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 من همسایۀ مردۀ طوطی

 گلستان ابراهیم

 

. بخوانم آواز خواستمی دلم چکنم،

 روزنامه خواستم خانه آمدم که اول

 کتاب خواستم آمد؛ حیفم اما بخوانم

 رادیو خواستم آمد؛ زورم بخوانم

 روشن صبح از رادیو دیدم بگیرم

 خواند،می یواش دارد خودش مانده

 دیدم کردم بلند را صدایش وقتی و
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. کردم خاموشش خواندمی مزخرف

 آواز خواهدمی دلم که دانستممی

  .بخوانم

 ابشر بطر یک دیدم گنجه سر رفتم

 باز را یخچال در رفتم. است مانده

 یک دارم، پنیر جور سه دیدم کردم

 چند و نداشت، ران که پخته مرغ

 بیات، و خوردهچکش گوشت، تکه

 تخم پنج و زیتون، دانه کاسه یک

 بودم دودل. آبجو بطر شش و مرغ،
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 را خوراک اما آبجو یا بخورم شراب

 .بودن تصمیم و تردید کار. دانستممی

 تخم اجاق، روی گذاشتم را تاوه

 و شکستم کاسه یک در را ها مرغ

 رنده آنها روی سفید پنیر کمی

 دیگر تاوه یک زدم، را همه و کردم

 و اجاق دیگر شعله روی گذاشتم

 آن شد داغ تا انداختم روغن تویش

 تاوه، توی برگرداندم را مایه وقت

 که را اول تاوه کف کارد نوک با بعد

 کمی دادمی فلز داغی بوی حاال
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 و شد، دود فوری که مالیدم روغن

 یتو انداختم گوشت تکه دو فوری

 مزد هم را برقی کنبرشته نان و آن،

 اب و. گذاشتم رویش نان تکه دو و

 را مرغ تخم مایه های گوشه کارد

 جدا هلب از دیگر تاوه در بود بسته که

 هم به را مایه وسط کارد با و کردم

 و برداشتم را هانان و بست، که زدم

 هاکبیفتی و گذاشتم، دیگر روی از

 یخچال از رفتم و کردم رو و پشت را

 و آوردم هم را زیتون و مرغ
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 در را مرغتخم و میز، روی گذاشتم

 به نشستم و آوردم تاوه همان

 دبلن سوخته نان بوی بعد. خوردن

 دو و برداشتم را نان شدم بلند. شد

. تمنشس آمدم و گذاشتم دیگر بریده

. شراب نه و ریختم آبجو نه بعد

 به چرا خوشم که من دیدم چونکه

 .بیاورم فشار کبدم

 شام کردن آماده هایمیانه همان از

 چون خندیدن به کردم شروع

. بخوانم آواز خواهدمی دلم دیدممی
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 بعد خواندن، آواز به کردم بنا اول

 ،خندیدم بلند بعد گرفت، امخنده

 دبع و گرفت، امخنده راستی بعد

 آواز به کردم شروع راستی

 .خواندن

. دش بلند فریاد صدای دیدم وقت یک

 شنیده صداهای کار هایوسط همان

 در شدن باز انگار حتی و بودم،

 اما بودم شنیده هم را همسایه بالکن

 کی میان اینکه تا بودم نکرده توجه

 را بلند فریادهای کردن تازه نفس
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 کردم فکر. دادمی فحش که شنیدم

 این چون دهدمی فحش من به دارد

 همه به دهدمی فحش کس هر روزها

 فحش از هیچکس چند هر دهدمی

 گوش فحش به و احمق، اال رنجدنمی

 .فحش دادن پس برای مگر دهدنمی

  .بالکن در دم کنار رفتم شدم بلند

 که زیرجامه و پیراهن در بود مردی

 نبالک این روی فقط شناختمش،نمی

 سقف گاهی و را، هایشگلدان گاهی

  .بودم دیده را طوطیش
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 خجالت مردم: »زد فریاد مرد

 «!کشننمی

 آواز به. است من به رویش دیدم

 شده، خبر چه شده، چطور: »پرسیدم

 «قربان؟

 «کردی؟ مسخره: »زد فریاد

 هم کار و بشوم، روشن آنکه برای

 ساده و بریدم را آواز شود، تمام

 چه خوام،می عذر خیلی: »پرسیدم

 «مگر؟ شده
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: زد فریاد بیشتری خشم با مرد

. نبکنی حیا چیزیه، خوب هم قباحت»

 در رویی و چشمبی و پررویی آب

 «.اومده

. زنب حرفتو شده؟ چی خوب: »گفتم

 «.خوابیدن مردم شبینصف

 شبی؟نصف: »برید را حرفم هوار با

 شب دونیمی چی تو دبنگ مردکه

  «چیه؟
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 و یستب ساعت. خودتی دبنگ: »گفتم

 «چهار

 شروع و!« الت مردکه: »زد داد

 من به دادن بد بد هایفحش به کرد

 د،بو نشده یازده که ساعت، این به و

 با فریادش و ها،ساعت همه به و

  .بود شده درهم طوطیش هایجیغ

 برایم. کردن نگاهش به ایستادم

  .بود دیدنی
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 بعد. دادمی فحش ریز یک داشت مرد

 و بخوابد خواهدمی گویدمی فهمیدم

 مثل درست. خوانممی آواز دارم من

 خواهممی کنم شکایت من اینکه

 اما. خوابدمی دارد او و بخوانم آواز

 همینجور اینکه و من، نزدن حرف

 کرده آتیشش کنممی نگاهش دارم

 شاگردش با کوچه سر دکاندار. بود

 در بودند آمده دیگر آدم سه دو و

  .تماشا به روپیاده
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 که امید این به تو رفتممی داشتم

 ویت از یکی اما بیاید بند هایشفحش

 آن از بست، شیشکی خیابان

 و کند،می بد صدای که هاشیشکی

 و« .عشقه را مرد سبیل: »گفت یکی

 کنمبال روی افتاد گلدان یک ناگهان

 من برای را آن امهمسایه. ترکید و

 .بود کرده پرت

 «.بیا یواش: »گفتم

 .داد بد فحش
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 .گرفت امخنده من

 و برداشت دیگر گلدان یک شد خم

 مردم که کردمی پرت را آن داشت

 آواز به من. کشیدند هو پایین از

 بیا، یواش بیا، یواش: »خواندم

 کنار گلدان مسیر از و «یواش،یواش

 ممرد. شکست و افتاد گلدان. رفتم

 .کشیدند هو

 جیغ طوطیش. زد نعره امهمسایه

 .کشید
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 باال طبقه هایهمسایه از تا چند حاال

 ساختمان هایهمسایه از تا چند و

 کرده باز را هایشانپنجره روبرو

 آمده هایشانبالکن روی یا بودند

 .کنند تماشا تا بودند

 جان، آقا خب: »گفتم نرم، باز من،

. یگهد بسه گیریمعرکه. دیگه بسه

 شب. برین بفرمایین. بخیر شب

 «.بخیر

 نداشت را خودش اختیار حتما همسایه

 یهایفحش فریاد با دیگر حاال چون



15 
 

 سخنرانی یک به که دادمی

 .تداش شباهت بیشتر کالبدشناسی

 «!مرد دیگه، بسه: »گفتم

 دارن انگار: »گفت پایین از یک

: پرید زبانم از.« کشنمی را تخمش

 «.باشد داشته تخم اگر»

 هم من. کرد شروع تازه همسایه که

 من و زدمی داد او. کردم شروع

 که این آخر. خواندممی آواز

 لجش او بودم ساکت من شد،نمی
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 لجش کردممی خنده گرفت،می

 دمکر بنا. بگیرد خوب. گرفتمی

 به و رقصیدن والس پای با بالکن در

 هرچه: »خواندن چهارم سه ضرب

 داد بده، فحش... خوادمی دلت

 سوم گلدان مسیر از نرم و...« بزن

 در که گلدان و. کشیدم کنار

 به شتربی زور بیشتر، جوش از پرتابش

 گذشت بالکن روی از بود رفته کار

 مردم صدای که روپیاده میان رفت و

 .آمد در
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. آیدمی دارد هوا در دیدم وقت یک

 قفس .بود دارسرنشین بار این سفینه

 هب خورد و رسید قفس. طوطی با بود

 رفط برگشت و شد یله و بالکن لبه

 کف به خورد رفت و پایین، هوا،

 سپلی سوت با طوطی جیغ. خیابان

 را روپیاده شدم خم من. شد درهم

 همسایه که شنیدممی و کنم، نگاه

 کرد،می وایوای و کشیدمی عربده

 ازب و زد را ساختمان در پلیس دیدم و

 .اتاق توی رفتم. تو آمد و کرد
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 بوی و دود از بود شده پر اتاق توی

 سیم رفتم. سوخته نان تند

 کشیدم برق از را کنبرشتهنان

 که بود شده ذغال هانان. بیرون

 در به کسی. زد دستشان شدنمی

 را ما. بود پلیس. کوفتمی راهرو

 .کالنتری بردند

 من. آمد خواب لباس همان با همسایه

 تا پوشیدم راه توی و برداشتم را کتم

 نفسنفس مرد. تاکسی به رسیدیم
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 شده خسته اما گفتمی بد و زدمی

 .نبود دور کالنتری. بود

 بازجوئی من از اول کالنتری در

 افسر. گفتم را راستش من. کردند

 ام میان گذشته در بداند خواستمی

. هیچ: »گفتم من. است گذشته چه

 هن و شناسممی نه من را آقا این اصالً

 «.سهمسایه. امدیده

 موقع بود، زده جوش همسایه که بس

 تاقا به بودند برده را او من بازجویی

 دارم شکایتی او از پرسید افسر. دیگر
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 نه را او اصالً من نه، گفتم من و

 .است همسایه. شناسممی نه و امدیده

 .همین

 فحش شما به اینکه: »گفت افسر

 «.داده

 «نمیده؟ کی: »گفتم

 «.داشته ضرب قصد: »گفت

 «کرده؟ پرت را هاشگلدون: »گفتم

 پرت را هاشگلدون آره،: »گفت

 «.کرده
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 خودش هایگلدون خوب،: »گفتم

 «.کرده پرت را

 شما به اگر: »گفت زد نیشخند

 «بودن؟ خورده

 تنبلی از شدمی اونوقت: »گفتم

 به کرده پرت هم را طوطیش. خودم

 «.من

 :گفت بود آورده را ما که پاسبانی

 «.قفس با سروان، جناب»
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 و خندید هم پاسبان و خندید افسر

 «.مرد طوطیه سرکار اما: »گفت بعد

 .آوردند را همسایه بعد

 کرده تمام را کار اینکه برای افسر

 آقا، ،خوب: »گفت بینیخوش با باشد

 «.نداره شکایت شما از آقا این

 و ترکید و برید را حرفش مرد که

 االح که خوبه نداره؟ شکایت: »گفت

! دارهن شکایت. باشه داشته هم شکایت

 سرکار. بود مونده کم یکیش همین
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 گین؟می چی دارین دونینمی شما

 و «شدین؟ طرف کی با دونینمی

 ساکت سؤال دنبال به تأکید، برای

 ،بدونین شاید: »گفت وقت آن. شد

 ماش وظیفه. بدونین شما باید البته

 ماش. دارین خبر شما البد. دونستنه

 شما روی و.« دونمنمی من دونین،می

 نفسنفس و گذاشت،می فشار من و

 .شد ساکت و زدمی

. گرفت هیچ به را هااین همۀ افسر

 مرد جوش تا شاید کرد، صبر کمی
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 خوابید که مرد جوش اما. بخوابد

 آهسته اشچهره اول. شد شروع تازه

 شد، دارغصه هایشچشم. رفت هم در

 روی نشست و داد، تکان سر بار چند

 تعدی، زور ظلم،: »گفت و صندلی

 افی،انصبی قلتشنی، قلدری، اجحاف،

 صدایش هی و...« خرجی خاصه

 خطابش و شدمی ترسست

 اج از ناگهان اینکه تا تر،خصوصی

 عزیز من، جان آقا» زد داد و جست

 .نمیشه وضع این. نشد رسم این من،
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 یاردانقلی این به کجاست؟ انصاف

 شاز داره؟ چیکار گه،می چی بگین

 یوۀم کو، حیثیت کو، شرف بپرسین

 بپرسین. دیگه یاال درخته؟ کدوم

 «.دیگه

 دانستمنمی چون بود برده ماتم من

 همهآن و تعدی، و ظلم کدام

 این ربط و. شمردمی که مترادف

 خودم با را زور و اجحاف و تعدی

 آواز فقط من دیدممی. دیدمنمی

 نصف از پیش هم آن بودم، خوانده
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 که دیدممی. خودم خانۀ توی شب

 بود، کرده قیام من آواز و ضدخنده

 هانداخت طوطی قفس و گلدان تا سه

 .طوطی طفلک بود،

 انپاسب گزارش: »پرسید مرد از افسر

 «...شما مگر چی؟

 ممظلو صدای با و برید را حرفش مرد

. نه من، عزیز نه. نه آقا، نه: »گفت

 خویش صورت روی دستی و.« نه

: فتگ گرفت؛ را پیشانیش و کشید

 این ندارم، کاری آقا این به من. نه»
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 برخ نداره، تقصیر. دنیاس شکار آقا

 هشمی بلند سحر کلۀ آقا این. نداره

 هم روز یه که اگر. کنهمی ورزش

 او روز هر عادت با من نشه بیدار

 میل دونممی خوب. شممی بیدار

 «.گیرهمی

 میاد. »گرفتمی باال صدایش و

 کشه،می فنر بالکن، در دم بیرون،

. دهمی هنگ. عمیق نفس ده،می فیه

 «.تموم ساعت یه
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 مگه: »پرسید من از کنانشماتت و

 گود میدونه؟چاله خونه

 افسر به کرد رو و «اس؟زورخونه

 نوبت شهمی اونوقت تو، میره بعد»

 بلند حموم وان تو آب صدای. حموم

 مگه: »پرسید هوا از و. میشه

 ی،بخور تکون بلولی، انقد مجبوری

 افسر به کرد رو و «کنی؟ عرق که

 ساعت یه تا آب تو رفت که بعد»

 ترق بعد. چلوپ و چلپ آب، صدای

 آقا دیگه؟ شده چی. تروق و
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 صدای. بخوره ناشتا خوادمی

 وب مرغ،تخم بو گیری،پرتقالآب

 یندارچ بو پخته، بلغور بو کاکائو،

 رخس خوک گوشت زنجبیل، بو میاد،

 از همگ سرطان دیگه؟ بگم چی شده،

 میاد؟ چی

 که خورنمی ناشتایی داران ایشون

 که ظهر. بیرون خونه از میرم بنده

 ناب ساختمون تمام ناهار، از بعد میام،

 خبر داره رادیو لرزیدن، به کرده

 حیف. میزنه صفحه آقا اما میده
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 یا موسیقی، اسم حیف موسیقی،

 وازآ ایرونی یا تیز و عر با فرنگیه

 این مرده، ساله بوق زنک خود. قمر

 قرقره هی را صداش داره هنوز

 صدای یا قمره صدای یا. کنهمی

 را دلکش صدای خدا به را تو. دلکش

 گنوی نشد بار یه صدا؟ گفت میشه

 بار هی باشه، جیلی نشد بار یه. بذاره

. ..کاپور راج یا شاپوری، بانو نشد

 یا... دلکش شهمه قمر، شهمه

! سمفونی چی هر پدر بر ای. سمفونی
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 به داری چکار ایروونی تو آخه

.« یادم شونرفیقه بعد. هیچ سمفونی؟

 قضاوتی و وصف تا خواستم من

 را حرف است نکرده ژاله درباره

 من، آقای آخه: »گفتم کنم عوض

 کردن، ورزش داره؟ گناه مگر آواز

 در خوردن صبحانه کردن، حموم

 «؟ قانون کدوم در مذهب، کدوم

 تا باشید باید: »ترکید ناگهان

. کنندمی افتضاحی چه بشنوید

 فکر! حیوون خالص! محض حیوون
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 بدش آقا این. کننمی مس نکنین

 «!شدن مس از میاد

 را درها اول دانستممی که من

 مکشیمی را هاپرده حتی و بندیممی

 لخت باید اتاق گویدمی ژاله چون

 همسایه گذاشتم اول نباشد،

 بعد اما بگوید را خودش تصورهای

 من عقاید شمردن به کار دیدم که

 دیوار به گوشی البد که رسید

 و حرفش میان پریدم چسبانده،می

 طرف پرید و!« هه توهین؟: »گفتم
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 کیفی دارد افسر دیدممی من و من،

 رسیده جالب جای به کار که کندمی

: شنیدممی را مرد داد و است،

 نمیذاره حتی!  محض حیوان! حیوان»

 تلخ بعد رختخواب تو بیاد اول زن

 شرم ذره یک این از را زن. بشه

 زهرمار هر یا عشوه، یا دروغی،

 بیذارین را اسمش که ایدیگه

 وادارش روز هر. کرده محروم

 بندازه هم را تکه آخرین که کنهمی

 «.رختخواب تو بیاد بعد و کنار
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 «!دیگه شو خفه: »زدم داد

 هم را زنک اسم هم تازگی: »زد فریاد

 کفتر میزنه صداش کرده عوض

 «خانم نرگس کالغ

 شو خفه گممی بهت: »زدم داد

 «!دیگه

 حیوون! محض حیوون: »زد فریاد

 کنهمی پر رو دنیا صداهاشون! محض

 هم را تخت جیرجیر تحمل آقا اما

 از ترف پیش هفته چهارشنبه. نداشت
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 روغندون کوچه سر سازیدوچرخه

 چوب درزهای الی آورد گرفت

 «چکوند روغن تخت

 «مگه؟ چیه این: »گفتم افسر به

 «! جمع حواس قربان په: »گفت افسر

 تو مردکه: »گفتم مرد به کردم رو

 جاسوسی منی؟ فضول یا منی همسایه

 ساعت سه دو: »گفتمی مرد و «منی؟

 نای. میکنن حموم میشن، بلند بعد

 ن؟میشی ملتفت. میکنه حموم باز آقا

 حموم باز بود؛ کرده حموم صبح
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. میکنه حموم هم صبح فردا. میکنه

 هم باز. میاد مهمون براشون اونوقت

 زدن، حرف یا تیز، و عر باز. موزیک

 سر از پرت و چرت از زدن حرف

 اصال آدم که هاییحرف سیری،

 مه با اینکه یا. نمیبره در سر ازشون

 «کوچه میرن

 ناقص فضولیتون وظیفه! بد چه: »گفتم

 «بشه فردا تا مونهمی

 کنار آمد. رفت لک تو. شد ساکت

 رس بعد. داد تکیه آن به افسر میز
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 هنگا من به نفرت به و برگرداند

 امخنده و بود رفته غیظم. کرد

 داهاص بپرسم خواستم می. گرفتمی

 شنیدهمی دقیق اینهمه جور چه را

 لرزید، لبش و رفت وا دیدم که است

 و ناقص: » گفت و نشست و وچرخید

. نیس فردایی. تفاوته بی کامل

 و. دش تنگ نفسش انگار و.« دیگه

 و «فردا؟ کدوم. »شکست صدایش

 هک همچنان ناگهان و. برید صدایش

 ستس پایش و زد، چرخی بود نشسته
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 که افتادمی داشت صندلی از و شد،

 .وارفت و داد تکیه میز به را خودش

 نگاش من و درماند، لحظه یک افسر

 که کنم چه دانستمنمی و کردممی

 بازی که شد مطمئن انگار نه، دیدم

 روی و شد بلند جا از و نیست، ادا و

 از را ام همسایه مرد سر تا شد خم میز

 مرد، و. کند بلند هایشدست روی

 صندلی دیگر طرف از و وارفت شل،

 پریدم که من نه و. افتاد و شد ول

 هم او که پاسبان نه و بگیرمش،
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 مرد .نرسیدیم وقت به بگیردش دوید

 حرکت از و زمین، روی افتاد

 هم میز روی دوات افسر ناگهانی

 و شکست زمین افتاد و سرید

 شدند پخش قرمز و آبی جوهرهای

 .مرد سر زیر افتادند راه و اتاق کف

 یخ کردیم جلسه محسن با را مرد

 و بود شده سفید رنگش. بود کرده

 را موهایش آبی و قرمز جوهرهای

 آنها نوک از و بودند کرده رنگ

 مالیده صورتش روی و چکیدندمی
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 بلندش و بود، شل مرد و بودند، شده

 و ماندنمی پایش روی کردیم که

 رفت وا نشاندیمش که صندلی روی

 و گرفتیمش که افتادمی باز داشت و

 پاسبان و بود هوا در جوهرها بوی

 االب کشیدن بود به تند نفس چند

 «!تریاک: »گفت ناگهان و کشید

 آره،» گفت و کشید بو افسر و

 خواباند سخت سیلی یک و.« تریاک

 جوهر انگشتانش که مرد، گوش در

 یله دیگر طرف یک از مرد سر و شد
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 رافس و.« جوهره بو» گفتم من و شد،

 رد خواباند دیگر سخت سیلی یک

 منگ، مرد، و مرد، دیگر گوش

 نزن،: »گفت سختی به کرد، باز چشم

 لیسی افسر و «.بمیرم کنین ولم نزن،

 گفت و زد او به دیگری سخت

 برسونیدش دارین یاالورش»

 «.مریضخونه

 را بغلش زیر خواست پاسبان اول

 بعد. شد فانوس مرد اما بگیرد

 داریم ورش هم کمک به خواستیم
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 د،شنمی و بودیم درآورده بازیگیج

 زیر رفتم است، خودم کار دیدم من

 انداختمش و کردم بلندش و اشتنه

 بیفت» گفتم پاسبان به و امشانه روی

 «.جلو

 کالنتری هایپله از مکافات به

: فتگ پاسبان به افسر. پایین آمدیم

 بهش مرتب باشه حواست اژدرنژاد»

 که من را سیلی ضربۀ و.« بزن سیلی

 که کردم، حس بودم او تنۀ بار زیر

 یچپ سر. بیفتم بارم با بود نزدیک
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 پایم گوشسه هایپله روی پلکان

 خودم اما خوردم لیز و کرد خالی چا

 ردم سر که نیفتم، که دیوار به زدم را

 مرسیدی بعد و. دیوار به خورد سخت

 داالن به رسیدیم کههمین و داالن به

 بود، شده تمام لیزخوردن خطر و

 هب زدن سیلی به کرد شروع پاسبان

 ره با مرد من، بار بینوای منگ مرد

 دلم من و کرد،می ناله سیلی

 تا دویدممی داشتم من. سوختمی

 سنگین بار آن با شدمی که آنجا
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 که برهنه زن یک حیاط توی. دوید

 به شکف و بود پوشیده تنکه یک فقط

 از هایشجوراب و داشت پا

 گردی و پایین، بود افتاده زانوهایش

 هوار و تو پرید در از بود برهنه

 فحش. کردمی گریه و. کشیدمی

 گریه و کشیدمی هوار و دادمی

 را دستش دو و دویدمی و کردمی

 ودب گذاشته اشسینه روی در ضرب

 را هایشپستان هادست کف با و

 مد. هاپله سوی دویدمی و پوشاندمی
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 زیر در دم پاسبان رسیدیم که در

 و سیاه هایسبیل با خودش کاله

 حیاط توی کشیدمی سرک پرپشت

 .خندیدمی و شاید ببیند، را زنک

: گفتم رفتیم بیرون که در از

 «.بزن صدا تاکسی یه اژدرزاده،»

 :زد داد و.« اژدرنژاد: »گفت پاسبان

 «!تاکسی»

 انداختم را مرد من رسید که تاکسی

 ویت پرید پاسبان و عقب تشک روی
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 و زد سیلی را او اول و مرد پهلوی

 هم من. کرد باز جا خودش برای بعد

 ستهنش راننده پهلوی جلو بودم پریده

 و ان،بیمارست برود بودم گفته و بودم

 انپاسب و. رفتمی تند کسی تا حاال

 .زد می سیلی را مرد

: گفتم و پشت به کردم رو من

 اما.« بکن باز را اشیخه سرکار»

 یگرید سیلی پاسبان. بود باز اشیقه

 پاسبان. نالید باز مرد که زد مرد به

 اجرای از که بود شناسیوظیفه
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 این کم دست. آمدمی خوشش دستور

 .دستور

 همهاین و خورده تریاک: »گفتم

 «!جیغ و فریاد

 «.االمصبا: »گفت پاسبان

 «خورده؟ تریاک: »گفت راننده

 «.ندارن ناموس: »گفت پاسبان

 تریاک که را هاییآدم: »گفت راننده

 «.گلوله دم گذاشت باید خورنمی
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 ندهج میگم، را جندهه: »گفت پاسبان

 «.را لخته

 .مرد به زد سیلی یک و

 ندهج که شناسیشیمی تو: »گفتم من

 «بود؟

 «شده؟ جنده: »گفت راننده

 کارچ لخت نبود جنده: »گفت پاسبان

 «... دیگه بود جنده کرد؟می

 یانم میشن لخت دیگه حاال» پرسیدم

 «کالنتری؟
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 خنده میان و. خنده زیر زد راننده

« !کالنتری میان میشن لخت» گفت

 .خندیدمی و

 ختس و سفت هایانگشت با پاسبان

 گرفته را همسایه مرد دهان طرف دو

 .دادمی تکان و فشردمی و بود

 .جاللیه برنشونمی میان: »گفت

 هرفت فصل یه انداختن، که خوب

 و رخت همۀ هم آخرش زننشون،می

 که هرچی و پول و کیف و لباس
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 نولشو بیرون میارن تنشون از دارن

 «.میرن در صاف و میکنن

 «.کننمی تفریح: »گفت راننده

 رد خواباند دیگری سیلی پاسبان

 .مرد گوش

 ون،بر تندتر. تند یخورده: »گفتم

 «.کنممی خواهش

 «.شمام چاکر: »گفت راننده

 «.ندارن ناموس: »گفت پاسبان
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 خیلی اژدری سرکار: »گفتم

 «.زنیمی

 «.اژدرنژاد: »گفت پاسبان

 بخش در. بیمارستان به رسیدیم

. بودند ما از جلوتر نفر دو مسمومین

. دش ما نوبت تا کردیم صبر داالن در

 تماموری پاسبان بشود ما نوبت تا و

 و در به من و. دادمی انجام را خود

 مردی به و دور، صداهای و دیوار،

 ادب هایشگونه سیلی هایضربه از که

 او من و بودمی همسایه و بود کرده
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 آن تا او و بودم ندیده شب آن تا را

 از و بود کرده مرا فضولی همیشه شب

 دست یا داشت، خبر من کارهای همه

 امخانه توی که کارهائی از کم

 فکر و کردم، می فکر کردممی

 ما هب نوبت آنکه از پیش آیا کردممی

 مرد؟ نخواهد او برسد

 به دیوار کوتاه، سقف دراز داالن در

 چراغ نور در سرد سربی رنگ

 الهس شش پنج دختر یک. بود دارموج

 پسر یک با مردهچرک نماز چادر در
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 نیمکت روی ساکت ساله، چهار سه

 دخو ما آمدن از تنها، بودند، نشسته

 زیر. بودند گرفته حرکتبی را

 از باز کامالً هایحدقه با اما چشمی

 یوقت. نشسته و ساکت رمیدند،می ما

 ردم گوش در سیلی یک باز پاسبان

 و گرفت را پسرک دست دخترک زد

 دخترک سوی را خودش پسرک

 نگاه روروبه به خیره و کشاند

 زیر زد یکباره پسر تا کردند،می

 خود به را پسرک سر دختر. گریه
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 و. کرد نگاه رو بهرو به و و فشرد

 مرد این کاش خواستمی دلم من

 ردیگ حتی من. بود نخورده تریاک

 یا قتو کشتن برای حتی توانستمنمی

 ای کنجکاوی با شکستن، را خاموشی

 پرسیده را احوالشان آنها از ترحم

 .باشم

 مرا همسایۀ شل هایشانه پاسبان

 به را او و زدمی قر و بود گرفته

 دزنمی سیلی دیگر اما زدمی دیوار

 ردیگ هایشدست کف گفتمی چون
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 همسایه مرد و. است کرده ورم

 انپاسب به خیره هابچه و بود حالبی

 .یدرس ما به نوبت تا. کردندمی نگاه

 گرفتم را همسایه پاهای من بار این

 را او و را، هایشبغل زیر پاسبان و

 در. اتاق توی کشاندیم خود میان

 اردستی مرد یک و زن پرستار دو اتاق

 سیگار دستیار. بودند پزشک

 :گفت دستیار. کشیدمی

 «بخوابونینش»
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 پرستارها از یکی.« خواباندیمش»

 .گفت

 «بخوابونینش»

: گفتم. بودیمش خوابانده

 «.بفرمایین»

 پخت تخت هایکفش که پرستار

 توی شده چپانده را او اشپاشنهبی

 مرد: »....گفتمی دادمی نشان زمین

 اینجا از...«. پاسبان پهلو رفت که

 هارشتی تقلید به را اشلهجه
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 کارسر گفت: »...گفت و برگرداند

 هک ندیدین را یکی پیش ساعت نیم

 ره و «رفت؟ می راه بنده بدون اینجا

 .خنده زیر زدن سه

 ار لوله داشت پزشک دستیار اکنون

. کردمی فرو همسایه مرد حلق توی

 سعی من و بودیم گرفته را او ما

 دارم نگه باز را مرد دهان کردممی

 مهایانگشت روی مرد دندان تیزی و

 فروتر را لوله دستیار و آوردمی درد

. کردمی تقال همسایه و راندمی
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 و.« هدیگ بسه المصب: »گفت پاسبان

 فرو کار که حالی در دستیار مرد

 :گفتمی کردمی تمام را لوله بردن

 اون یا طرفن این یا. ندارن وسط»

 جنباندمی سر و.« ندارن وسط. طرف

 اشتبرد را پایه روی لگن برگشت و

 و تخت پیش کشید چارپایه پا با و

 داندن تیزی. رویش گذاشت را لگن

. سوزاندمی را انگشتم استخوان مرد

 .شستشو به کردند شروع وقت آن
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 پرستار زن. کردمی تقال همسایه مرد

 گیریمی اگه: »گفت پاسبان به

 «.بگیر سفت

 ونبراش اینارو: »گفت دومی پرستار

 «.سازنمی حتماً

« .چیه سازنمی» گفت دستیار مرد

 هک خونابه از بود شده پر اکنون لوله

 .داشست حباب

 حتماً: »گفت دومی پرستار

 «.سازنمی
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. هچی سازنمی: »گفت اولی پرستار

 «.جورین این

 ای. ندارن وسط: »گفت دستیار مرد

 وسط. اونوری یا انوری این

 «.ندارن

 مملکتی هر: »گفت دومی پرستار

 «.داره بد و خوب

 «.بگیر سفت: »گفت اولی

 یا انوارقه رند مرد یا» گفت دستیار

 «.خرفت و خر
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 هم حشمتی دکتر: »پرسید دومی

 «؟ گیلونیه

 رتسفت را همسایه مرد پای پاسبان

 پوست مرد تیز دندانهای. گرفت

 اکنون که بود کنده را هایمانگشت

  .بود شده خونی

. هئیپهلوی بندر: »گفت دستیار

 «.چیپهلوی میگن خودشون

 امروز فهمیدین راسی: »گفت اولی

 «شد؟ چی
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 شد بلند ساعت زنگ راهرو توی از

 .میزد را شب نصف که

 افتخار، دکتر امروز: »گفت اولی

 بود رفته دواخونه، افتخار دکتر

 همیذار را ماشین. ماشینش با بیرون

 کاری یه بخره، چیز یه میره خودش

 عدب. کشهمی طول دقیقه ده یه داشته

 قالپاق و چراغ کنهمی نگاه میاد که

...» 

 «؟ چیه قالپاقاش: » پرسید دومی
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 «.ماشین قالپاق: »گفت پاسبان

 «.دیگه قالپاق: »گفت اولی

 چقدر. میاد هنوز: »گفت دستیار

 «!خورده

 خورده یه بابا آژدان،: »گفت اولی

 «.بگیر سفت

 چی اونوقت خوب،: »پرسید دومی

 «شد؟

 میاد که وقتی. آهان: »گفت اولی

 جفت دو هر و چراغ چهار هر بینهمی
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 قیقهد پنج فقط. ندزدیده را قالپاقاش

 هم ماشینش شیشۀ رو میبینه اونوقت

 .اخطاریه. بودن چسبونده ورقه یه

 .خنده زیر زد و.« ممنوع توقف

 که یعنی خوب،: »پرسید دومی

 «چی؟

 که وقتی و «نفهمیدی؟: »پرسید اولی

 تو هنکن: »گفت است نفهمیده فهمید

 را اشلهجه باز جااین از و «هم؟

 «خوری؟ ماهی کله: »...برگرداند
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 مه پاسبان. خندیدند سه هر آنوقت

 ماهی کله: »گفت لهجه با و خندید

 .خندیدند همه و.« خور

 «.اژدرزاده میزونی انگار: »گفتم

 همان با و.« اژدرنژاد» گفت پاسبان

 .خندید و. بود گفته لهجه

 گفت دستیار. شد تمام کار بعد

 کرد باز را راهرو در رفت و.« خوب»

 راهرو در اما«  ؟ کیه نوبت: »گفت و

 هنشست که بچه دو بجز نبود کسی
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 اهنگ با بود شده باز که در و بودند

 نگاه تو به کنجکاو و رمیده

 وت برگرداند سر دستیار. کردندمی

 «.ننشسه هنوز اینا: »گفت و

 تخت روی را مرد. بیرون آمدیم ما

 درآورده را کتم من و بودیم نشانده

 و بودم انداخته او شانۀ روی و بودم

 توی بودیم کرده را هایشدست بعد

 چند» :بود گفته دستیار و هاآستین

.« هنبر خوابش میخواد مواظب ساعتی

 جا همین مگه» بودم، پرسیده من و
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 دستیار مرد و «نمیدارین؟ نگهش

 یرجاگ کنمنمی گمون: »بود گفته

: ودب گفته دومی پرستار زن و.« بیاد

 .بیرون بودیم آمده ما و «پره پره»

 و امشانه روی بودم انداخته را مرد

 اکنون راهرو توی بودیمش آورده

 روی بار با بودم ایستاده راهرو در

 پائین به کرده کز که هابچه و دوشم

 .بودند. خیره دیوار

 «.دیگه ببریمش: »گفت پاسبان

 «.یمدار نگهش خوبه کمی یه: »گفتم
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 «.دیگه بریم: »گفت

 نگهش کمی که بهتره: »گفتم

 «.داریم

 کنار نیمکت روی گذاشتم را مرد و

 سفید، و رفته و منگ مرد،. هابچه

 «.بود خواب

 ورش میگم که من: »گفت پاسبان

 «.دیگه بریم داریم

 «.بیار تاکسی یه برو اول: »گفتم
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 تا در دم تا کنیم بلندش: »گفت

 «.نشیم معطل برسه تاکسی

 به مرد روی پیش پا سر نشستم

 هاسیلی از که کردم نگاه صورتش

 .نمودمی خونبی اما بود کرده ورم

 دس میرم من پس: »گفت پاسبان

 «.آب به برسونم

 ردو راهرو ته تا پایش صدای. رفت و

. بود سرد مرد هایدست. شدمی

 زیاد من برای هابچه گنگ هراس
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 را ردم و.« بریم شو بلند: »گفتم. بود

 دهش سنگین انگار. کشاندم شانه به

 هآورد که وقتی از ترسنگین بود،

 .افتادیم راه و. بودمش

 رصب رسیدیم که هاپله سر راهرو، ته

 بیاید دستشوئی از پاسبان کردم

 زا یکی. دیوار به دادم تکیه. بیرون

 آمد بیرون آمد اتاق از پرستارها

 هاپله از و گذشت من از و من طرف

 از اهبچه پیش. حیاط توی باال رفت

 روی نور بود مانده باز که در شکاف
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 رس دستیار مرد بعد. بود افتاده راهرو

 رفت و کرد نگاهی و آورد بیرون

 درازی قوطی راهرو. بست را در تو

 برق موج برش چهار هر که بود

 دو با بود، بستبن روروبه و داشت،

 .باال رفتم پله از. سکوت در بچه،

 مرد .بود حیاط در شبنیمه بعد بوی

 پاسبان. کرد ناله یواش امشانه روی

 اندرب. دربان اتاق دم رسیدیم. رسید

 «شد؟ بهتر خدا شکر: »گفت

 «بیدار؟ یا خوابه: »گفت پاسبان
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 «.بیار تاکسی یه: »گفتم من

. کرد ناله دوباره امشانه روری مرد

 دربان تنگ اتاق توی بردمش

 ترف پاسبان. تخت روی گذاشتمش

 .در دم بیرون آمدم من. تاکسی پی

 «تونه؟چکاره: »گفت دربان

 «.مههمسایه: »گفتم

 «این؟همخونه: »پرسید

 «.ایمهمسایه: »گفتم

 «بود؟ شده چطور: »پرسید
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 «.بود خورده تریاک: »گفتم

 «بود؟ آورده کجا از تریاک: »پرسید

 کجا از راستی پرسیدم خودم از

 چه من: »گفتم و بود آورده تریاک

 «.بپرس خودش از دونم،می

 ه،قاچاق تریاک میگن اونوخ: »گفت

 «.نمیاد گیر

 یک شدن روشن صدای باغ ته از

 راگ: »گفت دربان. رسید اتومبیل
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 هم را شما میگم باشه آمبوالنسی که

 «.کنه سوار

 «.ممنون: »گفتم

. اددمی بوشب بوی و بود پاکی شب

 و بود کوه باغ هایکاج پشت

 شهمه: »گفت دربان. صاف آسمان

 میومد طال رفتمی تریاک. کلکه

 تریاک تا میره طال روزا این حاال

 «.هروئین تازه. بیاد
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 فتگ راننده به دربان. بود آمبوالنس

 از رفتم من. کند پیاده راه سر را ما

 بود همسایه مرد تن که کتم جیب

 دربان به دادم و آوردم در تومان پنج

 ردم و بدهد، بهش آمد پاسبان گفتم

 آمدیم و دوشم روی انداختم را

 که شوم سوار خواستممی. بیرون

 هنکرد پیدا تاکسی. رسید پاسبان

 .رفتیم. شد سوار هم او بود،

 گیج اما کرد باز چشم مرد راه در

 راننده. بست چشم دوباره و بود،
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 پیاده خود راه سر را ما گفت

 پیاده کالنتری نزدیک را ما. کندمی

 .کرد

 درس میرم خودم من: »گفت پاسبان

 «.کنم می

 .(( خداحافظ)) :گفتم

 «.برکت خدا. هابچه چائی: »گفت

 تن که کتم جیب در کردم دست

 به. بود سخت. بود همسایه مرد
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 بکن دست خودت: »گفتم پاسبان

 «.آر در را کیفم

 و کرد، ناله مرد و درآورد، را کیف

 و او به دادم درآوردم پول من

 خیابان. رفت کرد اوخداحافظی

 تازۀ هایبرگ نسیم و بود خالی

 من پای صدای. زدمی هم به را چنار

 دشای بود، ایتازه صدای. پیچیدمی

 ارب یک مرد. بود آدم دو سنگینی از

 و لخت اشسنگینی اما خورد تکانی
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 به چیزی. نالید بار چند. بود وارفته

 :گفت که بود نمانده خانه دم

 «کجا؟ میریم داریم»

 «شدی؟ بهتر» گفتم

 «کجاس؟ اینجا: »پرسید

 «.رسیممی داریم: »گفتم

 «رسیم؟می کجا: »پرسید

 «.خونه رسیممی: »گفتم

 گذاشتمش «زمین بیذارم: »گفت 

 یجگ و بود گیج گرفتمش، و زمین،
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 ار چشمانش. داشتم نگاهش. رفتمی

 تا بردمش قدم سه دو. بود بسته

 دمدا اشتکیه. درخت یک به رسیدیم

 گرفته را هایششانه و درخت به

 .بودم

 «.بیشینم: »گفت

 «.بریم بهتره: »گفتم

 «.بیشینیم بیذار: »گفت

 «.خوریمی سرما: »گفتم

 «.دارم استفراغ: »گفت
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 «.باال بیار: »گفتم

 چیزی. نبود چیزی کرد چه هر اما

 از من: »گفت. باشد که بود نمانده

 «.میاد بدم دنیا

 «.بریم پاشو. نخوری سرما: »گفتم

 «.میاد بدم دنیا از من: »گفت

 «.بریم. شو پا حاال آره، آره،: »گفتم

 «کجا؟ بریم» گفت

 «.خونه بریم: »گفتم
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 من. میاد بدم مخونه از من: »گفت

 مخونه نمیدونم من. ندارم خونه

 «.کجاس

 «.دونممی من: »گفتم

 هک میدونم من. نمیدونی تو: »گفت

 «بدونی؟ تو

 و اشتنه زیر رفتم و ایستاندمش، وا

 راه و امشانه روی انداختمش باز

 ،کند مقاومتی توانستنمی. افتادم

. بود سنگین اما خواست اگرچه
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 و دبو امشانه روی. بود شده سنگین

 .رفتممی

 م؟بریمی کجا زمین، بیذارم: »گفت

 «شدی؟ پیدا کجا از تو

 پیدام تو نشدم، پیدا من: »گفتم

 «.کردی

 «.شناسمنمی را تو اصالً  من: »گفت

 «.شما قربان: »گفتم

 «.شناسمنمی من: »گفتم
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 که آدمی به چرا پس: »گفتم

 گلدون میدی، فحش شناسینمی

 «میندازی؟

 سخت و «منی؟ همسایۀ تو: »پرسید

 از-بود خورده تکانی و بود شده

 .من رفتن راه از نه خودش

 «.شمام مخلص: »گفتم

 «زمین بیذارم: »گفت

 .نگذاشتم محلش

 «.زمین بیذار منو یاال: »گفت
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 م،کنی گردش خورده یه حاال: »گفتم

 «.بخوریم هوا

 خوردگیِتریاک با که آنجا تا

 ویر افتاده رفتهِ حال از شدهِ شستشو

 داد، فرمان مؤکداً شودمی من کول

 «!زمین بیذار منو میگم: »گفت

 بهتر جوری این. زمین گذاشتمش

 وایستادم. کنم قانعش شدمی

 .روبرویش

 «.برو شو رد: »گفت
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 «.نمیرم: »گفتم

 چیچی من جون از: » گفت

 «میخوای؟

 «.نداری جون: »گفتم پوزخند با 

 « !برو میگم: »گفت

 و ،«؟باباته ارث مگر خیابان: »گفتم

 .زدم پوزخند باز

. نستتوانمی البته شود، بلند خواست

. بود کرده اشخسته هم زدن حرف

 .شد ترشل
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 «کشی؟می سیگار: »گفتم

 بود گفته اگر اما نداد جوابم

 من. نداشتم سیگار من. کشدمی

 وش بلند: »گفتم. کشمنمی سیگار

 قهر اونوقت رسیدیم وقتی. بریم

 «.بکن

 .بود شده سردم من. نگذاشت محلم

 «.خوریمی سرما: »گفتم

 ودش قانع تا ترسیدم. نگذاشت محلم

 دو قدم جا در کردم بنا بخورم، سرما

 به آخر. کرد نگاهم غیظ به. زدن
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 بکش، خجالت: »گفت. آمد زبان

 «.شبی نصفه

 برای دارم چرا؟ خجالت: »گفتم

 «.نشه سردم کنممی ورزش خودم

: دپرسی بعد. پائین انداخت را سرش

 «چنده؟ ساعت»

 زدممی درجا دو قدم به که همتنجور

 به عیرب: »گفتم ساعتم به کردم نگاه

 مخ و گذاشتم گشاد را پاهایم و.« دو

 راست پنجه روی چپ دست با شدم
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 روی راست دست با بعد و گذاشتم

 .کردم می تکرار و چپ، پنجه

 غیظش همه با.« دیگه بسه: »گفت

 شده نقدرآ دیگر غیظش یا بود، نگفته

 .بود

 «.نمکمی ورزش نشی بلند تا: »گفتم

 تا ،خوب و گفتم.« توانمنمی: »گفت

 «.نخوای وقتی

 ندیده نزدیک از من: »گفت

 «.بودمت
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 «هام؟حالت از یک کدام در: »گفتم

 زندگی من نمیذاری تو: »گفت

 «.کنم

 تو به کی من: »گفتم. وایستادم

 «داشتم؟ کاری

 «.نم رو ایافتاده بختک مثل: »گفت

 تا اصالً من آمرزیده پدر: »گفتم

 «.بودم ندیده را تو امشب

.« هدیگ دلیل یه خودش اینهم: »گفت

 تا هم من: »گفت. شد نرم کمی بعد
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 سر و.« بودم ندیده را تو امشب

 وت: »گفت. کرد ورانداز مرا برداشت

 :گفتم.« کنم زندگی من نمیذاری

 میخوای کارها این با هم تو حاال»

 «؟ کنم زندگی من که نگذاری

 تیح من نگذاشتی تو که حاال» گفت

 «.بکشم را خودم

 «بریم؟ خوایمی حاال خب: »گفتم
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 کی. کردم صب. بلند. نگفت چیزی

 یک خیابان پهنای از اتومبیل

 .شد رد دور چهارراه

 و سر بی خواسمی دلم من: »گفت

 آواز اومدی تو. بمیرم خواب تو صدا

 «.خواندی

 .نگفتم چیزی

 فکر نمیگی؟ چیزی چرا: »گفت

 میکنی فکر احمقم؟ من کنیمی

 «میشه؟ حسودیم
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 «.نه: »گفتم

 «.آره: »گفت

 «چی؟ حسودی: »گفتم

 «جوریم؟ چه تو برای من: »گفت

 «؟باشی جور چه میخواد دلت: »گفتم

 «.بدونم اینو میخواد دلم: »گفت

 شی بلند خوادمی دلم منم» گفتم

 مدل. نخوریم سرما خوادمی دلم. بریم

. کنی راحت بخوابی، برخی خوادمی

 «.کنم راحت برم منم
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 «شدی؟ خسته: »گفت

 «.شدی خسته تو: »گفتم

 ستهخ کنم فکر نمیذاری حتی: »گفت

 «!شدی

 هب فکرها چه. انددیوانه راستی مردم

 را وت فقط من: »گفتم. زندمی سرشان

 لب تا رفتی تو اما. بودم کرده کول

 «.گور

 اما .گفتممی رک اینهمه نباید شاید

 جلو رفتم. گریه زیر زد. بودم گفته
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 حالبی. ایستادم نکردم، کاری اما

 انهش و رفتم جلو. شد ترحالبی بود،

 کردم بلندش و دادم اشسینه زیر

 را پاهایش و امشانه روی انداختمش

 تقال. مبیفت راه که گرفتم بازویم میان

 .پائین بیاید کرد

 راه خواهدمی گفت. کردمی هقهق

 را شزیربغل و زمین گذاشتمش. بیاید

 .رفتمی بیمار و آهسته. گرفتم

. خواستمی اما برود توانستنمی

 خواستن ادای و خواستنمی هم شاید
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 خسته. توانستنمی اما. آوردمی در

 انداختمش و کندمش زمین از. شدم

 تنها او و. افتادم راه و امشانه روی

 تا کرد هقهق. کردمی هقهق

. خانه در رسیدیم تا. برد خوابش

 ادهافت روپیاده روی هاشکسته گلدان

 تند پاسبانی دور از دیدم. بودند

 باز را در من اما. ما طرف به آیدمی

 هاهپل سر. تو بودم رفته و بودم کرده

 بگذارمش خواستمی و شد بیدار

 کندی حوصلۀ نه دیدم من اما زمین،
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 زیادی زور خواهممی نه و دارم را

 خجالت و پدرش کله. بزند

 و ودب کرده غلطی بدبخت کشیدنش،

 از خوشحالیش ته در هم شاید

 ماندن، زنده از بود تربدحال نمردن،

 اشهمه که اینجوری ماندن زنده

 حسرت و بچسباند دیوار به گوش

 قالب در را زندگیش و بخورد مرا

. کند حبس من هایحرکت و صداها

 آورده اینجا تا را او که ما ولی

 .رویش هم پله چند این بودیم
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. ودنب بسته در. او خانه در دم رسیدیم

 روی گذاشتمش و تو بردمش

 هم نای. بفرما: »گفتم و تختخوابش

. بود برده خوابش دوباره.« خونه

 اشتنه زیر از را پتویش و لحاف

 و رویش کشیدم و بیرون کشیدم

 تنش که من کت همان با گذاشتم

 و نبود خواب هم شاید بخوابد بود

 رو از یا بگوید، نداشت چیزی چون

 زده خواب به را خودش بود، رفته

 رد رفتم. زدندمی را خانه زنگ. بود
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 نبود، در پشت کسی اما کردم باز را

 روی رفتم. میزد همچنان زنگ و

 دمدی و کردم نگاه پائین به بالکن

 زهرمار، اژدر همان - است پاسبان

 «؟ چیه: »گفتم. پور یا زاده

 پرونده کار. قربان چاکرم،: »زد داد

 «.کردیم درس را

 «.نخوابیده مردم: »گفتم

 محکم و آورد در را سوتش سگتخم

 را بالکن در. زدن سوت به کرد بنا
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 در را کلید در از و تو، آمدم. بستم

 تدس مرد سر رفتم برگشتم و آوردم

 درآوردم را کیفم کتم جیب از کردم

 قفل را در و بیرون رفتم آمدم و

 دادم هل در زیر از را کلید و کردم

 طوطی شکستۀ قفس در دم دیدم. تو

 قفس اگر. بودند گذاشته را مرده

 تماً ح بود نمرده طوطی و بود نشکسته

 قفس حاال اما بودند دزدیده را آن

 آن توی مرده طوطی با را شکسته

 در پشت بودند گذاشته بودند آورده
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 و باتقوا و امین که بس. مردک خانه

 .کاراندمالحظه

 را قفس. سوخت مرد برای دلم

. خودم خانه توی بردم و برداشتم

 چنگک از را قفس بالکن روی رفتم

 تا مچرخاند بار چند و گرفتم باالیش

 رها را آن وقت آن و برداشت دور

 زنانِچشمک اندازِچشم روی کردم

. شب شهر خوابیدهِ تاریکیِ توی

 .رفت اما. رفت کجا دانمنمی
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 و درآوردم را لباسم تو آمدم بعد

 وان توی رفتم لخت و شستم را دندانم

 کردم باز را آب و دوش زیر ایستادم

 رفتم بعد شستم، را خودم پاک و

 .خوابیدم

 
 ۳۱44 بهمن


