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آن ها را در جاکفشی پشت ش در اورد و بعد یبا پاها انی هایش رانگاه میکرد کت داخل رادر حالی که سراسیمه  ،چهارچوبباز کرد و بیرون از  را زن در

آن را روی اپن نه اسرش برداشت و موقع ورود به آشپزخ یاز رو را شالش ی رفتم نهاسمت آشپزخ به حالی که با عجلهبست.در  در گذاشت و در را

بیشتر باز کردو به  نش را کمیآب کرد.موقع خوردن آب چشما پر از ،و لیوانی که از روی کابینت برداشته بود رفت سمت سینک به ...مستقیمانداخت

ا کنار و لیوان نیمه پر ر.با دیدن ساعت از خوردن بقیه آب منصرف شد نگاه کند را باال آورد تا ساعت را ستشچندتا خط انداخت و د انی اشپیش

به ا کرد.شمرد و جد مقداری از آن راپول برداشت. کمی شیک داخل کابینت سوپ خوری از کردو از تویب را سرش!در کابینت باالی سینک گذاشت

التی ن حاهم در...ماتش زده بود...نگاه کرد،پولی که داخل سوپ خوری میماند از پولی که برداشته بود خیلی کمتر به نظر میرسید پول های دو دستش

 باقی مانده در راه چاره فکر میکرد که چشمش به تنها النگوی کبه ی دکابینت باالی سرش بودن درش نش ایستاده بودو دستایپنجه پاها یکه رو

در جیب مانتو  را ...پولی که برداشته بودوردبیرون بیا افکار عمیقشاز  اهمین کافی بود تا زن ر خورد و م به ساق دستشااد...در کابینت آرتدستش اف

ای راحتی ای که گوشه هبه سمت مبل واز یخ برداشت  پر یظرف به همراهزیر سیگاری  و یکلیوان بزرگ  کبست و با عجله ی را در کابینت،اش گذاشت

.هوا رفته رفته تاریکتر میشد و از پنجره های بزرگ سالن نور قرمز رنگی به داخل می تابید و از روی چرم د،رفتسالن رو به روی تلویزیون بودن

ا چید و بعد دست هجلوی مبلکوچک و سیاه رنگ روی میزِ  را وسایلی که با خودش اورده بودزن ....مشکی روکش مبلها به داخل خانه منعکس میشد

 را نار کیفشک ک...جیب کوچهاون اورد و گذاشت کنار بقیه وسایلشیشه ودکای کالسیک بیر و یکبسته توتون کاپیتان بلک  کی و کرد توی کیفش

 ی آنکاغذی بیرون کشید و با رژ لب رو دستمال ک.یگذاشت کنار زیر سیگاری ش بودا جیب مانتو درایی که هو با پولبیرون آورد پول  کمیو  باز کرد

زن به رنگ صورتی رژ که در آن تاریکی میدرخشید خیره شد.دستمال کاغذی را روی ."بخدا ودکای پرتقالی نداشت فقط کالسیک مونده بود"نوشت:



زیر  را دستمال کاغذیسراسیمه  برگشت و ..نگاهش خیره به غروب بود که ناگهان چیزی به خاطرش رسیدسینه اش گرفت و کنار پنجره ایستاد

و پودر داخلشان را در کف دستش  ا نگرانی چندتا از انها را باز کرد،بکردنگاه  آنهابه  کمیورد...درا کپسولبسته  کو از جیبش ی گذاشت شیشه ودکا

 ز کرد... با راو بعد شیشه  ریخت

 

 اقات

 زانو در بغل اها از دور تنها صدایی بود که توی اتاق به گوش میرسید...زن روی تخت خواب پشت به کمد لباسهم بود...صدای ماشینااتاق ساکت و آر

نی او هیچ تک نگاه میکردن اپنجره به خیاب زن از دا روی زمین پخش بودنهاتاق بهم ریخته و نامرتب که همه وسایل در آن بود. نشسته

دری که قفلش شکسته شده بود به سمت  را آشفته سرش یحالت صدای لوالی در بلند شد.زن باخیابان...راه...خالصی...رفتن...نمیخورد...

متوقف  در گوشه از اتاق نگاهشکه بین راه  دوباره سرش را به سمت خیابان چرخاندزن برگشت.نجا نبود.آرامش دوباره به چهره آند.کسی ابرگرد

برداشت و با  اکنار زد و قاب عکس شکسته ر را اتاق رفت بالشت رم شد و چهار دست و پا به سمت دیگردن رو به پایین خشد.بعد از چند لحظه نگاه ک

گذاشت و رو به میز آرایشش  یرو را ، قاب عکسرا نبیند ناخیاب رکشید تا دیگ اعد از چند دقیقه بلند شدو پرده ر.بچشم دوخت آن نگاه نرمی به

هو دستش کای صورتش کشید.یه م روی کبودیاو آر را باال آورد دش خیره شد،دستشو بعد به چهره خو به عکس انداخت ینگاه روی آینه ایستاد.

به آینه نزدیکتر کرد  را با لمس کردن بیشتر هم میشد،صورتشخیلی درد داشت که  ش...کبودی زیر چشمو صورتش کمی در هم جمع شد دور کرد را

داخل آن را برداشت.رژها عین  رژ لب کی از چندباز کرد و ی رات که صورتش نزدیک آینه بود کشو ن حالاهم در...دبهتر ببین را تا کبودی زیر چشمش

کمی لبهایش را به ش کشید.یو به لبا ند و نزدیک صورتش کرداچرخ ان را و قسمت زیری برداشت را درش دنگاه کن رابدون اینکه رژ  هم بودند زن هم

جای زخم های روی لبش بیشتر از قبل میسوخت ولی زن به ان توجهی .هم مالید و از آینه به اطراف ان نگاه کرد که رژ بیرون نزده باشد

 شروع به کشیدن صورتش کرد و با بین گوش و گیجگاهش گذاشتو هایش راینه فاصله گرفت،دستآاز  کمیمرتب کرد  ه اش را.موهای ژولیدنمیکرد

 میاد.... ترژ لب صورتی به عزیزم چقدرلبخند خاصی زیر لب گفت:

 

 شهر

به میز کوبید و  را و به سمت میز رفت،لیوان به پنجره کرد داشت...پشت رای مرد آرامش عجیبیب اش ک و رنگیای بزرگ و کوچهشهر با اینهمه چراغ

 درتوتون  کمیبرداشت و  اوتون رشست و بسته تش نیزانوها یپر کرد.بعد رو را برداشت و لیوان را ن چندتا یخ ، شیشه نیمه پر ودکابعد از انداخت

و با گرفتنش  روشن کرد فندکش را،ودن رو فشار داد تا مرتب و فشرده شتوتو کمیرفته بود گ ااشت.با انگشت شستِ دستی که پیپ رمحفظه پیپ گذ

نه  شود وند تا پیپ نه خاموش ابا انگشت شستش پوش ابقیه دهانه پیپ ر،قسمت کوچک کروشن کرد.بجز ی اپک،پیپ ر ندچو زدن روی توتون 

سرش رو به  و شل کرد. درحالی که گردنش کشیده و کشیدپایین  آن رابا چند بار چپ و راست کردنش  گرفت و اش را سرد...گره کراوات مشکی

به شت و پشت پنجره رو بردا اانداخت....لیوان ر روی میز دنش بود در اورد وتا سینش باز کرد و زنجیر طالیی که به گر را عقب بود پیراهن سفیدش

هانه پیپ فاصله میداد و سمت مخالف از د را انگشت شستش کمیو با هر پکی که میزد  گرفته بود گوشه لبش انی شهر ایستاد،پیپ رامنظره چراغ

 بردباال می را ا پس دادن دود،لیوانصورتش رو جمع میکرد و همزمان ب

 

 بآ

رامش و رضایت خاصی موهای آب....آب...مرد با زمزمه کردن این واژه عاجزانه دنبال آب میگشت...زن توی اتاق پشت میز آرایش نشسته بود و با آ

نه از دستش روی زمین افتاد....با عجله بلند شد و سعی کرد با تکیه دادن ایدن صدای مرد، لبخندش محو شد و شنه میزد که با شناش ه اش رامش کرد

نه اتا بین ش را شد ، زن سرشظه به لحظه بلندتر می....صدای مرد لحدبسته نگه دار آن رااطراف چهارچوب و پشتش به در ،  ش به دیوارهیدست و پاها

به در  یضربه محکم هعدفکو داد زد :آب تو یخچال هست...صدای غرش عصبانیت مرد نزدیکتر شد و ی بست را شیاهش پایین اورد و چشمیها



گرفت و دوباره داد زد : توروخدا آروم باش...آب تو  را ن حالت قبلیاند و همابه در چسب را به جلو پرت شده بود زود خودش چند قدمیخورد...زن که 

طرف مدام صدای فریادهای خفه شوی مرد به گوش از آن  و  دیخچال هست...رفته رفته ضربه های بیشتر ولی با شدت کمتری به در میخوردن

 ......دفتر میشدنمیرسید...ضربه ها مثل صدای مرد کم کم ضعیفتر و ضعی

 

 پنجره

باز  هایش راعمیقی کشید،همراه با بازدم چشمبست و نفس  یش را، زن چشمان را سوزاندو کمی آ که باز کرد باد خنکی به صورتش خورد اپنجره ر

ه بود ولی چهره زن درست مثل ن ساعت از شب خلوت شدآ درن ا.خیابموج میزدو آرامش  صورتش شادی درکل روز را منتظر این لحظه بود..کرد..

یخچال بود پرش  درو با بطری آبی که  لیوان برداشت کنه رفت ، یام به سمت آشپزخا...برگشت و آره اندی بود که تازه از خواب بیدار شدنکسا

ش تکیه به ا لم داده بود و با انگشت شست و اشاره دستی که آرنجهروشن کرد....مرد روی یکی از مبل را اهچراغ آمد بیرون نه کهاکرد....از آشپزخ

 یصدای با.دتا صورتش رو به روی صورت مرد باشخم شد  کمیزن جلوی مرد ایستاد، یداد.گرفته بود و با فشار ماساژ م را دسته مبل داشت گیجگاهش

از دست زن  را د از چند لحظه لیوانعلیوان آب ایستاده بود نگاه کرد ، ب کش با ییو به زن که رو به رو برداشت را م گفت :عزیزم؟ مرد دستشاآر

که مشت کرده بود جلوی صورت مرد اورد و همزمان با باز کردن مشتش گفت:اینو الزم نداری؟ مرد  اش ررنفس سرکشید...زن دست دیگ کگرفت و ی

و نزدیک صورت زن نگه  باال اورد کمی را دستشبه صورت زن خیره شد. و بود نگاهی انداخت حرف التین اول اسم زننجیر طال و پالکش که به ز

صورتش  .د.یادش نبود که چرا این کار را با زنش کرده بود حتی یادش نبود کی این کار را کردهسید به صورت کبود شده زن دست بزن.انگار میترداشت

 :خودت میبندیش؟زیر لب پرسیدرا جمع کرد و 

 

 پیرمرد

یکی از باال کشید. آن راه میشد خیلی ظریف زد و تا جایی ک را گره کراواتشاهی به خودش انداخت.نگ ش کشید و توی آینهیاهپیرمرد دستی به ریش

و  پوشید را کتش.روی زمین انداختکتش دراورد و  از را .چوب لباسیش زدیاهاز بو کردنش به گردن و مچ دست پسو  برداشت را روی میزادکلن های 

که بلند کرد  را .سرشدای کتش بیرون بزنهاز زیر آستین کمیکشید تا  را ای پیراهنشهآستین اش .به عادت همیشگیآینه کنار رفت از جلوی

خودش را .پشت پنجره رفت و کمی منظره شهر را نگاه کرد.برگشت و کردو بو  آن ها را برداشت.رخی که روی مبل بود افتادچشمش به دسته گل س

به سمت اتاق خواب برگشت و بلند .ن مبلهای مشکی خبری نبود،همه جای خانه رنگ صورتی به چشم میخوردروی مبل انداخت.دیگر از آ

 ...گفت:عزیزم عجله کن داره دیرمون میشه

 

 یینپا

ش ندستا درگفت و با دسته گلی که  را ت راحت باشه خانومم...پیرمرد اینروزمه....خیال ...مگه میشه یادم بره؟مسیر هرکاجهپایین تر از اون درخت 

سکوت  کمیخره رسیدیم....بعد از یدی؟باالکوبید و گفت:د ه درختبه تن را وقتی که به درخت رسید دستشداشت.بود به سمت درخت قدم بر

 را یدیم...پیرمرد سراسیمه تر اطرافشادامه داد: عزیزم؟پس تو کجایی؟عزیزم بیا رس را نگاه کردو حرفش را ؟ اطرافشت:عزیزم چرا هیچی نمیگیگف

و مظلومانه و با خم کرد  را ورش پر بود از دسته گل سرخ...سرشدیگه،که د هایقبر قبر بین کافتاد...ی کاجخت پایینتر ازدر نگاه کرد که چشمش به

 ؟اینجایی گفت:عزیزم؟ بغض

 سکوت



گفته  به زن.بارها دکله اش پیدا ش ی عصبی لعنتی سر واینکه این بیمار از عادت داشت،همه چیز خوب بود،تا قبلسکوت مطلق...مرد به این سکوت 

نقدر نمیخورد که مست هیچوقت آکرد و مرد آرام شد. کا ریخته بود اثرود.یک ساعتی گذشت تا داروهایی که زن در قبول نمیکرد ولی او بود که نماند

زندگی  ،هرروز مرد آرام از جایش بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت..از اتاق بیرون نیامد و پنجره را باز نکرد و به مرد لبخند نزد آن روز زنشود.

از این ساعت که مرد آرام شده بود شروع میشد که با لبخند دوباره اسمش را به گردن مرد میبست و رژ لبی را که مرد خیلی دوست داشت برای زن 

خانه خیلی تاریکتر از چیزی که همیشه بود به نظرش میزد.مرد به اتاق نزدیکتر شد.یادش نمی امد یک ساعت پیش همینجا چه اتفاقی افتاده بود.

زن زانو زد و تن غرق در خونش را در آغوش گرفت.صورت مرد خیس اشک بود و از گلویش ناله سوزناکی خارج  میرسید.جلوتر رفت و نزدیک

تن زن را محکمتر در بغل گرفت و زن را بوسید،ولی لب های زن دیگر گرمای میشد.صورت زن را بین دستانش گرفت و آرام به آن نزدیک شد...

آن شب هم زن موهایش را شانه زده بود...آن شب هم لبهایش را به عشق مرد صورتی کرده بود....همان شبی که در اتاق شکست همیشگی را نداشت.

 و زن نتوانست با خوشحالی از اتاق بیرون بیاید و مرد را آرام ببیند....
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