخر هر چ . آندیترسيدم آه پيش خودش خياالت

  اول آهی صندلیخودش را داخل اتوبوس انداخت و رو،  بود یخالصه با هر بدبخت

 ی آخر قسمت مردانه يا اولين صندلی وسط در آل يا صندلی شود گفت صندلیهم م

  !  دنيایپرجهت ترين صندل.  قسمت زنانه است نشست یجلو

 آرد آه برش دارد اما ی سعی خيل . زمين افتادی بعديش آن بود آه بليطش رویبدبيار

  .نتوانست

م چون من  اما اين آار را هم نكرد .با خودم گفتم بروم بليطش را بردارم و بدهم بهش

 او آنجا بود آه من  ؛ تر بودیك ميله هم آنجا بود آه از من عوضتازه ي. يك عوضيم 

  . افتد آمك آنمی زمين می آه بليطشان رویبروم آنور و به آدمهاي پاشكسته انتوانم 

 همان آف اتوبوس حدود یيعن( زمين یدم خوب پيدا شد آه بليط را از روخالصه يك آ

  .بردارد و به صاحبش بدهد) مين سانت باالتر از ز٦٠

در اين .  هنوز راننده استراحتش تمام نشده بود یول؛ صندليها همه پر شده بودند 

 دانم شايد هم ی نم. بودیيكيشان دوست آن يك. فرصت دو مرد جوان سوار شدند 

 ی اين آدمها بيلدينگ بود ازی بادی بدجوریاما آن يك. برادرش بود يا پسر عمويش 

سفيد آه پشتشان به يك جفت آديداس .  روندی راه می ناراحت آه به سختيلدينِگ بیباد

با يك شلوار جين آه پائينش به نسبت  . قرمز گلدار بود پوشيده بودیطرز وقيحانه ا

 و سفيد و قرمزش هم فشار ی پيراهن چهارخانه آب.بااليش آمتر در حال انفجار بود

٧ 



 آوتاهش ی پيشانی ازشان توی آه طره ای نه به اندازه ایموهايش آوتاه بود ول

  .آويزان نشود

 چون ؛او بليطش را به دوستش يا برادرش يا پسرعمويش داد تا او به راننده بدهد

  . وقت نداشت خواست با تلفنش صحبت آندیخودش م

 یفكر آرد نم.  نشد یاما متوجه اين عمل مرد قو؛ راننده آمد بليطها را جمع آند 

اما نگاه به هيكلش آرد و پشيمان ، خواست بگويد بليطت را بده . خواهد بليط بدهد 

در واقع سالمتيش را با .  به نظر رسيد قيد آن يك دانه بليط را زد یحداقل اينجور . شد

ليط او را هم گرفت و بعد بليط ب. د و به سراغ بليط مرد بدشانس رفت  تومان خري٢٠

  . خانمها را و باالخره راه افتادیها

)  آورد ی میهمان آه مدام بدشانس(سه ايستگاه بعد پيرمرد عصا و آيسه سياه به دست 

تا اينكه دو ؛ از جايش بلند شد و شروع به تلوتلو خوردن آرد  . خواست آه پياده شود

 غير از ی عوضیبا پياده آردنش وجدان بقيه آدمها آدم نسبتا بهتر آمكش آردند و تا

  . من را راحت آردند

 دانم دوستش یهر چند نم.  بودی بيلدينگ قرمز قوی از آن بهترها دوست مرد بادیيك

 گوشم یيك آم گذشت دولتمندخلف داشت تو. بود يا برادرش يا شايد پسر عمويش 

  :زمزمه مي آرد

  »  ! وانه شو ديوانه شودي« 

اما .  بود آمده بود و آنارم نشسته بود ی آه آمتر عوضی گويا در اين فاصله يك دختر

اين را . من حواسم به اين بود آه بروم و سينه ام را هفت آب بشويم از آينه ها

  .دولتمندخلف داشت بهم  مي گفت

 ريز و ی باز بود و جماعت اتوبوس شد آهرِ  دانم چه شد آه حواسم جلب دیيك دفعه نم

 آورند به داخل یو درشت آه به داخل اتوبوس هجوم مدرشت مثل يك عالم آدم ريز 

  .هجوم آوردند

او آوتاه تر  زدم آه ی آردم و تخمين می بود آه من مدام نگاهش میيكيشان يك خانم

با يك خانم !   چه ديدمی دانی نمی وا ؛ به بقيه شان آردمیبعد نگاه. است يا من

  . آردیاو را متمايز نم؛  بود ی اين خصوصياتش معمول . سياهی و مانتوی آبیروسر

آنار دماغش درست در .  نداردی بود آه هر آسی ایآرد ويژگ چيزي آه حالم را بد

٨ 



ر  آنارم ُپی آردم آه صندلیو همانطور آه داشتم خدا را شكر مچند بار نگاهش آردم 

 ی بغل دستيم آه انسانيتش گلهایدختر آمتر عوض) تم آه چقدر عوضيمآخر گف(است 

نگار مادرش بهش گفته ا.  داده بود بلند شد و جايش را به او دادی و ارغوانیصورت

 آه آنار دماغشان از داخل بادآش ی را ديدید آه هميشه در اتوبوس اگر آدمهايباش

 دانم چرا مدام سردم یاو آنارم نشست و من نم! شده بود بلند شو و بگذار آنها بنشينند 

  .  شوندی می همشان اينجوری عوضی شد فكر آنم آدمهای شد و گرمم میم

 تر و تحت فشار تر ی حاليش نبود آه من عوضین موقعيت هيچدخلف هم در آدولتمن

  . و عارفانه اش را بشنومی اخالقی هستم آه پيامهایاز آن

   . دادمی سوخت مثل او و پاهايم را تكان میآنار دماغم م

   . داد مثل منیاوهم پاهايش را تكان م

 ی توپهایرش آل بایدم آه تو ديیيك وانت نيسان آب.  آردم به بيرون نگاه آنم یسع

 مختلف یتوپها رنگها.  بردشان ی لباس میريكو بود آه احتماال به يك توليدپارچه ت

د از  سوخت شايی اگر آنار دماغم نم .ی و نارنجیزرد، قرمز، سبز، صورت. داشتند 

  .  بردم اما نبردمی لذت میديدن اين همه رنگ يك جا خيل

 و فرار یچون زد به يك موتور؛  ی مثل من عوض بود ویبعد يك پژو ديدم آه يشم

  . ترم یچون من از او عوض، اما زياد خوشحال نشدم . آرد 

 ی ديگر سع. خانمه پياده شد و من از شر سوزش و خارش آنار دماغم راحت شدم

 آدم ی اينجور . نگاه نكنم، چشمهايم را بستم و خودم را به خواب زدمیآردم به هيچ

  .  استیآ فهميد آه یآمتر م

٩ 



د بخور آه هيچوقت يك موجود آم زحمت و به در.  آردم ی فكر میداشتم به يك چيز

تا حاال شده است يك .  ی آه نيازش داریمگر زمان. ی  شویمتوجه حضورش نم

ن را در آغوش  آی دانم از آیفيد مچاله آه مشتت مثل يك جيب نم سیدستمال آاغذ

 ی از يكی آه مايعی افتی يادش مینقط زما؟ هرگز ف  ايجاد آندیگرفته برايت مزاحمت

 صورتت سرازير شود يا الزم شود ادامه محتويات معده ات را آه دور یاز سوراخها

 آدم  چندی از زير سئوال رفتن شخصيتت جلوی جلوگيریبرا، دهنت جا مانده اند 

چون ديگر .  آند ی از اينكار نمی او هيچ ممانعتی ول.ی غريبه يا آشنا بهش آغشته آن

د شخصيت خودش را زده و تمام وجودش را وقف دوام شخصيت تو پيش چشم قي

  !   ايثاریاين يعن. اطرافيانت آرده 

 از همان ايثارگران سفيد یيك.  از آنها شدم یوز موقع برگشتن به خانه متوجه يكامر

 آاغذ ی روی بزرگداشتشان هيچ چيزی هيچوقت هيچكس در موردشان يا براآه

د از صبح  شاي . دستم بودهی تویدم آه اصال متوجه نشدم او از آ ش متوجه .نياورده

 آينه رفتن از خانه بيرون زدم يا از آن موقع آه در اتوبوس یآه بعد از بيست بار جلو

.  به من را انتخاب آردند یو دختر بدبو درست نزديكترين صندلنشستم و يك مادر 

 آردند خوش ی داده بودند آه فكر می بابت آن آشغال پولی آه احتماال آلیمادر و دختر

 سردرد نياز به دستمال ی تویره يادم است سردرد گرفته بودم ول آ. آندیبويشان م

آنوقت آن بيچاره را  شايد از شدت سردرد عطسه زده باشم و  . بعيد استی آمیآاغذ

از حالت بكارتش خارج آرده ام و به محتويات )  گويمیگر را م ايثاریدستمال آاغذ(

يا نه شايد .  داده ام جايشی مشتم بدون هيچ تالشیرده مننژم آغشته اش آرده ام و توپ

 یآف دستم مدفون آردم آه آن مادر ب نازك ی آن بيچاره را بين گوشتهایاز آن زمان

 اتوبوس باز آرد و ی دختر احمقش توی نوشابه گازدار خشمگين را براِ فرهنگ در

 آنم ی خوراندن يك نوشابه خنك آه فكر مرا با اتوبوس یاآستر خی هایتمام صندل

  .  مشعوف آردیم بود در يك ظهر گرم بهارَرمارآش ِا

 االن آه  .گر سفيد رابطه نزديكش را با من شروع آرده آن ايثاری دانم دقيقا از آینم

با  آه زشت ترين آدمها را ی همان جايی آلوب طراحی آيد آه توی آنم يادم میفكر م

گر رنيم وجود آن ايثا آی مزخرف ترين آاغذها ثبت می سياه رویهازشت ترين خط

شايد بوده و به دليل عدم نيازم بهش شاهدش .  آردم ی مشتم حس نمیجوان را تو

؟ یاز آ. فكرم را مشغول خودش آرده یبدجور. آامال گيج شدم .  دانم ی نم .نبودم

حالم از ؟ نقدر قدر نشناسم  من ایيعن.  ؟ و من نفهميدم  مشتم بودهی تویدقيقا از آ
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   . خواد ساعتها بهشون خيره بشمی دخترا اونقدر زيبان آه من دلم مدرصد ٨٥

 . ی  آبیميوه ها  و معصوميت خلق شدن مثل درختا و موسيقي ویاونا در نهايت زيباي

سئوال   چرا؟ اين مهمترين  هنوز خلق نشدن،ی آبی يادم نبود ميوه هاینه راست

 !زندگيمه

شايد علت  . است  ديگهی چيزا وجود داشتن يه چيزایشايد علت به وجود اومدن خيل

اومدن  هزارم ثانيه از بازدم يك سگ آبيه و علت بوجودبوجود اومدن خرمالو، يك 

مي  ی من دلم يه ميوه آبی ول د اومدن خودش رو پيدا نكرده، هنوز علت بوجویميوه آب

 .خواد

منده شر  عدم وجود من باشه در اين صورت منیشايد علت بوجود اومدن ميوه آب

  .یبود ی باالخره يه زمانون نداره چی فايده ای اگر هم نباش !بشريتم تا ابد شرمنده

  .        ی ميوه آبی بیپس ميوه آب
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اون هم يه   به اين فكر آن آهی داشته باشی به يه بچه احساس واقعی خوایاگر

 !ی  شی شه، اونوقت از اون هم متنفر میم  بزرگیروز

 !عی احساس واقیاين يعن
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 دستهاشو یه  زمين ویمن توش بودم، نشسته بود رو آه ی اتوبوسیيك ديوونه هه

آه   ديدمیفقط م.  شنيدم ی من چون ته اتوبوس بودم صداشو نمیول.  آردیم یاينجور

بودم   من چون ته اتوبوس  . آنندی گردونن و بهش نگاه می سرشان را بر م مردمیگاه

  و ديوونه هه و ميگن، بعد اون اتوبوسه آه منی دلشون چی فهميدم آه اونها توینم

 درهاش رو باز  ،  رفت يه دفعه ايستادی می آه هی ديگه توش بوديم همينجوریآدما

  .يك اسكاچ فروشه رو سوار خودش آرد آرد و

به   سرش يك آوچولوی اينجای طفلك . خواست اسكاچ بفروشهی میاسكاچ فروشه ه

دوستهام   ازی بعد يك و بودم آمدی من آالس دوم راهنمايی تومنيها آه وقت٢٥اندازه آن 

 آنم یم فكر.  مو نداشت  دوستم درست آرده بود،یش يك انگشتر قلب دار براباها

  باعث شده بود آه اسكاچ فروشه از خجالتش نتونسته بودی تومن٢٥ ی خالیهمان جا

  .پولدار بشه

 تمام ايرانيها و  آه متعلق بهی هايی تومن٢٥ از ی دوستم آن سال يكیشايد اگر بابا

 دخترش نكرده بود یيل به يك انگشتر قلب دار فقط برا اسكاچ فروشها بود را تبدیتح

  . نبودی چاره خالی االن جايش در سر اسكاچ فروش ب،

 بودند یايران  ابردار آهی تونست اسكاچ بفروشه اسكاچهایبه هر حال اون فقط حاال م

  . نوشته بودی رويشان خارجیول

رو   دستهاشی فروخت ديوونه هه هم هیكاچ نم اس آه اسكاچ فروشهیهمينجور

  تا اسكاچ٥« آرد، اسكاچ فروشه يك آاغذ در آورد آه رويش نوشته بود ی میاينجور

پو پو پو پو !  گفت ِه ِه ِه ِه زار تومن، نهی می خودش با سختیول» تومان ١٠٠٠

 آرد یمين  با لباش تمری اومد هی از دهانش در نمی هم آه صدايیتومن، وقتهاي نصد

تر بگه پونصد تومن، من با اينكه ته اتوبوس بودم اين را فهميدم چون خودم  آه راحت

 بانك ی اين را تو دم بگويم پونصد تومن،البته خوب بل.  آنمی میتمرينات هم گاهي يك

  .ياد گرفتم



يك آاغذ نوشته  ی تا يك شماره آه روی بايد يك دآمه را فشار دهی ری بانك آه میتو

 من هم بايد .آنم یهيچ وقت اولش آن دآمه را پيدا نم من یت بدهند ول است بهشده

  ! آاش همه جا دآمه داشت .تمرين آنم

 یديوونه بر م  آه نه اسكاچ فروشند نهی آه بقيه ایهمونجور(اسكاچ فروشه برگشت 

بعد د ـ  آری میستاش رو اينجور دی همون آه هـ . و به ديوونه هه نگاه آرد) گردند

 چند بار  . شود توَيش اسكاچ فروخت برگشتی آه میاره به راحت ترين حالتدوب

 من با اينكه ته اتوبوس یول. »  تا پونصد تومن ٥اسكاچ « آرد و يك بار گفت  تمرين

بعد  .» تومن١٠٠٠اسكاچ پنج تا « آاغذش نوشته بود هزار تومن یرو بودم ديدم آه

 ی آرد می نمی دستاش رو اينجوریهه هشايد اگر ديوونه  ،  نفروختیهيچ اسكاچ

.  آردی می دستهايش را اينجورینتونست چون هی ول. توانست از او اسكاچ بخره 

 خودش رو باز آرد و اسكاچ فروشه رو یدرها ايستاد،بعد اتوبوسه يك آم ديگه رفت 

  .پياده آردـ نداشت   موی تومن٢٥ سرش به اندازه يك یهمون آه توـ 

اسكاچ فروشه پياده شد  یاز پنجره اتوبوس ديدم آه وقت نشسته بودم و من هنوز اون ته

  . آردی می دستاش رو اينجوریه
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 ی يعن .تخلو  يك اتوبوس نسبتایتو .  اتوبوسمی نويسم تویاالن آه دارم اينها رو م

 ی نوشتن اين جمله لزومي نداشت ولقسمت عقب اتوبوس خلوت است، اصال

 . آنه ديگهی می يك اشتباهاتیخوب آدم گاه  . . . نوشتمش

نيست آه بشود  ی به نظر من اشتباه چيز . آنهی اشتباه میمعموال آدم در يك زمانهاي

صال ا  در واقع آن زمان خاصیيعن.  آه متعلق به آن است عوضش آرد یدر يك زمان

 من آن  آهی مثال در لحظه ا.ی  شود بكنی آاريش نمی يعن .خود زاينده اشتباه است

)  فقط غير الزمیبه معنا،  ی متعدیغير الزم نه به معنا(م را نوشتم غير الز جمله

 قسمت یيعن( زمان آن جمله مزخرف ی يعن.ی  شد بنويسی نمیمهم و جالب هيچ جمله

 برايم یآن لحظه شايد هر چيز ديگر. را با خودش آورده ) است عقب اتوبوس خلوت

 . آورد اشتباه بودیم

 ی اشتباهیزمان آه يك)  غير الزمی به معنایمتعد( باشم یشايد من هم متعد دانيد یم

 ی خواهم از همه اهالی من معذرت م . اين اتوبوسیمن را با خودش آورده تو

  . دانمی نمی اين صندلیاتوبوس و خودم را اليق نشستن رو
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آنه، يا  ه خوشحالت آی پيدا آنی چيزی تونی هم نم مطمئن باش اون تُو ! بچهیآها

 … به مامان و باباتی آه بدیهديه ا

درد چند تا نفس   اين آار فقط به . شنیبا ديدن اون هديه اصال خوشحال نمچون اونا 

 یدنبال يه جا ی بايد بگردیتازه بعد آل؛  نداره ی خوره آه اونم چندان َدوُومیم ُخنك

پس   ارزهیشه، به زحمتش نم اون هديه بهش با آه مناسب چسبوندنیيه جاي. ناسب م

تازه از نفس ُخنك هم . ال بود آه قبی همونجاي .بچه خوبي باش و بزارش سرجاش

 ی بينی پس م صيت قبال همش رو گرم آردن، خای بینيست چون اين گنده ها یخبر

 . ارزهیزحمتش نم آه اصال اصال به

 چقدرم -ینشنيد ؟ چرا هيچ آدوم از حرفام روی آارش آنی چی خوایم  حاالی وایا

 اين خوبه، زير آيف اون خانومه آه چسبيده بهت چطوره؟...  خوب ببينم- آدیآش م

فقط يه چيز  اون با اون عظمتش به تو چسبيده و تو.  عمرتیيه تالفيه، شايد اولين تالف

  .یمي چسبون ك و نرم رو به زير آيفشآوچي

  .اين آامال عادالنست
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آه چشمانش  یآن يك. آه عقب اتوبوس نشسته بودن دختر ديدم  اتوبوس دویامروز تو

 یم  مدام از دويست و پنجاه و شش خواستگاِر آن الينشی ديگریانحراف نداشت برا

خواستگارهايش را ( خبر همه شان را ی آرد آه گويی آنقدر با ولع صبحت م .گفت

  آرد يا نه ؟ چون منی دانم نگاهش می نمیداده اند و آن يكش همين حاال به) گويم یم

 دو زاويه را توامان ی يعن ! بينندی چگونه می اين شكلی فهمم آه آدمهایهيچ وقت نم

  . بينندیبينند يا فقط همان يك زاويه را م یم

، دوست یا  ديد دختر دو ديد يا چند زاويهی از زوايای مطمئنم آه حداقل يكیول

و   دختر يك ديد و دويست و پنجاه ديد امایست و پنجاه و شش خواستگاريش را مدوي

 !!! يك بار هم در همان يك زاويه دوست دو ديدش را نديدی حتي برایشش خواستگار
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 ی صندلیرو  اتوبوس نشسته بود، قسمت عقب اتوبوس، چون او يك زن بود،یاون تو

آرد،  ی آرد و سيگار دود میيون تماشا معقب اتوبوس نشسته بود و با استرس تلويز

بايد  چند تا تلفن داشت آه.  شدیيك گوشه آه تلويزيون نبود خيره م هم فقط به یگاه

...  هزار تومنی حرف زد، قبض تلفنش آمد آلی شماره گرفت و آلی يكی زد، يكیم

 ی آرد و دانه دانه با سس مايونز می درست می خودش سيب زمينیهم برا یگاه

  .شت دوست ندایگوجه فرنگ خورد چون او سس

 آه یپول  آيفی از توی تومن٢٠٠شان نگه داشت دوتا   شهركی اتوبوس جلویوقت

  نشستهی جلويی صندلی آه رویمكه آورده بود در آورد و به خانممادرش برايش از 

  آنی رقصيدند و داد زد بابا صدایگاه آرد به آن وريها آه داشتند مبود داد، بعد ن

 خانومه.  شمی آقا پياده میمش به خانومه گفت مرس بعد با آرا. رو خفه اش آنيدینتلع

پول رو گرفت و بقيه اش رو هم نداد چون اتوبوس نگه داشته بود و مردم عجله داشتند 

 یس داخل آرد و گفت حرومت باشه براپياده شد و بعد سرش رو از پنجره اتوبو زود

گرون شده ؟ خانومه گفت آرايه ها ی گيرین م توم٢٠٠جوراب سوراخ   لنگهدوتا

 .نيست مثل اينكه حواست

  ؟ی تومن اضافه بگير١٠٠ايد تو بايد  آخه چرا بیاو گفت حواسم هست ول

 یشهردار. آنم   تومن آم داشتم تا بتوانم دوباره سرمايه١٠٠٠راننده گفت آخه فقط 

  -شم یبار دياليز م ١٢ یهفته ا؛  آليه هم دارم یِ بساطم رو جمع آرده تازه ناراحت

  باال رفت و دوبارهیاو از پل هواي. بعد اتوبوس رفت ـ . ابلو بود آه معتاد است تیول

ی  آنهايیشايد برا.  چه آنجا آاشته اند ی را برای دانست آه پل هوايیپايين آمد دقيقا نم

 . مهلك خالص شوندی باال بيافتند و از شر اين بيمارآه ترس از ارتفاع دارند آه از آن

آخر  .شانه خان از پله ها پايين آمد و رفت.  ترسيد پس زنده ماندیم او از ارتفاع نیلو

طبقه  شانه خان.  استرس داشتی شد و آلیهميشه ديرش م.ديگر صبح شده بود 

شايد   سازندی داند آوچه ها را چرا سرباال میاو باز به اين فكر آرد آه نم. ودچهارم ب

را   جارو بزنند و يادشان رفته آنهارفتگران خانه ها را بلند آرده اند آه زيرشان را

 . هم تلنبار شده اندی روی خودشان بگذارند و همان جوریسرجا
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 آنند و یم ی تهران زندگی شده اند بسكه به قول حميدرضا توهمه آدمها سر به هوا

 یفكر م  زند باال و زيادی مغزشان می چی دانم چی خورند و بعد نمی و نسكافه میچا

 .آنند

خدا . ارتفاع دارند  ساخته اند آه ترس ازی آنهايیز اين خانه ها را براشايد هم با

راجع به اين  ی يادش آمد آه بنگاهيه چيزیرشان بدهد چقدر به فكر مردمند ولخي

  چرا؟  آخری بيماران خاص ولی هم ننوشته بودند برای پل هوايیرو ، قضيه نگفته بود

خورند و  ی آنند و قهوه و سيگار می می تهران زندگیمردم دروغگو شدند بسكه تو

 .َاه...  رود باالی خونشان می چی دانم چی آشند و نمی میچاي

لباس راه راه  ديگر رسيده بود در خانه شان طبقه چهارم مامانش در را باز آرد با

خواب   با خودش فكر آرد آه يادم باشد يك روز آه مامانش خانه نيست يایصورت

 یري می؟ وقتیمانش داد زد تا اين موقع آجا بودما. بشمرد پيراهنش را یههااست را

ن مادرش خونه نبود و داشت راه  او نشنيد چوی ول .بيرون ديگه اومدنت با خداست

... یه... ی هیش باز داد زدن هان؟ هان؟ آجا بود شمرد مادریپيراهن را م یها

  .پاشو ايستگاه آخره... دخترم... خانم …عزيزم
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دشمنانه بود   شود گفت، بيشتر يك ارتباطی البته دوست آه نم . بچه دوست شدمبا يك

 .شايد

گرد بودن   اتوبوس ايستاده بود قبال از دور ديدمش و ازی جلويی صندلیاو رو

  چون هميشه به- او پشتش به من بود، تصميم گرفتم شروع آنم صورتش خوشم اومد،

 را شروع آردم آه خودم از یرم و رفتاردوست دا گويم آه پسر بچه ها را یخودم م

 .ش راست گفتمبيايد و باورش بشود آه به من خوشش

شده بود و از   آه دستهايش از آنجا شروعی تنش گذاشتم، دقيقا جايیانگشتانم را رو

و به  برگشت. شان دادم بهی يكی را يكیند اول شروع آردم و يك حرآت چرخشب

آن   بودنش جزوی آه مطمئنم قلقلكیبه هر دليل ديگرهم شده بود و يا خاطر اينكه متوج

  داشتهیه تر از آن بود آه همچون نتيجه اچون حرآت انگشتانم احمقان(داليل نبود 

 پوست پلنگيش را یصورتم پرتاب آرد و تمام دندان ها ی را تویخنده مسخره ا) باشد

را نصيبم ه خيال خودش محكم  ريخت و يك مشت بی جلويی صندلیاتوبوس رو یتو

 یم نبود آه به آجا به ساعدم يا روخواست مشت بزند و برايش مه یاو فقط م. آرد

 است ی جلويی صندلی آه هميشه برايم جالب بوده آه رویاتوبوس گردنم يا به ميله

 گيرشان نيامده، ی آه هيچ صندلی آنهايیگذاشتنش يا شايد برا ی عقبی صندلی برایول

زنند و تنبيه شوند، هر  به آن مشت بی دوست نداشتنیه هابچ  اينكه پسریراشايد هم ب

  . شوندیچند آه نم

 یرگه هاي  آنم يكی، فكر می  پوست پلنگی و دندان های و بعدی بعدی مشتهایبعد ه

 .از ساديسم درونش بود هر چند آه من خودم آن رگه ها را نديدم

 یتمام قدرتش برا او هم از .ش دوست شوم هامن از تمام خالقيتم استفاده آردم بلكه با

عين حال   دری تحقير آميز ولی عوض آردن اين ريتم تكراری بعد من برا .مشت زدن

به  سرم را.  ادامه اين ارتباط مسخره مثال از دست او ناراحت شدم و قهر آردم یبرا

  آردمی آه يواشكي چشمانم را باز می تكيه دادم و چشمانم را بستم گاهشيشه اتوبوس
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قدرت خودش ايمان  بعد انگشتم را گرفت و باز به خيال خودش آن را پيچاند و چون به

 فهميدم اينجا  اين را از.  وجدان شد دچار عذابیاشت و مطمئن بود آه دردم آمده آمد

 . آه چشمانش مهربان شده بودی فشرد در حالیآه دندانهايش را به هم م

بعد دوباره چند   خودش را به من نزديك آرد،یر را بعد از اين آرد آه با بدبختاين آا

 .یدار و چند دندان قروچه پوست پلنگضربه نسبتا محكم درد ن

 یدهانش برا  نشد فقط ازیهيچ چيز خاص!  شد؟ دانيد چهیبعد يك دفعه ، يك دفعه م

هزارم  شدت بخشيدن به اين ارتباط دشمنانه به خاطر دوست شدن استفاده آرد و چند

 آج و ی شاد آردنش هی آرد آه برایز آب بدنش را حواله صورت مسخره اليتر ا

 از خودش نشان نداد جز اينكه صاف شد ی شد و آن صورت هيچ عكس العملیم آوله

پيش خودم واژه ادب را بدون اينكه اصال !  ادب یبهش گفتم ب بعد. گر صاف شد دي

 .باشم  آردهیتحليل منطق

توانند از دهانشان هم  ی شد اين بود آه آدمها می اين جريان برايم يادآوری آه طیچيز

نفرند  آه ازش متیچيز  تف آردن به هری هم برا القه شديد استفاده آنند، ابراز عیبرا

 .ی  ابراز هيچ گونه احساساتی برایز حتو ني

ار بگيرد قر ی چيزیو آن اينكه دهانت آامال رو به رون فقط يك شرط دارد دتف آر

  . نمناك شودیآه قرار است به هر دليل
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من  ببخشيد خانوم ساعتتون چنده؟:  اتوبوس از من پرسيدتوی یيك .  ٣:١٥ساعت 

خوام  ی از من پرسيد عذر می دقيقه يك٣:٢٠عت د سا دقيقه، بع٣:٢٠ش گفتم ساعت به

  دقيقه است و من خوشحالم آه٣:٢٥االن ساعت .  دقيقه٣:١٥ساعت چنده؟ گفتم 

  دقيقه به عقب و جلو ببرم، آاش ديگر هيچ وقت به٥ دو نفر را یتوانستم ادامه زندگ

  .من تنظيم آرده اند ساعت نگاه نكنند آنوقت تمام زندگيشان را با
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اش را نديد  ی آه چون پياز بود هيچ آس زيبايی دقيقه است، پياز٣:٢٧ االن ساعت

  )يك توپ سفيد یآه چرا اينگونه دلخواه است زيباي آنم ی آه هميشه بهش فكر میزيباي(

 یچرخ ها  قل خورد و به زيری اينگونه بود از داخل يك چلوآباب آه گفتمیپياز

را  ر گذار نبود آه با حس المسه و حس تعادلم له شدنش آنقدر تاثيیاتوبوس رفت ول

 .درك آنم

بود اين بود آه   آه جالبی چيز. باهاش استفاده نكردمی همدردی از تخيلم نيز برایحت

 بر یلبخند فقط توانست. آب پياز اشك هيچ آدام از مسافران اتوبوس را در نياورد 

 . اد تهوع آور بود بسازد آه همراه با من شاهد اين رويدیلبان مرد

  . دقيقه است٣:٣١ساعت دقيق 
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  رم سنگ پيدا آنم، باشه؟یبچه هه گفت مامان من م

  .مامانش گفت نه

  گفت مامان قشنگه؟. بچه هه رفت سنگ پيدا آرد

   شنیمامانش گفت نه، دستات آثيف م

 !بچه هه گفت مامان ببين چه چوب بزرگيه

  مامانه گفت نه

   . روش يه سوسكهی ؟ خوایم آوچيكه رو ین اين يكگفت ماما

  مامانه گفت نه

 بچه هه گفت مامان برم بليط بخرم؟

  مامانه گفت نه

 گفت تو رو خدا برم يه عالمه بليط بخرم؟

  مامانه گفت نه

 م؟بچه هه گفت مامان بدو

  مامانه گفت نه

 بعد سوار اتوبوس شدن، بچه هه گفت مامان اينجا بشينيم؟
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  نه گفت نهماما

ـ نگاه آرد   اونقدر آه به باال- چشم بچه ههی سياه . نگفتی هه هيچبعد ديگه بچه

 بعد مامانه ناراحت شد آه  . موندیهمونجورـ  » باشه « يا »آره« منتظر شنيدن يه 

  . بچه اش چپ شدهیچشما چرا

  . بشه  بچه من چپیچرا بايد تو اين همه بچه چشما.. .بعد گفت نه نه نه نه 

   بچه ام رو خوب آنیبعد گفت خدايا چشما

  !و خدا گفت نه 
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