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 «یوانگید»است به نام  یداستانمجموعه یهااز داستان یکیدر واقع،  «یخصوص یهابرف، برزخ و تابوت»

 ،یگریجدا از د یککه در ذات خود، هر  ییهابلند است. داستان یمههفت داستان کوتاه و ن یهکه دربردارند
 است. صلو مت یوستهپهمکتاب، به یکل یتشده اما در مجموع، و در روا یتمستقل روا
که در بستر  ییهامرگ و خشونت یشدر ستا یحت یعشق، و گاه ی،زندگ یشدر ستا هاییداستان

 است. یزناپذیرگر ی،زندگ یالس یاندر جر ی،اجتماع یکردیبا رو یفرد هاییشهاند
استان، د یناحساس کردم حاال که ا برد،یها زمان مداستان یینها یسیکتاب و بازنو یآنجا که نگارش کل از

از  یشمناسب، پ یطدر صورت امکان شرا تواندیم یده،خود رس یینها یهبه نسخ یگرد یهازودتر از داستان
توجه به حجم داستان و نوع  ارو، ب ینمنتشر شود. از ا یزن یمجاز هاییطکتاب، در مح یکاغذ یهچاپ نسخ

 ینانتشار ا یبرا یمناسب یگاهجا «یتاقل یاتادب» یتدر سا« قفسه»که بخش  یدمخاطب، به نظر رس یگیریپ
 است. یمجاز یداستان در فضا

به اتمام برسد و پس از چاپ، در  یزکتاب ن یت،مخاطبان با داستان ارتباط برقرار کرده و در نها میدوارما
 .یرددسترس همگان قرار بگ

 1395قاسمی ـ مرداد مهدی 
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خالی. مثل یه شماره تلفن. یه شماره  ۀ. یه شماریناشمارهی. فقط یه چی نیستین. هیچچشماها اینجا هیچ»

 «پالک. یه شماره قبر...

 دزویمهوا خیلی سرد شده است. نسبت به دیروز چند درجه سردتر شده. این را از شدت سوزی که 

 .امکرده هایمیبجرا توی  یمهادستام و پالتویم را باال زده ۀیق .کنمیماحساس 

مهم نیست که بیرون از اینجا کسی رو دارین یا ندارین. مهم نیست که زن و بچه دارین یا ندارین. »

نجایین . تا وقتی ایدمینممن به هیچ کدوم از این چیزها اهمیت  مهم نیست که نامزد دارین یا ندارین.

 ..«ته در اومدین.رو ندارین. یعنی انگار از زیر بُ کسیچه وقتهیچ یعنی تنهایین. یعنی

 .اندازدینمحتی یک کلمه را هم جا  مو به مو. دقیق. .کندیمرا تکرار  هاحرفدر هفته یک بار این 

را  هاحرفاین  بگوییم برای او دارد مثالً. هیچ آدم جدیدی هم تویمان نیست که یماشدهدیگر حفظ 

فکر کنم نزدیک شش  اضافه نشده است؛ مانجمعجدیدی به که هیچ آدم  هاستمدتاالن  اصالً .زندیم

سی را چرا دیگر ک دانمینم را آوردند اینجا. دیگر فقط یک نفر ،بعد از من شاید هم بیشتر. .شودیمسالی 

 .شودیمپیدا  زیاد ینجا هنوز اتاق خالیا اینجا نیاوردند.

اها شم گنیمحالتون خیلی خوبه. اینکه اونا  اتفاقاًکه  ایدیوونحاز نظر من شماها فقط یه مشت »

 ...«کننیماشتباه  ،و دیوونه ایدیضمر

یا  فهمیمینمکه ما این چیزها را  کندیمفکر  شاید .کندیمرا تکرار  هاحرفمدام این  چرا دانمینم

 نفهم است. یهادمآجای  ،چند که اینجاهر .رودیم یادمان

وید. بگ به ماها بلد نیست که دیگری فقط حرف بزند و جز این چیزها، حرف دارد کهشاید هم دوست 

 .کندیماین کار آرامش که به ماها فحش بدهد.  آیدیمخوشش 

 «ون عوضی...یه مشت حیو»

وی یک ت هازن حتماًزنی نیست.  مانینبچرا  دانمینممرد.  تا پنجاه و هفتت نفر هستیم. فپنجاه و ه

 هستند. جاینهمجای دیگری مثل 

خیلی  ،ندهست هازنجایی که  گفتیم. زدیمیک بار شنیدم که کاپیتان داشت تلفنی با کسی حرف 

یک برزخ  امل،برزخ ک یک مثل اینجا؛ .باید مثل اینجا باشد گفتیمنباید باشد.  گفتیمتر از اینجاست. به

 خود جهنم.داغ. درست مثل جهنم اما نه 

چه شود. بالتکلیف نیستی،  هکه آخرش قرار دانییمجهنم  . چون تویهبرزخ بدتر از جهنم گفتیم

م یعنی بدتر از هر چیزی که بشود اسم جهنبالتکلیفی یعنی عذاب روح.  گفتیم. دانیینماما توی برزخ 
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ینجا هم ا هازنزهایی که آن رو ،خیره بلند خندیده بود و گفته بود که یادش بآخر سر هم رویش گذاشت. 

 بودند.

من قرار نیست که شماها رو اینجا آدم کنم. نه، این کار من نیست. واسه این کار هم به خودم هیچ »

ن کثافتی بدتر از ای ذارم شماها بدتر از اینی که هستید بشین...که نگ ینها امیفهوظ. من فقط دمینمزحمتی 

 «توش گرفتار شده... تونروحکه 

دست ابری است. ابرهای تیره. . آسمان یکزندیمهم ه را ب مانحال یشهاحرف سر رفته. مانحوصله

 برف ببارد. حتماًرنگ. فکر کنم امشب . قرمز کبودِ بد زنندیمکمی هم به قرمزی 

 اما سال دارد است. با اینکه بیست و هشت ترجوانماها  ۀشانزده ایستاده. از هم ۀکنار دستم مرد شمار

که  اریبینآخرخاطر ریش بلند صورتش است. ه شاید ب .هاستسالههشت  و هفت، بیه چهلشبیشتر 

یا  و . فکر کنم دو سال پیش بود. یا شاید هم سه سال پیش.آیدینمصورتش را اصالح شده دیدم یادم 

 .دانمینمشاید حتی بیشتر. 

 زمانی را به یاد آورد. شودیماینجا سخت 

اها عادت داشت که هر روز صورتش را اصالح کند. مثل خیلی از ماها عکس خیلی از م بر ،آن روزها

. توی اتاقش همیشه رسیدیمو به خودش  کردیمبا ظرافت اصالح  ته ریش نداشت. هر روز صورتش را

 و گران. بودندبو ر بود. همه عطرهایش خیلی خوشچند شیشه عط

، فرستندیمند نفر هستند که برایش عطر که چ کردمیماولش فکر  .فرستادیمهر ماه کسی برایش عطر 

ت . فقط دسدانمینمحتی زن و مرد بودنش را هم  چه کسی. دانمینماما بعد فهمیدم فقط یک نفر است. 

 دست خطی که همیشه ثابت بود. خطش را دیده بودم.

 بو.دو شیشه عطر متفاوت و خوش ،هر ماه

واند. و نامه را با دقت خ یاگوشه، تنها نشست رفت توی حیاط دستش رسید. یانامه یک روز تا اینکه

 امواسحکنار پنجره نشسته بودم و  .کردمیمداشتم از توی اتاقم نگاهش نشسته بود.  هایمکتنروی یکی از 

 بود. اشبه

مه نا نداشت. یاعجله .به پاره کردن آرام آرام از گوشه نامه شروع کرددوازده مرتبه نامه را خواند. بعد 

ستان پراکنده نشوند. تاب هاتکهکنار دستش. مواظب بود تا  گذاشتیمرا با دقت  هاتکهریز کرد و  را ریز

 .وزیدینمبود. هوا انگار ایستاده بود. هیچ بادی 

اره دوباره پ ها را که هنوز درشت بودنداز آنرا با دقت بررسی کرد. بعضی  هاتکهکارش که تمام شد 

 کند. شانپاره توانستیمدر ریز شده بودند که دیگر به سختی قآن هاتکه ۀهم . حاالکردیم
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 دچرخییم ریخت تویش. بلند شد. دور حیاطرا  هاتکههمه  مثل دامن را باال آورد و اشلباسپایین 

 .پاشیدیمو به اطراف  کردیمکاغذها را مشت  تکهو مثل بذر، 

کسی کاری به کسی ندارد و چندان  جا. ایندادندینمکسانی که توی حیاط بودند به کارش اهمیت 

ن کار برای ای اییزهانگهم چندان پیچیده نیست. چون کسی  اشیلدل کارهای دیگران برایش مهم نیست.

 ندارد.

 «خودمم دارم... یهاروش. اینجا قانون منم. گهیماینجا دنیای منه. مال خودمه. کار ندارم قانون چی »

 که داندینمکسی  وقتی من آمدم اینجا این اسم رویش بود.ینجاست. کاپیتان. مدیر ا گوییمیم اشبه

ی را هم کس اشیواقعاسم  شاید هم کار خودش بوده. این اسم را رویش گذاشته. باریناولبرای  چه کسی

. اینجا هر کسی بخواهد هر داندینماسم واقعی کسی را  کسیچه. اینجا کندینم. البته فرقی هم داندینم

 .گویدیم را اششمارهاسم  ،ددا کنرا ص کی

و فراموش کرده باشد. کنجکا اصالً ار اشیواقعیک بار به این موضوع فکر کردم که نکند کسی اسم 

 من را ندارد. هاییکنجکاو کسیچهاین موضوع شده بودم. اینجا 

هم  هایبعضو  یادشان نبود اصالً هایبعض. پرسیدمیمرا  شانیواقعو ازشان اسم  شانیشپ رفتمیم

ه ته بف. خبر به گوش کاپیتان رسید. یک هداشته باشند شانشمارهاید اسمی جز که چرا ب دانستندینم اصالً

 توی تاریکی. خاطر فضولی افتادم

را از پشت قفل کرد. اینجا  شانزده وقتی همه بذرهایش را پاشید، رفت توی اتاقش و در ۀمرد شمار

 ،که ممنوع استرا چیزی  چرا رها کلید دارد. هیچوقت نفهمیدمد همه قفل کردن درها ممنوع است. اما

 ،بخواهد حتی اگر هم وقت دیگر کسیرا جمع کنند. آن تمام کلیدها توانندیم هاآن. گذارندیم دم دست

 در اتاقش را قفل کند. تواندینم

و هم به ا ک روز دیگرکاپیتان ی غذا هم نخورد. روز از اتاقش بیرون نیامد. شماره شانزده تا سهمرد 

در اتاقش را شکستند. روی تخت نشسته بود. زیر چشمانش گود افتاده  هاسگفرصت داد و روز پنجم 

بوی تند عطر همه اتاقش را پر کرده بود. همه روز را نخوابیده است.  ربود. معلوم بود که تمام این چها

 کف اتاق پخش بودند. هایشهشعطرهایش را شکسته بود. خرده 

کف پاهایش خونی شده  بلندش کردند. هاسگ. کردیمنار جمعیت ایستاده بودم و داشتم نگاهش ک

فت من به افتاد. گ اشچشم ،رفتیموقتی از در داشت بیرون  راه رفته بود. هایشهشبود. زیاد روی خرده 

 بخوابد. تواندینموقت بخوابد. گفت که دیگر هیچ تواندینم که دیگر

 یطوراید هر ب وقتی رفت بالفاصله رفتم توی حیاط. کجا. دانیمینمرا ببرند.  د که اوکاپیتان دستور دا
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 .کردیمقبلش خیلی برایم مهم نبود اما حاال قضیه فرق  بود. شده نوشته که توی نامه چه فهمیدمیم بود

رای د بزیا هایسرگرمجور بیشتر برای خودم جالب بود تا حتی خودش. یک جور سرگرمی. اینجا از این

 .آیدیماز بیکاری بدم  .کنمیم خودم درست

 ربطیببه سختی چند تکه را پیدا کردم. صد و بیست و سه تا تکه. بیشترشان چند ساعتی گشتم و 

ام از تم وقت هم نفهمیدم.. هیچنوشته شده هبفهمم توی نامه چجوری اینبودند. امکان نداشت که  امبه

 .شیوا. همین دست آورم. یک اسم دخترانه؛ه سم را بشدم یک ا فقط موفق ،دست آوردمه که ب ییهاتکه

. بیشتر بخوابد تواندینم هاشببلند شده بود. هنوز هم  هایشیشربعد دوباره برگشت اینجا.  پنج ماه

یگر د گفت که دلش برای خواب دیدن تنگ شده است. امبهبار  اوقات روی تختش نشسته است. یک

 دیگر هرگز کسی برایش عطری نفرستاد.توی اتاقش هیچ عطری نیست و 

و دوباره به  کردمیم. خیلی دوست داشتم کمکش زنمیمو باهاش حرف  رومیم هاوقتبعضی 

 کسچیهاینجا به  امیدهفهمخیلی وقت است که . شودینم وقتیچهاما نشد.  .گشتیمقبلش بر  روزهای

 حتی خودت. .کسیچه کرد. کمک شودینم

. اما وقتی اسم شیوا را گویمیمکدام نامه را  آمدینمنامه ازش پرسیدم. یادش  ۀدربار هم فعهیک د

 وقتدیگر هیچ هم خورد و تب کرد.ه ب چند مرتبه فقط در سکوت نگاهم کرد. همان شب حالش ،بردم

 ش نبردم.اسم شیوا را جلو

و دارد  است کسی پشت سرم ایستاده .آیدیمبوی دود سیگار  .خوردیمسوز هوا مستقیم به صورتم 

. کشدیماینجا فقط یک نفر سیگار  است. چه کسی برگردم ببینم نیستاحتیاجی . کشدیمسیگار 

 بیست و یک. ۀمرد شمار اینجا؛آدم  ترینیمیقد

ی سک. اما دهندیمپاکت سیگار به هر کسی رایگان در ماه پنج  همیشه چند پاکت سیگار دارد. اینجا

اینجا اجازه . داردیمبیست و یک همه را بر  شماره رددور. م اندازندیم را هاپاکت. همه کشدینم جز او

ه. اما من ن کنندیمریم مستقیم چیزی را به کسی بدهیم. این یک قانون است. یک دستور. همه اجرا ندا

 دلیلی ندارد که انجامش دهم. ،فهممینمچیزهایی را که 

خودم سیگارها را  و کنمیمبیست و یک را راحت ار مرد ک ؛اندازمینمسیگارم را دور  یهاپاکتمن 

نم ببی خواستمیم. اولش برایم جالب بود. دهمیم اشبهرا  هاپاکتو  توی اتاقش رومیم. دهمیم اشبه

فهمیدن  کسی دنبال اصالً. یعنی شدینممتوجه  کسیچه. اما فهمدیماگر مخفیانه چیزی به کسی بدهم، کی 

 .یشهاسگتان و نه حتی این چیزها نبود. نه کاپی

. همین برایش کافی است؛ چون مطمئن کنندیمرا و همه هم آن را اج گذاردیمکاپیتان فقط قانون 
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 . بدون اینکه حتی بخواهند به آن فکر کنند.کنندیماست که همه آن را اجرا 

 اپیتانخود کنیست.  از روی منطق و ریاضیات اصالً ،شده است که برایمان انتخاب ییهاشمارهترتیب 

 ستمنشیمکف اتاقم  هاساعترا پیدا کنم.  هاشمارهیک بار سعی کردم راز این  .کندیمرا انتخاب  هاشماره

 فایدهیب. ولی کندیمرا انتخاب  هاشمارهجوری تا بفهمم که چه  کردمیمو تمام قواعد ریاضی را زیر و رو 

 وجود ندارد. شانینب هیچ ترتیبی کرده. را اتفاقی انتخاب هاشمارهانگار که  بود.

هفت نفر  و ما پنجاه وجود ندارد. اصالً «یک»این است که شماره  هاشمارهدر مورد  تریبعجچیز اما 

چند جای آن مرد شماره صفر است که ه مشخص نیست چه کسی است و ب هستیم اما مرد شماره یک

 ش اینجا.دروز بعد از من آوردن

 ۀبقاتاقش ط .نشنیده صدایش را تا به حال کسیچه .زندینمحرف  توقیچهبیست و یک  ۀمرد شمار

 هشتم. ۀآخر است. طبق

. تمام کندیمهم. از پایین دیوارها شروع  . درست کنارکشدیمعمودی  یهاخطروی دیوار اتاقش 

 ددیوارها از پایین تا سقف پر از خط است. آخرین دیوار یک ماه پیش تمام شد. حاال رسیده است به خو

 سقف. بیشتر سقف را هم خط کشیده است.

 و یا وقتی که سقف هم تمام شود قرار است چه اتفاقی بیفتد.چیست.  هاخطمنظورش از این  دانمینم

 اشبه یاازهاج چنین که کاپیتان دانمیمشاید هم اتاق من. البته بعید  فکر کنم برود سراغ یک اتاق دیگر.

 بدهد.

 .هاخطردن ابه شم کنمیمتوی اتاقش و شروع  رومیم، رودیمسر  امحوصلهکه  هاوقتبعضی 

که  اندشدهقدیمی چنان درهم فشرده  یهاخط مخصوصاً  هاخط رم.ابشم توانمینمتا آخرش  وقتیچه

بیست  ۀخود مرد شمار های سال وقت برایش بگذاری.ها از هم امکان ندارد. حتی اگر سالجدا کردن آن

 . همین.کشدیمچقدر است. او فقط خط  هاخطاد تعد داندینمو یک هم 

من قانون خودم رو دارم. دوست ندارم کسی رو قانون من قانون بذاره. حکومت این حق رو به من »

 «داده که قانون خودم رو داشته باشم...

. چقدر حرف کنمیمو ها  گیرمیمدهانم  و جلو آورمیمبیرون  هایمیبجاز  یالحظهرا  یمهادست

را با خودم آورده بودم. یادم رفت.  گردنمشال. ای کاش کنمیم هایمیبجرا دوباره توی  یمهادست. زندیم

ارج کسی حق ندارد از صف خ ،که گردنم بیاندازم. وقتی سر صف باشیمم گذاشتم و یادم رفت روی تخت

 شود و برود توی اتاقش.

عادت دارد که بدون کفش توی اتاقش  را بپوشد. یشهاکفشسی و هشت یادش رفته که  ۀمرد شمار
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 . نگاهم به سمتاندشده. انگار منجمد کنمیمبه پاهایش نگاه . اندزدهراه برود. پاهایش از شدت سرما یخ 

ا پا ب. چیز سبز رنگ کوچکی کنار پاهایم است. مثل یک حشره است. شودیمخودم کشیده  یهاکفش

 .شومیمخم . دهدیمکه دارد جان  رسدیم. بنظر خوردیم. تکان خفیفی دهمیمتکانش 

 «؟کنییمتو داری اونجا چه غلطی »

 فریاد کاپیتان بلند شد است.

 «..پایین. اون کنییمهفت... گفتم داری چه غلطی  ۀمرد شمار»

رنگ را  چیز سبز کسی نباید موقع حرف زدن کاپیتان بنشیند. .شودیمبه سمتم کشیده  هانگاه ۀهم

 یک کرم سبز رنگ است. م.توی دست گیرمیم

 :کشدیمکاپیتان با عصبانیت فریاد 

 «بیاین این گوساله رو ببرین.»

همه کارهایشان مثل هم است. مثل هم لباس  .هاسگ گوییمیم شانبهاینجا تعداشان زیاد است. 

همه  .ندزنیممثل هم داد  .دهندیم ، مثل هم فحشزنندیم، مثل هم حرف روندیم، مثل هم راه پوشندیم

 مدل آرایش موهایشان. حتی حتی قدشان و چیزشان شبیه هم است.

مستان ز کندینمفرقی  هم سفید است. شانکتاست و لباس زیر  شانتنهمیشه کت و شلوار مشکی 

ی به پا مشکی ورن یهاکفشهمیشه  چسبیده است. شانتنباشد یا تابستان. انگار این کت و شلوار به 

 .زندیمدر هر حالتی برق  یشانهاکفش دارند.

هوای سرد. شاید هم از شدت سرمای  این توی هم بودم. آن یدهندتا حاال یک کرم سبز رنگ اینجا 

 انگار است. بوی بنزین .گیردیم. کرم را جلوی دماغم دهدیمیک بویی  اما نه، .میردیمهواست که دارد 

 توی بنزین. مسموم شده است. بوده هدافتا

های سال است فقط ماشین کاپیتان بنزین دارد که سالاینجا  نجا که خبری از بنزین نیست.اما ای بنزین؟

 یعنی از توی ماشین کاپیتان بیرون آمده است؟ تنها ماشین اینجا. از جایش تکان نخورده.

 .دهدیمتوی دستم جان  ،کرم ،برسند امبه هاسگقبل از آنکه 

. اوایل است ساخته شده مثل تفنگ هادستگاه شبیه هم. کامالًیک دستگاه شوکر دارند.  شانکدامهر 

و  گیردیم امینهسها تفنگش را رو به . یکی از آنشومیمآرامی بلند تفنگ است. به واقعاًکه  کردمیمفکر 

 .کندیمشلیک 

رد د زمین. افتدیم کرم از دستم ۀجناز .افتمیمو روی زمین  شومیمبه عقب پرت  آن از شدت برق

. دوست دارم پیچمیم. به خودم سوزاندیمو احساس گرمای شدیدی بدنم را  کندیموجودم را پر  ۀهم
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 .چرخدیمبه اطراف  هدفیب یمهاچشمو  زنمیمروی زمین دست و پا داد بزنم اما دهانم کیپ شده است. 

 .شدکیمپایش را رویش  با خونسردی و اندازدیمسیگارش را زمین  تهبیست و یک  ۀمرد شمار

 .دکنیم. از میان دود به کاپیتان نگاه دهدیمو دودش را به آرامی بیرون  کندیم روشن یسیگار جدید

 .کنمینماحساس  اصالً . دست و پایم را امافتادهبه پشت روی زمین شده است.  حرکتیب کامالًبدنم 

طوری عمل ا اینشوکرهای اینج ۀهم است. طوریینهمهمیشه صداهای اطرافم قطع شده است.  ۀهم

به اطراف نگاه کنم. نگاهم فقط به  توانمینماما  .خوردیماست که تکان  یمهاچشمفقط  .کنندیم

 روست.هروب

 ش است.پی رای بیشتر از هفتاد سالبکهنه است. قدیمی.  ۀشبح بدقوار. امدوختهچشم به ساختمان 

 دیوارهای بیرونی از باال تا پایین کثیف .دهدیمبوی کهنگی  هم اما هنوز اندکرده اشیبازساز یامرتبه چند

 است.

 هاسگ. دو تا از نشیندیمآرام آرام روی صورتم  ،ریز برف یهادانه. آیدیمدرست از آب در امحدس

ه . هنوز نگاه بآیندیمدارند راه  مدو تا دیگر هم باال سر .برندیمروی زمین پیش  و اندگرفتهپاهایم را 

 دارم. ساختمان

آن را فراموش کنم. تا وقتی  خواهمینم. کنمیمرا با خودم تکرار  امیواقعاسم  ،قبل از خواب هاشب

. مثل یک هویت رنگ و رو رفته برایم مهم خوردیماسمم یادم برود. به دردم  خواهمینم ،که اینجا هستم

ل مث امیدهفهمه خیلی وقت است کدیگر هویت ندارم.  ،اگر اسمم را فراموش کنم کنمیماحساس  است.

 اینجا نیستم. درست از همان روز اول. یهاآدم

تا  گیرمیم. بزرگ. گاهی تصمیم امنوشتهروی دیوار  ،زیر تخت ،برای اینکه کاپیتان نبیند اسمم را

 دراز بکشم. توی اتاقم زیر تخت هاساعت

 . بدترین بخش اینجامشوییمم وارد ساختمان یدار .شودیمهیکل ساختمان از نقطه نظرم دور  کمکم

 زمین.لعنتی زیر یهاپله .هاپلهاست. همین  ،تا تاریکی

 توی زیرزمین است. ،«تاریکی»

 رسندیمکه  هاپله. به کشندیمزمین پیش روی زمین تو را به سمت زیر است. طورینهمهمیشه 

اما  کنیینماحساس  دردی. روندیمرا پایین  هاپله. بدون توقف. دهندیمرا ادامه  راهشان طورهمان

 .ماندیمها توی ذهنت تصورش تا مدت

 پشت سرت چند باررا فراموش کنی.  هایکبودبعدها درد  گذاردینمشاید همین تصورش است که 

 از.بازِ ب . چشمانت اما باز است.آیدیمنیمه جان پایین  ۀمثل یک حشر هاپلهکمرت روی  .خوردیم زمین
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 زیرزمین و بعد خود زیرزمین تنها چیزهایی است که از مقابل چشمانت ۀلپراهسقف پوسیده ساختمان و 

 .گذرندیم

 اینجا برزخ است.

. اول ۀلحظگفته است. همان  مانهمهکاپیتان روز اول خیلی جدی این را به  .دانیمیماین را  مانهمه

 میز مقابلت، پشت. کاپیتان درست کندیمسیاهت را باز  بندچشم هاسگیکی از  یوقت توی دفترش.

 لبانش است. یرو یامسخرهبه تو زل زده و لبخند  نشسته است. اشیکش

 مثالًینی. چیز دیگری بب ل از آنکه بخواهیقبحتی  .بینییمکاپیتان همیشه اولین کسی که اینجا او را 

 دیوار. یک صندلی. و یا یک یک میز.

 «؟نکبت چیه دونییمبرزخ  ...اینجا برزخهاینجا کجاست؟  دونییم»

 

2 

ش . همه منافذشودینمیک اتاق دوازده متری است. مثل قیر تاریک است. هیچی تویش دیده  ،«تاریکی»

 . فقطکندینمچشمانت هیچوقت به آن عادت  . فقط سیاهی است. آنقدر تاریک است کهاندبستهرا 

 ارد.دیوارها را لمس کنی. چهار تا دیوار دو راه بروی  کورمال کورمال توانییم

. اما آن بیرون هم تاریک است. شودیمن در باز یپای پنجره کوچکِاست که  فقط وقت غذا خوردن

 .تابدیمه به داخل رجبا باز شدن پن یالحظه. نور خیلی ضعیفی برای «تاریکی» هرچند نه به اندازه خودِ

محکم چشمانت را با دستانت و  زنییمفریاد  .کندیمبه شدت اذیت  را یتهاچشم ،همان نور کم

 .بندندیم داخل و دوباره پنجره را دهندیمل . ظرف غذا را هُکشدینم. چند ثانیه بیشتر طول گیرییم

که شب است یا روز. کاپیتان کارش را خوب بلد  فهمیینمت قو. هیچشودیمتوی تاریکی زمان گم 

از روی آنها، شب  توانیینمنیست. روی حساب و برنامه  اصالً هاآوردن. زمان غذا کندیم اتیجگاست. 

 که دو، کنییمو گاهی احساس  آورندیمبرایت غذا  هم پشت سر بار و روز را تشخیص دهی. گاهی دو

 .اندیاوردهنبرایت غذایی  که هیچ سه روز است

 .دبریمرا  اتنفس. کندیم. باهات بازی خواهدیم. کاپیتان هم همین را گیردیمرا  اتطاقت، «تاریکی»

 آنقدر در تاریکی داد زد مرد شماره چهل و نه ،دارد. یک بار تبه خودبستگی  ر طاقت بیاوریداینکه چق

 که صدایش گرفت و بیهوش روی زمین افتاد. وقتی چشمانش را باز کرد هنوز توی تاریکی بود.

ده شدار شمشکل دارد. صدایش گرفته و خ اشحنجرههنوز هم با اینکه بیشتر از دو سال گذشته اما 
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 .کندیم رر خِ مدام خِو بلند صحبت کند تواندینم و

م چشمان هنوز تکان بخورم. فقط توانمینمروی زمین است.  امشکم. امافتاده حرکتیبروی زمین 

توی بدنم هنوز جریان برق مثل سوزن  را پر کرده است. درد دارم. . تاریکی تمام چشمانمکنندیم کار

 .رودینماال حاالها بیرون . حرودینماست. بیرون 

م و تا بتوانم بلند شو بردیمحرکت کنم. زمان  کمکمنم تا بتوا بردیمتا آرام شوم. زمان  بردیمزمان 

 راه بروم و روی دیوارها دست بکشم. وباره روی زمین کورمال کورمالد

رم. دوست قت بیاوتا طا کنمیم. صبر کنمیمفقط صبر  .کنمیم، صبر افتمیموقت توی تاریکی  هر

اندازه من  کسیچه. امافتادهندارم صدایم بگیرد و به خر خر بیافتم. تا حاال بیشتر از بقیه توی تاریکی 

 .آورمیماین بارهم  .امآوردهمجازات نشده است. اما هر بار طاقت 

ه ک هایییعوضیک عوضی تمام عیار هستم. از آن  گویدیمکه باعث دردسرم.  گویدیمکاپیتان 

که مطمئن است شهرزاد را  گویدیم امبههمیشه  را نفر به نفر بکشم. هاآدمدر خونسردی کامل  توانمیم

 اما این حقیقت ندارد. .امکشتههم من 

آمده بود. توی باران. بدون چتر. وقتی  امیشپردن برای مُ اصالً هرزاد خودش دوست داشت بمیرد.ش

یش فقط پ من بمیرد. پیش خواهدیم که کرده بود. گفت اشیسخباران حسابی  ،در را رویش باز کردم

 .کنمیمدارم موهایش را نوازش  تی سرش را روی پاهایم گذاشته ووق من؛

 مرگ قشنگی بود.

کدام  کردینمکجا. فرقی  کردینم. فرقی مردیم حتماً. مردیمشهرزاد آخر خط رسیده بود. آن شب 

 تماً حنفره. او آن شب  تنها باشد یا توی یک جمع هزار باشد؛که  پیش کردینمخیابان یا خانه. فرقی 

 .مردیم

خیلی کوچک  یهاکپسولرا هیچوقت نفهمیدم. شبیه  هاقرصریز خورده بود. اسم  یهاقرصاز آن 

ند. کتا تأثیر  کشدیموقتی آنها را بخوری سه ساعت طول  گفتیم است. اختراع خودش گفتیم بود.

 . سر ساعتگفتیمردخور ندارد. درست هم  گفتیم. میرییم حتماً. میرییمدش درست سه ساعت. بع

 رد.مُ

 .دشیمو بعد نوبت مغز  انداختندیمخوبی بودند. بدون درد. ابتدا قلب را از کار  خیلی یهاقرص

 از سیانور خیلی بهتر است. گفتیم

قبل از آنکه بمیرد به  ستخوایم و او این را دوست نداشت. دلش کشتیمسیانور همان لحظه 

که دوست دارد برود. دوست داشت خودش جای مرگش  ییهاآدمچیزهایی که دوست دارد فکر کند. پیش 
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ی به خیل شودیمتوی سه ساعت آخر زندگی  را انتخاب کند. سه ساعت برای همه این کارها کافی بود.

 چیزها فکر کرد.

 تمام تانکاپی .داندینم. کسی هم دانمینماید هم باشند. اینجا همه گناهکار هستند. ش گویدیمکاپیتان 

 .خواندیمرا حفظ است. مثل کتاب هر روز آنها را چند مرتبه  یمانهاپرونده

 هاوقت، فقط یک مشت کاغذ است. خیلی هاآدمبرایم مهم نبوده. پرونده  هاپروندهاما من هیچوقت 

و توی زمین فرو  ریزدیم، بیرون شودیم، گم شودینمتوی آنها وجود ندارد. آن تو، جا  اصالًحقیقت 

 طوالنی. یهادادگاه آوررنج یهاساعت. یک مشت کاغذ الکی، پر از امضاء. پر از حکم. پر از رودیم

یادشان  هایلیخ. کندینمبپرسد هم باز فرقی  اگر که گناهش چیست. پرسدینماینجا کسی از کسی 

 داده است. شانگناهکه قاضی حکم به  ییهاآدمند اینجا. مستقیم آورد یمانانیست. همه ماها را از دادگاه

جای دیگری مناسب است.  «هایوانهد»برای که زندان جای خوبی برای ما نیست.  گویدیمقاضی 

 مثل هم هستیم. مانهمهجایی که  جایی مثل برزخ.

که بداند.  خواهدینمیعنی  .داندیمن. اینجا کسی چیزی استتا  چند کالً ها« برزخ»از این  دانمینم

 به دانستن چیزی ندارد. یاعالقهاینجا کسی 

مثل قفس بود، آوردند که  هاییینماشرا توی  مانهمه .داندینم کسیچه اینجا کجاست. دانمینم

 با یک در آهنی بزرگِ زشت.با دیوارهای بلند.  خارج از شهر. مثالًجایی است اینجا. 

 جا زندگینای هم خودش ،کاپیتانقه اول است. اتاق خوابش هم درست پشت دفترش. کاپیتان طبدفتر 

. کسی تا به حال ندیده که او از اینجا بیرون برود. همیشه ماشین شاسی بلندش، بیکار، نزدیک در کندیم

 آهنی پارک شده است.

 ندتوانیمفقط  هاآند. مالقاتی ندارد. هیچ فامیل و آشنایی حق ورود به اینجا را ندار کسیچه اینجا

جواب نامه را  تواندیمآنوقت او هم  ،آمد یاشمارهبرای  یانامهاگر د و یا چیزی بفرستند. ننامه بنویس

 بنویسد اما زیرنظر کاپیتان.

گر سواد ندارند. یا ا هایلیخ. اینجا دوزدیمو چشم به نوشته او  ایستدیم کاپیتان تمام مدت کنارش

 .گذاردیمرفته است. دیوانگی روی خیلی چیزها تأثیر  هم داشتند یادشان

و کسی که ت کندیمزمزمه  اتگوشندارد، او فقط تمام مدت زیر  نویسییمکاپیتان کاری به چیزی که 

 را نداری.

 «رو نداری... کسییچهتا وقتی اینجایی »

 ،ری برای کسی. داکندیم. برایت تضاد درست است« تضاد»عاشق مثل یک بازی کودکانه است. 
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 ،ناکترس پر تکرار ، مثل یک نواراما کسی هم مدام نویسییم نامه پدری، مادری، برادری، خواهری، دوستی

 نداری.کسی را  که گویدیمبه تو 

 کاری ندارد و اهمیت آیدیمکه برایت  ییهانامهکار دارد. به  نویسییمکه  یانامهکاپیتان فقط به 

مهم است نه چیزهایی که  رودیم بیرون برای او چیزهایی که از اینجا. شده که تویش چه نوشته دهدینم

 .شودیم وارد

 سم.بعد بخواهم جوابی برایش بنوی بنویسد که یانامه چیزی بفرستد و یا من کسی را ندارم که برایم

 .نویسمیمرا  یشانهانامهجواب  هایبعضاما چون هنوز سوادم را بخاطر دارم برای 

 همیشه را هانامهپاکت  که بفهمیم اینجا کجاست. گذاردینمهیچوقت  هست. اشحواسهمیشه  کاپیتان

 برایش مهم هم هر چند که انگار کسی ا لو نرود. کارش را خوب بلد است.تا نشانی اینج کندیمپنهان 

 اینجا کجاست. اصالًنیست که 

خرین . پریسا آکسیچه کسی را ندارم.اما  .فرستادیمبرایم نامه  دوست داشتم که کسی هاوقتخیلی 

 به غیر از پریسا دیگر هیچ خواهر و برادری ندارم.کسی بود که داشتم. 

. کنمیماره صفر گفت که اشتباه که اینجا هستم. اما مرد شمپنج سال است  کردمیمتا هفته پیش فکر 

 سال است که اینجاست. هفت ت سال است. گفت که خودشهف

 «از تو آمدم، این رو هنوز یادمه.من بعد » :گویدیم

ما ا سال است که اینجایم. که من چهار گویدیم با اطمینان شماره سیزدهت سال؟ فکر نکنم. مرد هف

 .یماکردهزمان را گم  مانهمه. کنندیماشتباه  شانهمهکه خودش کی آمده. مسخره است.  آیدینمیادش 

چرا، اما فهمیدن این موضوع برایم  دانمینمهستم.  خیلی دوست دارم بفهمم چند سال است که اینجا

 مهم است.

 . باید بروم توی اتاق کاپیتان.امپروندهفقط یک راه وجود دارد. اما برای فهمیدن این موضوع 

دارد از  کمکم شوکرها برق. کنمیم. حاال تازه دارم سرمای زمین را احساس شودیمبدنم دارد سرد 

. انگار خوابم برده بود. همه دانمینمچقدر گذشته است. شاید هم چند روز.  دانمینم. رودیمبدنم بیرون 

 .دانمینمجا تاریک است. یعنی ساعت چند است؟ روز است یا شب؟ 

 .کندیمکمرم خیلی درد  قرار دهم. را روی زمین که پشتم کنمیمو سعی  چرخمیممین کمی روی ز

ید بازهم است. با فایدهیب. خورمینم. دیگر تکان کشدیمتیر و بعد ناگهان پشت سرم . هاستپله بخاطر

 هنوز زود است.کنم.  صبر

اریکی تا ت خواندیمزیر آواز. هر چه بلد است  زندیم ،افتدیمو سه وقتی توی تاریکی  مرد شماره سی



 www.aghalliat.comسایت ادبیات اقلیت /    های خصوصی / مهدی قاسمیبرزخ و تابوت رف،ب

12 
 

 .رقصدیمهم ناگهان  هاوقتاین است که زیاد آواز و شعر بلد است. بعضی  اشیخوبرا فراموش کند. 

 .درقصیمو  خواندیم. با خودش آواز رقصدیمعاشق رقصیدن است. توی اتاقش همیشه دارد  بدون دلیل.

دست ثل م گویدیم توی تاریکی رقصیدن ترسناک است. گویدیم برقصد. ترسدیم توی تاریکیاما 

کی را با دستت تاری. انگار داری شوییمالکی توی آب است وقتی شنا بلد نیستی و داری غرق  و پا زدن

 .شودینماما تمام  زنییمپس 

شروع  . باید صبر کنم. بهتر که شومدهمیم. باالخره پشتم را به زمین تکیه کنمیمیک بار دیگر سعی 

 از تاریکی پرت شود. باید دوام بیاورم. امحواسباید آنقدر بخوانم تا  .به آواز خواندن کنمیم

ها را آواز .امکردهحفظ بودم فراموش  قبالًیشتر شعرهایی را هم که ب بخوانم. زیاد آواز بلد نیستم

د بلاینجوری برقصیم.  مانیعروسکه دوست دارد توی  گفتیمرقص هم او یادم داد.  .شهرزاد یادم داده

 .کردیمباهام تمرین  نبودم. اما او حسابی بلد بود و

 هر روز یک رقص جدید.

 

3 

کردم. از . دوست نداشتم توی تنهایی گرفتار شوم. از خاطرات فرار میتنها شدم خیلی وقتی پریسا مرد،

بودم و تازه توی یک شرکت  دوم داروسازی. دانشجوی سال کردمینمفکر  شانبهآنها.  رحمانهیب هجوم

 دارویی استخدام شده بودم.

 میرندیمن خوبی زما هایبعض. فقط زمانش مهم است. میرندیمپریسا بد زمانی مرده بود. همه یک روز 

اطرافش بستگی دارد. برای من خوب نبود. جز او هیچ کسی  یهاآدمهم نه. خوب و بدش به  هایبعضو 

 را نداشتم.

 یک مرگ اتفاقی بود.

بود. توی حال خودش ن اصالًکه با او تصادف کرده بود، مست بود. وقتی به پریسا زده بود،  یاراننده

اننده و محکم زده به دیوار. ر رویادهپش خارج شده بود. رفته بود توی صادف، کنترل ماشین از دستبعد ت

 در جا مرده بود. یک آدم خیلی معمولی. یک زن بود. یک زن جوانِ تنها.

آن شب مست بود. خانواده نزدیکی هم نداشت. رفتم سراغ اقوام  راننده هیچوقت نفهمیدم که چرا زنِ

او تنهاتر از من و پریسا بود. فقط فهمیدم کارمند یک شرکت نه  . انگارشناختندینماو را چندان دورش. 

 .دانستینمچیز زیادی از او  کسیچهمنشی بود. همین.  بوده.چندان مهم 
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بود.  داردنبالهدالیل زیادی داشته باشد. الاقل برای من. مثل یک سریال  توانستیمعلت مستی زن 

مهم  اصالًفهمیدم که  کمکماما  کردمیمقضیه را دنبال  روزهای اول با جدیت تمامی نداشت. هایمیدها

هم  اهمرده پریسا مرده بود.که زن چرا مست بوده.  کردیمچه فرقی  واقعاًنیست علت تصادف چه بوده. 

 برگردند.دیگر قرار نبود که 

 نوشتم: روی آینه توی اتاق پریسا با رژ قرمزش

 «.. افسوس..گردندینمبر  دیگه هامرده»

باشد که برای آخرین بار از  همانجوریاقش را دست نخورده نگه داشتم. دوست داشتم همه چیز ات

داخته را روی تخت ان یشهالباسرا آن روز نرسیده بود مرتب کند.  اشیتخترو  بیرون رفته بود.اقش ات

 در کمدش باز بود.را وقت نکرده بود تمیز کند.  اشبرسبود. موهای 

 .کردمیمرا بو  یشهالباسو  نشستمیمتختش روی  رفتمیم هاشب

 .شدمیم. داشتم توی باتالق گذشته غرق کردمیمباید از خاطراتم فرار  .کردمیمباید از تنهایی فرار 

 را گذاشتم توی کشویم و سعی کردم که دیگر نگاهش نکنم. در اتاقش را قفل کردم و کلیدش

 فرار مراتخاط دست از بتوانم من شاید فهمیدم که کمکم اما کارم و دوباره رفتم دانشگاه. سر برگشتم

 هاحرفاز این  تریوجدتند روش خودشان را داش هاآنبخواهند.  یمهاخاطرهاین چیزی نبود که  کنم اما

 شوند. فراموشبودند که بخواهند 

 امبه .نمبییمش مرده بود. اولش فکر کردم اشتباه پدرم را دیدم. ده سال پی ،مترو قطار یک روز، توی

 .خندیدیمزل زده بود و 

تگاه قطار که به ایس یک کم هم ترسیده بودم. خواستم بروم طرفش. اما توی شلوغی قطار گیر کردم.

 رسید دیگر پیدایش نکردم. فکر کنم توی ایستگاه پیاده شده بود.

ست داده تمرکزم را از د .فکر کنم خواستمیم. اما زودتر پیاده شدم. شدمیمسه ایستگاه بعد باید پیاده 

 تماً ح یک شباهت ظاهری بوده است. حتماًکه  کنم فکربه این داشتم  دوست .ترسیدمینماما دیگر  بودم.

 این حد به پدرم شباهت داشته. کسی تا

د و زل زده بو امبهبفهمم که پس چرا  تواستمینمین را توجیه مناسبی باشد اما ا توانستیم این

 توجیه کرد. شدینماین را دیگر  .خنددیمدری که به پسرش . مثل پخندیدیم

 باید شاید آن لحظه اتاق پریسا باز است. آرام داخل شدم. پیاده برگشتم خانه. وقتی رسیدم، دیدم درِ

تمیز  اتاق. برای خودم هم عجیب بود. مثل یک احساس دلتنگی شدید بود. ترسیدمینم. اما ترسیدمیم

داخل کمد  هالباسزنی پشت به من مشغول مرتب کردن  آینه هم پاک شده بود.رژ لب روی  شده بود.
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 بود. هیکلش آشنا بود.

قط بیشتر از ده سال ندیده بودمش. ف بخاطر زن بود. .زدیمتند تند  حاال داشت پشتش ایستادم. قلبم

 .کردمیمسر مزارش و گریه  رفتمیم هم هاوقت. بعضی آمدیمگاهی اوقات توی خوابم 

 گفتم:

 «.مامان»

 .شوندیم هم پیر هامُرده کردمینمهیچوقت فکر  شده بود. یشهاموقعاز آن  ترپیر برگشت.

 گفت:

 «چقدر این دختر شلخته است.»

 

4 

 .دانمینمیک ماه.  هم حتی چند هفته، شاید هم یک هفته، شاید چند روز طول کشیده است. شاید دانمینم

 .رودیمیا مخالف پیش  شودیمیا متوقف  «تاریکی»زمان توی 

وجه ، متگذردیمکه  کنییمو یا فکر  گذردیمامروز سه شنبه است، اما هر روز که  کنییمفکر  مثالً

امروز یک شنبه است اما وقتی از  کنییمپیش آمده که فکر  مثالًکه هنوز سه شنبه است. یا  شوییم

 .جمعه است. انگار که زمان برعکس پیش رفتهکه تازه آن روز  شوییممتوجه  آیییم تاریکی بیرون

 جای آنکه از شنبه به یک شنبه بیاید دوباره به جمعه برگشته است.ب

ار است. مرتب . هنوز چهار تا دیوکشمیمو کف دستم را روی دیوارها  رومیم. راه امشدهخیلی بهتر 

چیزهای الکی با خودم دعوایم  هم سر هاوقتبعضی  .خوانمیمو آوازهای تکراری  زنمیمبا خودم حرف 

 .کنمیمو بعد با خودم قهر  زنمیم. سر خودم داد شودیم

و زود هم راضی  کشمیممنت خودم را  با خودم آشتی کنم. دهمیمترجیح  .کشدینماما زیاد طول 

یکی ارانگار توی ت .ترسمیممن هم از رقص توی تاریکی یک بار سعی کردم برقصم. اما ترسیدم.  .شومیم

 او را ببینی. توانیینم. یکی که کندیمیکی دارد به رقصیدنت نگاه 

 آیدیمری سراغم همان فک کمکمبعد  . اماکنمیمبه چیزهای زیادی فکر  افتمیمهر وقت توی تاریکی 

 هر لحظه. ؛ روز و شب،آیدیمکه همیشه 

 :پرسمیمبلند از خودم 

 «؟ایوونهید؟... جواب بده. پرسیدم تو اییوونهدتو »
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همان روزی درست از  فکر کردم. اشبه تا حاال زیاد .دانمینمسوالم جواب ندارد. یعنی جوابش را 

 که آمدم اینجا.

... راستش، تو اوضاعت خیلی بدتر از بقیه دونیینمیا نه؟ یعنی هنوز  اییوونهدکه  دونیینمپس »

 .«انیوونهدکه  دوننیماست. اونا حداقل 

 اگر اصالًاع آنها خیلی بهتر از من است. من هیچ چیزی برایم مشخص نیست. درست است. اوض

از  هایوانهد. امیوانهدکه  پرسمیمپس چرا از خودم  امیوانهد. اگر هم کردمیمدیوانه نبودم پس اینجا چکار 

، توی اینهیواداگر ازشان بپرسند که  مطمئن هستند که دیوانه نیستند. . مطمئن هستند.پرسندینمخودشان 

 :کشندیمو بعد ناگهان با عصبانیت فریاد  زنندیمچشمانت زل 

 «نه، نیستم. معلومه نیستم.»

 :گویمیم شانبه امیوانهدکه  پرسندیماما وقتی از من 

 «. مگه شک داری؟امیوونهدآره، »

. یک بار همین توانمینمچرا، اما  دانمینم، بدهم. دهمیمجوابی را که به آنها  توانمینماما به خودم 

 جواب را به خودم دادم. آن موقع هم توی تاریکی افتاده بودم.

 «؟اییوونهدتو »

 «. مگه شک داری؟امیوونهدآره، »

 «آره، معلومه که شک دارم.»

 .«انیوونهد. اینجا همه امیهبقاما چرا شک داری؟ منم مثل »

 «تو مثل بقیه هستی؟ واقعاً»

 :گویدیم امبهبیشتر اوقات  .داندیمکاپیتان هم این را که نیستم.  دانمیمنیستم. خودم هم 

رو بکنی. من  ون چیزی که فکرشبیشتر از ا یلیخ این خیلی بده. .کثافت شبیه بقیه نیستی اصالًتو »

 .«هایوونهده باشی. شبیه تو هم شبیه بقیدارم که  دوست

ر توی کمت اینجوری کمتر دردسر داشتم.قت، اینجا. آنو یهاآدمدوست دارم شبیه بقیه باشم. شبیه 

 خودم جواب دهم. یهاشکو کمتر مجبور بودم به تمام  افتادمیمتاریکی 

 «حاال فهمیدی برای چی شک دارم.»

 ساکتم.

 «؟اییوونهدبده، پرسیدم تو  جواب ،؟اییوونهدتو »

 .دانمینم
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همه این چیزها  ینترمهم. امیوانهد مطمئن شوم گذاردینمهمیشه همین است. چیزهایی وجود دارد که 

 از این کارها بلد نیستند. هایوانهدرا به خاطر بیاورم.  امگذشتهاین است که من هنوز بلدم 

 :گویدیمکاپیتان 

 .«آدیمبدم  هاقهرمانمن از »

 کهرای ب اصالً . بعد همکه باشم قرار هم نیست هیچوقت نبودم. نیستم. قهرمانم؟ من کندیمچرا فکر 

 .اندکردهرا هم فراموش  شاناسمکه حتی  هایییوانهدبرای  ؟باید قهرمان باشم

 :گویدیمکاپیتان 

 «عوضی؟ فهمییم . مشکل منم با تو همینه.کننینمفکر  هایوونهد»

از فکر کردن  .دادمیمانجامش  دانستمیم. شاید اگر راهش را دانمینمفکر نکرد؟  شودیمچه جوری 

کر که بازهم دارم ف افتدیمبعد یادم  فکر نکنم و توانمیمکه چه جوری  کنمیمبه این فکر . آیدیم بدم

 است. یامسخرهبازی  .کنمیم

 ؟امیکیتارکه توی  روز است چند .اندشدهیک کم بلند  هایمیشر. کشمیمدستم را روی صورتم 

کوتاه را  یهازمانیک. بیست و  رهاتاق مرد شما رومیم. وقتی از اینجا بروم بیرون، فهممیم بزودی

 او تشخیص دهم. یهاخطاز روی  توانمیم

بیرون  رومیموی سقف کشیده بود را یادم هست. ر بیافتم توی تاریکی، آخرین خطی کهقبل از اینکه 

این  افتمیمهر وقت توی تاریکی . کشدیماو هر روز، فقط یک خط  .شمارمیمجدید را  یهاخط و

 کوتاه. یهازمانبته فقط رای فهمیدن زمان است. البهترین راه ب

 دشونیمآنقدر درهم فشرده  هاخطاست.  فایدهیب هم هاخطاگر زمان زیاد بگذرد دیگر حتی شمارش 

 آنها را بشمرم. توانمینمکه دیگر 

 گذارمیموقت  هاساعتدرست وسط بنشینم. سرگرمی خوبی است.  کنمیم. سعی امنشستهروی زمین 

، درست باشد. این سرگرمی فقط مخصوص دارمیمکه بر  ییهاقدمرا پیدا کنم. باید تعداد  وسط اتاق تا

 تاریکی است.

 چقدر دلم برای شهرزاد تنگ شده است. خیلی وقتِ که او را ندیدم.

ا محکم و دستانم ر نشینمیمو پشت به در  شومیمسریع بلند  . وقتش است.آیدیم هاسگصدای پای 

 .دهمیممانم قرار روی چش

 باز نور به چشمانم کنمیمهر کاری  نورش کم است. چراغ قوه است. شاندست هاسگ. شودیمدر باز 

 .کشمیم. فریاد شومیم. اذیت رسدیم
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 .بندندیم یمهاچشمکلفتی را روی و پارچه  آیندیمجلو  هاسگ

 نندکیمبلندم  هاسگ. اندزحمتباعث کورها  گویدیمکور شوند.  هایوانهدکاپیتان دوست ندارد که 

 .آییمیمو از تاریکی بیرون 

. خوردیمسوز سرما توی صورتم  است. . برفرودیم. پایم داخل چیزی فرو شویمیموارد حیاط 

مان ا هاسگ دوست دارم بفهمم بارش برف هنوز ادامه دارد. کف دستم را زیر آسمان بگیرم. کنمیم سعی

 .کنمینمچیزی احساس بارش برف هنوز ادامه داشته باشد. . فکر نکنم دهندینم

 دانمینم .رودیمبنزین توی مشامم فرو  خفیف و ناگهان بوی کنندیم. در را باز رویمیمبه سمت اتاقم 

 . کرم سبز رنگ هم بخاطر بنزین مرده بود.کنمیماین بنزین چیست. برای بار دوم است که آن را احساس 

 افتاده بود تویش.

 فشار یمهاچشمرا محکم روی  یمهادست. چراغ اتاق خاموش است. کنندیمرا باز  بندمچشم، هاسگ

 روی سرم. کشمیمو پتو را  اندازمیمبیرون. خودم را روی تخت  روندیم هاسگ. دهمیم

 به نور عادت کند. یمهاچشمتا  بردیمیک کم زمان  باید صبر کنم.

. کنمیم. احساس ضعف شومیمبلند ر آن سوزش اول را ندارد. دیگ یمهاچشمساعت پنج صبح، 

 سرگیجه دارم.

هنوز بوی بنزین را . شومیمروی میز. بلند  اندگذاشته و اندآوردهچند ساعت پیش شامم را  هاسگ

ی اینجور دلم برایش تنگ شده است. زیر تخت. دوست دارم به اسمم نگاه کنم. رومیم. کنمیماحساس 

 .ومشیم آرام

. کاغذ مانمیممتعجب  یالحظهروی زمین افتاده.  یاشده. کنار اسمم کاغذ تا شودیمبوی بنزین بیشتر 

 رویش ریخته.بنزین چند قطره  . بو از کاغذ است.کنمیمرا باز 

ه ک ییهاآدمهمه  خطدست عجیب است. برایم آشنا نیست. اشخطدست نوشته. مکسی چیزی برای

 و کاپیتان. هاسگ. حتی شناسمیم ادارند ر اینجا سواد

 «نبود. یاچارهاما برای اون کرم هم متأسفم.  .شهیمباالخره همه چیز تموم »
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 تازه با شهرزاد آشنا شده بودم. انتقالی گرفته بود و آمده بود دانشگاه ما.

 بارینلاوبرای  .یشهاچشماما فقط یک لحظه کافی بود؛  عاشق شوم. روزی کردمینمهیچوقت فکر 
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 .طورینهمفهمیدم که دیگر کار تمام است. گرفتارش شده بودم. او هم  ،دربهم گره خو یمانهاچشمکه 

 گفت که همان لحظه اول اتفاق افتاد. امبه. بعدها آوردینمبه رویش خودش 

 و خوابیدندیممامان و بابا توی سالن  بیشتر شده بودند. پریسا هم آمده بود. هامردهحاال جماعت 

 و اقشتوی ات رفتمیم هاشببعضی  .هاآنوقتفته بود توی اتاق خودش. درست مثل رپریسا هم دوباره 

 .زدیمیمباهم حرف  هاساعتتا 

 خیلی دوست .کنندیمباهاش تصادف کرده، دوست شده و باهم مرتب درد و دل  با زنی که گفتیم

 داشتم بدانم علت مستی زن چه بوده.

 گفت:

 «پرسیدم. برای خودمم جالب بود که بدونم. ازش اتفاقاً»

 «؟گفت چرا اتبه»

 «آره.»

 .کنمیمنگاه  یشهاچشمبه 

 :گویمیم

 «به منم بگی؟ شهیم»

 «نه.»

 «چرا؟»

 :گویدیمو  زندیملبخند شیرینی 

 «گفت. هازندهرو نباید به  هامُردهراز »

 رفمح فقط نگاهم کرد و لبخند زند. کنمیم زندگی هامردهبه شهرزاد گفتم که با  باریناولوقتی برای 

 .کردیم را باور

 گفت:

 .«آمیمکنار  هامُردهمن با »

 همان شب ماجرای شهرزاد را به مامان گفتم. 

 «عاشق شدم. فکر کنم مامان»

 خندید.

 «دیگه کار از فکر کردن گذشته بچه.»

 قرار شد بروم خواستگاری.
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م اسفند مامان برای را روی پیراهنم مرتب کرد و گره زد. ما، کراواتپریسا کت و شلوارم را تمیز کرد. باب

. بعد زدیمکتم عطر  ، پریسا بهکردمیمدود کرد. وقتی مقابل آینه ایستاده بودم و داشتم موهایم را شانه 

 کشید. یمهاگونهبه کف دستش پاشید و با لطافت دستش را روی صورت و یک کم 

 رد است.س یشانهادستهمیشه  هامرده

 مامان گفت:

 .«ریمیمبعد ازدواجت ما »

 گفتم:

 «کجا؟»

 پریسا گفت:

 «جای دوری نیست.»

 بابا گفت:

 «شهرزاد که بیاد دیگه تنها نیستی.»
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 هوا سرد است. آفتاب کمرنگی توی حیاط پهن شده است. صبح است. ساعت نه

نجا ای واقعاً یعنی خط کیست؟ یعنی .آرمینمسر در  اصالًزل زدم.  اشبهجلویم و  امگذاشتهکاغذ را 

؟ امکان ندارد. شاید هم در این مدت که توی امیدهندرا  اشخطکسی است که من تا به حال دست 

 .انداوردهیناینجا  را کسیچه. سالهاست که دانمیم. بعید اندکردهجدیدی را پذیرش نفر  امافتادهتاریکی 

 ست.کار کی این نوشته خیلی دوست دارم بفهمم

اق ات رومیمچند روز توی تاریکی بودم.  دانمینمبیرون. هنوز  رومیمتوی جیبم و  گذارمیمنامه را 

 . کسی توی اتاق نیست.کنمیم. در را باز دهدینم. اما کسی جواب زنمیممرد شماره بیست و یک. در 

همه  ندارد. وجود کردن که برویم توی اتاقش. چیزی برای پنهان شودینماینجا کسی ناراحت  معموالً

 به جز من. اسمم.

 .هاگس برای رفتن به زیر تخت من را ندارد. حتی کاپیتان و اییزهانگ کسیچهاما مطمئن هستم که 

. کندیمنشاید چون مطمئن است که کسی اینجا چیزی را از او پنهان  کاپیتان با چیزهای پنهانی کاری ندارد.

 . مگر آنکه مورد خیلی حادی پیش بیاید.کندینمجو هیچوقت اتاقی را جست بخاطر همین
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مین. ه کنم. فقط فرار کنم. فرار خواستمیم .کشیدمیمفرار  مثل آن اوایل که آمده بودم اینجا و نقشه

که اگر فرار کنم بعدش باید کجا بروم. فقط دوست داشتم از شر این برزخ  کردمینمحتی به این هم فکر 

 .کشیدمیمو ته  سریب یهانقشهای خودم نجات پیدا کنم. الکی بر

 رومیم. شاید توی حیاط. شاید هم رفته توی اتاق کسی. مرد شماره بیست و یک کجا رفته دانمینم

زیر سقف. درست جایی که یادم بود آخرین خط را تا پیش از رفتن به تاریکی کشیده بود. چند خط اضافه 

 .امبودهتاریکی . پنج تا. پنج روز در شمارمیمشده است. 

. و بعد ناگهان یک کندیم، خوشحالی عجیبی وجودم را پر آورمیمرا بدست  «زمانی» تاریخ هر وقت

 :سؤال. حسرت جواب یک بردیمز بین حسرت تمام این خوشحالی را ا

 چند ساله که اینجایم؟

؟ کندیمچه فرقی  اًواقع باشد. چند سال کندیمچه فرقی  اصالًکه  کنمیمبه این فکر  هاوقتخیلی 

که چرا اینقدر برایم مهم است. مثل دانستن اسمم است.  دانمینم اصالً. کندیمچه فرقی  دانمینم .دانمینم

فقط همین. فکر نکنم چیز بیشتری دارم.  . هویتشومینماعماق زمان گم  یاینجوری تو کنمیماحساس 

 باشد.

مرد شماره بیست و یک تا به حال عطر زده باشد.  آیدینمیادم  عطر تند. .آیدیمتوی اتاق بوی عطر 

ت. . سیگاری گوشه لبش اسزندیم، لبخند بیندیم. من را که شودیمبرایم یک کم عجیب است. وارد اتاق 

 .امآمدهبرای چه  داندیم

 .دهدیمو عدد پنج را نشانم  آوردیمانگشتانش را باال 

 :گویمیم

 «شت.قد پنج هزار سال گذ اما آره،»

 روی تخت بنشینم. بیرون کاری ندارم. کندیماشاره . دهدیم. دود سیگارش را بیرون خنددیم

 :گویمیم

 «کجا رفته بودی؟»

 .نشینمیمروی تخت 

 و سیگار دیگری روشن نشیندیم. روی تنها صندلی اتاق اندازدیمته سیگارش را از پنجره بیرون 

 .دهدیمدو تا چهار را نشانم  شتانشانگبا . دهدیم. دودش را بیرون کندیم

روزهای اول خیلی سعی کردم  یعنی مطمئن نیستم. . فکر نکنم الل باشد.زندینمچرا حرف  دانمینم

اینجا را بهتر بشناسم و سر از  یهاآدم کردمیمیا سعی  و کردمیمیا به فرار کردن فکر  را بفهمم. این
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 کارشان در بیاورم.

این هم یک جور حرف زدن  .شومیمدارد و من هم زود متوجه  ییهارهاشاهمیشه خیلی مختصر 

 مرد شماره بیست و یک. به سبکِحرف زدن است دیگر. 

بیشتر اوقات  .کندیممرد شماره چهل و چهار زیاد گریه منظورش مرد شماره چهل و چهار است. 

 ناگهان هاوقتبعضی  اما ت.همیشه آرام اس هایشیهگر .زندیمو به سقف زل  کشدیمروی تختش دراز 

 یعنی حالش خیلی بدتر شده است. شودیم. هر وقت اینجوری شودیم بلند هایشیهگرصدای 

افی است ک بگوید. فقط اشبهو کنارش بنشنید. الزم نیست چیزی  اشیشپآنوقت یکی باید برود 

 .شودیم ترامآرآرام و  هایشیهگر ،کشدیمانگار که خجالت  کمکمکنارش بنشیند. خودش 

 .کندیمدر روز یک اسم را بیشتر از هزار بار تکرار 

 «شایان... شایان...شایان...شایان... شایان... شایان... شایان... شایان...»

 اما بعد مطمئن شدم که اسمش را یادش رفته. اسم خودش است. شایان، کردمیماولش فکر 

م این اسم رو همین بوده. مادر امشناسنامهه. توی ل و چهاره. همیشه همین بوداسمم مرد شماره چه»

 «رویم گذاشته...

کر ف هاوقتتنها همین را یادش مانده. خیلی  اشگذشته. از داندیمشایان پسرش است. فقط همین را 

ان بخاطر شای هایشیهگر. کردینماینقدر گریه  دیگر ای کاش همین هم یادش نمانده بود. آنوقت کنمیم

ان که وقتی یاد شای داندیمبرای دلتنگی است یا چیزهای دیگر. فقط این را  داندینمچرا.  انددینم است.

 دوست دارد گریه کند. افتدیم

 آیدیمنکمتر شود. اما یادش  هایشیهگریک بار خواستم عکس شایان را برایش نقاشی کنم تا شاید 

 که شایان چه شکلی است.

واقعی  یشهااشکاست. اما  اشیلتخ همه هایناهم وجود ندارد و  شایانی اصالً  اما شاید ،دانمینم

 هستند. گرم و سوزناک.

 :گویمیم

 «عطر از کجا آوردی؟»

یتان شیشه اسم کاپ. روی آوردیمو از توی کشو یک شیشه عطر نصفه بیرون  شودیم. بلند خنددیم

 ونچ .کندیمچرا این کار را  دانمینماسمش را بنویسد.  ،کاپیتان عات دارد روی وسایلش .نوشته شده

 .داردینماینجا کسی با وسایل دیگری کاری ندارد و هیچوقت چیزی را که متعلق به دیگری است، بر 

 .خندمیم
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 «؟دونهیمخودش »

. سر به کاری ندارد اشبه. جلوی خود کاپیتان آن را برداشته است. کاپیتان زیاد شودیمبلند  اشخنده

دردسری ندارد. کاپیتان خیلی دوست داشت من  اصالًزیادی آرام است و برای کاپیتان . گذاردینم سرش

 هم مثل او بودم.

 ا هیچوقت موفق نشدم.ام آن هم سه بار. من بودم. قصد فرار داشتهاینجا  تا به حال تنها کسی که

اهم اینکه بخورا هم نداشتم. چه برسد به  اشبهحوصله فکر کردن  بعدش دیگر حتی سالهای اول بود.

 هنوز هم ندارد. . فرار از اینجا امکان نداشت.شدینمچون طراحی کنم.  یانقشهدوباره 

توی اتاقم. اتاقم را زیر و رو  ندریخت هاسگسالهای اول، یک روز صبح، کاپیتان ناگهان با همان 

 کوتاهی انداختند. اما تختم را تکان ندادند. فقط زیرش را نگاه کردند.

 خیلی شانس آوردم که کاپیتان متوجه رای اولین بار و آخرین باری بود که اتاقم را گشتند.آن روز ب

دستور داد من را ببرند باالی پشت بام. خودش فرارم را پیدا کردند.  یهانقشه زیر تخت نشد. اما اسمم

 هم آمد.

ق و زمین مانده بودم. معلپاهایم را گرفتند و از لبه پشت بام آویزانم کردند. معلق میان آسمان  هاسگ

که توی حیاط ایستاده بودند و داشتند  چشمم افتاد به مامان و بابا ،از آن باال میان مرگ و زندگی. ناگهان

 . کسی جز آنها توی حیاط نبود.کردندیممن را نگاه 

 که آنها را دیده بودم توی دادگاه بود. باریینآخر

ترکم کرده بودند. پدر و مادر شهرزاد  هامردهتم، جماعت وقتی از خواستگاری شهرزاد برگش ،آن شب 

 تادپیرمرد هش مشکلی وجود نداشت جز رحیم پاشایی؛هیچ  ،هیچ مشکلی نداشتند. در واقع مانازدواجبا 

 .کردیمبود. طبقه باال زندگی  هاآنصاحبخانه  ساله. و سه

آمدم  خداحافظیپس از وقتی و  نشسته بود هاپلهشب خواستگاری روبروی خانه شهرزاد، روی 

 .داشت هابرنامههنوز همانجا بود. لبخند معناداری روی لبانش نقش بسته بود. برای شهرزاد  بیرون،

 معلق. معلق. معلق.

که من  مکردیمفکر  ،کند اممعلق. اما من نه. یعنی تا قبل از آنکه کاپیتان ترسندیمهمه از معلق بودن 

دلم  . به مامان و بابا چشم دوخته بودم.کردمینمه هیچ ترسی را احساس . اما در آن لحظترسمیم هم

را از  یمهادسترا بستم و  یمهاچشملبخندی ناخواسته روی لبانم نشست.  برایشان خیلی تنگ شده بود.

 هم باز کردم. مثل پرواز کردن بود. پرواز در سقوط.

ن کنم. گریه کنم. فریاد بزنم. اما م اشلتماسا منتظر بود .. منتظر بودکردیمکاپیتان متعجب نگاهم 
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 پرواز کنم. خواستمیمو  ساکت بودم

د. انداختند و رفتن بامپشتکرد و خودش رفت توی اتاقش. من را کف  یااشاره هاسگکاپیتان به 

بلند شدم و توی حیاط را نگاه  نزدیک غروب بود. چقدر گذشت. دانمینم همانجا ماندم. حرکتیب مدتی

 هم رفته بودند. هامردهنبود.  کسیچهدم. کر

. فقط از یک فاصله دور، خیلی شدینمنگاه کردم. هیچ چیزی نبود. هیچ آدمی رد  هادستبه دور 

 . اما فقط صدایش بود.شدیمدور، صدای خیابان شنیده 

م آمدم ااز پشت بتنگ شده بود.  هاگذشتهدلم گرفته بود. دلم برای چشم به غروب خورشید دوختم. 

 پایین. رفتم سمت اتاقم.

برایم باز کرد. مامان بود. رفتم تو و بغلش را از تو  کسی در ،اما قبل از آنکه بخواهم در را باز کنم

 کردم. بابا و پریسا روی تخت نشسته بودند.

 .آمدیمدر آن لحظه، چقدر دوست داشتم که شهرزاد هم همراه آنها 

ا به حال ت در راهرو پیچیده بود. امیهگرصدای ردم به گریه کردن. بلند بلند شروع ک ،توی بغل مامان

ریه سالهاست گ بود که گریه کردم. یامرتبهاین اولین و آخرین  را نشنیده بود. امیهگرصدای  کسیچه

 مثل ترسیدن. انگار گریه کردن یادم رفته است. اصالً که کنمیمفکر  هاوقتبعضی  .امنکرده

 . فقطدانستیمکاری نکرده بودم. خودش هم  یتان توی دفترش من را خواست.فردای آن روز کاپ

 ازم یک سوالی داشت.

 گفت:

 «؟کردییمچرا دیشب گریه »

 نگاهش کردم. یالحظهچند  در سکوت

 گفتم:

 «مامانم اومده بود.»

 گفت: با حسرت نگاهم کرد. بعد سرش را پایین انداخت و

 «خوش به حالت.»

 ی را احساس کردم. با همه وجودش گفته بود خوش به حالم.توی لحنش غم سنگین

یک هفته باهام بودند و بعد دوباره رفتند. بعد از آن، دیگر هیچوقت  تا هامردهاز دفترش آمدم بیرون. 

 را ندیدم. هاآن
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 ی کهماناز باالی ساخت چند سال پیش، .گیرینزمختمانی بود. یک کارگر ساختمانی یک کارگر سا ،یعقوب

هم  دختر دیگر تا پرت شده بود پایین. کمرش آسیب دیده بود. غیر از شهرزاد، سه ،کردیمتویش کار 

 .خواندیمداروسازی داشت. شهرزاد بزرگتر از همه بود. 

 . اما هنوز خانوادهدادیمرا  اشخانواده. خرج کردیمکار  دارویی هاییشگاهآزماشهرزاد توی یکی از 

 بودند.به رحیم بدهکار  خیلی

 رزاد هم سن و سالی. شهکردینمجز او در خانواده کار  کسیچه ،شده بود گیرینزمتازه  وقتی یعقوب

از  خانواده را گرفته بود. یعقوب نفس ،پولییبل شود. وبخیلی مانده بود تا در دانشگاه ق نداشت و هنوز

 سر اجبار پیش رحیم رفته بود.

 رحیم یهابرنامهاست.  خوارنزولاو که  دانستینم کسیچهرحیم کارش را خوب بلد بود. اولش 

 برای یک زندگی طوالنی مدت حرف نداشت.

 راضی کسیچهآدم تنهایی بود. به قول خودش، آن وقتی که وضع مالی درست و حسابی نداشت 

آنقدر از ازدواج  اشسنخوب شده بود، دیگر  اشیمالدختر بدهد. بعدش هم که وضع  اشبه نشده بود

 گذشته بود که خودش هم دیگر تمایلی به این کار نداشت.

 اشیالم، عاشق یک دختری بوده که بخاطر شرایط اشیجوانگفته بود که در  امبهالبته یک بار شهرزاد 

 هیچوقت نتوانسته به او برسد.

اد شهرز ،یشهاچشمدست داد.  امبهاولین باری که دیدمش، احساس بدی بازنشسته شرکت بیمه بود. 

 . به شهرزاد گفتم. گفت که زیاد جدی نگیرم.کردینمرا رها 

 گفت:

 «پیرمرده دیگه. ولش کن.»

ر این همه سال صب یعقوب. رحیم رفته بود پیش همان شب خواستگاری، وقتی من برگشتم خانه،

طلبش  حساب یعقوب. باال گذاشته بود جلوی کرده بود. حاال دیگر وقتش بود. یک صورت حساب بلند

 د. با همه سودش.بو

لی رزاد خیخواستگارهای قبلی شهاین همه سال صبر کرده بود تا شهرزاد بزرگ و بالغ شود.  رحیم

خیلی دلش با آنها نیست. اما حاال موضوع فرق  هم فهمیده بود که شهرزاد چون برای رحیم جدی نبودند.

 حاال موضوع من بودم. .کردیم

 یا باید شهرزاد را به او ،کردیمتمام طلب رحیم را پرداخت یعقوب دو راه بیشتر نداشت. یا باید 
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 .دادیم

ش کار شدن گیرینزمتا پیش از دوران  یعقوب بود که ییهاساعتهمه  حساب رحیم بیشتر ازصورت 

 ستتوانینم باز کردیمکار  هم سال، بیست و چهار ساعتِ صد اگر .اشیزندگبیشتر از همه کرده بود. 

 هیچوقت. ت کند.طلب او را پرداخ

همه چیز بهم ریخته بود. رحیم جدی بود. روی حرفش ایستاده بود. وقتی شهرزاد سرش فریاد زده 

ا ب لبخند زده بود و اشبهدر سکوت  بمیرد ولی حتی یک لحظه هم با او نباشد، دهدیمکه ترجیح  بود

 گفته بود: خونسردی تمام

 «کنار تو نیست.از خوابیدن  ترقشنگهیچ چیزی تو دنیا برام »

رحیم همه جا نفوذ داشت. یعقوب  .رسیدینم اشبهاما زورم  شهرزاد را از دست بدهم. خواستمینم

مادر شهرزاد بر اثر این  را پرت کرد تو کوچه، شانیلوسارا از آنها گرفت و  اشخانهزندان،  را انداخت

را ازش  خانهدو برابر قیمت آمد و با من  خانهصاحبفشارها سکته کرد و افتاد گوشه بیمارستان، پیش 

 من هم شده بود. خانهصاحبحاال  خرید.

 توانستمینمو من هیچ کاری  رفتیمو بیشتر به نفع رحیم پیش  همه چیز بیشتر ،گذشتیمهر چه 

فشار آمد که تصمیم گرفت شهرزاد را به او بدهد. بیشتر شبیه فروختن  اشبهباالخره یعقوب آنقدر  بکنم.

 بودم. اشعاشقفروختن تنها دختری که  بود.

همه این  تمام شدن خریدم. تنها راه دارضامن. رفتم یک چاقوی کردمیمباید همه چیز را تمام 

 این آخرین راه بود. .مردیمباید رحیم بود.  کشتن رحیم مشکالت،

یرون را ب اشدهخانوارفتم سراغش. مثل همیشه تنها بود. ساختمان از وقتی شهرزاد و دو صبح ساعت 

 کرده بود، سوت و کور شده بود.

نیمه باز بود. روشنایی ضعیفی از داخل  اشخانهرا آرام رفتم باال. در  هاپلهرا گرفته بودم.  امیمتصم

 . رفتم تو و در را بستم.تابیدیم

 ٔ  نهکه قدیمی وتخت نشسته بود. منتظرم بود. چراغ اتاق خاموش بود و فقط آباژور  لب توی اتاقش

 کنار تخت روشن بود. روی پاتختیِ

 توی تاریکی اتاق ایستادم. تمام هیکلم توی تاریکی بود. . بوی پوسیدگی.دادیمخانه بوی کهنگی 

 ببیند. من را توانستینم

 گفت:

 .«آییم دونستمیم»
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 گفتم:

 «پس کار خوبی نکردی که تنهایی.»

 «ند.خواب رو نداری. هیوالها اشعرضهو ت. کنهینمفرقی »

لش مقاب لو و توی روشناییرفتم جمنظورش از هیوالها چیست.  دانستمینممتوجه منظورش نشدم. 

 خندید. زد و ایستادم. به چشمانم زل

 گفت:

تو وجودشون دو تا هیوال دارن. یکی برای کشتن خودشون، یکی برای کشتن دیگران. تا  هاآدمهمه »

 «.میرهینم کسیچهوقتی هیوالها خواب باشن، 

 را درآورد و گذاشت توی ظرف آب، کنار آباژور. به آرامی دراز کشید. هایشیمصنوع یهادندان

به  جیبم توی یچاقو .لرزیدیمتوی سینه حبس شده بود. دستانم  امنفسساکت بودم. خیالش راحت بود. 

 بم است.توی جیوزنه دنیا  ترینینسنگ کردمیموزنی نداشت اما احساس با اینکه . کردیمسنگینی  شدت

 .خندیدیم اشهمه

 گفت:

ای کاش دست  یول دست خودشون نیست. شونکردنبا همین هیوالهاست. بیدار  هاآدممشکل »

 «خودشون بود. اون وقت دنیا خیلی وقت بود که تموم شده بود.

 . عینکش را برداشت و گذاشت روی پاتختی.اشینهسپتو را به آرامی کشید تا روی 

 گفت:

. چون دست من و تو نیست. تونیینمچون  سعی نکن بیدارشون کنی. ای تو هنوز خوابند.هیواله»

 «..خوابیدن. .شنینمهیچوقت بیدار  هیوالهای تو که اممطمئنمن راستش رو بخوای 

 .شدیمو توی تاریکی گم  لرزاندیمطنین صدایش، وجودم را  با صدای بلند خندید.

 گفت:

 «یه خواب ابدی.»

را بست. چاقویم را بیرون آوردم و ضامنش را زدم. تیغ تیز  یشهاچشم ور را خاموش کرد.چراغ آباژ

 .کردمیم. باید کار را تمام زدیمبرق  ،تابیدیمضعیفی که از پشت پنجره به داخل  روشناییدر  ،چاقو

 باید. باید. باید.باید. 

نداشتم. بیدار کردن آنها  را شانکردنبیدار  اشعرضه بود. رحیمحق با  اما هیوالها خواب بودند.

 .خواستیم عرضه
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 .توانستمینم

با  رحیم با آرامش خوابیده بود. همه جا تاریک بود. چاقو از دستم افتاد. کنار تخت زانو زدم.

 نبود. کسیچهتوی خیابان  .بیرون آمدم سرخوردگی بلند شدم. چاقویم را برداشتم و

نشستم. داشتم شهرزاد را برای همیشه از  رویییادهپالی شکست خورده روی نیمکت خ یهاآدممثل 

 .دادمیمدست 

 .کردمیمدر سکوت خیابان، احساس شدید تنهایی 

مارستان . باال سر مادرش، توی بیتوانستینم. شودینمگفت  به شهرزاد زنگ زدم. گفتم بیا فرار کنیم.

وز هن شانیلوسااره بودند و آو یشرهاخواه یعقوب توی زندان بود.. توانستینم. گفتیمبود. راست 

 گوشه کوچه مانده بود.

 .توانستینم

ابم را گرفته بود. تا صبح خو امیلهتخرفتم خانه. وسایلم را از مدتها قبل جمع کرده بودم. رحیم حکم 

 شاهعرض همانی بود که ،که نیست. آخرین راه دانستمیماما هیچ راهی نبود. . گشتمیمنبرد. دنبال راهی 

 را نداشتم.

 لعنت به همه هیوالها.

ا رحیم دوباره طبقه پایین رحاال شهرزاد دیگر برای او بود.  یعقوب باالخره با رضایت رحیم آزاد شد.

 به آنها داد و مادر شهرزاد را فرستاد بیمارستان خصوصی و یک دکتر خوب برایش خبر کرد.

 دادیمترجیح  بازداشت موقت. زندان؛ تادمپاپوش دوخت و چند روزی افحاال نوبت من بود. برایم 

رار کند. ف شهرزاد ترسیدیم آماده شود. توانستیم ترراحتبیشتر بخاطر شهرزاد بود. اینجوری  نباشم.

 شهرزاد هنوز من را داشت و به همین دلیل هنوز احتمال فرار وجود داشت. رحیم آدم محتاطی بود.

همه چیز تمام  ود. دیگرب اشیعروسدم خانه شهرزاد. شب آم ، رضایت داد و آزاد شدم.بعد سه روز

 هاشانیلیخبودم.  هامهمانرا برداشته بود. رفتم تو. قاطی شده بود. صدای جشن و موسیقی بلند همه کوچه 

 ند شده بود.مآن شب خیلی سخاوت همه آزاد بود. پیرمرد . ورود برایشناختندینم من را

بعد  .رقصیدیمو  کردیمشده بود. گریه  هایوانهددر شهرزاد. مثل تو بین جمعیت چشمم افتاد به ما

 .باریناولیقوب او را زده بود. برای  خود شهرزاد را دیدم. زیر چشمش کبود شده بود.

 آمدم بیرون و رفتم خانه.

 .آمدندیم هامردهچقدر دوست داشتم دوباره جماعت 
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 بنزین؟

ان. آن هم جز ماشین کاپیت کندینمهیچ چیزی اینجا با بنزین کار اینجا کسی با بنزین سر و کار ندارد. 

ه خیلی سال بود ک اصالً ندارد. را اشبه نزدیک شدنهم جرأت  کسیچه که مدتهاست از در بیرون نرفته.

 اینجا بوی بنزین را نشنیده بودم.

ه م پیدا کنم. هر کرا ه خطدست صاحب توانمیم ،فکر کنم اگر بتوانم این معمای بنزین را حل کنم

هیچ تازه واردی هم به  امیدهفهماینکه  مخصوصاً حاال؟ اصالًهست، با بنزین سر و کار دارد. اما کی؟ چرا 

 ه است.داضافه نش مانجمع

ر چیست؟ چی قرا« شودیمهمه چیز تمام »خیلی دوست دارم بدانم منظور نویسنده یادداشت از اینکه 

سالهاست که چیزی تمام نشده  است تمام شود. بنظرم اگر قرار بود چیزی تمام شود تا حاال شده بود.

 درست از همان روز اولی که آمدم اینجا. است. هیچ چیزی.

 امحانهصبسینه رستوران. همه هستند.  رومیمبرای صحبانه  آسمان ابری است. ساعت ده صبح است.

مرد شماره هفده نشسته است.  ،. روی صندلی روبرویمنشینمیمپشت یکی از میزها  رومیمو  گیرمیمرا 

قط وقت ف توی اتاق. هاشب. همیشه عینک آفتابی به چشم دارد. حتی کندیمرا تمیز  اشیآفتابدارد عینک 

 کند.کش بشوقتی خواب است غلت بخورد و عین ترسدیم. آن هم برای اینکه داردیمخواب عینکش را بر 

داده است. خیلی آن را دوست دارد. در این چند سال  اشبه هایشیادگاریعینک را کسی  کنمیمفکر 

 .امیدهندرا بدون عینک  او هیچوقت

 :گویمیم

 «؟چه خبر»

 :گویدیم

 «تو تاریکی دووم بیاری. کردمینمفکر »

قت و خیلی .زندیمهمین حرف را  ،آیدیمو بعد از مدتی بیرون  افتدیمبه هر کسی که توی تاریکی 

ینجا ا تا حاال خودش هیچوقت توی تاریکی نیفتاده است.است که اینجاست. قبل از من آمده است. اما 

 .اندیفتادهنتا به حال توی تاریکی  هایلیخ

که کاپیتان بخواهد  کندینمهیچوقت هم کاری از تاریکی به شدت وحشت دارد. مرد شماره هفده 

 ند و پرتش کند توی تاریکی.ک اشیهتنب

 :گویمیم
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 .«رسهینمتاریکی زورش به من »

 .دهدیمبا افسوس سرش را تکان 

 :گویدیم

 «اینجوری مثل تو باشم. تونستمیمای کاش منم »

. کنندیممثل او فکر  هایلیخ اینجا . معتقد است که من خیلی شجاع هستم.فهممیممنظورش را خوب 

 توی تاریکی. امافتادههمه چون تا حاال بیشتر از 

و ا مطمئن هستم که اگر یک وقتی رد شود. حتی حاضر نیست از کنار زیرزمین هممرد شماره هفده 

اینقدر  چرا دانمینمسکته خواهد کرد.  ،ن شودیماز آنکه وارد زیرزقبل  را بخواهند بیاندازند توی تاریکی،

 .ترسدیم از تاریکی

 .زنمیمم هو  ریزمیمشکر  امییچاتوی 

 :گویمیم

 «اتفاق جدیدی نیفتاده؟»

ی راض از تمیزی آن .گیردیمسیاه عینکش را جلوی چشمانش  هاییشهش. شودینممنظورم را متوجه 

 .زندیمرا به چشم عینک است. 

 :گویدیم

 ..«مست بود. یهاآدمکاپیتان خیلی ترسیدم. صداش مثل ماشین  یهاچرخاز صدای »

 .نممایممتعجب ناگهان 

اهمیت  برایم یشهاحرف. باقی گویدیمهنوز دارد بدون وقفه از ترسناک بودن صدای ماشین کاپیتان 

 .رودیمناگهان فکرم به سمت بنزین  ماشین. مگر ماشین حرکت کرده؟ یهاچرخندارد. گفت صدای 

 .کنمیمحرفش را قطع 

 «مگه ماشین حرکت کرده؟»

 .کندیمنگاهم 

 «اینقدر ترسناکه؟ اشینماشراستی صدای  خیلی ترسناک بود. چرا»

ری سعی دارم چیز بیشت .کنمیمامکان ندارد که ماشین حرکت کرده باشد. نگاهش  .رومیمدر فکر فرو 

 از او بفهمم اما بعید بدانم چیزی دیگری بداند.

 :گویدیم

 ...«ترسناک نیستن. ولی ماشین کاپیتان، مثل خودش عوضیه، ترسناکه شونهمه هاینماش»
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، به زندیم. اما او به رفتن من کاری ندارد. انگار که دارد با خودش بلند بلند حرف شومیمبلند 

را حفظ هستم. اینقدر به ماشین کاپیتان  هاچرخ. جای دومیم. به سمت حیاط دهدیمادامه  یشهاحرف

 .دهمیمحرکتی هم کرده باشد تشخیص که اگر کوچکترین  امکردهنگاه  قبالً

ک ی توی صورتم. فکر کنم امروز و فردا دوباره برف ببارد. خوردیمسوز برف  .شومیمرد حیاط وا

 برف حسابی. خیلی بیشتر از قبل.

و تا گوشه حیاط پیش  اندکردهرا پارو  هابرف، هاسگشده است. نآب هنوز  حیاط یهابرفبیشتر 

 وند.تحریک ش هاسگتا  ی نباشدررفتارم جوآرام باشم و  کنمیم. سعی رومیمبه سمت ماشین  .اندبرده

. کندیمنگاه  امبهو  شودیم اممتوجه هاسگیکی از  .شومیمجایی که اجازه داریم به ماشین نزدیک  تا

 وقتش را ندارم. فعالًیعنی  . دوست ندارم دوباره توی تاریکی بیافتم.رومینمجلوتر 

 . معلوم است که ماشین بیرون رفته و برگشته.اندشدهجا  جا به. شودینمباورم  .کنمیمنگاه  هاچرخبه 

از اینجا بیرون رفته. اما کجا؟ چرا؟ انگار روزهایی که توی تاریکی بودم  برای چند ساعتی یعنی کاپیتان

 باید بیشتر بفهمم. اتفاقاتی افتاده است. واقعاًاینجا 

متوجه رفتن من هم نشده  اصالًانگار  .زندیمفده هنوز دارد حرف رستوران. مرد شماره ه گردمیمبر 

مشغول شده است. اما فکرهایم  فکرم خیلی .خورمیم را امصبحانهو  نشینمیم امیقبلسر جای  است.

 به فکرهایم سر و سامان دهم. توانمینماست و آشفته است. اطالعاتم کم است و  نظمیب

. اندازدیم.. ناگهان فکری تمام وجودم را به لرزه . اگر بیرون بودم.افتادمینمای کاش توی تاریکی  اصالً

کنم و نتوی تاریکی تا برای کسی دردسر درست  افتادمیم. من باید افتادیمباید این اتفاق  اصالًشاید 

 باشم. توانمیم هایلیخمن اینجا مزاحم  کارش را درست انجام دهد. بدون مزاحم. ،بگذارم هر که هست

که ناگهان کرم سبز رنگ را دیده بودم.  کنمیمروی میز. به آن روزی فکر  مگذاریملیوان چایی را 

مطمئن  هر لحظه بیشتر و بیشتر ،کنمیمحاال که بیشتر فکر  شد؟ یشآن کرم از کجا یک دفعه پیدا اصالً

 چیزی. هیچ که پنج دقیقه قبل از آنکه کرم را ببینم، زمین را نگاه کرده بودم. هیچ چیزی نبود. شومیم

شاید کسی کرم را ناگهان در فرصتی مناسب انداخته جلوی پاهایم. بعدش هم مطمئن بوده که من 

اما که؟  .نمکیمیک برنامه دقیق. به اطرافم نگاه  .نشینمیمکاپیتان  یهاصحبتکنجکاو خواهم شد و وسط 

 نیست. اینطور اصالًو  شومیمدارم حساس  شاید هم زیادی

 . بنظرشکندیمنگاه  هاییشهشبه  و داردیم. عینکش را بر شودیماکت مرد شماره هفده ناگهان س

اینجا  یزهاخیلی چ چند فهمیدن باید بفهمم. هر به تمیز کردن. کندیمشروع  با وسواس دوباره کثیف است.

 مسخ شده. یهاآدم .دیوانگی. دنیای هاستیوانهددنیای  سخت است. اینجا
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تند. توی هس تفاوتیب. بیشتر کنندینمباور  بینندیمایی را هم که اینجا حتی چیزه یهاآدمخیلی از 

 ان رشدشان متوقف شده است.دور که یاشده. مثل یک مشت بچه رام کنندیمدنیای خودشان زندگی 

 .زنندیمکه توی ساعت صفر دارند دست و پا  ییهاآدم

و  از توی خیال. همیشه همین بوده، بفهمم. اندیدهدچه جوری از آنها چیزهایی را که  اما من بلدم

 واقعیت را شناخت. شودیمبهتر  دروغ

. چهل و سه، چهار ساله است. دارد نشینمیمپیش مرد شماره چهارده  رومیمو  شومیمبلند 

عاشق خوردن است اما بیشتر از آنکه بخورد لذت خوردن دارد. همیشه . خوردیمرا با لذت  اشصبحانه

 .زندیم. انگار دارد باهاش حرف شودیماعت به ظرف غذایش خیره وقت غذا خوردن نیم س

 :گویمیم مقدمهیب

 گمیم. ولی من ترسییمماشین کاپیتان  یهاچرخکه تو هم از صدای  گهیممرد شماره هفده »

 «اینجوری نیست.

 .کندیمنگاه  امبهبا عصبانیت توی هم و  رودیم یشهااخمناگهان 

 «ه من مثل اون ترسوام.معلومه که نیست. مگ»

 «وایساده بودم وقتی کاپیتان رفت بیرون. اتیشپنه، نیستی. من خودم »

 .گیردیم یالقمهبرای خودش 

 .«زدیمیمیادمه. داشتیم باهم در مورد فوتبال حرف »

در گذشته فوتبالیست بوده. اسم بعضی از بازیکنان را هنوز یادش  کنمیمفوتبال است. فکر  دیوانه

دوست بوده و رفت و آمدهای خانوادگی داشته است. ولی االن بلد  هاشانیلیخکه با  گویدیم است.

را با  یک دفعه وسط بازی، توپ حتی قواعد فوتبال را هم یادش رفته است. نیست که فوتبال بازی کند.

 .کندیمو یا ناگهان به دروازه خودشان شوت  گیردیمدست 

 :گویمیم

 «نموندی؟پیتان برگشت تو حیاط اما پس چرا وقتی کا»

همیشه  د.جواب درستی بده تواندینمبدانم کاپیتان کی برگشته است. اگر مستقیم بپرسم  خواهمیم

بال بازی فوت تواندینمتوی اتاق  گویدیمهمیشه توی حیاط است. کنم تا حرف بزنند.  شانیکتحرباید 

 کند.

 .زندیمبه صورتم زل  

اون ساعت که کسی  اصالً  بودیم دیگه. هاموناتاقنموند. همه تو  کسیچهی تو خودتم نموندی. یعن»
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 «.مونهینمبیرون 

 دیگر هاسگو  اندکرده. پس کاپیتان شب برگشته است. وقتی ساعت خواب را اعالم کنمیمنگاهش 

 کسی توی حیاط بماند. گذارندینم

اال مرتب با خودش زیرلب حرف . حریزدیمیک چایی دیگر برای خودش و  رودیم شودیمبلند 

 .زندیم

 «من ترسو نیستم... من ترسو نیستم... من ترسو نیستم....»

چرا  .خوردینمبه دردم  اصالًکه  ییهاحرف سر و ته. یب یهاحرفبه گفتن  کندیمبعدش شروع 

 باید موضوع خیلی مهمی پیش آمده باشد. کاپیتان یک دفعه تصمیم گرفته بیرون برود؟

اد . اتاقش کنار دفتر است. زیزندیماره نوزده همیشه توی راهرو و مقابل دفتر کاپیتان پرسه مرد شم

 اهل بیرون آمدن نیست. بیشتر دوست دارد توی اتاقش باشد و یا جلوی اتاقش پرسه بزند.

رود. توی اتاقش ب بدون اجازه اجازه ندارد کسیچه تنها کسی است که اتاقش برایش خیلی مهم است.

بود که  ایم جالبتوی اتاقش نیست. آن اوایل یکی، دو بار یواشکی رفتم توی اتاقش. بر هم خاصی چیز

ش را اسم من، دوست داشتم او هم مثل کسی آن را ببیند. شودینم حاضر اصالًکه  استچی توی اتاقش 

 زیر تختش نوشته باشد.

خانوادگی. یک عکس سیاه و  ٔ  رفتههیچی نبود. جز یک عکس رنگ و رو اما خبری از اسمش نبود. 

شسته هم کنارشان ن یشانهابچهسفید. عکس پدر و مادرش بود. جوان بودند. روی صندلی نشسته بودند و 

 خود مرد شماره نوزده بود. همه به دوربین لبخند زده بودند. هابچهبودند. یکی از 

ر چرا فک دانمینمدش ببرد. وبرود آن را با خ خواهدیمجا  هر تواندینم است. بزرگی یباًتقرعکس 

را بدزدند. یک بار این مسأله را خیلی آرام برایش توضیح دادم که  اشعکساین  خواهندیمهمه  کندیم

و بعد زد زیر گریه که همه خندید و حرفم را باور نکرد.  ندارد. کسی یهاعکسبه  یاعالقه کسی

 او چنین عکسی دارد. دانمیماز کجا  صالًارا بدزدند. اما هیچوقت نپرسید که  اشعکس خواهندیم

کنار دیوار اتاقش، ربروی اتاق کاپیتان تکیه . مرد شماره نوزده مثل همیشه آیمیماز رستوران بیرون 

 .ایستمیمکنارش  رومیمداده است. 

 :گویمیم

 «ن روز رفت بیرون.ومنم فهمیدم چرا کاپیتان ا»

 .کندیمبا تعجبم نگاهم 

 :گویمیم
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 «تو هم گفته. بهیواشکی به من گفت که  البته بهم گفت.خودش »

 «کی؟»

 «کاپیتان.»

 .«که من خودم فهمیدم اون نگفت»

 «؟دونییمپس »

 .دهدیمسرش را تکان 

 :گویمیم

 .«هاینگحواست باشه به کسی فقط »

 .«دونهیمبفهمه کسی  آگه شهیم. کاپیتان عصبانی گمینم»

 .«یدونینمکه تو  گمیم اشبهمن »

 «باشه.»

 «؟گیینمولی من از کجا بدونم که تو به کسی »

 «آخه چرا باید بگم؟ این یه رازه.»

 .«دونیینم یو هیچ گییمشاید دروغ  اصالً»

 .«دونمیمگفته که منم  اتبهولی تو خودت االن گفتی کاپیتان »

 «شاید کاپیتان هم مثل تو دروغگوئه.»

 :زندیمفریاد 

 «گو نیستم.من دروغ»

 :گویمیمو  کنمیمدروغ یعنی چی. با خونسردی نگاهش  داندینمکه حتی  اممطمئن

ط به کاپیتان فق کاپیتان واسه چی اون روز رفت بیرون. دونهینمجز من  کسیچه. اینجا گییمدروغ »

 «من گفته.

ز ادلیلی نداشت که عصبانی شود.  دانستینم. اگر داندیمچون یک چیزهایی  عصبانی شده است.

 عصبانی شده خوشحالم. کهاین

 :گویدیم

 «کار کیه. کنمیمپیداش  گفتیم. دادیمفحش »

 «کار کی بود؟»

 .«دونستینم. خودش هم دونمینم»
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 «کار خودت بوده. اصالً. شاید گییمبازم داری دروغ »

 .زندیمباز هم فریاد 

 «کار.چی خوامیم. من خودم یه عکس دارم. اونو هخفه شو. کار من نبود»

همچنان خونسرد  کنمیمسعی  .دهدیم بجوا دارد امنقشه. بنظرم زندیمعکس؟ از چی دارد حرف 

 باشم. تفاوتیب و

 :گویمیم

 «باشه. ترقشنگشاید اون »

 .خوردیم. بیشتر حرص زندینماما حاال دیگر داد  است. عصبانیهنوز 

کس . تو عخورهینمعکس تک که به درد که اون رنگیِ. اما یه عکس تکه.  ینهآنیست. فقط فرقش »

 «همه هستن. ولی اون فقط یه عکس تکه. ،من

 یعنی کاپیتان یک عکس دارد؟

 :گویمیم

 «عکس تو قشنگتره. گمیم. منم گییمکه تو داری راست  هباشه. معلوم»

ا ر اشعکسکه من کی  کندینم. اما حتی به این فکر امکردهتعریف  اشعکسکه از  آیدیمخوشش 

 .امیدهد

 «هیچ عکسی قشنگتر از عکس من نیست.»

 «عکس کیه که؟ دونییم. ولی عکس کاپیتان هم قشنگه. دونمیمآره. »

 «؟دونیینممگه تو خودت »

 «.گفتییم دونستییم آگهچون  .دونیینممعلومه که تو اما . دونمیم چرا،»

 .شودیمدوباره عصبانی 

 .کندیمه را گر یشهامشتصورتش سرخ شده است. 

 «قشنگتر از عکس من نیست. اصالً اشعکس. عکس مامانشه. اما دونمیم»

 .امیدهندیک عکس دارد. اما پس چرا من تا به حال  واقعاً پس کاپیتان هم

 :گویمیم

 «؟اییدهدعکس رو  اتاق کاپیتان یعنی تو یواشکی رفتی تو»

 به هدف. امزدهدرست  زیدن.به لر کنندیمش شروع . دستانپردیمناگهان رنگ و رویش 

یتان کاپ آگه بود... یادفعهیه  ...اشبهه دفعه افتاد در کشوش باز بود. چشمم ی نه به خدا،.. من...من.»



 www.aghalliat.comسایت ادبیات اقلیت /    های خصوصی / مهدی قاسمیبرزخ و تابوت رف،ب

35 
 

 «.کنهیمبفهمه دعوام 

 «تو تاریکی. اندازتتیمبفهمه  آگه»

 .گیردیمترس توی صورتش اوج 

 «حاال چیکار کنم.»

 :گویمیم

 «بودی. درسته؟پس تو عکس رو برنداشته »

 «من... من خودم عکس دارم. آخه نه... معلومه که نه....»

 تقصیر عکس را گردن او بیاندازم. خواهمیم کندیمنگران شده است. فکر 

 :گویدیم

 «.اشبهفقط همین جوری چشمم افتاد  من با عکس کاپیتان کاری نداشتم.»

 باید سعی کنم بازهم به هدف بزنم.

 :گویمیم

 «دش رو هم دیدی؟عکس جدی»

 «ازش خیلی عکس داره. عکس جدید نیست که. همونه. فکر کنم کاپیتان»

 «رفته بودی تو اتاقش؟ باز تو از کجا دیدی. مگه»

 .لرزندیم یشهالب

وقتی برگشت. شب شده بود. یه عکس  .گمیمبه خدا راست  .کردمیمنه... از الی در داشتم نگاه »

 «ه. ولی همون بود.کر کردم عکس جدیددستش بود. ف

ه و ب ماندیمکه موضوع بین خودمان  گویمیم اشبه حاال باید آرامش کنم. دیگر باهاش کاری ندارم.

توی اتاقش و در را  رودیم .شودیمخیالش راحت  که از الی در او را دیده است. گویمینم کاپیتان

 را تمیز کند. اشعکسقاب  خواهدیم .بنددیم

کس نفر ع. یک رسمیمکنار هم بگذارم. دارم به یک نظم خوبی  را امیدهفهم که اییچیزه کنمیمسعی 

 . کاپیتانداردیمدارد، بر  وجود کاپیتان را که تا به امروز من خودم هم خبر نداشتم چنین عکسی ردما

 و بگذارداورد ، و یا هر جای دیگری، همان عکس را دوباره بیاشخانه مثالًکه برود جایی،  شودیممجبور 

 میزش. توی کشوی

م بگذری هاینا. از دانستهیماما آن یکی نفر از کجا این را دارد.  هایییدلخوشپس کاپیتان هم یک 

 اق مهم.قرار بوده اتفاقی بیافتد. یک اتف حتماًدر نبود او  ؟رفتهیمچرا باید کاپیتان از برزخ بیرون  اصالً



 www.aghalliat.comسایت ادبیات اقلیت /    های خصوصی / مهدی قاسمیبرزخ و تابوت رف،ب

36 
 

ز یک کاپیتان ا. کندیمرا تکمیل  که فکرهای قبلم ردگییماگهان شکل فکرهای دیگری توی ذهنم ن

تم برود. اینجا فقط من هس تواندیممن توی تاریکی هستم. پس با خیال راحت  ینکها .چیزی مطمئن بوده

بودم و کاپیتان احتیاجی نداشت تا نگران باشد. پس  ی. من توی تاریککنمیمکه برایش دردسر درست 

 تا دوباره عکس مادرش را بیاورد. رودیمرون بی برای چند ساعت هم که شده

کاپیتان امکان نداشت تا حتی برای آوردن عکس مادرش هم که شده اینجا را ترک  آزاد بودم، اگر من

که افتادن من به تاریکی طبق یک برنامه از قبل تنظیم شده بوده. من  شومیمکند. حاال دارم بیشتر مطمئن 

 خیال آن یک نفر را. کار اصلی باید در نبود کاپیتان رخ طورینهم .کردمیمباید خیال کاپیتان را راحت 

 است. دور از چشم او. دادهیم

 ؟شوندیمچه  هاسگپس این وسط 

ا ر یشانهاقالدهقول داده که  شانبهشاید را یک جورهایی فریب داده.  هاسگکار آن یک نفر است. 

 است. بفهمم چه کسی توانستمیمای کاش  مهم. یهابرنامه ارد.د ییهانقشهیک نفر. یک نفر اینجا باز کند. 

 ان قرار بوده چه کاری انجام شود.اول باید بفهمم در نبود کاپیتشاید هم بتوانم. 

گران سر میزهای دی مختلف یهابهانهوقت صبحانه تمام شده است. به  .گردمیمدوباره به رستوران بر 

دن او را هم فقط لحظه آم هایبعضکه کاپیتان بیرون رفته باشد.  آیدینمیادشان  اصالً هاشانیلیخ. رومیم

 .اندیدهد

 «ساعت نه شب بوده. مطمئنم.»

 :گویمیم

 «.کنییماشتباه »

 بیشتر بفهمم. هر طوری استباید 

 :گویدیمبا اطمینان  مرد شماره سی و هفت

 .«زدمیمواک رو مس هامدندونم ت. ساعت نه بود. داشکنمینمنخیر. اشتباه »

 . نه صبح. نه شب.زندیمرا مسواک  یشهادنداندر روز دو بار 

چهل ساله است. از وقتی که آمده اینجا دندان ندارد.  حدوداً دندان ندارد. دندان مصنوعی است.

. عادت دارد کندیمهمیشه توی دهانش لق لق  اشیمصنوع یهادندانچه شده.  یشهادندان دانمینم

 اً یقدقرا بیرون آورد و آنها را مسواک کند. هر وعده مسواک کردنش  یشهادندانبنشیند و جلوی پنجره 

 .کشدیمپانزده دقیقه طول 

. هنوز پشت داندینم. بنظرم مرد شماره سی و هفت چیز دیگری کنندیمسالن را ترک  کمکمهمه 
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 .تکاندیمکه ریخته  ییهانانرا از خرده  اشلباسمیزش نشسته است. 

. حاال مرویمدیگر صحبت کنم. نزدیک در  یهاآدم. بازهم باید بیشتر با بقیه و شومیمن هم بلند م

 ویدگیم. خودش رودیمهمیشه آخرین نفر است که بیرون  .فقط مرد شماره سی و هفت توی سالن مانده

 که دوست دارد نفر آخر باشد:

 «از اول بودن متنفرم.»

 .شومیمدارم از در سالن خارج 

 .«دادندیمبوی مرده  هاتابوتاون »

 .گردانمیمو به آرامی رویم را به سمتش بر  ایستمیم

 «؟هاتابوتکدوم »

 «اونا رو ندیدی؟ واقعاًتو خودت فهمیدی؟  کردمیمفکر »

 «تو چه جوری دیدی؟»

 «رده بود.مُ بوش. بوش خیلی بد بود. بوی گندِ»

 .اشبه زنمیمو زل  کنمیمرا روی میز ستون  یمهادستسمتش و  رومیم

 :گویمیم

 «کاپیتان هم بود؟»

 «کجاست. اتحواسشب اومد.  نه، کاپیتان که نُه»

 .زندیمزل  یمهاچشمبه 

 «راستی، تو که نبودی. تو اون موقع تو تاریکی بودی.»

 «چه رنگی بودن؟ هاتابوت»

 یهارنگیعنی امکان داره  دم.ازشون ندی اییگهدقت هیچ رنگ . من هیچوانیمشکهمیشه  هاتابوت»

 «هم داشته باشن؟ اییگهد

 «مطمئنی کاپیتان نبود؟»

همیشه پراکنده زیاد حرف  دوست ندارد یک چیز را مرتب تکرار کند. سر رفته است. اشحوصله

 .ماندیمیادش  بیندیمچیزهایی را که  اصوالً. اما زندیم

 .«ردنآورو ظهر  هاتابوتکاپیتان ساعت نه شب اومد. »

 «کی آورد؟»

 «چون اونا تحویل گرفتن. بپرسی. هاسگ. باید بری از دونمینم»
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 .خندمیم

 «بپرسی؟تو حاضری »

 .«آدیممن از تاریکی بدم نه، »

. تا حاال فقط آیدیمرا مسواک کند. بخاطر همین است که بدش  یشهادندان تواندینمتو تاریکی 

ند کسی آن را برداشته است. بل کردیمرا گم کرده بود و فکر  شایردندانخمیکبار افتاده توی تاریکی. 

 .دادیمو فحش  زدیمبلند فریاد 

 .زدیمرا مسواک  یشهادندانسه بار آمد بیرون تا دو هفته، هر یک ساعت،  یوقتی از تاریک

 «رو دیدن؟ هاتابوتبقیه هم »

 ...هاشوناتاق تو برن کردن مجبور رو مهه ،رو بیارن هاتابوتقبل از اینکه بخوان  هاسگ. دونمینم»

 «سر رفت. امحوصلهبری بیرون.  خوایینمتو 

 تا من بیرون نروم او بیرون نخواهد رفت. باید همیشه نفر آخر باشد.

 «؟بردنیمرو کجا  هاتابوت»

 کالفه شده است. دوست دارد بیرون برود.

 «باال. بردنیماونا رو  هاگسخیلی زیاد بودن.  هاتابوت.. . رفتن باال.دونمینم»

 اتاقش توی طبقه پنجم است.

. ذهنم درگیر شده است. تابوت. تابوت. تابوت. رومیمو به سمت در سالن پیش  دهمیمسر تکان 

. رومیم. سریع به سمتش ایستمیمبداند بوی مرده چه بویی است. ناگهان  اصالً دانمیمبوی مرده. بعید 

 .کشدیمب و خود را عق ترسدیمکمی 

 :گویمیم

 «دیگه. سؤالنترس. فقط یه »

 «برم بیرون... خوامیمبرم بیرون.  خوامیمبرم بیرون.  خوامیم»

 :ویمگیمو با عصبانیت  نشینمیممشکوک شوند. همانجا وسط سالن روی زمین  هاسگدوست ندارم 

 «امروز نوبت منه نفر آخر باشم.»

 .کندیم و با تعجب نگاهم شودیمناگهان ساکت 

 :گویمیم

 «بعد از تو برم. خوامیماز امروز تصمیم گرفتم که از اول بودن متنفر باشم. برو بیرون، »

 :گویدیم. آرام زندیم. اشک در چشمانش حلقه کندیمبغض  هابچهمثل 
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 .«دوننیمنفر آخر همیشه منم. این رو همه »

 .دهدیمدیگر هم داشته باشم، جواب  سؤالحاال اگر هزار تا 

 . بوی بنزین توی دماغشگیرمیمو جلوی دماغش  آورمیمیادداشت را از جیبم بیرون و  شومیمبلند 

 .رودیم

 .«دهیم، این کاغذم که بوی مرده آه»

 بنزین بوده. هاتابوتتوی  .شومیماز سالن خارج 

 کنم. م. فقط باید پیدایشانمطمئن هنوز اینجا هستند. هاتابوت. رومیمپیش  هااتاقو  هاپلهراهبه سمت 

زین هر . این همه بنکردمیمحاال اتفاقی که قرار است بیافتد خیلی بزرگتر از آن چیزی است که تصور 

 به وحشت بیاندازد. تواندیم کسی را

 بامپشته . بیشتر برسمیمبه طبقه ششم توجه کسی را جلب نکنم.  کنمیم. سعی رومیمرا باال  هاپله

این طبقه و دو طبقه بعد را با دقت کنترل کنم. داخل همه  دهمیماما با این حال، ترجیح  مشکوک هستم.

 .زنمیم ربطیب یهاحرفو  رومیم هااتاق

 ،روزی که کاپیتان نبود گویندیم شماره چهل و یک مرد . مرد شماره هشت وکسی چیز زیادی ندیده

 .اندیامدهنبیرون  یشانهااتاقاز  شانکدامیچهو  اندیدهترسها . اما آنآمدهیمخیلی سرو صدا  پلهراهبیرون توی 

 .داندینم. کسی چیز بیشتری زنمیمبه دو طبقه دیگر هم سر 

حساسیت  اشهب. پشت بام هیچوقت درش قفل نیست. کاپیتان هم خیلی افتمیمبه سمت پشت بام راه 

ی . بعد از آن روزامیدهدکه پشت بام را  امبودهن . اینجا تا به حال فقط مرودینمندارد. چون کسی آن باال 

اهم دیگر هیچوقت پشت بام نرفتم. دلیلی نداشت که بخو هم که کاپیتان از لبه پشت بام آویزانم کرده بود،

 بروم.

یچ ه .اندیدهکشرا روی در  . اما عجیب است. در قفل است و پارچه سیاه بزرگیرسمیمبه پشت در 

 هر طوری است کنمیمجا هستند. سعی این هاتابوتکه  شومیمئن مال دیگر مطحا چیزی معلوم نیست.

 داخل شوم.

 «؟کنییمداری اونجا چه غلطی »

ایین پ هاسگ. اما حاال دو تا از آمدینم. هیچ سگی این باال هاستسگ. یکی از گردانمیمسریع رو بر 

 .آیدیمجلوتر  یکی از آنها کمی .اندزدهزل  امبهو  اندیستادها هاپله

 «اونجا. خواییمکری؟ گفتم چی »

 .امافتادهتو دردسر 
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 :گویمیم

 «هیچی. دوست دارم خودم رو از اون باال پرت کنم پایین.»

 «پایین. گمشو ، بروعوضی خفه شو»

 هالهپو از باالی  خوردیم امبهپایین. تعادلم  دهدیم امهُل با عصبانیتو  آیدیمبه سرعت به سمتم 

باید  .شومیم وروی زمین ول پایین. دهدیم امهلو دوباره  کندیم مپایین. سگ دوم هم سریع بلند افتمیم

 پایین. سر زانوهایم زخم شده است. آیمیمرا  هاپلهو  شودیمفرار کنم. سریع بلند  شاندست از

و کاپیتان هم  دهندیمبه کاپیتان گزارش کارم را  هاسگاالن  که توی اتاقم. مطمئن هستم رومیم

 .رسیدمیمخیلی بد شد. تازه داشتم به جاهای خوبی  توی تاریکی. کندیم امپرتدوباره 

 اشیتحساسکه کوچکترین خطاهایم را هم گزارش دهند.  کندیمسفارش  هاسگکاپیتان همیشه به 

 .شودینمهیچوقت نسبت به من کم 

ه ک کنمیمفکر  هنوز یک امیدی دارم. به این اما .دهمیمسر زانوهایم را مالش  و نشینمیملب تخت 

 امحدساگر  بفهمم. هاسگیک چیزهایی درباره  توانمیممن را دیدند. اینجوری  هاسگ خیلی هم بد نشد

البد به کاپیتان گزارش نخواهند کرد. چون آنوقت کاپیتان  را خریده باشد هاسگدرست باشد و کسی 

 .کندیمرا خراب  آن یک نفر یهابرنامه ٔ  همهو این را ببیند.  بامپشتکه  شودیم مندعالقه

تر اما باید بیش .رسدیمدارد به قطعیت  امحدس. شودینم. خبری گذردیم. یک ساعت مانمیممنتظر 

یرم. جلوی دیدش قرار بگ کنمیمسعی  روبروی اتاق کاپیتان. ،پایین رومیم و شومیمبلند  مطمئن شوم.

کسی از ماجرای یک  معلوم است که .شودیم اممتوجه یالحظهرا بفهمم. کاپیتان  اشواکنش خواهمیم

 شل شده است. هاسگقالده . نگفته اشبهساعت پیش چیزی 

ا چیزهای بیشتری بفهمم. ام کنمیمهم سعی  سالن تلویزیون. بیشتر روز آنجا هستیم. باز رومیم

 .داندینم، امیدهفهم االتا ح کسی بیشتر از آنچه که ندارد. اییدهفا

جلب م را به پشت با اشتوجهبروم به کاپیتان همه چیز را بگویم و  توانمیمکه  کنمیمبه این فکر 

 کنم.بکه این کار را  کنم و باهاش برویم باال. اما دلیلی ندارد

 شومیم. نزدیک اتاقم که یمانهااتاقسمت  رویمیم ،کنندیمساعت خواب را اعالم شب، وقتی 

 .ترسمینم باز داخل اتاق باشد. جالب است که« یک نفر»است. شاید آن  بازیمهناتاق . در مانمیممتعجب 

که  ییاهمُردهآخرین باری که ترسیدم روز دادگاه بود. از جماعت  انگار دیگر هیچوقت قرار نیست بترسم.

 .زدندیم فریاد

 رومیم بوی بنزین است. توی اتاق پیچیده است. . بوییبندمیمتوی اتاق. کسی نیست. در را  رومیم
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. این بار بنزین انگار برای دهدیمزیر تخت. یادداشت جدیدی زیر تخت است. کاغذ بازهم بوی بنزین 

 کوچک هم کنار یادداشت است. یااستوانهاطمینان است. یک شیشه 

 دکنیمو سعی  خوردیم توی شیشه کمی وول رم سبز رنگِ. کِدهمیمو تکان  دارمیمشیشه را بر 

 خودش را توی برگه کاهو پنهان کند.

 :گیرمیمرا مقابل چشمانم  و یادداشت کشمیمبه پشت دراز 

متأسفم که مجبور شدم بندازمت توی تاریکی. من رو ببخش.  نکن دوست من.اینقدر کنجکاوی  لطفاً»

 .«شهیمفردا همه چی تموم ه. امشب راحت بخواب. چون آخرین شب

که بهتر است امشب تا صبح بیدار بمانم. ولی بعد  کنمیمبه این فکر  .امینهسروی  گذارمیمه را نام

 مطمئن هستم هر چه شود بدتر از. کردیماوضاع فرق  ترسیدمیم. دلیلی ندارد. شاید اگر شومیمپیشمان 

 این نخواهد شد.

 ک دوست است. خودش که این رامعلوم است که آن یک نفر، هر که باشد از کاپیتان بهتر است. ی

 هیچ یادداشتی در کار توانستیم. دلیلی هم ندارد که بخواهم جور دیگری در مورد او فکر کنم. گویدیم

 نباشد و خیلی راحت من را از سر راهش بر دارد.

زاد آو کرم را  کنمیم. شیشه را باز خوردیم. باد سرد به صورتم کنمیمکنار پنجره. در را باز  آیمیم

 .شودیمدور  بخواهد به کاهویش فکر کند، آنکهیب و خزدیم. کرم به آرامی لب پنجره کنمیم

 آزادی بهتر از کاهو است.

 ت.مطمئنم که برف سنگینی در راه اس بیشتر شده است. سوز برفسرخ است.  .کنمیمبه آسمان نگاه 
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 دو، سه ساعت از عروسی گذشته است.

شهرزاد روی تخت  است. یشهالباس مشغول درآوردن یاعجلهن هیچ با خونسردی و بدو رحیم

. دوست داشت شدیمدوست داشت در آن لحظه ناگهان دنیا تمام و نگاهش را به سقف دوخته.  افتاده

 اشهعرضدوست داشت  .مردیمدست بزند،  اشبهقبل از اینکه رحیم بخواهد و  ایستادیمناگهان قلبش 

 کلک خودش را بکند. توانستیم داشت و را

 مرگ. مرگ. مرگ.

 ش گرفت.بلاما نه دنیا تمام شد و نه ق
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بین یعقوب و رحیم رد و بدل  از قبل وارد اتاق شد. طبق قول و قراری که کوچک شهرزادخواهر 

د رحیم رسینکه دستان رحیم، بدن شهرزاد را لمس کنند، آعروسی و قبل از  پس از شده بود، قرار بود

 اد دیگر هیچ طلبی از یعقوب نداشت.او حاال با داشتن شهرزامضاء کند. را قوب تسویه حساب یع

ش پای فقط یک شورت را در آورده بود. یشهالباس رحیموقتی خواهر کوچک شهرزاد وارد اتاق شد، 

 ییهادهمُربدنش مثل لب تخت نشست و مشغول نوشتن رسید شد. چراغ اتاق روشن بود.  به آرامی بود.

 اشردهخوزیر پوست چروک از  یشهادندهو تکیده بود و  الغر .گذشته شانمردن از وقت لهاستسا که بود

 پیدا بود.

 حاال خواهرشنگاه افسرده شهرزاد هنوز به سقف چسبیده بود.  چرخید. نگاه خواهر به سمت شهرزاد

 ندمردیمت داشتند تا غم شهرزاد را نبیند. طبقه پایین هم همه دوس مردیمهم دوست داشت در آن لحظه 

 حتی یعقوب. رد شدن آرزوهای شهرزاد را نبینند؛تا خ

آنجا بود. همه جز رحیم. برای  یهاآدمتوی آن خانه محقر، آرزوی مرگ تنها خواسته همه  ،آن شب

 که حاالها حاالها از او سیر نخواهد شد. دانستیمآینده زیاد نقشه داشت. عاشق شهرزاد بود. 

. کردیمداشت در سکوت گریه  حاال دخترکء کرد و داد دست خواهر شهرزاد. رحیم برگه را امضا

 .ریختیمروی پیراهنش  صدایب یشهااشک

 رحیم لبخندی زد و گفت:

نگران نباش، زندگی خودش اینجور  باید عادت کرد. فقط .. به بعضی چیزهادخترم. کنییمعادت »

 «.دهیمچیزها رو یادت 

ین اکه  دانستیم روی برگه افتاد و به آرامی اتاق را ترک کرد. یشهااشکدختر برگه را گرفت. 

 ، تماممطمئن بود برای همیشهکه  یالحظه نخواهد کرد. فراموش هیچوقترا  اشیزندگ از لحظه

 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اشیزندگ

آرزوی مرگ داشت  ی کهو به شهرزاد نگاه کرد. به دختر زیبایدرآورد  را اشیمصنوع یهادندانرحیم 

 و اما هنوز زنده بود.

چیز را همه  ام گفت.شهرزاد به بعداًرا  هایناهمه  بودم.میان وسایلم نشسته  ،امخانه من آن موقع در

 .دادمیمرا توی کارتن جا  امیلوساداشتم جمع کرده بودم و 

اما  .کردمیمز را فراموش فقط بخوابم و برای چند ساعتی هم که شده همه چی دوست داشتم بخوابم.

 انگار آن شب هنوز وقت خوابیدنم نرسیده بود.. گرفتینم خوابم کردمیم. هر کاری آمدینمخوابم 

نفرت این صحنه را بارها و  توانستمیمپیر او.  یهادسترحیم بود. میان  خوابتختشهرزاد توی 
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 بارها توی ذهنم تصور کنم. انگار جلوی چشمانم بود.

که در  بودباران با شیشه تنها صدایی  یهاقطرهبرخورد  یکنواخت . صدایآمدیماشت باران بیرون د

 حالم خیلی بد بود. از سر شب چند باری استفراغ کرده بودم.سکوت خانه پیچیده بود. 

 . رحیم خوابشکردیمساعت سه صبح، شهرزاد هنوز به پشت خوابیده بود و داشت سقف را نگاه 

دستش هنوز روی بدن برهنه شهرزاد بود. شهرزاد احساس عجیبی داشت. تمام شده بود. کارش برده بود. 

 مثل بیدار شدن. چیزی مثل یک هیوال. نبوده. قبالً درونش حاال چیزی وجود دارد که  کردیماحساس 

را پوشید و رفت دستشویی و به صورتش چند مشت  یشهالباسدست رحیم را کنار زد. بلند شد. 

 شیهاچشمچیزی توی  .خوردندیمآب روی صورتش سر  یهاقطرهخودش توی آینه نگاه کرد. آب زد. به 

 یک کم دیر. اما بیدار شده بود. خودش بود. بیدار شده بود. بود؛

 هیوالها هیچوقت وقت شناس نیستند.

 برداشت. برای خوردنش هیچ تردیدی نداشت. یکی از آنها را بود. از قبل دو تا قرص کنار گذاشته

 هیوالهایشای کاش هر دو  وز زنده بود.نکه ه یامردهبه  کرد. روی تخت نگاه حتی یک لحظه. به پیرمردِ

 باهم بیدار شده بودند.

ی و آن یک شودیمگاهی تنها یکی از هیوالها برای همه عمر بیدار  دیگر؛ آیدیمبعضی اوقات پیش 

 تمامی ندارد. اشیابدخواب  و کندینمرا باز  یشهاچشم هیچوقت، هیچوقت

 د.بو قرص و یک لیوان آب توی دستش .باریدیمرفت. هنوز داشت باران  روی تراس کوچک خانه

ه پارک شده گوش هایینماش. به روهایادهپ. به هاکوچه. به یابانخ. به هاخانهبه  کرد. نگاه هادستبه دور 

 رنگ نارنجی آن. ق و. به تیر چراغ برهاخانهخاموش  بسته و یهاپنجرهخیابان. به 

 حاال فقط سه ساعت تا مردن فرصتنش گذاشت و لیوان آب را سر کشید. قرص را به آرامی توی دها

اجباری داشت که من هم خودم انتخاب کنم.  دوستگذاشت.  توی جیبش را با اکراه دوم قرص داشت.

که من به شدت از این  دانستیم. اما آوردینمهیچوقت برایم قرص  توانستیماگر  اصالً  در کار نبود.

، کنارش اشیزندگکه لحظات آخر  شدمینمکارش ناراحت خواهم شد. آنوقت حتی شاید راضی هم 

 باشم.

وست د افتاد. راه امخانهسمت  ایستاد و بعد پیاده به حرکتیب یالحظهزیر باران توی خیابان. آمد 

خاطرات خوش  کهسر بزند  ه جاهاییب رود.راه ب هایابانخداشت یک ساعت از این سه ساعت را توی 

 .کردندیمگذشته را برایش تداعی 

رفت. روزهای دبستانش را آنجا گذرانده بود. پشت در ایستاد و چشم به  اشیمیقداول به مدرسه 
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ل که تعطی شدیمدیوارهای قدیمی آن دوخت. مدرسه را قرار بود تا چند روز آینده خراب کنند. یک سالی 

کج شده بود و دیوارهایش کثیف و سیاه شده بودند. مدرسه بوی پوسیدگی  اشرفتهوی رنگ و رو بود. تابل

. صدای هابچهو  همهمه. صدای شنیدیمرا بست. صدای زنگ مدرسه را  یشهاچشم. شهرزاد دادیم

پر از  خود شهرزاد هم آن روزها پر از آرزو بود.داشتند.  یآرزوهای بزرگ شانهمهکه  ییهابچهگذشته. 

 رویاهای دور و دراز.

را باز کرد. از آن روزها خیلی گذشته بود و حاال فاصله چندانی با مرگ نداشت. یک  یشهاچشم

 یشهاخاطرهانگار داشت  مردیممرگ خودخواسته. و چقدر این مردن را دوست داشت. حاال که داشت 

 .سوزاندیمو  آوردیمرا به یاد 

 خوش بودند. یهاخاطرهپر از  دلخواهش که یهاکوچهدیگر رفت. به  هاینیاباخدوباره راه افتاد. به 

 به من. شروع کرده بود و بعد رسید اشیکودکاز  .کردیمرا خوب مرور  اشیزندگداشت 

 اشبه اربیناولهمانجا بود که برای  اصالً. گذاشتیمیمرفت که همیشه آنجا باهم قرار  شاپییکافبه 

ش را به شیشه ، سرشاپیکافرفت پشت پنجره  تم. چقدر برای آینده نقشه داشتیم.گفته بودم عاشقش هس

 کرد. ، نگاهنشستیمیمچسباند و به داخل چشم دوخت. همه جا ساکت بود. به میزی که همیشه پشتش 

 میزی که حاال خالی بود.

ود ، خنده آدمی باشهخند وقتی در را باز کردم خندید.بخوابم.  توانستمینمهنوز  بیدار بودم که آمد.

 خانه من بود. ،که دیگر به انتهای دنیا رسیده است. انتهای دنیای او

 گفت: 

 «بسته بودن. هایفروشگلببخشید، »

مثل آدمی که رسیده به انتهای دنیا. انتهای  دنیا روی سرش خراب شده است.. مثل آدمی که خندیدم

 بود. اشیزندگآخر  یهاساعتدنیای من، دختری بود که 

ه بود. همه برایم گفت هاقرصاز آن  قبالًالزم نبود که ازش بپرسم چه اتفاقی افتاده.  تعارفش کردم تو.

ازش خواسته بودم.  قبالًکه یک قرص هم برای من آورده. خودم  دانستمیمروشن بود.  چیز زیادی برایم

 زندگی بدون او، برایم زیادی مسخره بود.

قرص تاثیرش را گذاشته بود. رنگش کمی زرد شده بود و بدنش هر  گفت فقط دو ساعت وقت دارد.

 .شدیم تریفضعلحظه داشت ضعیف و 

را به دیوار داد. هنوز راضی نبود که از قرصی که برایم آورده بود، حرفی  اشیهتکنشست زمین و 

 بزند. اما من حق انتخاب داشتم.
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 گفت:

 «هات گذاشتم...روی پا ت دارم پیش تو بمیرم. وقتی سرم رودوس»

تا آخرین  ، نگاهش کنم. دوست داشتبنددیمرا  یشهاچشمدوست داشت وقتی دارد برای همیشه 

این حق هر کسی است که دوست  کنمیمکنار من باشد و دستم را روی صورتش بگذارم. فکر  هایهثان

 شته باشد.دا تواندیمحداقل حقی که هر کسی  شد جای مردنش را خودش انتخاب کند؛داشته با

 گفت:

 «عزیزم. شمینمناراحت  اصالًقبول نکنی. من  تونییم»

 هادمآبعضی از عاشق شوم.  توانستمیممگر من چند بار دیگر کردم.  اشسرزنشبخاطر این حرفش 

ا این ر شوندیم ولی وقتی عاشق ،از کجا و چطوری دانمینم. شوندیمتوی زندگی عاشق  باریک فقط

 یک بار.و فقط  قطف. فهمندیم خوب

هزار سال دیگر هم که اگر  دانمیم. خوب شناسندیمخودشان را بهتر از هر کس دیگری  هاآدمهمه 

 شهرزاد را فراموش کنم. هیچوقت. توانمینمچون  .شومینمبگذرد دیگر هیچوقت عاشق 

بودم  منتظر سمتش دراز کردم. داشته باشم. کف دستم را خواستمینمنداشتم. چون  انتخاب حق نه،

 ص را کف دستم بگذارد.تا قر

 .تردید داشت

 گفت:

 «به یه شرط.»

یزی که دیگر هیچ چ مایستاده بود امیزندگدر جایی از  چه شرطی. کردینمفرقی  .کردینمدیگر فرقی 

 .کردینمهیچ فرقی 

 گفت:

 «قول بده. ..ردم، قرص رو بخور.وقتی من مُ لطفاً»

 قول دادم.

که چشمانش قدرت  یالحظهتا آخرین  خواستیم. دیدیمدن من را دوست نداشت ضعیف ش

 .دیدیمداشتند، من را صحیح و سالم 

ه بیدار ک بودم مطمئن، شهرزادبا نبودن  نبودم. نگران هیوالهایم دیگر در آن لحظهگرفته بود.  امبغض

ست که به یک قرص منتهی هیوالیی ا مطمئن بودم ،از آنها. اگر یکی باشدشاید هم یکی  اما خواهند شد.

 .خودم هم این را بیشتر دوست داشتم اتفاقاًاینجوری بهتر است.  ؛دارضامننه به یک چاقوی  ،شودیم
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 کشتن کار من نبود.

به  نگاهشنشستم و تکیه به دیوار دادم. روی زمین خوابید و سرش را گذاشت روی پاهایم. کنارش 

 من بود. موهایش را به آرامی نوازش کردم.

. دستم را آرام گذاشتم رویش. همه جا ساکت بود. صدای باران در کردیمکبودی زیر چشمش اذیتم 

 .شودیمسکوت خانه شنیده 

. بدنش نیمه گرم دیدندینمچیزی  دیگر آخر، چشمانش از شدت ضعف هاییقهدقرد. سر ساعت مُ 

 روی صورتش بگذارم.دستم را  آخر ازم خواست یهالحظهه بود. شده بود. کف پاهایش یخ کرد

ود که این ب امیدلخوشحتی راه گلویم را بسته بود.  بغضدوست نداشت گریه کنم. گریه نکردم. 

جای خالی شهرزاد را درست چند ساعت بعد.  ؛شومیمشر این دنیای عوضی خالص بزودی من هم از 

به  اشسنف. شدیمسرد  کمکمصورتش داشت روی صورتش گذاشتم.  راتحمل کنم. دستم  توانستمینم

 .خوردیم کف دستم

. خانه دشیمکف دستم داشت سرد  قطع شده بود. اشنفسرد، هنوز دستم روی صورتش بود. وقتی مُ

 سرد بود.

 اشهعرض. باالخره بیدار شده بود. حاال دیگر کردمیم اشاحساسرا بستم. بیدار شده بود.  یمهاچشم

 را داشتم.

دستش بود. سر شهرزاد را آرام از پاهایم برداشتم و روی بالش گذاشتم.  پریسا آمد کنارم. بالشی توی

 دوباره رفت توی اتاق و پتویش را آورد و به آرامی روی شهرزاد انداخت. مواظب بود بیدار نشود.پریسا 

 گفتم:

 .«شهینمدیگه بیدار »

 گفت:

 «به بعضی چیزها عادت کرد. شهیمسخت »

 بلند شدم.

 گفت:

 «ت کرد.اما باید عاد»

 آرام کنارش نشست.

 گفتم:

 .«شهینماین یکی دیگه »
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 .شودینمکه  دانستیمخودش هم 

د و بخواب خواستینم. هیوالیی که دیگر کردینمبود که رهایم  مسرم درد گرفته بود. چیزی درون

 دیدمش. شبیه خودم بود. یمهاچشمم توی بل آینه ایستاداقوقتی م آرام بماند.

 ماا .شدیمو همه چیز تمام  کشیدمیمپیش شهرزاد دراز  رفتمیمو  خوردمیمرا دوست داشتم قرص 

 دارمضامنچاقوی قرص را انداختم توی کاسه توالت. قرص در اعماق فاضالب فرو رفت.  .توانستمینم

 پشتش به من بود. را برداشتم. پریسا هنوز کنار شهرزاد نشسته بود.

 گفت:

 «دیر نکنی.»

 گفتم:

 .«گیرهیمخوابم  نه. داره»

 گفت:با حسرت 

 «عادت کنی داداش کوچولو. تونستییمای کاش »

 .لرزیدیم یشهاشانه. کردیمداشت گریه خیره شده بود و  امبه نگاهش کردم.

یدم کرده بود. به خانه که رس امیسخپیاده تا خانه رحیم راه رفتم. باران حسابی  ،باران زیرزدم بیرون. 

شهرزاد  دنبال آلودخوابد. رحیم روی تختش نشسته بود. شورتش کنارش افتاده بود. هوا نیمه روشن بو

 کجا رفته. دانستینم. گشتیم

 ناگهان من را دید. در آستانه اتاق ایستاده بودم. صورتم توی تاریکی بود.

 خندید.

 «زهم تویی که. خونه رو تخیله کردی؟با»

 ساکت بودم.

 گفت:

ه رو ندارن. حتی واس اشعرضهکه هیچوقت  هستی تو از اونایی گفتم که، بازهم اومدی امتحان کنی؟»

 «خودشون.

 را نداشتم. اشعرضه وقتیچه. برای خودم گفتیمراست 

 رفتم جلو.

 اهاشتب من در مورد اشحدس را دید ترسید. جا خورد. رنگ و رویش مثل گچ سفید شد. یمهاچشمتا 

 قفل شده بود.از شدت ترس زبانش از آب درآمده بود. 
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 بیست و هشت ضربه.

رحم نکردم. تا ضربه بیست و هفتم  هم یشهاگوش زدم. حتی به اشبهبیست و هشت ضربه چاقو 

بتوانم به کسی بیست و  کردمینمهیچوقت فکر  بمیرد. تا آن لحظه که زدمینمبود. جوری هنوز زنده 

 هشت ضربه چاقو بزنم.

دای با شنیدن ص صدایش گرفته بود. خانواده شهرزاد که ه بوددوست داشتم عذاب بکشد. آنقدر داد زد

یعقوب  است. چه اتفاقی افتاده دانستندینمهنوز  بیایند تو. ترسیدندیم. ندپشت در ایستاده بود فریادهای او

 باال کشیده بود. هاپلهراهخودش را تا 

. دزیمی زمین دست و پا رو کاشتم. و چاقو را همانجا توی گلویش ضربه آخر را توی گلویش زدم

 با درد خیلی زیاد. با درد جان داد.

خواهران و مادر شهرزاد روی صورتم  زدهوحشت چشمانِ آمدم بیرون.خونی شده بود.  یمهادست

 یمهاستدرسیدم. ترسیده بود. به ور کردم و آمدم پایین. به یعقوب از کنارشان عببا خونسردی مانده بود. 

 ودی روی صورت شهرزاد افتادم.یاد کب .کردیمنگاه 

درست همانجایی که توی صورت شهرزاد زده بود، کوبیدم. پشت سرش خور به دیوار. سرش  ،با لگد

 .هاپلهل خورد و افتاد پایین قِ پپسی کوال ٔ  خوردهلگد  یج رفت و از همان باال مثل یک قوطیگ

 .دادمینم امیخون یهادستهمیتی به ا خونسرد بودم.توی خیابان.  آمدم رد شدم. اهمیتیب از کنارش

 .باریدیمهنوز داشت باران 

 دیگر خونی نبود. یمهادست. وقتی رسیدم خانه، شستیمرا  یمهادست باران، خونِ

 کنار شهرزاد درازتا آمدن پلیس چند ساعتی وقت داشتم.  .آمدیمخوابم  یلیخ خوابم گرفته بود.

 کشیدم. پریسا رفته بود.

 را بستم. یمهاچشمرا گذاشتم روی صورتم و دست شهرزاد 

 سرد بود. اشدست

 مثل یخ.

 

11 

 دکتر گفت:

 «؟بینییمرو  هامُردهچند وقته »
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مرده را یک جا ندیده بودم.  قدریناتا به حال توی دادگاه یک دفعه همه چیز بهم ریخت. هیچوقت 

را  دیگر قاضی ا بعد ترسم ریخت.اولش یک کم ترسیدم ام ریختند تو. شانهمهیک دفعه در باز شد و 

ه یک بچه سیزده، چهار د ،هامُرده. چند نفرشان رفته بودند جلوی قاضی نشسته بودند. یکی از دیدمینم

 بازی کند. اشیشرل و با سبی کردیممیز قاضی نشسته بود و سعی  ساله بود. رفته روی

 . خودم همامیوانهدکه  دانستیمنقاضی  .رفتیماولش خبری نبود. همه چیز داشت معمولی پیش 

 .دانمینمهنوز هم یعنی . دانستمینم

تر شکار سختی بود. بی اما ثابت کردنش قاضی اصرار داشت که شهرزاد را هم من کشتم. گفتم نه.

 .کردینمفرقی  باز انداختمینمتوالت توی  نشدنی بود. حتی اگر قرص را هم

 ناگهان کسی فریاد زد:

 «کار اون نبوده.»

ثل م کبودی پای چشمش خوب شده بود. .کنار دستم ایستاد آمد سمت صدا برگشتم. شهرزاد بود.

دختری است که توی عمرم دیدم. فکر کرد دارم  ینترقشنگگفتم که  اشبههمیشه قشنگ بود. یک بار 

 همین بود. واقعاً. ولی کنمیمو یا الکی ازش تعریف  کنمیمتعارف 

گفت  امبهبه زیبایی شهرزاد نبودند. بعدها  شانکدامادی دیده بودم ولی هیچ دخترهای زی امیزندگتو 

 شدم؟ اشعاشقچون قشنگ است 

 گفتم:

 «معلومه که نه.»

 خندید.

شدم. حسی که زودتر از دیدن صورتش سراغم  اشعاشقرزاد را ببینم من قبل از که اینکه بخواهم شه

پشتش.  صندلی بود. نشستم واردتازهدم سر کالس. رسی آمده بود. توی کالس جلوی من نشسته بود. دیر

شدم. و بعد اولین نگاه. شاید آن حس همان چیزی بود که در آن  اشعاشقهمان لحظه  خورمیم قسم

 به پشت سرش را نگاه کند. یابهانهمجبور کرده بود بر گردد و به هم لحظه او را 

 قاضی گفت:

 «حواست کجاست؟»

 .کردمیم داشتم شهرزاد را نگاه

 گفتم:

 «؟هاطرفاین »
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 :گویدیمو  زندیملبخندی 

 «اومدم ازت دفاع کنم.»

 :گویمیمندهایش شیرین است. با خنده همیشه لبخ

 «فکر کنم دیگه خیلی دیر شده.»

 «دلم برایت تنگ شده بود.»

 .کنمیمسکوت نگاهش در 

 :گویمیم

 .«طورینهممنم »

 ل روزهای اول.مث به هم گره خورده است؛ یمانهاچشم

 :گویمیم

 «اینا باور کنن که من، تو رو نکشتم. کنییمکر ف»

 «؟کنهیممگه فرقی هم »

 :گویدیمو  کوبدیمرا روی میز  اشچکقاضی 

 «با شما هستم آقا.»

. همه چیز خیلی وقت بود که دیگر برایم تمام شده بود. درست همان روزی که کردینمفرقی  واقعاً

 سردش خوابیدم.آمدم و کنار بدن 

 :گویمیم

 «نه، فکر نکنم فرقی کنه.»

 :گویدیمو  زندیم چشمکبا شیطنت 

 «هنوز بلدی برقصی؟»

 حتی خودم را. دوست دارم همه چیز را فراموش کنم. . اینجوری بهتر است.امکردهدادگاه را فراموش 

 «یادم بره. شهیممگه »

 «استادت خوب بوده.»

 «اونکه بله.»

 .خنددیمبلند 

 :گویدیمو به شهرزاد  امشانهروی  گذاردیمدستش را  کنار دستم. آیدیم پریسا

 «.آنیمهمه چی آماده است. االن »
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 :گویمیم

 «قراره بیان؟ هایک»

 کرده است. اشکالفهحسابی  یمهاخنده .کنمیم اشمسخرهدارم  کندیم. فکر زندیمقاضی فریاد 

 :گویدیم امبهپریسا 

 «حاضری؟»

 :گویدیمی قاض

 «...شهیم اشیزیچمثل اینکه این یارو یه »

 .کنمیمنگاه  پریسامتعجب به 

 «م؟حاضر»

 :گویدیمشهرزاد 

 .«مگه نگفتی بلدی برقصی»

 «اینجا؟»

 :گویدیمپریسا 

 «مگه اینجا چشه؟»

 :گویدیمشهرزاد 

 «رقصیدن یادت رفته؟ و گییمدروغ  نکنه»

 «نه، یادم نرفته.»

 :گویدیمپریسا 

 .«هواسه رقصیدن اینجا بهترین جای دنیا»

 .اندیستادهابه پدر و مادرم. کنار قاضی  افتدیمچشمم  .امشدهکمی گیج  .کنمیمنگاهش در سکوت 

 .زنندیم. هر دو بهم لبخند اندیدهپوشرا  یشانهالباسهر دو بهترین 

 :گویدیمپریسا 

 «شک داری؟»

هیچ جایی بهتر از اینجا برای رقصیدن نیست. حداقل برای  مکنیم. وقتی فکرش را گویدیمراست نه. 

 وقتی همه هستند. من. برای ماها.

 :گویمیمو  کنمیمرو به شهرزاد 

 «من تنهایی برقصم؟ خوایینمتو که »
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 «یه رقص دو نفره.معلومه که نه. »

 :گویمیم

 .«شهینمکه  بدون آهنگ»

 :گویدیمو  خنددیمپریسا 

 «آهنگ برقص. حاال کی گفت بدون»

 :گویدیمشهرزاد 

 .«شهیمکه بیان، همه چی شروع  هامهمون»

 :گویمیمبا تعجب 

 «؟هامهمون»

 :گویدیمپریسا 

 .«گذرهیمیه مهمونی بزرگ. خیلی بزرگ. مطمئنم که به همه خوش »

 .آورمینمسر در 

 .کنمیمبه اطرافم نگاه . آهنگ تند و شادی است. کندیمناگهان صدای موسیقی بلندی تمام فضا را پر 

 منبع صدا کجاست. دانمینم

در  بعد ناگهان .شنومینماما صدایش را  خورندیمتکان  دارند یشهالب. افتدیمنگاهم به قاضی 

 .دزننیمدست  خیلی زیادند. همه دارند .شناسمینمرا  هاشانیلیختو.  آیندیم هامُرده. شودیمورودی باز 

 ایستندیمزنده  یهاآدمجلوی  همه جا هستند. هامرده. نشینندیملوی میز قاضی ج روندیمنفرشان  چند

 هستند. هامُردهفقط  .بینمینم را زنده یهاآدمدیگر  کمکم .زنندیمو دست  کنندیمو به من نگاه 

 و گیردیم. شهرزاد دستم را کنندیمدرست  یاحلقهو  دهندیمرا به هم  یشانهادستتعدادی از آنها 

 وسط حلقه. رویمیم

 :گویدیم

 .«همونجوری که تمرین کردیم برقص. آبرومون رو نبری»

وسط و روی سرمان نقل  آیدیمپریسا برقصیم.  مانیعروس. همانجوری که قرار بود رقصیمیم

 ددارن هم هامرده. حاال دهدیمشاباش  هامهمان. بابا به رودیم امصدقه. مامان زیر لب قربان ریزدیم

 .رقصندیم . همه دارندرقصندیم

 رقصیمیمآنقدر  .امزدهزل  اشبه. خوردیم. بدنش با انعطاف پیچ و تاب خنددیمشهرزاد  یهاچشم

. دیوارها توی هم چرخندیمدور سرم  هامرده .چرخدیم. دادگاه دور سرم رودیمگیج  کمکمکه سرم 
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ا فقط شهرزاد ر یمهاچشمدارم که  دوست .شودیمر صدای موسیقی بلند بلندت. آیندیمو کش  روندیم

 دنبال کند.

 :گویدیم

 «. از منم بهتر.رقصییمچقدر خوب »

که دارم  کنمیم. احساس کنمیمکه دارم سقوط  کنمیمو احساس  روندیمسیاهی  کمکم یمهاچشم

یچ صدایی حاال دیگر هف دادگاه. . کافتمیمزمین . گیردیم. سیاهی اوج افتمیماز بلندترین نقطه دنیا پایین 

 .. همه جا تاریک استبینمینم. هیچ چیزی شنومینم

. ندکرد امینهمعا. چند تا دکتر متخصص شدیمباید مطمئن  اما قاضی فهمیده بود که مشکل دارم.

 هم نمونه خون دادم. پشت سر هم . چند بارگرفتندیمآزمایش  روز. هر پرسیدندیممختلفی  سؤاالت

 دیدش را دیدم. روی میز بود. نوشته بودند که خیلی وقت است تحت تأثیر فشارهای شانگزارش اربیک

 را دیده بودم. هامُردهاولی که  روحی هستم. درست از روز

 :گویمیمبه دکتر 

 .«بینمینمرو دیگه  شناختمیماونایی رو که »

 «رفتن؟ هامردهیعنی »

. ردندکیمدر گوشی باهم پچ پچ  کنارم ایستاده بودند و .مشانشناسینم. اندمانده هاشانیلیخهنوز 

، انشخنده. از خندیدندیم. آرام باهم کردندیم اشمسخره. انگار داشتند زدندیمداشتند درباره دکتر حرف 

 .گیردیم امخنده

 .دیپرسیم سؤالهم  هاوقتو بعضی  کردیمگزارش اصلی را آماده  این یکی، دکتر آخر بود. داشت

 .آورندیم اشیشپدیوانه  . انگار زیادکندینمتعجب  امخندهاز 

 دکتر گفت:

 «؟کننیمهم  اتیتاذ»

که انگار من هم یکی از  کنندیمهمیشه طرف من هستند. جوری رفتار  هامرده. کنمیمنگاه  شانبه

 .کنمینمآنها هستم. هیچوقت باهاشان احساس غریبه بودن 

وقتی سمت بزرخ راه افتادیم،  زیادی دیوانه هستم. بیش از حد. صادر کرد.قاضی باالخره حکم را 

 .دیدمینم را دیگر هامُردهکه  شدیم چند روزی

 توی ماشین تنها بودم.
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 امتادهاف. انگار شومیمکه از شدت بو دارم خفه  کنمیمبوی بنزین تمام وجودم را پر کرده است. احساس 

را با عجله  هاپلهدارند  یاعده. دوندیمدارند  یاعده. آیدیمهمه و فریاد توی استخر بنزین. صدای هم

 .پرندیم پایین

ا باز ر یمهاچشمناگهان . شوندیم. صداها بیشتر و بیشتر آیدیمخواب و بیدار هستم. هنوز خوابم 

 . ساعتکندیم امخفهنزین دارد . بوی ب. انگار هنوز خواب هستمشوندیمه صداها هنوز شنیداما . کنمیم

 آخرین روز است. ،. امروزافتمیمیادداشت یاد  صبح است. ناگهان هشت

 یمهاسلباهمه جای اتاق بنزین ریخته شده. حتی روی تختم. اما  خواب نیستم. .شومیمسریع بلند 

چند سطل بزرگ خالی که معلوم است تابوت سیاه رنگ بزرگی کنار تختم افتاده است.  خشک است.

 .شودیمبنزین بوده داخلش دیده تویش 

 ناگها. ندوندیم. همه دارند باردیمف بر آسمان ابری است. .آیمیمو کنار پنجره  پرمیماز تخت پایین 

 .کنمینمباور  بینمیم چیزی را که توی حیاط

 مقداری از . هر کسیدوندیمبیرون. توی راهرو همه دارند به سرعت به سمت حیاط  دومیمسریع 

 اتاقش دوست داشته. کلی چیزی که توی وسایل را جمع کرده و با خودش برداشته است. هر اشیلوسا

خالی. همه جا پر از بنزین است.  یهاسطلبا همان  .ریخته شده است زیادی یهاتابوت ،توی راهرو

وی . از تافتدیم نگاهم به زیرزمین بنزین همه جا ریخته شده است. .دومیمبه سمت حیاط  .امشدهگیج 

 .آیدیمبنزین  شدید تاریکی بوی

 هاوانهیددر آهنی بزرگ باز است و  باور کنم. توانمینم، بینمیمچیزی را که  توی حیاط. هنوز آیمیم

و هر  به جانش اندافتاده هاسگ. چرخدیم. سرم به سمت ماشین کاپیتان کنندیمو صدا فرار  دارند با سر

، اندبرداشتهرا  شانسهم قبالًانگار که  هاسگر . بیشترودیمو بیرون  داردیماز آن را بر  یاتکهکسی 

 .اندکردهنماشین است. به هیچ چیزش رحم  یهاتکه. آخرین اندنماندهبیشتر باقی  . چند نفرشاناندرفته

. مکنیم. به ساختمان نگاه زنمیمچه خبر است. نفس نفس  دانمینم. روندیمهم بیرون  هاسگآخرین 

 .دومیم. شاید از پشت بام. سریع به سمت باال ستطبقات باال توی ه هستچهر 

. کنمیمرا نگاه  هااتاق تمام توی رومیم باال هر طبقه که. کنندیمهم از کنارم عبور  هاشمارهآخرین 

 خالی. یهاسطلهمه جا پر از تابوت است و کسی نیست و بنزین همه جا ریخته شده است. 

 انگار . حاالاندرفتههم  هاسگ. اندرفتهنیست. همه  هایوانهدخبری از  دیگر رسمیمطبقه آخر وقتی به 

کاپیتان کجاست. شاید او زودتر از  دانمینمکیست.  دانمینم. من و آن یک نفری که هنوز امماندهتنها من 
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 . کسی نیست.گردمیمرا  هااتاقهمه فرار کرده است. همه 

، این اتاق درش بسته است. هااتاقبرخالف تمام  .افتدیممرد شماره بیست و یک  نگاهم به در اتاق

 اما فکر نکنم اهمیتی داشته باشد. در آن لحظه همه فکرم به پشت بام است. هر چه است آنجاست.

وی ت با سوز برف یهادانه. کسی نیست. شومیماست. داخل  . درش بازدومیمبه سمت پشت بام 

ی که هر کدام به سمت بینمیمرا  هایوانهد. همه جا پر از بنزین است و تابوت. از آن باال دخورنیمصورتم 

 .شوندیم و از نگاهم دور دوندیم

. جز یک اتاق. اتاق مرد امگشتهرا  هااتاق. همه دیدمیمجا  توقع داشتم آن یک نفر را این. امشدهگیج 

 درش بسته بود.شماره بیست و یک. 

قف. رسیده بودند به س هاخط. کنندیمدارند نظم پیدا  حاال . فکرهای نامنظمآیمیمپایین  از پشت بام

 به پایان. دیگر اتاقش جایی برای خط کشیدن نداشت.

ن باری آخری قلبم به تپش افتاده است. .همیم. دستگیره در را به آرامی تکان شومیمنزدیک اتاقش 

ن را پنهان بنزی بوی ،تند عطر که کنمیمحاال دارم به این فکر  .آمدیمکه توی اتاقش رفته بودم، بوی عطر 

 .کندیم

با صدای باز شدن در رویش را به  تو. کنار پنجره ایستاده است. رومیم به آرامی و کنمیمرا باز  در

 .زندیم. کاغذی مثل لیست توی دستش است. با دیدن من لبخند چرخاندیم سمتم

 «رفیق. مثل بقیه نیستی. تو آییم دونستمیم»

 دشویم. پس هیچوقت الل نبوده. نگاهم ازش جدا شنومیماست که دارم صدایش را  باریناولبرای 

اپیتان ک .اندبستهصندلی. دست و پاهایش را که کف اتاق افتاده است. درست نزدیک  رسدیممردی  به و

 است.

رتش از شدت ترس چروک خورده. تمام سر کاپیتان روی زمین قرار دارد. چشم به من دوخته. صو

اهایش، ، پیشهادست، یشهالباساتاق پر از بنزین است. روی کاپیتان هم بنزین ریخته شده. موهایش، 

 .خورندیمبنزین روی صورتش سر  یهاقطره. یشهاکفش

 :گویدیممرد شماره بیست و یک 

 «همه رفتن. تو آخرین نفری.»

نظر داشته و هر که رفته، روی اسمش خط زده  ی پنجره همه را زیرباال . ازدهدیملیستش را نشانم 

 است. سوادیب کردمیمهمیشه فکر . دست خطش آشناست. داندیمرا هم  هاسگحتی تعداد است. 

 :گویمیم
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 «از منم بهتره. اتخطدست »

 .خنددیم

 .نشیندیمروی تخت. به آرامی روی صندلی  اندازدیملیست را 

 :گویدیم

 «که؟ فهمییمبگم.  اتبهزودتر از این همه چی رو  تونستمینم»

 .زندیمزل  یمهاچشمبه  در سکوت و خنددیم

 :گویدیم

 «همه چی تموم شد. ..رفیق. وقتشه که بری»

 .آمدیم. ای کاش او هم کنمیمدر سکوت نگاهش 

 :گویمیم

 «دوست دارم باهم بریم.»

به اندازه همه سالهایی که اینجا بوده، خسته است.  شیهاچشم. خسته است. آیدینمکه  دانمیم

 یک خواب ابدی. خمار خواب است. یک خواب طوالنی. یشهاچشم

 :گویدیم

 .«مونیمیممن و مرد شماره یک اینجا  ...مونمیممن »

 بود. پس آخرش این .زنمیم. مرد شماره یک، کاپیتان است. لبخند کمرنگی کنمیمبه کاپیتان نگاه 

و  هماند جوابیبکه خیلی از سواالتم  دانمیم. آخرین خط کشیده شده است. کنمیمف نگاه به سق

این همه بنزین توانست تهیه کند؟ اینکه مرد شماره بیست و یک چه جوری  بماند. شاید هم برای همیشه

 ا حاال؟ چرا این همه سال صبر کرد؟چر اصالًو  را بخرد؟ هاسگچه جوری توانست 

 امبهد اگر بپرسم شایدیگر اهمیتی داشته باشد.  شانجوابفهمیدن  فکر نکنم د است. امازیا سؤاالت

 .کندیمنچون دانستن و نداستن این چیزها دیگر هیچ فرقی  ندارم. شانیدنپرسبرای  اییزهانگبگوید. اما 

 مهم این است که دیگر همه چیز تمام شده است.

 همه چیز.

گر دورانش دی .زنمیم اشبه تلخی لبخند .کنندیم مالتماس یشهاچشم. کندیم منگاه کاپیتان دارد

 تمام شده است.

. فقط یک سیگار باقی مانده است. آوردیمپاکت سیگارش را از جیبش در  ،مرد شماره بیست و یک

 .آوردیمو آخرین کبریتش را در  کندیم. جعبه کبریتش را باز گذاردیمآن را گوشه لبش 
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 خواهد شد. دلم برایش تنگ

 :گویمیم

 «خداحافظ مرد شماره بیست و یک.»

 .رومیمو به سمت در  گردانمیمرو ازش بر 

 «خداحافظ آقا حامد.»

آخرین بار چه کسی  آیدینمسالهای سال است که کسی به اسم صدایم نزده بود. یادم  سالهاست؛

 چشمانم توی اشک اختیاریبو  زنمیم لبخند کوتاهی .کنمیمو نگاهش  گردمیمبر کرده بود. اسمم را صدا 

 .شودیم جمع

سیگارش را روشن . یماباهمسالهاست که  .اندشدهچشمانش خیس  حاال مرد شماره بیست و یک هم

 .شدکیمفریاد  . کاپیتانشودیمروی بدن کاپیتان. آتش آغاز  اندازدیم و کبریت را به آرامی کندیم

اره به مرد شم برای رفتن ندارم. یاعجله. بردیمدر خود فرو  را و همه جا رودیمصله پیش آتش بالفا

 که گذشت. ییهاسال. به سوزدیمکه دارد  کنمیمیک نگاه 

 اهمیتیب. و من خونسرد و گیردیمآتش دارد به سرعت همه جا را فرا . شومیمبه آرامی از اتاق خارج 

 .نیست یاعجلههیچ  .آیمیمرا پایین  هاپلهبه آرامی 

 .شودیمصدای آتش گم  یالالبهصدای فریادهای کاپیتان 

. اما چندان اهمیت کشدیمتوی اتاقم زبانه  آتش .شومیموارد اتاقم . سوزندیمدارند  هااتاقهمه 

. دوست ندارم چیز دیگری با خودم ببرم. هیچ دارمیمو شال گردنم را بر  کنمیم. پالتویم را تنم دهمینم

 باشد. امعالقهنیست که مورد چیزی. هیچ چیزی 

ذاخوری و سالن . سالن غرسمیم. به طبقه اول افتمیمو به سمت حیاط راه  آیمیماز اتاقم بیرون 

 .افتدیم. نگاهم به اتاق کاپیتان سوزدیم. تلویزیون هم دارد اندشدهتلویزیون غرق در آتش 

این سوالم بدون جواب بماند.  حداقل دارمباید بفهمم. دوست ن حتماً. باید بفهمم. ایستمیمناگهان 

وراد اتاق  چون مربوط به خودم است. تنها و تنها خودم. دوست دارم از این ساعت صفر بیرون بیایم.

 اینجا هستم. هچند سال که بفهمم حتماً . بایدگردمیم امپروندهدنبال  ،آتش یهاشعله و میان شومیم

 باید. باید. باید.

 که دارد دافتیمنگاهم به قاب عکس پیرزنی  یالحظه. سوزدیمان رسیده است. دارد آتش به میز کاپیت

 .سوزدیم

 ریزمیمو همه را  زنمیمرا سریع ورق  هاآن هنوز آتش به آنها نرسیده است. .رومیم هاپروندهسراغ 
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جا. پیداش نخ ورودم به ای. تاریگردمیم. دنبال تاریخ کنمیم. بازش بینمیمرا  امپروندهباالخره  توی آتش.

 اشتشآبا گوشه پالتویم  .سوزدیم. تقویم کاپیتان روی میز است. دارد دانمینم. چه سالی هستیم؟ کنمیم

 زمان را بدست بیاورم. توانمیمحاال  .کنمیمرا خاموش 

 سال. دوازده

میان اینجا،  .شومیممچاله  سال تمام است که اینجایم. از شدت گذشت زمان توی خودم دوازده

 رده.مُ  دیوارهای صفر. میان زمانِ

. عکس افتندیمعکس جنازه رحیم و شهرزاد زمین  ،توی آتش، اما قبل از آن اندازمیم را امپرونده

 دارم.عکس شهرزاد را بر خواهمیمو  شومیمتوی آتش. خم  اندازمیمرحیم را با پا 

 .«کنمیمخواهش  ..نه حامد.»

چقدر  .شودیمسال پیر شده است. نزدیک  سرم ایستاده است. اندازه دوازده پشت . شهرزادگردمیمبر 

 .داردیمو عکس را بر  شودیمدلم برایش تنگ شده بود. خم 

آن هزار سال از  مثل روز اولی که همدیگر را دیده بودیم. انگار درست .خوردیم هبه هم گر نگاهمان

 روزها گذشته است.

 .کندیمشهرزاد بغض 

 «و حامد.بر»

 .سوزدیمبا سرعت  همه چیز دارد کنار او. دوست دارم بمانم. اینجا. میان این آتش.

 «حامد. کنمیمخواهش »

گاهش کنم. دوست دارم به که خوب ن گذارندینم هااشکدوست ندارم گریه کنم. اگر گریه کنم 

 فقط نگاهش کنم. و ندیدنش، فقط اندازه این همه سال

 «شهرزاد...»

 .گذاردینمچیزی بگویم. بغض  توانمینمشتر از اما بی

 .ندکیمهنوز سرد هستند. شال گردنم را روی گردنم مرتب  یشهادست. بنددیمپالتویم را  یهادکمه

 :گویدیم

 «بیرون سرده عزیزم.»

 ساکتم.

 سرد هستند. یشهااشک. رودیمپیش  یشهااشک. دستم به سمت گریدیم صدایبدارد او حاال 

 ، هنوز پشت سرم ایستاده است. برآیمیماتاق بیرون  . وقتی ازآیدیم. پشت سرم رومیممت در به س
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در از مقابل . بنددیممیان آتش. در را به آرامی . . توی اتاق ایستادهکنمیمو دوباره نگاهش  گردمیم

 .کندیمچشمانم عبور 

 اشوشنرریکی. حاال دیگر روشن است. آتش . به تاکنمیم. به زیر زمین نگاه آیمیماز ساختمان بیرون 

 کرده است.

 .سوزدیمتاریکی دارد 

. شیندنیم یمهاشانه. برف روی سر و ایستمیم، رو به ساختمان آهنیتوی حیاط. پشت به در  آیمیم

 .ودشیم. برزخ دارد تمام سوزدیم ،رنگ و رو رفته دارد زیر بارش آهسته برفشبح بدقواره قدیمی و 

 فکر همه جایش را کرده بود. مرد شماره بیست و یک حاال حاال نخواهد رسید. ینشانآتشماشین 

تا  کشدیمرا خبر کند. طول  ینشانآتشتا کسی  کشدیمطول تا کسی متوجه آتش شود.  کشدیم طول

مه هتا همه چیز تمام شود. تا  کشدیمآنقدر طول  .کشدیمپیش بیاید. طول  کشانزوزه ینشانآتشماشین 

 چیز خاکستر شود.

. و اکنون من، انگار اندشدهآزاد  شکسته شده و یشانهاقالده هاسگ. اندرفتهپنجاه و پنج دیوانه در 

 آخرین دیوانه دنیا هستم.

پشت سرم آتش است. . افتمیمبه سمت در آهنی راه و  کنمیمپالتویم  هاییبجرا توی  یمهادست

 که باید کجا بروم. دانمیمخوب 

 یک خیابان است... هادستیادم است که آن دور  نوزه
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