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  چراغ آخر

حضور  ینرو، همچن یشپ ی یشنامهصحنه در نما یحاتتوض یتمام
بـوده  یسـندهنو یشخص ی یقهتنها سل ،در متن »مسعود« یتشخص

تواند برداشت خود را  یم یشنامهارگردان نماکست که ا یهیاست. بد
صحنه در مـتن  یحاتتحت عنوان توضچه  آن یگزینجا یش،از نما

کالم  یب یهاکاراکتر شامل یار،اخت ین. بدون شک اکند ،آمده است
 ی،مسعود، زر(شود؛ بود و نبود آنان  یم یزداستان ن ـ یرگذارثأاما تـ 
  .کارگردان است یدصحنه منوط به د یو ...) رو یعط
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کـه بـه فراخـور  خالی با چنـد چارپایـه میدانگاهی
موقعیت گاه یک چهارراه است، گاه یک محله، گـاه 

ــر یــک، گــاه ــه و نیمــه  ...... ودفت . عروســکی کهن
سوخته روی زمین افتـاده اسـت. بـازیگران در نـور 
ضعیف صحنه مقابلمان دیده می شوند. شـاید هـر 
کدام با توجه به شخصیتشان در داسـتان در حـال و 
هوای کاری باشند. هومن ممکن است سرگرم تلفن 
همراهش باشد، آهنگی گوش دهـد، پیـامی ارسـال 

مشـغول جمـع و جـور کند و... . گلی ممکن است 
ــایل و ــردن وس ــی  ک ــد. اس ــایش باش ــول خرده پ

همه، طوری که حتی ممکـن اسـت تر از  حوصله بی
ی هـیچ کـاری را نداشـته باشـد و دنیـا نیـز  حوصله

کـه  هـای خیابـانی از ایـن ممکن خسته از مزاحمت
مفری پیـدا کـرده اسـت بـا آسـودگی روی چارپایـه 
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متکلم بنشیند. و مسعود، که از دید چهار شخصیت 
کننـد  س نمیهـا حضـور وی را حـ پنهان است و آن

هرحال هـر کـدام  ه... . بها بر صحنه است پشت آن
جز مسعود که بی توجه به مخاطـب در دنیـای  به ــ

د گویی که پس از نشستن در جای خو ــ خود است
ــرده ــ حضــور مخاطــب را حــس ک ــد، روب رو را  هان

چ نگرند. مسعود در تمام طول نمایش بـدون هـی می
بـه تناسـب درام  کالمی روی صحنه حضـور دارد و

دهـد.  العملی از خود نشان می گاه فعالیت و عکس
تابـد،  وضعی در تمام طول نمایش بر وی مینوری م

ی صحنه در تاریکی است ایـن حتی زمانی که تمام
شـود.  تواند کم یا زیاد شـود امـا قطـع نمـی نور می
ر تمـام های مسعود بایـد د العمل ها و عکس فعالیت

طول نمایش به تناوب جاری باشد و سیر داستان بـه 
هیچ وجه نباید ما را از مسعود غافل بگذارد. تمامی 

ی میزانسن نمایشنامه با  اضافه های مسعود به فعالیت
گیـرد  نگاه کارگردان به داستان شکل می توجه به نوع

و نگارنده سعی داشته تـا در ایـن موضـوع دخـالتی 
صـحنه در قسـمت اول نمـایش و  نداشته باشد. نور

ار نفر، نوری ضـعیف های چه تا پایان اولین دیالوگ
ای کــه در دیــدن افــراد دچــار  گونــه اســت امــا نــه به

  زحمت شویم.

شب قبلش برنامه ریختیم صبح اسکی شب  .جمعه بود  هومن
طورها بهـم مسـیج زد  سر شب بود یک این .شام بیرون
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تابلو بود باز هـم حـال و حوصـله  برنامه فردا کنسل.که 
ها زیاد  دادم همین. تازگی okیه  .زیاد پاپی نشدم .نداره
و و سه ظهر بود که حوصله باشه. فرداش د شد که بی می

ساعت بعـد پـایین بـود.  د دنبالم. نیمآ زنگ زد گفت می
فهمیدم اعصاب نداره، به اصرار من رفتیم درکـه کـه یـه 

وا شـده بـود کـار هـر دعـذره حال و هواش عوض شه. 
روزشون. هـر روز جنـگ اعصـاب داشـتن امـا عرضـه 
نداشتن تمومش کنن. هر روز دعوا و اعصاب خـوردی، 

هرچی حرف مـی زدم  .از نو بعدش آشتی و فرداش روز
جـوری بـود. وقتـی  گفـت. همیشـه همـین هیچی نمـی
جا  و همونر رفت رو سایلنت. ناهار شد می عصبانی می

زور کالس کنکور  من بهخوردیم، جفتمون دانشجوییم. 
بی کالس دو رقمی. بعـد ناهـار رفتـیم بـام،   اما اون نه،

جــا بـود. زنــگ خــور  آخـرین جــایی کــه رفتـیم همــون
گوشیش باال بود. دنیا بود. تو درکه هم چند بار زنگ زده 

زد از عصـبانیت تـا مـرگ  بود، هر بار که دنیا زنـگ مـی
 ابجوریه جـو وقتی حالت این گفتم رفت. بهش می می
د و فحـش و شروع کـرد بـه داد و بیـدا .شه بدتر می نده

ی  رابطههم.  کردن با بد جوری لجبازی می کاری. فحش
جای  اول نباید شروع کرد. این دوتا بهاشتباه رو از همون 

گـرفتن.  آرامش دادن به هم بدتر آرامش همدیگه رو مـی
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و کج کرد سـمت خونـه. دو سـه تـا چـراغ ر باالخره راه
و دوسـت داشـتیم. ر خونه. جفتمـون ترافیـک داشتیم تا

شـه یـه ذره بـه  ها ترافیک تنها جایی که مـی بعضی وقت
  رسیدیم به چراغ آخر. خودت فکر کنی.

ری و ممد ریزه و حسـن پور چهارراه من وامیستم و  این  گلی
اطی و اصغر و ملـی و اکـرم موش. یدی کوتاه و اکبر و ف

ادیم؟ نه بابا این ور وامیستن. چیه زی ش هم اون با جغله
اگه حساب کنـی هممون رو که که فقط یه چهارراست. 

چـراغش طوالنیـه  .گمونم سر جمع یه صد نفری بشـیم
بـره  ا نمیه آشغالو فیکشم زیاد. البته کسی از این آتترا
، چی بشه با هزار التماس اونم از رو دلسوزی یا واسه که
 قبًالهـا یـه که دکت کنن دسـت کـنن تـو جیبشـون. این

گرفتم زیرزیرکی می فـروختم امـا  چیزهایی از ذبیح می
رو به علـی اسـماعیل نفهمـه  تو گذاشتم کنار. .ترسیدم

قدر  اون کنه. اسی خیلی رو مواد حساسه ها. بیچارم می
زنی نیست... .  قاپی و جیب که رو مواد حساسه رو کیف

اده. خونه که نـه همـون آب خونه هممون هم طرف خاتون
جا  کنیم. اون که توش شب رو صبح می ها آلونک حلبی

تیـر  کـی از ها نیست کـه. هـر پالک مالک و این حرف
برق یه سیم کشیده یه چراغ زده دم خونش تا اگه سال به 
سال یه غریبـه بـا یکـی کـار داشـته باشـه از رو همـین 
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کار ها بود.  ها پیداش کنه. چراغ آخر مال زری این چراغ
تونیم زیـاد رو پـامون  ا که میبافیه. یعنی غیر م م قالی ننه

جا کار  اند. این ا کبیریآق های وایستیم، بقیه پای دار قالی
دست دونفره فقط. کبیری و ذبیح. قالی دست کبیـری و 

یم. امـا ا جر ذبیحأهم با ذبیح هممون هم مستها  خیابون
رو نخواسـت و  کار کبیـری هـم کسـاده سـر همـین مـا

د آ م خبـر مـی هفتـهر شدیم بیایم سر چارراه. هـر مجبو
چرخـه  ا رو انداختـه بیـرون. نمـیهـیکی دیگه از کارگر

د سـراغ دسـت آ برن کی می ه. االن همه ماشینی میدیگ
گفتـیم  گن بابا. ما بهش مـی ها می بافت؟ ... اون باالیی

زد بـه  کارگر یه کارخونـه بـود. مـرض قنـد گرفـت.آقا، 
چشماش و کور شد بعدشم عمرش رو داد به شما. مـرد 

اسـی  هـا آق این راسته دست اسماعیله، بچهخوبی بود. 
جـا  ایـنکنن، خود اسی زیر دسـته ذبیحـه،  صداش می

کرد. مجبور بود  . زری هم با ما کار میهمه کارس ذبیح
بینی زنـده بودنمـون از بـی  جا می کار کنه. مایی که این

برد خونه دیگه. یـادم نیسـت  م باید نون میکفنیه. اون ه
ها عوض  وقت فروخت. آخه بعضی اون روز کی چی می

و شـیر ر کنیم. فکر کـنم اکـرم داشـت جغلـش بدل می
کـرد  دونم هر کی یه کاری داشت می داد و... چه می می

  پی کارمون.دیگه. چراغ قرمز شد، رفتیم 
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و قربـون ن ا دی مـدام دنبالـت اولش که بهشون رو نمـی  دنیا
رن. اما خرشون کـه از پـل گذشـت، دیگـه  صدقت می

که افـراد قبلـی فقـط  ی این ها هم به بهونه هیچی. تازگی
باهاشون موندن دیگه دسـت تـو جیبشـون خاطر پول  به

گن ثابت کنین که مادیات براتون مهـم  می کنن. هم نمی
نیست. البته این چیزا برا من مهـم نیسـت. حاضـرم بـرا 

دارم هر کاری بکنم. لطفـًا خیـال بـد کسی که دوستش 
گفـت قصـدش ازدواجـه.  نکنین. اسمم دنیاسـت. مـی

گفت من تو رو با منطقم انتخاب کردم نه احساسـم.  می
تونیم بهترین لحظات رو برای هـم  گفت من و تو می می

گـن.  و میر ا همین مزخرفاته شون تازگی همهبسازیم. 
وقـت  هـیچکه کـاش  ــزیاد دیدم  ییبش گفتم من آشنا

بـاز ش هم راسـت باشـه،  ته تهش اگه همه ــ گفتم نمی
شـیم و اگـه بـرا هـم  . اما گفت نه، با هم آشنا میهیچی

تــر فکــر  وقــت بــه رابطمــون جــدی مناســب بــودیم اون
مـرور تـو  ها خـوب بـود امـا بـه کنیم، تا ازدواج. اول می

ش تـو گذشـته  هاش شروع شـد. همـه دادنها گیر حرف
خواست که هر چیز بـا ربـط و بـی  یکرد. ازم م سیر می

ربطی رو از اول تـا آخـر بـراش تعریـف کـنم. بعـد بـا 
داد که چـرا فـالن موقـع  و عذاب میرا خودش ه همون

. و کردی و چرا به فالنی فالن چیـز رو گفتـیر فالن کار
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و  چرا با فالنی آشنا شدیاصًال  که رسید به این تهشم می
ال ؤشده بود بـه سـریض شده بود. معتاد ها. م این حرف

پرسید تا یه چیزی پیدا  کردن و رنج کشیدن، این قدر می
ب دادن کنه برا گیر دادن بعـد شـروع مـی کـرد بـه عـذا

گفتم بس کـن، تـو حـال  خودش و من و بقیه. بهش می
داد. بعد چنـد وقـت  زندگی کن نه گذشته اما گوش نمی

ــه ــه درد هــم  هــاش شــروع شــد، ایــن یگیــر بهون کــه ب
و  خـوره این نوع دوستی به درد ازدواج نمیخوریم،  نمی

ی  گذشتهت مشکل دارم.  که با گذشته تر این از همه مهم
گفـت مـن  امـا مـی عریفی نداشتتخودش هم چندان 
و ر گفتم تو که ایـن جریانـات ش میهپسرم، فرق داره. ب

دونستی چرا همون موقـع نرفتـی؟ گفـت اون  از اول می
. همین موضـوع موقع مشکل نداشتم تو حساسم کردی
تـونم بـا همچـین  رو کرد پیرهن عثمان و گفت من نمی

ومـدم باهـاش حـرف بـزنم ا آدمی ازدواج کـنم. تـا می
گفـت داری  کـرد. مـی شد و داد و بیـداد مـی عصبی می

ری. آویزون منم یا تو که مدام دنبال آ بازی در می آویزون
گفتی دوست خوب مثـل چراغـه و  می یادتهمن بودی؟ 

خـوای زنـدگیت پـر  ده و تـو مـی آدم نشون میو به ر راه
اون  موقع کی آویـزون بـود؟ ؟ اونای پر نور باشهه چراغ
ا کارمون کشید به جر و بحث ه م سر همین حرفه روز
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دوسـت داری  ،گفت همینه که هست و دعوا. همش می
کـردم کـه  کنیم. منم همیشه جوری وانمود مـی تموم می

تـی بهتـر از تـو گفـتم هرجـور راح فکر نکنه خبریه مـی
ریخته. اما به خونوادم گفته بـودم کـه یکـی هسـت کـه 

فکر نکنیـد کردم؟  تصمیمش جدیه چه جوری تموم می
خواستم باز  ش که عقدم کنه، نه اما نمیهچسبیده بودم ب
خواستم با مامان  می با دوستش بیرون بود.بازیچه بشم. 

. حتـی برم بیرون اما منتظر شدم بره خونه حـرف بـزنیم
 تونـه باهـام نمیدادم که  شد بهش نشون می ه تموم میاگ

چـراغ بـازی بـه  فکـرکردم دیگه  بازی کنه. یه کاری می
  شدم چراغ آخرش.  سرش نزنه. می

ا هـ ا ولـو بـودیم. اوله کردیم تو خیابوناز وقتی چشم وا  اسی
و بـد مون. خـدا نصـیب نکنـه بـی مـادری ر رو کول ننه

ــا نیســان قراضــه ــام ب ــه. آق کــرد. اون  کــار مــیش  دردی
بیامرز هم عمرش به دنیا نبود. هشت، نـه سـالمون خدا

بود که یتیم شدیم. بی پولی کم بود بی کسی هـم اومـد 
ــو زنــدگی ــدیم ت ــه  ســراغمون. مــا خوشــی ندی مــون، ت

ــه کــه هیچکــی نمــی مــون خوشــحالی ــه غــم و  این دون
ام به رضای خودت. دیگه  چقدره. الهی راضی مون غصه

و مشق چسبیدیم به کار. کـارمون  نشد بریم سراغ درس
ذاشت از گشنگی بمیـریم. مـا  هم که کار نبود فقط نمی
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نه علم داریم نه ثروت، زدیم تو خط معرفـت. واسـه یـه 
لقمه نون چه کارها که نکردیم. از حاجی فیروزی شـب 

کاردئونی این ور اون ور رفتنعید و  هـا تـو بچگـی و  با آ
ر تا دستفروشـی باهاشون بگی و پول جمع کردن خوندن

های سـر چـارراه و از همـین  و پاک کردن شیشه ماشین
آره زیــر آبــی هــم رفتــیم امــا دســت کشــیدیم.  کارهــا.
کـه  مـون لنگـه وای بـه ایـن جوریش پـای زنـدگی همین

مجبوری رفتم زیر پـر  بخوایم نصفشم تو زندون باشیم.
و که گرفتم رفتم سراغ وانت قراضه ر و بال ذبیح. تصدیق

. ذبـیح یـه داد دسـتمها رو  ارراههح چند تا از چآقام، ذبی
اونـه. جورایی کدخدای محله، کار و زندگی همه دست 

کله زدن بـا ایـن و اون رو اما دیگه پیر شده حوصله سرو
 تقریباً واسه همین یه سری کارها رو سپرده به من. نداره. 
هـا بـاس  شـهر کـه بچـهباال هـای مکانشه بگی کل  می
رو  هـا م. کله صـبح یـه سـری بچـهو داد دسترفتن ر می
رم سـر جاهاشـون. خـودمم آ ریزم پشت وانت و می می
چـرخم.  رم سی کار خودم. مـنم همـون باالهـا مـی می

ای هـ آشـغالو بـرم، آت خـرم، بـار مـی اثاث خونـه مـی
رسـونم دسـت  رو مـی اهـ ها و نـون خشـکی پالستیکی

خریدار... خالصه سر خـودم رو گـرم کـردم. اون روزم 
رو رسوندم و رفتم دنبـال  ها ها یه سری بچهروز مثل بقیه
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کار خودم. بعد ناهار بـود یکـی زنـگ زد یـه آدرس داد 
خوان. راهـی شـدم سـمت  گفت یه بار هست وانت می

آدرس. این ابوقراضه ما چهار طـرفش مالیـده. فقـط یـه 
و گرفته بودم طـرف آدرس کـه ر چراغ سالم داره. گازش

اش شـد یـه سـواری از یهو ناغافل نفهمیدم از کجا پیـد
  پشت زد بهم. چراغ آخرشم شکست.

  .شود نور عادی می

جا زیاد و  قرمزهای این چراغپشت چراغ وایساده بودیم،    هومن
باید وایستی تا ردش کنی. باز هم دو سه نوبت طوالنیه. 

  موبایلش زنگ خورد. دنیا بود.
و مسـخره ر بود. پسره من مونده بالتکلیف مامان بیچاره  دنیا

  رده بود. مگه چقدر راه مونده بود تا خونشون؟ ک
  م با توپ ُپر حرف زد.ه مسعود گذاشت رو بلندگو. باز  هومن
  ؟گی گفت چی می  دنیا

رسی؟ مـن منتظـرم  دنیا گفت هنوز که بیرونی؟ کی می  هومن
  با مامانم... خوام می

بـه تـو چـه کـه کـی  پرید بهـم .نذاشت حرفم تموم شه  دنیا
  نیست.رسم. معلوم  می

ــرا چــی   هومن ــا دوســتت نیســتی؟ جلــو اون ب گفــت مگــه ب
  زنی؟ طوری حرف می این
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زنـم نـاراحتی قطـع  گفت هر جور دلم بخواد حرف می  دنیا
  کن.

دنیا کسی نبود که ساکت بمونه، جـواب داد. گفـت بـی   هومن
 شعوری دیگـه. حیـف مـن کـه دارم احترامـت رو نگـه

  .رم بیرون دارم. من با مامان می می
  به سالمت.بابا.  ساکت  دنیا

    .دم دنیا... یه سکوت کوتاه کرد بعد گفت نشونت می  هومن
  گوشیم رو قطع کردم. اومد جواب بده  دنیا

هـار در این لحظه مسعود با عصـبانیتی غیـر قابـل م
  کوبد. گوشی تلفن خود را به زمین می

  بد جور داغ کرد که دنیا دهن به دهنش گذاشت.  هومن
ذاشـتم بهـم تـوهین  مونـدم و مـی ت میآخه تا کی ساک  دنیا

  شه؟
کـنم، یـه  ت مـیا داغ کرده بود. زیر لـب گفـت درسـت  هومن

کـنم  تون رو درست می هکنم آتیش بگیری، هم کاری می
صـداش  . موزیک رو ِپِلی کـرد وکه عبرت شین برا بقیه

  رو بلند.
روز یه حالی بود، تو حـال و هـوای خـودش.  اون زری  گلی

 جونم تو برو خونه من سهم امـروزمچند بار گفتم زری 
دم  رم دم خونـه مـیآ کنم شـب مـی و باهات نصف میر

مـن  اصـالً بهت. هیچی نگفت. گفـتم همـش مـال تـو 
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خـوام. یـه خنـده الکـی کـرد گفـت نـه  امروز مزد نمی
  م.ا خوب

دیـدم عصـبیه چیـزی نگفـتم. خوب نبود حالش. مـنم   هومن
ونده راستش خسته شده بودم از بس یاسین به گوشش خ

  بودم. سرم رو تکیه دادم و چشمام رو بستم. 
اون روز هم کبود بود، سـر ناهـار زد زیـر گریـه، گفـت   گلی

زن اون یارو نشـه دیشب آقاش خفن تهدید کرده که اگه 
بزرگشـه. ذبـیح ره. یارو هم سـن باباآ بد بالیی سرش می

. نـامرد یکـرده، بـی شـرف زده تـو خـط داللـ شجور
  حاضره واسه دوزار هر کاری بکنه. 

ــ  هومن ــدای زدن ب ــن از ص ــیدم، از ای ــین ترس ــه ماش ه شیش
فروخت. کبـودی چشـمش  ها بود، گل می فروش دست

  .ره یادم نمی
البته نگرانی زری از خودش نبود بیشـتر دلـواپس عطـی   گلی

هـا  روزی نبود که آقاشون ایـنبود. طفلی عطی مریضه. 
کشـت  بذاره اما اگـه زری رو مـی رو از کتک بی نصیب
داد که عطی هم بیاد کار کنه، اون  هم زری رضایت نمی
گفت حاال که آرزو درس خوندن بـه  هم از این سن. می
سـواد بمونـه. بـدجور  ذارم عطی بی دل خودم موند نمی

براش که پسر نداره. قبًال که زد. افت داشت  کتکشون می
رز گفته بود اجاق کور شون زنده بود انقدر به خدابیام ننه
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که عطی رفته بود برا اجاقه چشم کشیده بـود کـه دیگـه 
کور نباشه. مرتیکه نگران این بود که کی اسمش رو نگـه 

گفت هرچـی هـم  داره. عطی تو همون عالم بچگی می
دارم فقط ما رو نزن آقـا. طفلـی  سخت باشه من نگه می

ای قـدر َبـدیم؟  گفت یعنی ما این دید می هر کی رو می
زد بـرا دوا درمـون  بیچاره عطـی. زری بـه هـر دری مـی

دونـم درد  مـیها گلوش پر خون بـود.  عطی. این آخری
ها از کجاست. پرز قالی واسـه کسـی نفـس  مرده این ننه
گیرواگیر پول ها  ذاره. ننه بدبختش هم که... . تو این نمی

گفـت  وز. مـیقوزبـاالقدوادرمون عطی هـم شـده بـود 
ست، پول اتاق دوا دکتر. آخر ماه هم هدستش خالیه برا 
نیسـت کـه  از اوناش خالیه. ذبیح هم رو داده االن خالی

هـا کـه  برا پول به کسی مهلـت بـده مخصوصـًا بـه ایـن
بهشون فشار بیاره که به هر قیمتی شده زری  ستخوا می

رو بدن به اون یارو رفیقش. گفتم غصـه نخـور جـورش 
ت دیگـه. گفـتش کنیم بابا رفیـق بـرا همـین روزاسـ می
کنه. گفتم از اسماعیل بگیـره  خواد خودش جور می نمی

زدی  هیچی نگفت. مادرش بمیره، دسـت بـه تـنش مـی
زد بیرون، بی شرف امون نداده بود. بعد ناهار  به میاخون

ترافیـک  هـای غـروب، دم دم همه حواسم پـی اون بـود.
گرفت و کار ما رونق. از ایـن ماشـین بـه  داشت باال می
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خــانم آدامــس... آقــا خیــر ببینــی....  شــین،اون ما
جوری نم نمک از چهارراه دور شدم حواسم رفت  همین

  پی کاسبی. 
و کشید که بره، ر خوایم، راهش و دادم باال که نمیر مسر  هومن

. هـزارپرسید چند؟ دختره گفـت  مسعود صداش زداما 
جا خوردم. مسعود همیشـه اینـا رو  یک دسته برداشت.

  کرد؟! دک می
ــون،  آدم  دنیا ــه چیزش ــم. هم ــل ه ــدن مث ــون ش ــا همش ه

اشـــون، ه هاشـــون، نفـــرت هاشـــون، عشـــق حـــرف
شـون.  هاشـون، کـل زنـدگی هاشون، قطـع رابطـه رابطه

م، تو بیگـانگی. تـو دیباالخره تو یه چیز به یگانگی رسی
غریبه بودن با هم. تو گذشتن از کنار هم بدون حتـی یـه 

رو به همدیگه ربط ها  نگاه. این روزها تنها حسی که آدم
دونی چیه خسته شـدم،  ده تنهاییه، اون هم شاید. می می

قدر کـه دلـم بـه  خودم. خیلی خسته اون ،دنیا ،ها از آدم
ها بدم  از آدم سوزه. یه طوری شدم که حال خودم هم می

ــدارهؤد، ازشــون زده شــدم، مآ مــی هــر  نــث و مــذکر ن
انــد. امــا مشــکل  کدومشــون یــه جــور آویــزون زنــدگی

خواد  کی فقط می جاست که تو این بیگانگی هم هر این
به یکـی بچسـبه. اجتمـاع، مـن، تـو، انگـار ایـن شـده 

ت زمــین کــه همــه رو بهــم بچســبونه تــو عــین لخصــ
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کنی کـه خـالف جریـان راه بـری  نچسبیشون. سعی می
ره. مسعود  بینی جریان خالف تو راه می بعد یه مدت می
  طور بوده. خالف جهت. همیشه همین

شـه و زود قرمـز واسـه همـین  جا چراغ دیر سبز مـی این  گلی
چرخوندم  ن. سراَ  ای تهی چند تا چراغی عالفه ماشین

کـل  ده با اخم وایساده داره کلپی زری دیدم پای یه سمن
کنه، گفتم غلط نکنم یه چیزی شـده. راه افتـادم بـرم  می

  پیشش.
به دختره گفت پول خرد نـدارم. دختـره گفـت بـده مـن   هومن

و بـا یـه حـالتی دم. مسعود نگاهش کـرد  و میر ش هبقی
گفت عوضی گرفتی،  ه. دخترزد شو بقیهکی حرف گفت 

و. چـراغ سـبز شـد. امـا سـبزیش بـه دوام ر بده پـولش
موندی پشتش که ردش کنی.  قرمزیش نبود. باید باز می

متـر نرفتـه بـودیم کـه بـاز پنجـاه  زد تو دنده و راه افتاد،
گفت ایـن پـول خـرج رسید.  زنونموندیم. دختره نفس 

دوا درمون آبجیمه یـه چـراغ عـالف چنـدرغازم کـردی 
  بسه. دیگه شر نکن. دوستشم سر رسید. 

  گفتم چیه زری؟  گلی
رفتـه بـود. ایـن حاال مسعود بـا اون یکـی کـل کلـش گ  هومن

  تر بود.دار جدیده سر زبون
 دو نفر بودن. رانندهه زل زده بود به زری.  گلی
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گفتم بذار من حسـاب رمش گرفته بود. دونم چرا ک نمی  هومن
و داد ر آوردم، از دستم گرفـت، سـرشو درر کنم. کیفم
  باال که نه.

کـی چیـزی چیهدیدن داره چی کار می کنه اما  همه می  گلی
پسره زل زد تو چشام گفت چند؟ گفتم مگـه  گفت. نمی

تازه دوزاریم  .... گفت گل نهای هزار هقیمت نداده؟ دست
  . اشتباه گرفتی برو شر نکنافتاد، گفتم 

کم مونده بود دختره بزنه زیر گریه. دلم بـراش سـوخت.   هومن
دونـم چـرا  مسعود آدمی نبود که حق خوری کنـه. نمـی

  ویرش گرفته بود کل کل کنه.
  . اون یکی یبس یبس.ها بود ای یارو عین عقده  گلی
س. ترسیدم یه چیزی بگـم بـدتر لـج  این مسعود دیوانه  هومن

  کنه. 
خورش کن  گشد. به زری گفتم س چراغ داشت سبز می  لیگ

ترســیدم شــر شــه خفــت کــالن و  بــره، راســتیاتش مــی
م به ه جوریش دادن دیگه. همین شهرداری شیم، گیر می

فتـاد گـردن ا چی می کنیم. تهشم همه زور داریم کار می
خـور  سـگ و بـرد بـاال:ر ما. زری جوشی شد، صداش

م  کـه داره مثـل ننـهی زیر خاکم؟ عطـی  کیش کنم؟ ننه
هـا  کنم. ترسیدم بچـه میده؟ فکر کرده، پولش  جون می
خیـال  ور زری هم بی ، گفتم بیام اینبدتر شه شک ببرن

www.takbook.com



 27 |شاهين كهن 

 

شـه  ، به خودم گفتم االن سبز مـیاومدم این ورشه.  می
  شه میره پی کارش. هرچیه ختم می

گرفتـی صـدای بـوق  و نمـیر سبز شد چراغ. اگه گازش  هومن
کن بود نه مسعود.  کرد. نه دختره ول دیوونت میها  عقبی

تـو دیگـه چقـدر دختره دیگه شـاکی شـده بـود. گفـت 
. مسعود کنی ای هستی که داری التماس من رو می عقده

تونسـت زیـادتر از ایـن  جا خورد. هیچی نگفـت. نمـی
  و. زد تو دنده.ر وایسته. گفت بیا اون ور بدم پولت

و خیال خودم بـودم کـه  دیگه نفهمیدم چی شد، تو فکر  گلی
اش سـمت اون  سمنده اون ور وایساده زری هم پی دیدم

و بگیـره خیـالم ر ره پـول ور چارراه، گفتم حتمًا داره می
خودش مـی رفـت پـی پـول  راحت شد.... آخه هر کی

ن جوری شـه وگرنـه دونستیم که قراره ای خودش. چه می
  رو بفرسته.  رسید یکی از پسرها خود زری عقلش می

  دوید طرف ماشین. دختره داشت می  منهو
  و مرتب کنم.ر ستادم کنار که پول خوردامیوا  گلی
تا دختره نزدیک شد پاش رو گذاشت رو گاز چنـد متـر   هومن

جـوری  اد، دختره هم داشت همـینتسیجلو تر دوباره وا
  ومد.ا می
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کـرمش تابلو بود میستاد.  رفت جلو باز وای یارو هی می  گلی
 یجـور کن نبـود. دیـدم داره همـینگرفته. زری هم ول 

  ه دنبال ماشینه.ر می
و حرکت داد؛ امـا ایـن ر باز تا دختره نزدیک شد ماشین  هومن

آروم حرکـت کـرد.  جـوری آروم نسـتاد همـین دفعه وای
  ونه. خواد دختره رو بدو فهمیدم می

م دنبالش چراغ دوباره قرمز شد. مونده بـودم رتا اومدم ب  گلی
  ها. راغ ماشینبرم دنبال زری یا س

 دزدی نبـودی. که اهل دله ش گفتم خجالت بکش. توهب  هومن
  جواب نداد.

  گرده. گه گور باباش که نداد. برمی ه میرگفتم یه ذره که ب  گلی
  تف تو این شانس.  اسی
چیه چیز غیرعادی ای دیدین؟ اتفاق خاصی افتاده؟ این   دنیا

تنـازع بقـا.  .شـه چیزا که طبیعیه، یعنی داره طبیعی مـی
روزی چنـد بـار پشـت هـم رو  ی ما تعجب نداره. همه

گیریم کـه  پای هم رو می ،جای دست کنیم، به خالی می
مونیم و توجیه هم  هامون نمی بخوریم زمین، پای حرف

  داریم برا کارهامون.
شب قرار بود احمد یه جفـت چـراغ بـرام ردیـف کنـه،   اسی

انداختم، طرف  دست گذاشتم رو فرمون، یه نگاه از آینه
 تاکسی برگشتی بود، نارنجی، قاطی کردم، پیاده شدم در
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و کوبیدم ببینم چه مرگشه حواسش کجاس پشـت ُرل. ر
زدی تو خاکی که، دیدم یه پیری است بـدتر از  :داد زدم
اومـد جلـو،  یارویه نگاه به خوردگیش انداختم،  خودم.

گفتم حاجی خیالی نیسـت، بشـین پـی کـارت مسـافر 
کـردم،  شـدم چـی کـار مـی خیال شدم، نمـی یداری. ب

عادت داره، با یه چـراغ کـه  ونماشینمون هم عین خودم
مـا بـه ضـرر   شه، چراغ آخرمـون هـم پـر، گلستون نمی

ی یه آ که تا می که کوتاه بیایم. به این عادت کردیم. به این
شی، مـا کـل  تکونی به زندگیت بدی خودت تکونده می

گرفتم رسیدم پـای محـل، و ر مون ضرره. گازش زندگی
دلخوش بودم که دوزار ده شاهی کاسـبیم، هنـوز نصـفه 
بار رو نزده بودیم کـه یـدی زنگیـد کـه جلـدی برسـون 

ها غیب شده، بی خیـال بـار بـه  هو یکی از بچر خودت
یارو گفتم کار پیش اومده تا اومد چیزی بگه سوار شـده 

شـدم  و، تو راه پی گیرر و راه افتاده بودم. رسوندم خودم
که چی شده، گفتن زری، وای، آمپـر چسـبوندم، دختـر 
مردم امانت دست ما، یعنی کجا غیبش زده بود؟ تـو راه 

خواسـتم  مـیو همه جور فکری کردم، راستیاتش زری ر
اما نـه بـه چشـم آبجـی، امـا اون رو نشـون  قدر آبجیم، 

داد. خیلی نجیب بود. همه یـه گوشـه جمـع بـودن  نمی
ه همه جمع شدین برید پی کارتون رفتم جلو داد زدم چی
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رفته و پس خـورده بـر زمـین رود که وا باالی سر گلی می[بینم، 
پاشو عیبه جلـو ایـن همـه آدم.  ]نشسته است، خطاب به او

گفـت دیـده رفتـه  کرد، می گلی یه گوشه زار زار گریه می
طرف ماشین بعدشم دیگه نبـوده، فیـوزم پریـد، چشـام 

کرده بودم. گیج خـوردم. و نر چسبید کف سرم فکر این
کل کردن سر پول  ا پی شدم بگه داستان چیه، گفت کلپ

یه شاخه گل، آخـرش ملتفـت نشـدم سـر چـی غیـبش 
 ؟ســـوارش کـــردن ؟واســـه چـــی  ؟ســـوار شـــده زده، 
ام دسـت خـودم نبـود، مونـده بـودیم هاالالله. کار الاله
دن هم نداشتیم. خبر گرفتم، ت تکون خورأجا جر همون
بـود، ترسـید بـودم، وای بـه آقـاش چـی ش نرفته  خونه
گفتم؟ مسئولیتش گردن من بود آخه. گشتم، همه جا  می

  رو گشتم، نبود، لعنتی نبود دیگه.
اعصـاب  .نبـودی کارهـاش گفـتم تـو کـه اهـل ایـن هب  هومن

و کـج کـرد سـمت ر جفتمون ریخته بود به هم. راهـش
یه خرده که گذشـت بـاز ازش گفت.  هیچی نمیخونه. 

دلت از جـای دیگـه پـر تو پرسیدم چه مرگت شده بود؟ 
سر این بدبخت خالی کردی؟ این دفعه بـه  برا چی بوده

دراز رو بایـد بریـد، فرقـی هـم   ونحرف اومد. گفت زب
کنه مال کی باشه. تـو جـر و بحـث بـودیم کـه بـاز  نمی

  موبایلش زنگ زد. باز هم دنیا بود.
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و ول کنم بمـونم ر امهکار و عالف نیستم که کار من بی   دنیا
 کرد. و مشخص میر منتظر زنگ آقا. باید تکلیف من

مسعود هم عصبانی شد باز داد و بیـداد. تـو عصـبانیت   هومن
  انقد نچسب به من برو دنبال زندگیت.بهش گفت 

  من به تو چسبیدم یا تو به من؟ ]گوشی به دست[  دنیا
گی مـن چسـبیدم. امـا از  راست میآره  ]گوشی به دست[  هومن

  خوام بچسبم برو به سالمت. االن دیگه نمی
و نـداری. فکـر ر بهتـر. تـو لیاقـت مـن ]دسـت به گوشی[  دنیا

. امـا خواستگار زیاده برا منکنم؟  نی التماست میک می
ــه  حالیــت مــی ــو ک ــوام؟ ت کــنم. مگــه مــن مســخره ت

و بگی پس بـرای چـی بـا مـن بـازی ر خواستی این می
  کردی؟

االن هم پـات برو جمعش کن. زیاده. آره  ]دست به گوشی[  هومن
  .رو از زندگی من بکش بیرون

خواستم فکر کنه  کنه باختم. نمی ذارم کسی فکر من نمی  دنیا
  دم. کنم. نشونت می بی دست و پام. گفتم حالیت می

گفت هر کاری دوست داری بکن. بعدش هم قطع کرد   هومن
  مین و زمان و دنیا.و شروع کرد به لعنت کردن ز

  لعنت به تو مسعود. لعنت به تو.  دنیا
ی ما. مـن  م دم خونهیرسیدش به سکوت گذشت تا  بقیه  هومن

  .رو پیاده کرد و خودش هم رفت
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 آباد. سوته رسیده بود خاتون خبر سه  گلی

  آباد بود.  از خاتون گوشیم زنگ خورد.  اسی
  هست.چین ه اون موقع فهمیدم بینمون یه خبرتاز  گلی
مطمئن بودم از طرف ذبیح بوده، دیده بود دور و برم داره   اسی

و ر ش کـوزه شـم کاسـه شه ترسیده بـود گنـده شلوغ می
همـین هـم یکـی رو گذاشـته بـود  هنسروبگیرم دستم. 

  بهش آمار برسونه. 
و گرفت ر رو ریخت پشت وانت گازش ها هاسی زود بچ  گلی

همـه جمـع آباد. نزدیک که شـدیم دیـدیم  سمت خاتون
  ها. شدن دم خونه زری این

  لفضل.اابویا  اسی
  قیامتی بود دم خونشون.   گلی
فته بود. کمربند دستش بود و گرر خون جلو چشم آقاش  اسی

  رفت. ور می ور اون و این
شسته بـود تنـگ خونـه زهرمـار دود غیرت تا دیروز ن بی  گلی

فرستاد برن کار کنن. حاال  و میر ش کرد و زن و بچه می
  . تف.وردآ ادا مردها رو در میما  واسه

گفـت آتیشـش  ش. مـیا کشـم زد مـی بلند بلند داد مـی  اسی
  .زنم می

تـر  ستم برم همچی بزنم... زری از گل هم پـاکخوا می  گلی
بگـم مـرد ناحسـابی ایـن  بود. مرتیکه عوضی. خواستم
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کـی  زنـی؟ ناسـالمتی دخترتـه. هـر داری می چیه حرفا
شناسیش. طفلـی عطـی  زری رو نشناسه تو که دیگه می

 از همه جا بی خبر یه کالم پرسید آقا چی شده؟

کشـم از  چی می و هرر ببند دهنت ش گفتزد تو صورت  اسی
  شماهاست. 

با گریه رفت تو دیگـه بیـرون هـم نیومـد. کـاش الاقـل   گلی
. از حـرف زدن معرکـهشـد اون رو دور کـرد از ایـن  می

ن و زیرلبی شروع کرده بودن هم شیر شده بود آقاش بقیه
  زر کردن.به زر

کردین؟  جوری کار می گفت اینبا تیکه ذبیح اومد پیشم   اسی
الاقـل حواسـت رو  جوری حواسـت بهشـون بـود؟ این

. شـدم . داشتم دیوونه مـیکردی گندش در نیاد جمع می
بـرم  مخواست زدن؟ می این چه حرفایی بود که داشتن می

  و بیارم پایین. گند چی؟ر هن همشونجلو دک و د
شد بره جلـو و ساکتشـون کنـه. مـن  یه مرد هم پیدا نمی  گلی

جا کجاست کـه  این نگفتم؟ فکر کردی رفتم می چی می
 سـاکتگفـتن  زدم می ذارن من حرف بزنم؟ حرف میب

  کردن. شو. یه چیز هم بار من می
زری رو هرکـی  ]رود اب است. مدام  این سو و آن سو میت بی[  اسی

تش. بـرای چـی شـناخ ش که دیگه مـیآقاشناخت  نمی
... زد؟ نکنه چیـزی دیـده بـود و داشت این حرفا رو می
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ا رو هـجـا و ایـن چیز تونستم وایسـم اون وای خدا. نمی
تونسـتم  بشنوم. اگه راست بود چی؟ از یه طرف هم نمی

  بذارم و برم. 
ــیش. اصــالً   گلی ــفند رو آت ــین اس ــود ع ــده ب ــه ش ــی ک   اس

 اومد. رفت هی می تونست بند شه یه جا. هی می نمی

  یکی دو بار خواستم برم یه چیزی بگم اما...  اسی
پشـت  ها خواست که اون حرف ذبیح نذاشت. انگار می  گلی

  شه.با سر زری
  .کارهات رو کردی دیگه خودت رو قاطی نکنگفت تو   اسی
وقتی دیدم که ذبیح هم نه خودش رفت جلـو تـا چیـزی   گلی

تم اومـد چـه خبـره. انگـار نه گذاشت اسی بره، دسبگه 
تعریف کنـه چـی شـده  و که زری خودش بیاد بدون این

اینا بریده بودن و دوخته بودن. انگار گم شـدن و زبـونم 
  الل ... یکی بود براشون.

هـا  محلـی هـای ده و نـیم یـازده. ساعت شده بود طرف  اسی
آقاشـــم  پخـــش و پـــال شـــده بـــودن و رفتـــه بـــودن.

   پورتش تموم شده بود و رفته بود تو.و هارت
خواستیم بریم اما گفتیم شاید اگه  ما نگرانش بودیم نمی  گلی

ومد از صدای ا خلوت کنیم بهتر باشه. باالخره وقتی می
رسـوندیم خودمـون  فهمیدیم و می داد و بیداد آقاش می

دونسـتم خونشـون چـه خبـره.  رو. دل تو دلم نبود. نمی
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بیارم خونه خودمون اما انقدر خـر خواستم برم عطی رو 
کشید تو اون شـرایط.  تو خر بود که نشد. طفلی چی می

  بعدش برام تعریف کرد. 
صـدا  بـود ... یـک، دوهای  فکر کنم طرفدونم...  نمی  اسی

  ریختن بیرون. باز داِد آقاش پیچید تو محل. همه
گیـرد و از طـرف او مـاجرا را  دست می عروسک کهنه عطی را به[  گلی

شروع کرد به زدن آجی. آجی داشت گریـه  ]دهد شرح می
از زبـان [ قرمز شده بود مثـل خـون هاش می کرد. چشم

 آجـی ]از زبـان عطـی[ .زنی؟ آقـا بـاز زد برا چی می ]زری
و ر گفت مگه من چی کار کردم؟ اما آقا اصـًال جـوابش

کـرد. خیلـی بـد  زد و دعـواش مـی داد فقط داد می نمی
. آجی زری هی عقـب زد همش داد می اخالق شده بود

آجـی رو خواسـت  . آقـاخورد به دیوار تارفت  عقب می
  فشار داد.  وش وخفه کنه. دست گذاشت رو گل

 شـندیدیم. فقط صـدا مـی شد بریم تو. در بسته بود نمی  اسی
  صدای داد و درد و کمربند.

من خیلـی ترسـیده بـودم. دویـدم  ]جای عطی ههمچنان ب[  گلی
رو خدا نکن. آجـی زری  و گرفتم گفتم آقا تور پاهای آقا

وش بکشـه رو از رو گلـ های آقا زد که دست هی زور می
 زد بعد یه دفعه دسـت آقـا این ور. همش داشت زور می
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رو هل داد من و آقا دوتاییمون پرت شـدیم زمـین. بعـد 
  آجی دویید طرف در.

 یه دفعه در باز شد.  اسی

هـاش  بنـدش. چشـم زری دوید بیرون آقاش هم پشـت  گلی
حق داشت. شده بود کاسه خون. بیچاره شوکه شده بود. 

که منتظر باشن  ن نه اینا خیالش این بود که همه نگرانش
 جوری برن سراغش. تا این

رفتی بایـد بـه  ری؟ وقتی می آقاش داد زد که کجا در می  اسی
ورا نیای. حاال که اومدی  کردی که دیگه این این فکر می

  ته.جا آخر خط این
خبـر گفـت  جـا بـی بیچاره زری کوپ کرده بود. از همه  گلی

  مگه من کجا رفتم؟ 
 و ببند. همه دیدن سـوار ماشـینر گفت خفه شو دهنت  اسی

  شدی. پسره
از بعدشم که  سوار شدم؟ رفتم دنبال پولم. ]از زبان زری[  گلی

دونه. وای از این زبون زری. همیشه  کی چیزی نمی هیچ
دهـن بـذاری. بـه  بـه ها نباید دهـن گفتم با این بهش می

رفت. سر همین اخالقش هم  رفت که نمی خرجش نمی
 برگشت به آقاش گفت جـای نگرانیتـه؟ جـای اینـه کـه

کنـی رفـتم پـی  بپرسی چی سرم اومده؟ چیـه فکـر مـی
تـا  برم پی ایـن کارهـاخواستم  کاری؟ نه من اگه میگند
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پول دوا  بودم و دیگه اآلن الزم نبود برا رفتهحاال صد بار 
که تهشـم  جون بکنمدکتر اون طفل معصوم این جوری 

یه نامرد پیدا شه که برا چندرغاز ایـن بسـاط رو بـرا مـن 
درست کنه. بعد دست کرد تو جیب ژاکتش که پولی که 

  آورد... ها رو که در از پسره گرفته بود رو نشون بده. پول
  یه پنجاهی افتاد رو زمین.  اسی

  .ند چیزی بگویدتوا شوکه است. نمی گلی

شـه بـدتر لجـش  خیال نمـی وقتی مسعود دید دختره بی  هومن
وندش یـه گوشـه خلـوت زد چند صد متر که دوگرفت. 

نفـس  بـدبخت بـدجوری نفـسدختره هم رسید.  کنار.
ونــدن مــن؟ بینــی از دو زد. گفــت چــه خیــری مــی مــی
شـده و مـن هنـوز تا چـراغ قرمـز  دونی تا حاال چند می

مســعود یــه هــزاری درآورد  ام؟ تــومنلنــگ ایــن هــزار 
و ر انداخت زمین. دختره هـم مجبـور شـد بشـینه پـول

خیال  بیو که برداشت آروم شد. اما مسعود ر برداره. پول
گیـردم سـر چـارراه  . بهش گفت اگه نیای باال برمینشد

ن کـه بـرا داد و بیداد می کنم که این دختره رو جمع کنی
اطوار نیاد و بهشـون نـرخ  ها قر و کاسبی بیشتر برا راننده

کی باشی کـه بخـوای بـه مـن بگـی تو نده. بهش گفت 
تازه فهمیـدم از کجـا  .ای و حرف از التماس بزنی عقده

  سوخته.
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ی این رو داری  تو عقدهگفتم  بهش می همیشه تو دعواها  دنیا
 همـین بـرا که فقط با یکـی باشـی. گـدای احساسـی و

 . اونکنـی مـیو بشون التمـاس  ری سراغ این و اون می
زد  هیچی نمیگفت اما چشماش داد می کرد. م داغ میه

  جوری نیست. خواد ثابت کنه این که می
 ییفکر کردی اگر هم تو بخوای من به تو ]از زبان مسعود[  هومن

اه زنم؟ به ریختت نگ که تو کثافت بزرگ شدی دست می
و تو بردم لب ر بهتر از توکردی؟ تو کی باشی که من... 

اون وقت بیام سراغ تـوی گـدا چشمه و تشنه برگردوندم 
  ؟ گشنه

تر از دهنش  ذاشت کسی حرف گنده وقت نمی زری هیچ  گلی
  خواست باشه. کی که می بزنه. هر

نـه مـن کـه از  کنـی تـویی کـه التمـاس مـیگفت گـدا   هومن
  .کنم یخون تا بوق سگ جون م خروس

ایـن  نخرج کن شون روپول بابا جون نکه فقط بلد ها این  گلی
 که. نیست شون چیزا حالی

مسعود را بـیش از همیشـه  در طول این زمان انزوای
  کنیم. احساس می

هـام انـدازه مـال  ریبـمن هم شاید پـول خـودم و دورو  هومن
... مسعود بد داغ کرده بود نذاشت حرف شماها نشه اما

اال یـا ی بـآ و برد باال گفت میر دختره تموم شه صداش
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آبروش رو  قسم خورد که اگه نیاد کنم؟ و سیاهر گیتدزن
واب ندیده بودم. گفت مـال قدر حاضر ج . دختر اینببره

و نداری. کارد به مسـعود ر ها نیستی، جراتش این حرف
ــو از ا زدی خــونش در نمی مــی بغــل دســتش ومــد. یه

و برداشت پاشید تو صـورت دختـره. بعـدش ر اسپریش
ــداختش  ــاده شــد ان ــره پی ــاد. دخت ــین و راه افت ــو ماش ت

مسعود انداخت  جیغ میکشید.و گرفته بود و ر چشماش
دونسـت  تو اتوبان و مثل چی گاز داد. خودش هم نمـی

پرسـید کـی  زد مـی داد. داد مـی ره فقط گاز مـی میکجا 
کنـه؟ مـن  کی التماس می کس تو؟ من یا همه ایه؟ عقده

 نیسـت.رسم. احتیاج بـه التمـاس  به هر چی بخوام می
دونسـتید تـو اون  شناختید نمـی شمام اگه مسعود رو می

دختـره بـدبخت فقـط گریـه  کـار کنیـد. لحظه باید چی
که دور شد زد کنار گفـت  حسابیزد.  کرد و جیغ می می
وری ور ور جـ بعد بفهم جلو باالتر از خـودت چـه دفعه

بخت؟ تـا حـاال نشـده مـن کنی، دیدی سوار شدی بـد
و ر تونست چشماش دختره نمیچیزی رو بخوام و نشه. 

باز کنه. مسعود پیاده شد انداختش گوشه اتوبان بعد یـه 
تراول پنجاهی درآورد گذاشت تو جیـب ژاکـت دختـره 
بهش گفت اینم اندازه پول یه ماه کار کردنـت کـه نگـی 
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تو حـال نبـود فکـر  البته دختره اصالً  .حقت خورده شد
  .نکنم که فهمید

 بازیترین  آقاش انگار که بزرگ. ه بودندهمه ساکت شد  اسی
و این قـدر ر و برده باشه اومد جلو گفت گلتر زندگیش

قـدر پـول داده؟ آره ارواح  فروختی؟ واسه گل بهت ایـن
 ت تو گفتی و منم باور کردم.  ننه

بیچاره زری خودش هم مونده بود این پول از کجا سـبز   گلی
  تونست بگه. شده بود. هیچی نمی

خواسـتی  هر جور که می شت که بگه.شایدم چیزی ندا  اسی
بـرا همتـون شـاهد باشـین  حساب کنی ... آقاش داد زد

خوام این دختر رو شوهرش بدم، بـرا حفـظ  چی من می
ذارم با آبروی من بازی کنی. همین فـردا  آبرو. دیگه نمی

  ذبیح دوستش رو بیاره تا عقدت کنه. گم آق می
  وای زری.  گلی
های توئه.  مشکالت ما از لجبازیگفت همه  همیشه می  دنیا

ذاری؟ توقع داشت هر  دهن من می به گفت چرا دهن می
گفت فقط گوش کنم حتی وقتی حق با من بود.  چی می

گم من اشتباهی نداشتم نه، داشتم. هم تو این رابطه  نمی
هم تو گذشته. اما کیه که بی اشتباه باشه؟ مگه اون کـی 

که به دوروبریات  نخواست بشه کیفر من؟ ای بود که می
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بفهمونی حدشون خودشون رو بدونن اسمش لجبـازی 
  شی. نیست. اگه یه بار وا بدی یه عمر بدهکار می

برگشت گفت چیه؟ غیرتی شدی؟ تو که دستت برا ایـن   گلی
جا نشناسدت؟ تو اگه غیرتت  جماعت روئه. کیه که این

غیرت بود خرج این خونـه گـردن اون مـادر بـدبختمون 
گـردن  قدر کار کنه تا جون بده، جبور باشه ایننبود که م

ــی ــه م ــود ک ــل معصــومی نب ــه اون طف ــتی ب زور  خواس
خـاطر  ، گردن من نبـود کـه بـرم و بـهبفرستیش سر کار

جـوری بگـی.  چندرغاز این بال سرم بیاد و بعد تـو ایـن
مـن رفـتم  اگـه پرسـت شـدی؟ حاال واسه مـن نـاموس

  نانجیبی کنم پس چرا برگشتم؟
ــتاز [  اسی ــدی در دس ــا کمربن ــاید ب ــدر زری، ش ــان پ ــاال  ]زب ح

کشـمت. آتیشـت  شـی یـا مـی راه مـی هببینیم. یا سر می
  زنم. می

و بکشی؟ من اگه قرار باشه دسـت ر تو من ]از زبان زری[  گلی
برم تو گور. تو  رو هم با خودم می صد تا مثل تو بمیرم تو
خـوای  و از کجا مـیر و نداشته باشی خرج عملتر من

 خوای آتیش بزنی؟ هه بپا خـودت . میاینا قمپزهبیاری؟ 
  و نسوزونی. ر

محتاجـه  دونست آقاش بهش یعنی چی؟ یعنی چون می  اسی
 خواست حـال اون یا نه میبا خیال راحت رفته بود و... 
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زد؟ خـدایا کدومشـون  جوری حرف می و بگیره که اینر
  گفت؟ راست می

زری نون بیـار خونـه بـود و چطور تا دیروز  [از زبان زری]  گلی
خوای شوهرش بدی؟ اگـه پـول  عصای دستت حاال می

ومـد بـاز هـم ا یه سال موادت از شوهر دادن من در نمی
  راضی بودی؟ 

ه یهو جّنـی شـد. پریـد سـمت آقاش که دید اوضاع پس  گلی
  ...زری گفت

. واسـه مـن سـاکت شـو گـیس بریـده ]از زبان پدر زری[  اسی
  کنم. میکنی؟ حالیت  پررویی می

  زنون بردش سمت خونه. کشون و کتک گرفتش و کشون  گلی
قـدر بـراش  کـرد؟ یعنـی ایـن چرا از خودش دفـاع نمی  اسی

  ... راحت بود که بهش بگن
کار باید کرد؟ حرف بزنی لجبازی نزنی هم  باالخره چی  دنیا

هـایی  جوابه. آدم گن دفاعی نداره و حرف حساب بی می
روت فقط حرف بزنن،  که بخوان پشت سرت یا حتی تو

همیشه یه حرفی برا گفتن دارن. چه حق با تو باشـه چـه 
  نه.

کل داشتن. شاید هم سر همـین  ها همیشه با هم کل این  گلی
بود که زری زیاد باالخواه خودش در نیومد. اون بیشـتر 
  کفــرش ســر ایــن در اومــده بــود کــه جــای ایــن
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ون رو سـر ا که نگرانش باشن داشتن همه کاسه کوزه ها 
به کنار. اما اون همـه آدم، اون  آقاششکوندن. حاال  می

ــرد اون ــه م ــه هم ــه هم ــود ک ــا ب ــم زری رو  ج ــون ه ش
ها. یکیشون برنگشت یـه کلمـه  معرفت شناختن. بی می

  ...اهو چه به این کارر بگه که این دختر
  کار کنم. دونستم باید چی نمی  اسی
 مـدتی پـس از[رفتم خونه اما همه حواسم پی زری بـود.   گلی

آوری را شینده باشد دسـت را  انگار که صدای بسیار بلند و شوک
های سه و چهار یـه صـدای  طرف ]گذارد هایش می به گوش

گرمب از سمت چراغ آخریه اومد و دیدیم همچـی داره 
  سوزه. می

  هیچکی هیچی نفهمید که چی شد.  اسی
ها رفت رو  هو خونه این بدبختککه چی شد که ی نه این  گلی

که کی به آتیش نشونی و آمبوالنس زنـگ زد.  نه اینهوا، 
کردیم دیـدیم تـو خونشـونیم و داریـم زور وا فقط چشم

چـی  شون بیـرون. همـهزنیم که از تو آتیش بکشونیم می
سوخت. کمد آتیش گرفته بود و افتاده بـود رو  داشت می

پاهای عطی. هـر چـی چشـم گردونـدیم زری رو پیـدا 
 نکردیم.
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یعنی کجا غیـبش زده بـود؟  ]ی دور و برجوو پس از جست[  اسی
پیش خودم گفتم شاید آتیش کار خودشـه و بعدشـم در 

  رفته.
زدیم عطی رو از زیر کمد خالص کنـیم  داشتیم زور می  گلی

هـا رو  شد. همه تو تقال بـودن کـه اون بـدبخت اما نمی
بکشن بیرون از تو آتیش اال اسی. یه گوشه وایساده بـود 

  کرد.  و سیگارشو دود می
حـالیم  ]خیال در مقابلمان است. پس از درنگی حال، اسی بی[  اسی

  گیج بودم. کنم. گیج کار می نبود چی
به هـر ضـرب و زوری بـود عطـی رو کشـیدیم بیـرون.   گلی

تونسـت  درست حسـابی هـم نمـی  پاهاش سوخته بود،
جـوریش  . ترسیده بـود. ایـن طفلـی همـیننفس بکشه

خـورده که این همه دود  ناومد وای به ای نفسش باال نمی
 داد. ازش پرســیدم زری کــو عطــی؟ جــواب نمــی .بــود

زد. هـیچ رقمـه  کارش از گریه گذشته بـود. ضـجه مـی
ش کنـیم. انقـد جیـغ زد کـه هرچـی تـو ا شـد آروم نمی

خیال شـم کـه.  شد بی شیکمش بود ریخت بیرون. نمی
ــابی  ــو؟ جــواب درســت حس ــیدم زری ک ــاره پرس دوب

جـون، اگـه  خواست. گفـتم عطـی داد. زری رو می نمی
تونه بیاد پیشـت. تـو همـون  نگی زری کجاست که نمی

گه اولش اما...  نفهمیدم چی میحال و هوا گفت کمد. 
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. داد زدم زری تـو باز زری رو کرده بود تو کمـدیا خدا، 
کمده، زری تو کمده. دل تو دلم نبود که که زری تو چـه 

ت کــی وقــ خواســتم بــرم پیشــش امــا اون حالیــه؟ مــی
زمینـی  وند پیش عطی؟ ایـن اسـی کـه مثـل سـیبم می

جـا مونـدم  همـون ش کنـی.ا شـد ول وایساده بود؟ نمی
نشانی رسـید امـا  آتیشش کنم. ا شاید بتونم ی ذره آروم

گفتن تو راهه. همه جای خونـه آتـیش  می .آمبوالنس نه
پختن  زنده می د. شده بود مثل تنور. داشتن زندهگرفته بو

مورهـا آقـاش رو آورد. همـه ریخـتن أز ماون تو. یکـی ا
امـا  دورش. دست خودم نبود یهـو گفـتم عطـی آقـات.

توانـد  نمـی[گفتم. رفتم ببینم اوضاعش چطوره  کاش نمی
بوی ماهی گندیده گرفتـه بـود. تـا  ]جلوی تهوعش را بگیرد

زری رو حاال ندیده بودم یکی به اون روز بیفته. بعـدش 
. امـا زنـده بـود بـودآوردن بیرون. همه جونش سـوخته 

 عطـی سـپردم بـه نـنم و آمبوالنس هم رسیده بود. مـنم
اومـد. مرتیکـه  بـاال مـی باشون رفتم. دیگه داشت کفرم

خـوای تـا صـبح  زمینی. داد زدم گفـتم اسـی مـی سیب
جا وایستی؟ من دسـتم خالیـه پـول، بیمارسـتان.  همون

ما بریم باال سرش. اسـی هـم  ننذاشت امازری رو بردن 
ش کردم و گفتم قبًالها یه خار به دست هه نگاه برسید. ی
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شـد، حـاال ترسـیدی  رفت خون بـه دلـت مـی زری می
  دستت بسوزه که نیومدی کمک؟

نـدازی؟  سوزه گور بابای دست. تیکـه مـی وقتی دل می  اسی
  گفت...

که از حـال  د. نه اینآ دل اگه دل باشه با سوختن حال می  گلی
  بره. گفت...

این تو چه خبره طعنه نزن. گفتم تو هـم دونی  تو که نمی  اسی
شنیدی دارن پشت سر اونی که  اگه جای من بودی و می

رو  خواستی یه عمر روش حساب کنـی ایـن چیزهـا می
  سوخت. گن، دلت می می

همـون بهتـر  پرت ها بسوزه، و گفتم دلی که با این چرت  گلی
  که از خاکسترش هم چیزی نمونه. 

ها رو بشـنوی و  که این حرف گفتم باید خیلی مرد باشی  اسی
  .باز بتونی رو پاهات وایستی

هـا رو بشـنوی و  نه. باید نامرد باشی که این حرف گفتم  گلی
  واسه خاطر اونا پاهات شل شه. 

گفتم گلی تو مرد نیستی که بدونی غیرت یعنی چی. این   اسی
  که به چشم یه بی غیرت نگاهت کنن یعنی چی.

ناموسـت، پشـت عشـقت غیرت اینـه کـه پشـت گفتم   گلی
کـه واسـه شـعر و ور ایـن و اون تـو هـم  وایستی. نه این

  و خالی کنی. این غیرت نیست، ته بی غیرتیه.ر پشتش
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ر از هر فریادی که تا تبلند  با فریادی از اعماق وجود، اما  ناتوان،[  اسی
  بسه. ]ایم کنون شنیده

شوند. پس از درنگی گلـی  افراد در تاریکی غرق می
حنه در حــال گفــتن جمالتــش بیــرون از عمــق صــ

  آید. می

ی و عطـی زربعد اون ماجرا همه فکر رو ذکرم شده بود   گلی
 شون که یه بـدبختی جدیـد اومـد سـراغمون. و سالمتی

اومدن تو محل و شـروع مور أسوزی دو تا م فردای آتیش
ها. اولش فکر کردم  زری این ی جو دربارهو کردن به پرس

و در آرن کـه کـی ر آمـار ایـنواسه خاطر این اومدن که 
یـا  هـا. باعث شده زری اون روز دیر برسه و ایـن حـرف

همیـدم امـا بعـدش ف ببینن خونه واس چی آتیش گرفته.
ست. معلوم نیسـت کـدوم  قضیه جریان یه نامردی دیگه

هـا  ی ایـن بـدبختی کـه همـه سوسه اومده بـودی آشغال
ه تقصیر زری بدبخته. چو انداخته بود که زری موقعی ک

هایی زده که انگـاری  زنم یه حرف آقاش گفته آتیشت می
اما نتونسته  .و با آقاش بکنهر خواسته خودش این کار می

ها کـه  و سر همین همه چی با هم سوخته. همون حرف
بپا خودت نسوزی و این که اگه قرار باشه بمیره صـد تـا 

هـا. طـرف شـاهد  بره تو گور و این حرف مثل آقاشم می
سه حرفـاش و خیلـی از اونـایی کـه بیـرون هم داشته وا
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ا رو زده بـود. هـ بودن شنیده بودن کـه زری ایـن حـرف
قدر بـا ایـن و اون کـل  زری، زری چقدر بهت گفتم این

کل نکن، آخرش این زبونت کار دستت داد. حاال زری 
که هنوز بیهوش و جزغاله افتاده بود رو تخت بیمارستان 

وختن خـودش و قاش و سشده بود مقصر اصلی مردن آ
چـی هـم  ی زنـدگیش. انگـاری همـه خواهرش و همـه

براشون جور بود و نیازی نداشـتن بـه ایـن کـه پاشـه تـا 
عطـی بـا خودش جریان رو بگه و از خودش دفاع کنـه. 

ره  همون زبون بچگیش بم فهموند چی شـده. زری مـی
پا چراغ تا برا عطی یـه چیـزی درسـت کنـه امـا آقـاش 

. غافـل کـه شـیر گـاز بـاز مـدندازدش تو ک گیره می می
ره رو  د بساطش رو آتیش کنه کـه خونـه مـیآ مونده. می

که بخـوان رو  یستسنی ن عطی بیچاره سنهوا. ای بابا 
حکـم هاش حساب کنن. سر همـین پـیش پـیش  حرف

منتظرن کـه بـه هـوش  .نرو دادبدبخت بازداشت زری 
  .بیاد تا ببرنش

  شود. نور همانند بخش اول، ضعیف می

شـه. مثـل  ست. هیچـی تمـوم نمـی کاره چی نصفه همه  دنیا
یم فقـط اسـمش ا ی ما. کاری که ما بهش مشـغول قضیه

ری دانشـگاه، بعـد سـر  شی مـی زندگیه، صبح بیدار می
ی آ هایی مثل خـودت درگیـری، شـب مـی کار با یه آدم
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ری تـو  خـوره، مـی خونه، هرکی غذای خـودش رو مـی
تـونی،  کنـی خـودت باشـی، امـا نمـی اتاق، سعی مـی

ایـن وسـط خوابی. فرداش دوباره، دوباره، دوباره...  می
هم اگه چیزی پیش بیاد که این خط سـیر یکنواخـت رو 

گـه  آمار میبخش.  کونه یه دردسره نه یه مرهم آرامشبش
هایه کـه زیـر یـک  های ما طالق درصد باالیی از زندگی

ی ما سقفشون رو هم  ها مثل خانواده سقفن. تازه بعضی
ر مـن کنن که مزاحم هم دیگه نباشن. پدر و ماد جدا می

اشـون همـه کـار ه خـاطر بچـه خیلی ادعا داشتن که بـه
قـول  بـه ـــور و دنبال  ور اون ش این کنن. بابا که همه می

ای کـه هرچـی بیشـتر در  یه لقمه نون. لقمـه ــ خودش
کنه. مامـان هـم یـه جـور درگیـر  تِرت می ری گشنهآ می

گذشتی... ته گذشتشـون ایـن زندگیش. چه فداکاری و 
ان.  راضـی  ذرن. اآلن هم جفتشون مـثالً بود که از ما بگ

وقـت  هیچای جز رضایت ندارن. ما با مامانیم... .  چاره
خواست مثل مامان شم اما انگار طالق من قبل  دلم نمی

از ازدواج برام پیش اومـد. شـاید واقعـًا حقمونـه کـه از 
چند تومنیش  smsروابطمون جوک بسازن و هم قدر یه 

ها برای چیـه؟  الاین سؤ حالم اصًال خوب نیست.کنن. 
خواین فیلم بسازین؟ مـا نـادر و سـیمین  نکنه شمام می

ای نصــیبش شــه. ازش  مون جــایزه نیســتیم کــه جــدایی
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کنـی،  بگذرید. وقتی سیر به قهقرا رفتنت رو مـرور مـی
  دوست داری تا ته دنیا فقط گریه کنی.

خبـر بـودم بعـدش  ای ازش بـی یه هفتهبعد اون جریان   هومن
دونم چی شد اون زنگ زد، من زنگ زدم، آهان فکر  نمی

رو  اهـ کنم یه چند تا فیلم دستم داشت زنگ زد بیاد اون
بگیره رفتیم یه چرخی با هم زدیم. ایـن جریـان رو هـم 

فراموش کرده بودم و بعدش هم که مسعود رو دیدم  کالً 
گه اصًال راجع به گذشته دی خیال دنیا شده بیو گفت که 
خواستم بـا یـادآوری گذشـته دوبـاره  م. نمییحرف نزد

هم بریزه. رفتیم یـه شـیر پسـته زدیـم و یـه   اعصابش به
هـایی  . از این جریـاناومدیم خونه و بعد گوشه نشستیم

مـون  خبر بودم، یعنی همـه فاق افتاد بیهم که بعدش ات
بگـم کـار  مخـوا من نمیکه شما...  خبر بودیم تا این بی

ا هـ رسـه ایـن اتفـاق نظر نمـی مسعود درست بوده اما به
سـوزی کـه شـما ازش  تقصیر اون بوده باشه. این آتـیش

تونست رخ بده. اگر هـم  کنین هر زمانی می صحبت می
بکنـه پـس  تونست این کار رو عمدی بوده هر زمانی می
نظر من مسعود علت این اتفاق  گردن مسعود نندازین. به

ه و ایـن جـرم خیلـی تو این سیر حضور داشت نبوده فقط
گیرانـه نیسـت کـه فکـر  نظرتون سخت بزرگی نیست. به

www.takbook.com



 51 |شاهين كهن 

 

پـیش  کـرد ایـن اتفاقـاً  کنیم اگه مسعود اون کار رو نمی
  ومد؟ا نمی

بیامرز داده بـود پشــت قـام خــداو مصــیبت. آر مصـبت  اسی
در سرنوشت ما نبـود.  وانتش بنویسن ای فلک آسودگی

ذارم  پای خـودم، گفـتم دیگـه نمـیماشین که اومد زیر 
 بدبختی بیاد سراغم، دادم پاکش کنن. یه ذره کـه خـودم

و شناختم فهمیدم باید یه شعر عشق و عاشـقی جـاش ر
شد. به خودم گفتم شـرم و حیـات  بنویسم. اما روم نمی

تـونم  و نمـیر کجا رفته پسر؟ من هنوز که هنوزه اسمش
هـا. چـی  غلـط رو چه به ایـن ک زبونم. گفتم توبیارم تُ 

داری از خودت که بخوای دختر مردم رو هـم بـدبخت 
ــه از  ــاره ک ــواد داری؟ اون بیچ ــول داری؟ س ــی؟ پ کن

بذار از شوهر یـه خیـری  مک خونوادش خیری ندید اقل
ذاشـت  نمـی .گفـت یگـه مـیببینه. امـا دلـم یـه چیـز د

شد به کسی چیـزی بگـم.  خیالش شم. روم هم نمی بی
. اما وقتی دیدم ذبیح و رفیقش دنـدون مونده بودم تو گل
همت کردم. باالخره بعد کلی شـیش و  ،تیز کردن براش

رو یـه سـره ر بش و کشتی گرفتن با خودم، پاپی شدم کا
خـوایش  کنم. گفتم یه تکونی به خودت بده پسر اگه می

ر کـردم، و چنـد برابـر و نشون بـده. کـارمر پس جنمت
گـی، بـاربری، دویـی. فعل افتادم به جون کنـدن و سـگ
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کـار  باغبونی، نظافت، همه کار کردم، ساعتی نبـود بـی
بمونم. خودش هم فهمیده بـود ایـن همـه جـون کنـدن 

و غلطـک اوضـاعم بگـی واسه خاطر اونه. افتاده بودم ر
و ر کـم داشـتم خـودم د. کـمشـ راه می بهونگی داشت ر

جمع و جور می کردم که یه خاور قسطی بردارم بزنم به 
 .و قطع کردر ا پیش بذارم که روزگار پامجاده و بعدش پ

بد جور هم قطع کرد. از اون شب سر جمـع دو سـاعت 
م پـایین. دسـت و  و دادهر هم کار نکردم. کرکره زنـدگیم

ره اصًال انگار مـال خـودم نیسـت.  دلم به هیچ کار نمی
فهمیدم زری کجا بود اون روز. کاش اون هـم  کاش می

ــدری کــه مــن خــاطرش رو مــی ... خواســتم همــون ق
کشـم. کـاش  فهمیـدین چـی مـی وقت... کاش می اون
فهمم چرا آقام اون  خبره. حاال می دونستین این تو چه می
بیامرز، وشته بود پشت ماشین. حق داشت خداو نر شعر

گفت که کل این دنیا واسه ما فقط غم و غصه  راست می
تا کی بایـد  ]ا سری رو به بـاالب[ ست. اما آخه تا کی خدا؟

رو ر باشه؟ چرا این بـا ونی غم و غصه رو دلم بقچه این
کشم دیگه از  داری کمرم خم شد. نمی نمیاز رو کولم بر

ام هـ شـرم و حیـا. اشـک مروت بی دست این روزگار بی
ها هیچ  کس بی ده. ما و نمیر هام دیگه کفاف غم و غصه

و نداریم که برامون دلی بسوزونه و اشـکی بریـزه، ر کی
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شیم نوحـه خـون دل بـدبخت  خودمون میواسه همین 
خواست یه شعر دیگه بنویسـم پشـت  دلم می خودمون.

وانت اما انگار باس دوباره بدم همون رو بنویسن. انگار 
  ما تا ته  قصه باس آدم بدبخته بمونیم.

تا چیز تو دنیا نداره صدا، یکـی  گفت دو م همیشه می ننه  گلی
یــت زری مــردن گــدا. حــاال حکاننــگ پولــدار، یکــی 

الکی افتاده کـنج بیماسـتان و بعـدش  ست. الکی بیچاره
هم هلفدونی، هیچکی هم نیست بـه دادش برسـه. اون 
وقت اون نامردی که باعث شد اون بدبخت غیبش بزنـه 
و بعدش هم اون بالها سرش بیاد راسـت راسـت واسـه 

ن گ کنه. تو محل می و میر چرخه و زندگیش خودش می
سوزی و مردن آقـاش  این آتیشاگه ثابت شه زری باعث 

خاطر حالشه یا واسه  دونم به کنن. نمی شده اعدامش می
شـه  دن و نمـی ها اما اجازه مالقات هم نمی خاطر پلیس
وقت نفهمیدم برا چی اون شب دیر اومـد و  دیدش. هیچ
یعنی اصـًال بـرام مهـم نیسـت چـون زری رو   کجا بود،

م زری ا ش و بهــش اعتمــاد دارم. مطمــئنا شناســم مــی
حـرفش را اصـالح [ذاشـت.  وقت پاش رو کـج نمـی هیچ
ذاره. اون همه فکـر  ذاشت؟ نمی گم نمی چرا می ]کند می

یه پولی جور کنه که نذاره که بتونه  و ذکرش کار بود و این
ش اومد، سـر عطـی هـم  هایی که سر اون و ننه بدبختی
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تـر از همـه  شه یکی بدبخت بیاد. اما حاال عطی داره می
اش هـکه دوباره بتونه با پا گن امید این ها میها. دکتر اون

گفت عطی چشم و چـراغ  همیشه میراه بره خیلی کمه. 
دونـه زور براش یه  ش پیش خودمون. بها آوردمس.  خونه

جور کردم که سـختش نباشـه.  ها از این صندلی چرخی
ن همه زورم رو واسه جفتشون میزنم. رفیـق واسـه همـی

مـون  یم، همـهاها مایین این پایین روزهاست دیگه. ما که
هــا تــو مــا  و چشــیدیم، امــا زری ایـنر ی بــدبختی مـزه

ش کـه پـای  تر بودن. ننـه ها هم از همه بدبخت بدبخت
کـاش ... دار قالی جون داد خودش هم که داره پـای دارِ 

دن، اعدامش نکنن، کـاش الاقـل عطـی  هر حکمی می
شــه. ز فرداهــاش بهتــر از زری و مادرشونحــال و رو

  کاش.... یا فاطمه زهرا خودت کمکشون کن.

ها در تاریکی  های چهار نفر، آن پس از پایان دیالوگ
ها مسـعود. همـه غـرق در  روند و پس از آن فرو می

  تاریکی. خاموشی.

  
  

  ٩٠زمستان  -تهران
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