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 ترسخورده. است شبنيمه. بنددمي را آپارتمانش در. قامت خميده. قامت بلند. ساله چهار و سي. اسدي فرامرز

 در ديگر بار  يك رفتن، از پيش. كندمي روشن را راهرو چراغ. نگردمي خود بر و دور به لحظه يك مشكوك و

 را خود خوابزده شبنيمه هر كه من براي. بندممي سرم پشت را در چرا دانمنمي. كندمي امتحان را آپارتمانش

 گوش خوب. باشد بسته در كه كندنمي فرقي ديگر اسدي فرامرز براي كنم،مي رها تهي و خيس هاينخيابا در

 كه هاپله از. است شده ترسنگين كليد دسته كنممي حس. چسناله. شنوممي را هايمنفس صداي حتي. دهممي

 من به حتماً. جرينگ جرينگ. خندندمي من به البد. كنندمي صدا جرينگ جرينگ دستم در كليدها آيممي پايين

 با هميشه كه داريسايه ديوارهاي كشم،باال مي بلند ديوارهاي از مدام امته و سر بي فكرهاي در كه خندندمي

. اندبرداشته سر نو از دوباره و اند شده ويران هميشه من درون در كه ديوارهايي. اندبوده من در اند،بوده من

 .پيش از دارتر سايه پيش؛ از ترترسناك و بلندتر

 كه هم فوالد از. است كرده تنزل كاريابي اداره در غبارگرفته ي پرونده ي شماره يك حد تا حاال اسدي فرامرز

 در را هايم مانده ته را، هايش مانده ته. اند كرده ذوب كه هاست سال را اسدي فرامرز. كنند مي ات ذوب باشي

 سرت بر قانون چماق با قدر اين. نبودم ترسو و شهامت بي نبودم، اخته كه من. نيست من قالب كه ريختند قالبي

 حتي من. رود مي چرا به فارغ سر با كم دست. است شيردل من با مقايسه در بز. بترسي شان همه از كه زنند مي

 و چاي به بندم مي را خودم بعد. خوابم مي ظهر لنگ تا. بروم بيرون خانه از روشن روز كنم نمي جرأت ديگر

 شام و ناهار. شود مي تر پررنگ بماند هرچه. زيپوست آب باشد، كه دم تازه. است دار خنده! چاي گويم مي. سيگار

 آبجو. تلويزيون پاي نشينم مي بعد. كنم مي زهرمار چيزي. كنم مي سرهم چيزي. خورم مي وعده يك در را

 و بدهي آبجو به را ندارت و دار كه اند ساخته را تلويزيون. اند ساخته تنها هاي آدم براي را تلويزيون. خورم مي

 فقط حاال. برد مي خوابم. كرد مي ام خسته. شدم مي حس بي. بود خوب اوايل. بدوزي اش صفحه به را نگاهت

 تنها قدر اين گاهي. است شده مزمن ديگر دردم سينه. كند مي درد سرم هميشه. است داغان ام معده. كند مي منگم

 گاهي. آيد مي بدم خودم از حتي كه ام دلزده اينقدر گاهي. ام كرده فراموش را زدن حرف كنم مي خيال كه هستم

 با رنجور و شده لگدمال كه كيست او كند؟ مي نگاهت كه كيست او. كنم مي تعجب آينه در خودم ديدن از حتي

 ابري روزهاي. بيزارم آفتابي روزهاي از. دارم نفرت صداهاشان از. ترسم مي همه از نگرد؟ مي تو به درد



 بيرون خانه از ها شب فقط همين براي. بيني رانمي كسي. بيندت نمي كسي. زيباست اما شب. ترند تحمل قابل

 فكر. زنم مي پرسه خلوت هاي خيابان در. اندازم مي پايين را سرم. كنم مي جيب توي را هايم دست. آيم مي

 .كنم مي

 اخته موقع همان اگر داد، مي دست از را شهامتش كاشت مي مادرم زهدان در مرا تخم پدرم كه موقع همان اگر

. شان شناسم نمي ديگر. بدهم پرمخافت زندگي اين به تن آزگار سال چهار و سي شدم نمي مجبور شد، مي

 كه آور كسالت و اي باسمه هاي حرف قالبي، جمالت. نويسند مي نامه هرچندگاه. ام برده ياد از را شان قيافه

 تلفن پشت صداشان اند، القلب رقيق كه بس. كنند مي بارتلفن يك ماهي  سالي،. سوزاندشان شود مي نخوانده

 كنم نمي سعي حتي. دهم مي گوش فقط. ترساند مي مرا شان  ماليخوليايي احساسات قلبشان، رقت. لرزد مي

 انگار. آيد مي تاريخ اعماق از صداشان. خواهند مي چه جانم از بفهمم كنم نمي سعي حتي. بدهم را جوابشان

 صداي كه پدري نابوده. نابوده هاي بوده. شده نيست هاي هست. اند نبوده اما اند، بوده انگار. اند نبوده هيچوقت

 كه ام نوشته شان براي وقتي از. كند مي غضب هنوز كه اي كرده بغض پدر نابوده. است دورگه هنوز اش تاريخي

. من از تر بدبخت است، زياد كه چيزي. بدهند سامانم و سر كه اند كرده اراده نيست، من به اميدي هيچ ديگر

. گذرد مي خوش حتماً اوايل. هايم ران زير كشمش مي. دلم تنگ اندازندش مي. من از تر اخته. من از تر شهامت بي

 حرف همه ها اين البته. ميرم مي بخواهم جور هر. كنم مي زندگي بخواهم جور هر. آدمم من. شود مي عادي بعد

 فرامرز من، تازه ام؟ كرده زندگي خواسته دلم جور هر كي بودم؟ آدم كي من. است صوت همه ها اين. است

 مادرم چادر زير از داشتم شهامت اينقدر باشد چه هر. هاست آدم ترين خوشبخت جزو ها بدبخت ميان اسدي

 دلت تا. كنند نمي حساب هم شان تخم به را ما كه ففهميدم. كيست دست به دنيا ديدم عاقبت. بيايم بيرون

 فكر. اند تنيده خود دور به را شان هزارساله تارهاي عنكبوت مثل. لولند مي هم در من از تر بيچاره بخواهد

 جوانش. مافنگي پاسبانش. تبهكار كاسبش. خوار رشوه كارمندش. پابرجاست آنان قعود و قيام به جهان كنند مي

 .مزلف

 برق چراغ تير بازي قلتشن با اند توانسته تا. اند كرده رنگ را ديوارها و در. اند كرده زيبا را تهران گويند مي

 تماشا نما آب بگير، را زنت دست جمعه شبهاي. اند ساخته نما آب. نور پارك اند گذاشته هم را اسمش. اند كاشته

 حمام اما جمعه صبح. كن جماع خوب. بخور چلوكباب خواهد مي دلت تا. كن تماشا نور. نور پارك برو. كن

 ترتيب تواني مي اما جمعه شبهاي. دهند مي را ترتيبت ترتيب، به. بكن ترتيبي غسل نمره حمام برو. نرود يادت

 دلش. كني خالي دلش توي را فرسا طاقت يهفته يك دل دق كه اينقدر. بشوي منگ لحظه چند كه اينقدر. بدهي

 باش مواظب! پسرم. باشد نجيب و راه  به سر بايد حتماً اما. بهتر چه كه باشد مپل  تپل اگر. بياوري دست به را

 ات سالمتي مراقب. شود مي زاييده حقارت از انسان. كن تحقيرش. بكش را روحش حجله دم. نكني بدعادتش

 افتي، مي كمر از ديگر روز دو جان پسر كند، مي سفت را كمر خرما. بخور زياد پياز! دلبندم فرزند باش، هم



 يكديگر خوب چه! الدنگ بگذار، باالتر خرده يك را كالهت برو! بيچاره كني، مي شك هم ات سايه به بدبخت

 عادت گريستن به مادرم. زند مي زار ديگري و داد يكي. زند مي فرياد ديگري كند، مي امر يكي! كنند مي كامل را

 غلطي چه خودم من، مگر. ببيند را اش نوه خواهد مي دلش. نماند دل به آرزو خواهد مي دلش. است كرده

 .شود مي الخلقه ناقص حتماً. باشد چه بدلم نسخه كه ام بوده چه خودم من، مگر كنم؟ مثل توليد كه ام كرده

 ايكاش. داشتم مي مقصدي ايكاش. رود مي نامعلومي جاي به نشدني تمام ديوارهاي امتداد در اسدي فرامرز

 باشند، طوالني كه چقدر هر ديوارها اين. ام شده خيس باران از. گذاشتم مي اش شانه بر سر كه بود كسي

 راه هنوز اسدي فرامرز. است دلزدگي چيز هر فرجام. است نابودي چيز هر سرانجام. رسند مي آخر به سرانجام

. بخوابم توانستم مي ايكاش. رود مي باد بر. رود مي باد با و آيد مي دنيا  به فرياد با آدمي. دارد پيش در درازي

 .بمانم بيدار توانستم مي ايكاش

 فرامرز. خنديدندمي  مستانه. رقصيدند مي بكوب. آمد مي شان خنده قاه  قاه صداي. آمد مي پاپ موسيقي صداي

 توانم مي. گردم مي صبح تا. شود مي آغاز ديگري خيابان بعد. رود مي خيابان اين آخر تا كنان ولك  لك اسدي

 در باشد، داشته حقيقت اگر. است نوشيده آب بوده اينجا در كه اي چشمه از پطركبير گويند مي. بنشينم جا همين

 .است نشسته پطركبير جاي بر اسدي فرامرز باراني شب نيمه اين

 

. شود مي وارد در از رييس. مالم مي نانم روي كره دقت با و ام نشسته. بود نشسته صبحانه ميز سر اسدي فرامرز

. كشد  جلومي را اش صندلي. كند مي بش و خوش همكارانش يكايك با. است فعال و خوشبين. است سرزنده

 تشريف مرخصي! شده برنزه چقدر تان پوست! هن آقاي“. شود  مي پخش راديو از  نشاطĤوري موسيقي. نشيند مي

 خوب. نداشت خبر بدبخت. سوخت مي حالش به دلم. ام گرفته مصنوعي آفتاب حمام. خانم نخير ـ”  داشتيد؟

 توي تخمي چه. ام ريخته سرش به خاكي چه كه رود نمي يادش دارد عمر تا. داد مي دستخوش بايد. بودم كاشته

 كمپاني از ديروز. كابريوست ـ” . باشد مبارك جديدتان اتوموبيل راستي هن، آقاي” . ام كاشته زنش زهدان

 آقاي ـ” . بكن پيروزي احساس. كن شادي. بزن لبخند” . بروم يونان به خانم با دارم قصد امسال. گرفتم تحويل

 عرض چه” . كرد تحمل را ها كاكاسياه اين شود نمي ديگر اما. ندارم ضديتي هيچ شما با من كنيد باور اسدي

 .كنيد مي كار باشد چه هر. اسدي آقاي داريد، فرق شما ـ” . آدميم هم ما البته اجل؟ حضرت كنم،

 ديگرت جاي از نفس. است دررفته زهوارت نشده هيچ هنوز. بيفزا خونت چربي بر شكمت، قطر بر. بگير لقمه

 در كه است راست!  اسدي آقاي” . پراكند مي فضا در را ات هستي كه است شومي نفير. است خرناسه. كشي  مي

 كمر كسي براي ديگر راستش اما! رييس. دارد حقيقت. بله ـ”  گيرند؟ مي زن تا چهار مردها شده خراب آن

 بار يك همان. است خوشمزه خيلي فرنگي توت مرباي با خامه. بمال نانت روي كره. بزن قهقهه. بخند. نمانده



 حشري ملوسك آن را، خوشگل كاتاريناي. بودي گرفته را كاتارينايت دست. اي كرده فراموش حتماً. بود كافي

 آويزان آبدارش هاي گالبي تا دو شد، مي كه خم. كني مي تركتازي چه ببيند كه بودي آورده خودت با را

 هاي خنده صداي حتي. نفهميدي كه بود گرم سرت اينقدر. بچيندشان دستي كه منتظرند بود معلوم. شدند مي

! اجل حضرت” . آورد بيرون كيفش از را كاپوت اول. بود كرده را چيز همه فكر. شنيدي نمي را اش شهواني

. است لذتبخش قهوه صبحانه صرف از پس. بزن لبخند” . اند حشري خيلي خدا به تان نازنين كاتاريناي همسرتان،

 سيگار قهوه با. است شده منسوخ كاپوت ما واليت در كه كردم عرض خدمتشان. ببر لذت جرعه جرعه

 شد مي هم گسيخته. برآورد را اش ساله سي آرزوي شد مي هم گسيخته”  تان؟ خدمت بدهم كبريت“. چسبد مي

 خاصه. است فاجعه كاپوت. است كاري افتضاح گسيخته” . رييس نبود مقدور“. رسيد اوج به گرفت، اوج

 عصبانيت از. بكش كچلت سر به دستي. درخشد مي تاريكي در ديدم كردم، خاموش كه را چراغ. باشد شبرنگ

. اسدي آقاي دانم مي ـ. بودم كرده دعوت ايراني چاي صرف به را همسرتان. بكن دانه  دانه را اش نداشته موهاي

 .است بوده عالقمند كودكي از بدوي موجودات به كاتارينا

 يكشب و هزار افسانه داشت توقع حتماً. هستند انتظارش در بغداد دزد چهل كرد مي فكر حشري موجود اين

 كاتارينا،  چاي هم اين“. بود خوشتراشش پاهاي به حواسم مدت تمام رفت مي باال كه ها پله از. بگويم برايش

  مي پادشاهي و بودم لميده مبل روي من. درآورد را پيرهنش اول. بود بهانه چاي” ! است معطر چقدر ببين

 را موهايت. كاتارينا است، بهتر اينطور. نگذاشتم. درآورد را دامنش خواست. بود نپوشيده بند پستان. كردم

 داده سواري عمر يك. بشود سوار خواست. بگيرم آغوشت در بگذار. بفشارم را هايت پستان بگذار. بيفشان

 .داغ داغ بودند، داغ كاتاريناتان! اجل حضرت. بود بس ديگر. بودم

 

 زير ديدم كردم، باز كه را در. نبود كن ول. كنم باز را در خواستم نمي اول. زنگ روي بود گذاشته را دستش

. سوزد مي دلم كردم مي وانمود. زدم نمي حرف هيچ. كند گريه سير گذاشتم. است كبود خوابي بي از هايش چشم

 موقع حاال. چيزي يك باز بشود بور اگر! برس دادم به فرامرز ـ. كردم مي خدايي و بودم انداخته پا روي پا

 پشت. آيد درمي آب از كاكاسياه حتماً. باشد راحت خيالت. خندم مي قهقهه به من ديگر حاال. است من شادماني

 كجايي راستي تو ـ. كنم مي شوخي كرد مي خيال. كرد پاك را هايش اشك دستمال ي گوشه با. كرد نازك چشم

 از هايت چشم چرا” . بوده ماداگاسكاري پدرپدربزرگم! خوشگل خانم است، طوالني حكايتش“ فرامرز؟ هستي

 همين براي. كاشت را مان نطفه كستاريكا سواحل در پدربزرگم پدر“. است دار خنده واقعاً زده؟ بيرون حدقه

. بودت سوزانده لزج؟ و بود داغ چه كه رفته يادت مگر” . داريم بدوي خوي و خلق. هستيم حشري مان همه

 هم هنوز را ات ناله و نك صداي. كردي مي كيفي چه و بودي شده سيراب. بودي شده سرشار. بودت انباشته

 عشق. بود ايستاده خدمتت به سينه به دست بابا علي. رود مي يادتان از زود كه است اين بديش. شنوم مي



 را سرش اسدي فرامرز. زدم زانو پايت پيش. بود گرسنه خدا. بود كرده تب خدا. كردي مي خدايي. كردي مي

 رفته خودت از. ليسيدمت مي. مكيدمت مي. داد مي خيار  يكونه  يمزه. داد مي عطر بوي. بود فروبرده پاهايت ميان

. كرد كاريش شود نمي ديگر بجنبد، كه خروسك. نبود خودت دست. بود شده بلند خروسكت. شدي بلند. بودي

 جر كه را توري ي پارچه دست كف يك آن. بودي كرده باز را پاهايت. بودي گرفته ديوار به را هايت دست

 با را مردانگي كه هستم قزميتت شوهر مثل هم من گمانت. كردي نمي را فكرش هيچ. شد بلند ات ناله دادم،

 كف. شد مي فشرده من مشت در وجودت همه. بودم كرده مشت. انگارد مي يكسان آبجو  يبشكه و آبدار استيك

. شدم كه نبودم باز چاچول. بود آمده بدم خودم از. خورد مي هم به حالم داشت. بود خيس دستم

 .است دلقك. است مضحكي آدم باز چاچول. ست داري خنده كلمه چاچول

. تلوتلوخوران. آيد مي او طرف به مردي. است نشسته پطركبير جاي بر هنوز باز چاچول دلقك اسدي، فرامرز

 روي زهواردررفته گاري يك در را ندارش و دار. ريخته اش شانه بر اش ژوليده موهاي. ماند مي سايه به بيشتر

 مرا. است روشن زندگي با تكليفش كم  دست. كشد مي خودش دنبال كنان ولك  لك را گاري. است كرده تل هم

 صبح تا. شوم بلند بايد. ماند مي خيره اسدي فرامرز به. آيد مي تر نزديك. ندارم را اش حوصله. خندد مي بيند مي كه

 ديوار چه هر از. بروم ديوارها امتداد در بايد. رود مي ريسه. زند مي خنده زير دفعه يك. نمانده زيادي وقت

. برسم جهان انتهاي به كه روم  مي ها جاده حاشيه در. كنم مي رها دشت  پهنه در را خود. گذرم مي  است دار سايه

. خواهد نمي چمدان بازگشتي بي سفر همچه. است مدفون من ذهن در جهان انتهاي. است جا همين جهان انتهاي

 از من. كن رها ات خوابزده ذهن خالي چاه در را خود راحت خيال با و بگذار ديواري كنار را بنديلت و بار

 .ترسيدم مي تهي و تاريك هاي خيابان از. ترسيدم مي خوابزدگي از بچگي

 اشباح شود مي فقط اينجا از. بچسبان شيشه به را صورتت. تر نزديك برو. باشد موزه گمانم است؟ خبر چه اينجا

. سازند مي موزه چيز هر از. اند حسابگري و دقيق مردمان اينان. كنند مي ريشخند را آدميان كه ديد را برنزي

. عتيقه هاي آدم ي موزه. سازند مي موزه هم آدميان از. آفرينند مي زيبايي و چينند مي هم كنار را متناقض هاي نمونه

 هم زودپز ديگ از كامپيوتر اينجا در كنند، مي سر گردسوز چراغ با دهاتمان در هنوز. اينان از يكي هم من

 طبقه اطالعات. دوزي مي مونيتور ي صفحه به را نگاهت ها ساعت. كامپيوترت مقابل نشيني مي. است تر خانگي

 در آبجو هاي بطري. است شب نيمه كه  بيني مي بيايي خودت به تا. كني مي معاشقه باكامپيوترت. كني مي بندي

. كني مي باز را پنجره. دهد مي نا بوي اتاق. است سيگار كونه از پر زيرسيگاري. اند پراكنده متريت  پانزده اتاق

 را ات خانه اجاره حتماً ماه اين. رفت كار سر بايد زود صبح. است پيش در ديگر روز يك. كشي مي عميق نفس

 وضع. است اقتصادي بحران. پرداخت خواهي ديگر ماه حتماً را كامپيوترت افتاده عقب قسط. پردازي مي موقع به

 دوازده ميزان به تورم نرخ. است يافته كاهش درصد هفت ميزان به ملي يسرانه درآمد. است افتضاح كار بازار

 به تا. است ساختگي مالحتش كه حيف. دارد لب بر مليحي لبخند اخبار يگوينده. است يافته افزايش درصد



 فردا. نيست بعيد هيچ برسد؟ هم تو نوبت نكند. كنند مي بيكار كار از دارند را همه. تپيد آسمان رسيد، پيمبر

 پايين لطفاً خوب چه. به  به داشتند؟ تشريف مرخصي اجل حضرت. بمالي بيشتر را رييست يخايه باشد يادت

 كارم مصالح فكر به چقدر كه بينيد مي ام؟ دقيق چقدر كه بينيد مي. دستمال از هم اين. بمالم خواهم مي. بكشيد

. است داري خنده  يكلمه دستمال اصال. شماست با حق البته نيست؟ احتياج دستمال به فرموديد؟ چي هستم؟

. گيرد مي را آدميان شهامت صنعتي جامعه حاجت؟ چه مال  دست به ديگر است، ماليدن دست كار وقتي

 دست از را كارت اگر. اي گذاشته مزايده به را روحت ولي اي، كرده بيمه را جسمت. كند مي اخته را آدمي روح

 خدا بعد چي؟ بعدش. كني مي استفاده بيكاري يبيمه از سال يك تا. اي داده دست از را چيزت همه بدهي،

. بازهاست چاچول مال خدا. است  عتيقه  هاي آدم  مال خدا. است مرده خدا حسابي؟ مرد خدا، كدام. است بزرگ

 خيال. كنند مي نگاهت چپ چپ همه. بكشي را قصاب منت هم بخوري، را تنت گوشت بايد هم روز،  امروزه

 سالت چهار و سي تازه. اي شده چپاولگر شبه يك. اي شده جامعه سربار. كني مي زندگي آنان دسترنج از كنند مي

 تلويزيونت با بنشين. شوند مي پير زود آدميان صنعتي جامعه در. خوري نمي كاري هيچ درد به ديگر اما. است

 توصيه را كار اين حتي مدرن روانشناسي. نترس. كن كفلمه بنشين. كن صحبت كامپيوترت با بنشين. بزن گپ

 به من اسدي آقاي ـ. است مفعول و فاعل اتحاد. است طبيعت با شدن يكي. است مكاشفه جور يك. كند مي هم

 شود مي چطور دانم نمي راستش” . گرامي همكار است، لطفتان نظر“. داريم تفاهم هم با ما كه ام رسيده نتيجه اين

 كنيد باور اما. متشكرم تان  لطف از“. باشيد من ميهمان را شام امشب اسدي، آقاي ـ. داشت تفاهم آدمي همچه با

 من با ساعت يك حتي نيست حاضر هيچكس. داريد حق ـ” . كنم تان تحمل توانم نمي ساعت هشت از بيشتر

 بگويم؟ جور چه. …دانيد مي. نظرم تنگ و پولدوست كه بس. خودخواهم كه بس. كند زندگي سقف يك زير

” . است االسرار مدفن  سينه اين. االسرارم محرم من. برداريد تان چهره از را نقاب. باشيد راحت. بزنيد را حرفتان“

 كارم ـ. سرت بر شود مي چماق فردا بگويي، من به امروز هرچه. سوزانم مي را پدرت فردا بزن، را حرفت تو

 با. خوشبختم. ام بيمه. ام كرده تزئينش خودم ميل به كه دارم لوكس آپارتماني. است كافي حقوقم. است راحت

 اندام با آدمي جور اين كنم مي فكر. بروم ور خودم با مايلم بيشتر. ندارم ها خانم با  خوبي ميانه. هستم تنها همه اين

 عشق خودتان به توانيد مي البته ايد، مايل اگر آقا؟ كنم، عرض چه“. كند مي برقرار ارتباط خود درون با خود،

 شود مي هميشه پنبه با البته. نكني تجاوز ديگران حقوق به باش مواظب. اسدي باش بافرهنگ و متمدن” . بورزيد

 پايين را سرم. كنم مي جيبم توي را هايم دست. بشود سبز چراغ تا ايستم مي. بايست قرمز چراغ سر. بريد سر

 كسي به باش مواظب. شوم مي رو  پياده وارد. گذرم مي خيابان از. شد سبز باالخره. چراغ از هم اين. اندازم مي

 اگر. شدم  مي تر كوتاه متر يك توانستم مي اگر. نگيرد كسي كت به كتت يگوشه باش مواظب. نزني تنه

 .كاغذ صفحه بر بودم اي نقطه ايكاش. شدم مي تر  كوتاه متر دو توانستم مي

 



 چرخ. زند مي تر سياه آسفالت. درخشد مي نور در باران هاي  قطره. است شلوغ هم ها شب  نيمه حتي خيابان

 من. دهد مي نا و نم بوي جا همه. ايستد مي راست تنت بر مو. دارد بخشي لذت غيژغيژ آسفالت روي ها اتوموبيل

. خواند آوازمي. زند مي گيتار و است ايستاده باران زير. دارم دوست را شبگردها من. دارم دوست را نا بوي

 خيسي درخشندگي ايش قهوه پوست كه كنم مي نگاه او به و ايستم مي. خواند مي باران مثل نجواكنان كنان، زمزمه

 از نيز او. است معني بي چتر كه آيد مي جايي از نيز او. ترسد نمي باران از كه كنم مي نگاه او به و ايستم مي. دارد

 سازش. كند مي نگاه است مانده مبهوت كه اسدي فرامرز به لحظه يك. است شده پرتاب اينجا به تاريخ اعماق

 در دوگانه، است موجودي هم او. است خسته نيز او. است آويخته هايش شانه. رود مي و گذارد مي سرش روي را

 .دارد وحشت باران از ديگر هم او. متحول نيمه خويش، با تناقض

 

 سبز چراغ چرا پس. بروم كاريابي اداره به بايد امروز. شد دير. كن نگاه ساعتت به. بايست قرمز چراغ سر

. ام كرده تنگ را جايشان انگار. اند نديده آدم انگار. كنند مي نگاه جور چه ببين. گذرم مي. گورپدرشان شود؟ نمي

 اما. است عذاب واقعاً شدن بيدار هم الطلوع علي صبح. خوابيدم مي زودتر ديشب ايكاش. ام كرده جنايت انگار

 جرم به را بيكاريم حقوق. است جيبم توي بانك  ي اخطاريه. ام نپرداخته را ماه دو ي اجاره. كرد شود نمي كاريش

 خوب. مرا ببينيد. ام شده محتاج شب نان به كنيد باور. اجل حضرت باشد، بخير تان  صبح. اند كرده قطع اختگي

 عادت خوري مفت به انگار كه كنيد مي نگاهم جوري آخر باشم؟ پرور  تن كه آيد مي من به. مرا كنيد نگاه

 زبان به. هست سفيد روي سياه. بينيد مي بازكنيد، را تان چشم. هست ام پرونده در. كنيد مالحظه. ام كرده

 حمالي تان براي روز دو و ماه سه و سال پنج كه اند كرده امضا و مهر. اند كرده گواهي. اند نوشته تان مادري

  حرف جويده جويده چرا. نيستم كه كر. فهمم  مي كنيد صحبت هم تر  آرام زنيد؟ مي حرف جور اين چرا. ام كرده

 كي؟ به. كنم مي شكايت. آورم درمي روزگارت از دمار. دهم مي نشانت ديوث؟ آوري درمي مرا اداي زنيد؟ مي

 شركت آزمايي بخت در. شود مي جوري يك باالخره. كرده هم گورپدرشان بياورم؟ كجا از. دارد خرج وكيل

 .بشوم برنده شايد. كنم مي

 

 بيدار توانستم نمي. بخوابم توانستم نمي. خوابم مي. كشم مي سيگاري فارغ سر با. كنم مي دم چاي. خانه روم مي

. رفتم مي باد با. دويدم مي باد پي در توانستم مي اگر دمد؟ برمي كجا از سپيده رود؟ فرومي كجا در ماه. بمانم

 فقط آزگار سال چهار و سي اسدي فرامرز. دوي مي كجا به كه بداني بايد. نيست كافي دويدن فقط! فرامرز

 را خستگي. ام خسته حاال. ام رفته نيز من رفت، مي باد كه كجا هر به آزگار سال چهار و سي. است دويده

 .كرد حس بايد. فهميد بايد را خستگي. كرد معني توان نمي

 



 پايين را پاساژ آهني ي كركره شب هر. خيابان كنار اند ايستاده. است سكه خوب ها نشمه كار ها شب نيمه

 تاشان چهارپنج كه هست جا اينقدر سقفش زير هنوز اما. بشود فجور و فسق محل ترسند مي حتماً. كشند مي

. توري جوراب با پوشند مي كوتاه دامن اغلب. آيد مي هم اينجا تا شان كركرخنده صداي. بشوند جمع هم دور

 بيني مي بيايي خودت به تا باشد، اولت بار اگر. است انگيزتر هوس حتماً. كنند مي پا هم قرمز چكمه هاشان بعضي

 خطر از رود ورمي ات مامله با كه طور همين و كند مي درازت عور و لخت. كني  مي سياسي بحث داري كه

 زير امور در. اند قائل خودشان براي رسالتي. هستند هم مترقي حتي هاشان بعضي. گويد مي برايت اسالمگرايي

 كه است تجربي روانكاوي جور يك. كنند مي دلجويي باشد افسرده مچاچنگ اگر. دهند مي اندرز و پند شكم

. زني مي پرسه ها خيابان در خالي جيب با ناكام و پوشيده لباس برسد كه معهود وقت. كشد مي طول ربع يك فقط

 گمانم. است فرشته اينان با مقايسه در مفيستو. اي نبسته ميان در يكي را پيرهنت هاي دكمه باشد، يارت بخت اگر

 يك همه روز امروزه باشد، داشته حقيقت اگر. گردند مي خود گمشده نيمه دنبال عاشقان كه است گفته افالطون

 بايد عاشق. است خودآزاري عشق، از ما تلقي. اسدي فرامرز اينان از يكي. نيمه نصف هاي آدم. دارند كم نيمه

 يافتني دست معشوق اگر. بگذارد ديگري زانوي بر سر او به اعتنا بي جفاكار معشوق و كند چسناله شب تا صبح

. است صوت. است حرف همه ها اين اما. ايم تراشيده قالب هم عشق براي حتي. است فاجر. است فاسد باشد،

 و آوردند مي بسيار خرهاي ماده و نرخرها: است آمده التواريخ رستم در. جست ديگر جاهاي در بايد را حقيقت

 كه زد  مي سينه همچه حشمت. شدند مي محظوظ همه نرخرها آن مجامعت تماشاي از و انداختند مي همديگر بر

 در الهي مدرنيسم پست اكنون. صحرا سوفيالورن گفت مي خر ماچه به همو. شد  مي سرازير شمر چشم از اشك

 هر سر بر شان الهي هاي نغمه. است زمين بر خدا تجلي برد،  مي تيغش كه هركس اكنون. است يافته تحقق ايران

 ژوپ ميني پيش سال بيست تا. خوانند مي المتقين حليت هم ها معلم حتي اكنون. شود مي شنيده برزني و كوي

 قبضه يك به اجتهاد براي. مجتهدند روز  امروزه هم ها پاسبان حتي. اند شده مؤمن شبه يك حاال. پوشيدند مي

 شرط. اند زمانه اقتضاي. كارند مصالح وقاحت قدري البته و ها اين. تسبيح يك و داري احتياج ريش

 سجده. بريز اشك و بزن پيشانيت به. بده خرج را عزاداران. كن نياز و نذر. بكوب ات سينه بر. اند قانونگذاري

 قانون خدا. دارد حضور جا همه در خدا. كنند گناه احساس خدا مقابل در بايد همه. بمال خاك بر پيشاني. كن

 همه اكنون ايران در. گردد مي شهر در ژاپني پاترول بر سوار خدا. كند مي وعظ منبر سر بر خدا. گذارد مي

 خود ي شيوه به را گناه. اند كرده يكسان خاك با را شهرنو. كنيم مي گناه احساس هم برابر در همه. گناهكارند

 .بدارند پنهان را شان بارگي جنده البد تا اند، كرده تأسيس ذهنمان در بزرگتري شهرنوي اما. اند كرده كن ريشه

 

 موقع. اند داده آب را باغچه. اند پاشيده آب را ايوان. است همسايه دختر عاشق. است ساله سيزده اسدي فرامرز

 ايستاده بام روي بافته موهاي با نزار و زار همسايه روي سبزه دختر. كند مي نگاه باال به لحظه يك. است غروب



 عشق بشود حاليم كه بودم نشاشيده سفت زمين بر هنوز. ريزد فرومي لحظه همان در فرامرز كوچك قلب. است

  مي دوستش كه نوشتم  مي شان سردرخانه بهمني آجرهاي بر شب هر. نيست رمانتيك هاي سرايي ياوه جز چيزي

 ياد  به هنوز را هايش چشم. آمد  مي غروب هر. كشيدم  مي را انتظارش و رفتم  مي نانوايي دكان به غروب هر. دارم

 بود، پنهان هايش چشم در كه ترسي. درخشيد  مي استخوانيش صورت وسط افروخته گرد ذغال تا دو مثل. دارم

. بود رؤيا جنس از انگار. بشوم نزديك او به كردم  نمي جرأت. نزدم حرف او با هم كلمه يك حتي. ترساندم  مي

. رفت  مي و كرد  مي نگاهم چشم زير از گرفت، مي كه را نانش. شد مي محو ناگهان رفتم  مي طرفش به اگر انگار

. بودم كرده فراموش را چيز همه. بروم دنبالش مان سركوچه تا نانوايي دكان از كه بود شده اين كارم غروب هر

 ها بچه قال و قيل و اذان صداي ميان از. دانستم  نمي خود و كردم مي زندگي برزخ در بيداري، و خواب بين

 .رسيدم مي او به و گذشتم مي مادر نفرين و لعن و همسايه زن وناسزاي

 دور از. است پخته سكنجبين شربت همسايه زن. آيد مي حلوا بوي. آيد مي زر شله بوي. است عاشورا شب

 روي  هايم انگشت. دهم مي نوازش را هايش گونه آلود خواب هايم، انگشت سر با من. آيد مي زني  سينه صداي

 را پيرهنش هاي دكمه. است ريخته سرش پشت موهايش. آزمايد مي را هايش لب و لغزد مي ملتهبش هاي گونه

. كرد بايدم چه كوچكش هاي پستان با دانم نمي. سرگردانند چشمخانه در بارش  مالمت هاي چشم. كنم  بازمي

 همسايه زن سكنجبين از پر ديگ در. پرم مي خواب از كه بندد مي را هايش چشم. گذارد مي ام شانه روي را سرش

 كه اتاق نه خواهد مي دلم. غلتم  مي كثافت در كنم  مي احساس. است شده چسبناك ناگهان جا همه. ام شده غرق

 .بماند پنهان گناهكاريم راز كه شود ويران جهاني

 زير خيالي معشوق برادر نيري، احمد سيد. گردد  برمي حمام از اسدي فرامرز. است افتاده راه زني سينه دسته

 :خواند مي زنجيرزنان زنان، سينه حسيني، عزاداران دسته. است رفته كتل

 حسين نثاران جان گروه اي 

 حسين ياران و هواداران اي 

 كتل زير او مثل خواهد مي دلم. باشد بلندتر نيري احمد سيد از گردن و سر يك كند مي آرزو كوچك فرامرز

 آواز به بلندگو پشت اش دورگه صداي با قصاب عباس. آيد مي سنج صداي. بچرخم خودم دور و بروم

 :خواند مي

 دهيد طفالن اين به آبي جرعه

 نهيد ناالن زينب بر منتي



 نگاه زنجيرها به زند مي خود پيشاني به كه مردي شانه روي از و پا پنجه سر بر ام ايستاده ام شده مرد تازه كه من

 صداي كني مي خيال كه است جوري سنج صداي. آيد فرومي آلود خون هاي كول و كت بر كه كنم مي

 مردان سينه كني مي خيال كه است جوري دهل صداي. شود مي طاهر آدميان خون در كه زنجيرهاست

 بيشتر انگار. زند مي تر سياه هايش چشم. است آورده بيرون پنجره از سر همسايه روي سبزه دختر. شكافد مي

 متوقف ناگهان زني سينه دسته. ام آلوده خود تن تپش گناه به نيز را او ناخواسته. ماست ميان رازي. ترسد مي

 به رو زنان سينه هاي دست. خشكد مي هوا در هاشان دست زنجيرزنان،. مانند بازمي نواختن از زنان سنج. ماند مي

. دود مي قصابي دكان طرف به سراسيمه. گذارد مي زمين بر را بلندگويش قصاب عباس. ماند مي گشوده آسمان

 فرامرز. ريزند مي زمين بر چوبي هاي مجسمه مثل همه. زند مي پس را مردم دست يك با. دارد برمي را ساطورش

 يك. كند مي دوشقه را كوچك فرامرز ماهرانه حركتي با عباس. ماند مي خيره قصاب عباس ساطور به اسدي

 .ترسد مي هم هنوز كه ترسيد، مي كه او سياه هاي چشم پيشكش ديگر شقه و علي بن  حسين تشنه لب نذر شقه

 

 تكان دست است، كرده رها اش خوابزده ذهن خالي چاه در را خود كه اسدي فرامرز براي دور از ايرج

 بايد. فشارم مي گرمي به را دستش. زنم مي لبخند. است برهنه نقاب بي آدمي. زد چهره به نقاب بايد. دهد مي

 در بگويد خواهد مي. است جرم بگويد خواهد مي! زني مي پرسه ها خيابان در خوب شب وقت اين. بود صميمي

. نيست پيدايت كجايي؟ خبر؟ چه خوب،. بياورم خودم روي به نبايد. خندم مي بلند. كن گناه احساس من برابر

 از خواهد مي منتهي. كنم مي چه من كه داند مي خوب. زنند مي لفافه در را شان حرف. است چيني مقدمه ها اين

 كارگر مدتي. شناسمش مي كه هاست سال. همند سايه همه. باخبرند هم از همه اينجا در. بشنود خودم زبان

. است ديده هم آرايشگري ي دوره. بود فيزيك دانشجوي مدتي. كرد  مي پادويي قمارخانه در مدتي. بود روزمزد

 گفت مي رسيد مي كس هر به. است داده طالق را زنش. فروشد مي هم مواد خفا در. راند مي تاكسي ها شب االن،

. ريزد مي مرا خون برسد دستش اگر حتماً كشد، مي لجن به جور اين را همدمش و مونس كه كسي. بود جنده آذر

 به سر راز از انگار كه كند مي نگاهت جوري. نيست گريزي راه كه است اين بديش فقط. كرد فرار اينان از بايد

 وگرنه. بپذيري جهان بر را شان سلطنت بايد. گيرند مي باج. كنند اخاذي خواهند مي اينان. است باخبر مهري

. گويد مي مزخرف. خندد مي بيخود. است نشئه هم االن. كنند مي ريشخندت و كشند مي بنگ. كنند مي ات مسخره

 موزه در. بخندي اينان خنده به بايد نيز تو كه است اين بديش. دهند مي تحويلت و كنند مي سرهم ربط بي و ربط

 .بنجل. اينان از يكي هم ايرج. شود مي يافت هم بنجل اجناس عتيقه هاي آدم

 همچنان اما اسدي فرامرز. رود مي. گذارد مي گاز روي پا. كند مي چاق را دنده ايرج. رسد مي راه از مسافري

 و تر بيرحم تر، گسترده شهر،. يابند مي ادامه ابداالباد تا دار سايه بلند ديوارهاي. بدهد ادامه بايد باران از خيس

 وجود اين با. كنم مي زندگي جهان گوشه اين در كه است سال هشت. شود مي تحميل آدميان ذهن به مرموزتر



 من با هنوز هايش ساختمان و ها خيابان همه با ساكنانش، همه با شهر اين. ندارم خاطري تعلق هيچ اينجا در

 پس اند، بوده من از پيش. بيشتر و ساله دويست ساله، صد قدمت با هست ديوارهايي شهر اين در. است بيگانه

 راحت اينجا در. كنند نمي متبادر ذهن به را اي خاطره هيچ. اند محض عينيت اينجا در اشيا. بود خواهند نيز من از

 پيش سال پنجاه. است باز صبح تا كه هست اي كافه كوچه اين در. رفت توان مي راحت اينجا از. مرد توان مي

 دود. آيد مي همهمه صداي. آيد مي موسيقي صداي. روم مي پايين ها پله از. انداختند مي شراب. است بوده سردابه

 ها خيابان در كه است وقت چند. دهم مي سفارش آبجو. نشينم مي پيشخان پشت. است انباشته را جا همه سيگار

. بازگشت خانه به خراب و مست بشود كه هست قدر اين. نمانده زيادي وقت صبح به. دانم نمي زنم؟ مي پرسه

 و رنگ و نور در را خود اينجا در آدمي. شوند مي درهم پايكوبان آدميان. لغزند مي ديوارها بر رنگارنگ نورهاي

 توانستم مي روزي شايد. كند مي نابود را آدميان زندگي ترديد كه است گفته اپيكور گمانم. كند مي فراموش صدا

 ذهنم بلند ديوارهاي از توانستم مي باشد، شريك را تنهاييم كه يافتم مي را كسي اگر شايد. كنم شروع اول از

 درك كمبودهايش و ها عقده هايش، بحران ي همه با را ديگر موجود يك بتوانم كه هستم كي من مگر اما. بگذرم

 مثل كه او. است شده خرد من مثل كه او. كنم مي تحميل او به را كمبودهايم و ها عقده ها، بحران حداكثر كنم؟

 و دهد مي را ندارش و دار. كشد سرمي الجرعه را آبجويش مانده ته اسدي فرامرز. است شده ويران درون از من

 فرامرز بلندش ديوارهاي همه با جبروتش، و جالل همه با شهر. اندازد مي خيابان به را خود تكيال بطر يك با

 آغاز ديگري پايان بي خيابان راه، چهار سر. است بلعيده را ما را، من را، او. است گرفته ميان در را اسدي

. آشوبد برمي انگار. غرد مي انگار. است گشوده دهان برنزي اژدهايي ميدانگاهي در جلوتر قدم ده. شود مي

 .نوشم مي جرعه جرعه و دهم مي تكيه سيماني پايه به را سرم. كنم مي دراز را پاهايم. اژدها دم زير نشينم مي

  ..…ديد را سپيده طلوع شود نمي باراني روزهاي در كه حيف

 


