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ف دستگاه موزیك انداخت و دستگاه آھنگي را از سر گرفت كھ تمام شب پخش شده سھ تایي دور میز نشستھ كھ یك نفر ، سكھ اي در شكا

یكي از ما . قبل از اینكھ یادمان بیاید كجا ھستیم قبل از اینكھ جھت باد را بفھمیم ، اتفاق افتاد. بود ، فرصت نكردیم بھ بقیھ اش فكر كنیم 
بھ یك لیوان خورد و بعد با دو ) ا نمي دیدیم ، صدایش را مي شنیدیمما دست ر( كورمال كورمال دستش را بھ طرف پیشخوان درازكرد

آنوقت سھ تایي توي تاریكي دنبال ھم گشتیم و ھمدیگر را آنجا روي پیشخوان، در . دست رھا شده روي آن سطح سخت بي حركت ماند
  . بریم: مفصل ھاي سي انگشت تلمبار شده رویھم ، پیدا كردیم، یكي گفت

  
وقتي داشتیم از داالن مي گذشتیم، صداي موزیكي . ھنوز فرصتي براي گیج شدن پیدا نكرده بودیم. ار ھیچ اتفاقي نیفتاده باشدبلند شدیم انگ

در حالي كھ بھ . بویي شنیدیم شبیھ عطر زنھاي غمگیني كھ نشستھ بودند و انتظار مي كشیدند. را از نزدیك شنیدیم كھ دور ما چرخ مي زد 
قبل از اینكھ بوي تلخ دیگري مربوط بھ زني كھ در كنار در نشستھ بود، بھ استقبال مان بیاید ، خالء طوالني داالن را سمت در مي رفتیم ، 

  . ما داریم مي ریم: گفتم. در مقابلمان احساس كردیم
  

صداي قدمھایي را روي وقتي از جا بلند شد ، صداي غژ غژ تاب را شنیدم كھ انگار داشت بھ سمت باال مي رفت . زن ھیچ جوابي نداد
برگشتیم ، . تختھ ھاي شل حس كردیم و یكبار دیگر برگشتن زن را ، وقتي لولھ ھا بھ غژ غژ در آمدند و در پشت سر ما سفت بستھ شد

 رد از اونجا برین كنار مي خواھم با این: درست آنجا، پشت سر ما باد تند و تیزي صبحي ناپیدا در حال وزیدن بود و صدایي كھ مي گفت
  .ھنوز كھ پشت در ھستین: خودمان را عقب كشیدیم صدا دوباره گفت. شم
  

. نمي تونیم از اینجا بریم بیرون ، لك لك ھا چشمامونو در آوردن: فقط بعد از آن ، وقتي بھ ھر طرف چرخیدیم و صدا ھمھ جا بود گفتیم
شنیدم كھ توي تاریكي بھ زحمت بھ جلو خزید ، . یھ جدا كرد یكي از ما دستش را از دست بق. آنوقت صداي باز شدن چند در را شنیدیم 

ممكنھ تابوت باشن آنگھ گوشھ اي خزیده بود و حاال كنار : از میان تاریكي گفت. مردد بود و ھمین جور كھ بھ اشیاء دور برمان مي خورد 
زمین نرم و . بعد راه افتادیم بھ آنطرف .تشخیص بدممن از كوچیكي بلد بودم بوي لباسھاي انبار شده رو . صندوقن: ما نفس مي كشید ، گفت

تماس پوست كشیده و زنده اي را احسا س كردیم، اما دیگر دیوار طرف . ھموار بود ، مجل خاك كوبیده شده ،یك نفر دستش را دراز كرد 
بدن كسي ناگھان .  فكر میكنم خوابیده باشھ:آن یكي ، ھمان كھ از صندوقھا حرف زده بود ، گفت. این یھ زنھ: گفتیم. مقابل را احساس نكردیم

زیر دستھاي ما تكان خورد لرزید حس كردیم دارد فرار مي كند ، اما مثل این نبود كھ از دسترس ما خارج شود ، بلكھ بھ این مي ماند كھ 
اونجا : ندیم، صدایش را شنیدیم گفتبا اینھمھ، بعد از لحظھ اي ساكت، منقبض، تكیھ زده، شانھ بھ شانھ، باقي ما. اصال ازبین رفتھ باشد

  . مائیم: كیھ؟ بي آنكھ جم بخوریم جواب دادیم
  

. جابجا شدن در تخت و صداي خش خشي و حركت كورمال كورمال پاھایي كھ در آن تاریكي دنبال سر پایي ھا گشتند ، بھ گوش رسید
اینجا : گفت.  در حالي كھ ھنوز كامال از خواب بیدار نشده است آنوقت در خیال مجسم كردیم كھ زن نشستھ است و دارد ما را نگاه مي كند،

روزنامھ ھا گفتھ . صدا گفت كھ چیزھایي در این مورد شنیده است . نمي دونیم لك لك ھا چشمامونو در آوردن: چي كار مي كنین؟ گفتیم
یكي از آن مردھا ، بھ تقلید از . دن آبجو بوده اند  شش لك لك ، ھفت لك لك ھم آنجا بود در حال خور-بودند كھ سھ مرد توي حیاطي كھ پنج

اینطوري شد كھ پرنده ھا . بدیش این بود كھ این كار و یك ساعت طول داد: بعد گفت. لك لك ھا مثل آنھا شروع مي كند بھ آواز خواندن 
  .روي میز پریدن و چشمھاي اونھا رو در آوردن 

  
. اگھ مردم مي رفتند اونجا ، حتما لك لك ھا رو مي دیدن: گفتیم. چكس آن را باور نكرده بود گفت كھ روزنامھ اینطور گفتھ بودند ، اما ھی

وقتي چرخیدم، زن از حرف . اما زنھ لك لك ھا رو با خودش بھ یھ جاي دیگھ اي برده بود. رفتن ، روز بعد حیاط پر از آدم بود : زن گفت
در اطراف ما نزدیك بھ ما ، ھمیشھ یك دیوار بود یكي از ما . كافي بود تا بچرخیم و دیوار را پیدا كنیم. آنجا دوباره دیوار بود. زدن ایستاد 

حاال نمي دونم : دوباره حركت كور مال كورمال مرددش را روي زمین شنیدیم، داشت مي گفت. دستش را از دستھا ي ما جدا كرد دوباره 
. شنیدیم كھ نزدیك شد . یك نفر اینجا نزدیك ماست. از این طرف بیا: گفتم .فكر مي كنم داریم از یھ راه دیگھ مي ریم. صندوقھا كدوم طرفند
یك نفر اونجاست . دستات رو بھ اون طرف دراز كن: نار ما بلند شد و دوباره نفس گرمش بھ چھره ما خورد بھ او گفتیمحس كردیم كھ از ك
بایستي دستش را دراز كرده باشد ، بایستي تا جایي كھ نشاني داده بودیم حركت كرده باشد، چون لحظھ اي بعد، . كھ مارو مي شناسھ

صداي بي اعتنا و ساده پسر . پرسید  .خوبھ ، ازش بپرس ما رو مي شناسھ: بھ او گفتیم.  پسر بچھ استگمونم، یھ: برگشت تا بھ ما بگویید
بعد دوباره صداي یك . بلھ شما را مي شناسم، شما اون سھ مردي ھستین كھ لك لك ھا چشماشونو در آوردن: بچھ اي را شنیدیم كھ مي گفت

. باز داري با خودت حرف مي زني: سید پشت در بستھ اي قرار دارد، داشت مي گفتصداي زنانھ اي كھ بھ نظر مي ر. آدم بزرگ آمد 
سرو صداي لولھ ھا بھ . نھ مي دوني چیھ ، ھمون مردایي كھ لك لك ھا چشمھاشونو در آوردن دوباره اینجان: صداي بچھ گانھ بي اعتنا گفت

  . نمي دونم كجا زندگي مي كنن: پسرك گفت. ببر خونشوناونارو : بعد صداي زنانھ نزدیكتر از بار اول گفت . گوش مي رسید 
  

بعد با آھنگ . ھمھ عالم از شبي كھ لك لك ھا چشماشونو در آوردن، مي دونن كھ اونا كجا زندگي میكنن. بد خلقي نكن: صداي زنانھ گفت
اور كنھ، مي گن كھ این از خبرھاي جعلي موضوع اینھ كھ ھیچكس نخواستھ اینو ب: انگار خطابش بھ ما بود. دیگري بھ صحبتش ادامھ داد 

ولي اگھ اونا رو ببرم تو خیابان، ھیچكس حرفم : پسرك گفت. ھیچكس لك لك ھا را ندیده. روزنامھ ھاس واسھ اینكھ فروششان را باال ببرند 
  . جم نمي خوردیم، ساكت بودیم، تكیھ داده بھ دیوار، صدایش را مي شنیدیم. رو باور نمي كنھ
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صداي بچھ گانھ اي مداخلھ . رویھم رفتھ ھیچكس بھ حرف پسر بچھ ھا اھمیت نمي ده. اگھ این بخواد شما رو ببره، فرق مي كنھ: زن گفت
اگھ با اینا برم تو خیابون و بگم ھمون آدمھایي ھستن كھ لك لك ھا چشماشو نو در آوردن، بچھ ھا بھم سنگ مي زنن، ھمھ مي گن : كرد

یكي در گوش ما . رو مي خونم» تري و دزداي دریایي« بعدش ھم، حاال دارم . یك لحظھ سكوت بود. اده باشھمحال چنین چیزي اتفاق افت
« الاقل بھ ما بگو این ھفتھ براي . منم ازش خوشم مي آد: گفت .خودش را بھ سمت جایي كھ صدا بود كشید . من راضیش مي كنم: گفت
تنھا چیزي كھ دوست . واسم جالب نیست: ولي پسرك گفت» . مي كنھ اعتمادش رو جلب كنھداره تالش« : فكر كردیم. چھ اتفاقي افتاد» تري

. چیزي كھ برام جالب رنگھاشونھ. امروز یكشنبھ اس. این مال جمعھ بود : پسرك گفت. دچار مشكل شده» تري« : گفتیم. دارم رنگھاشونھ
  .این را با صدا ي سرد ، خالي از احساس و بي اعتنا گفت 

  
خیلي خوب ، بیاین یك دقیقھ استراحت : یكي گفت. انگار سھ روزه كھ گم شدیم و یك بار ھم خستگي در نكردیم: آن یك برگشت گفتیموقتي 

اما حتي حضور آفتاب ھم . نشستیم، خورشید نا پیداي بي رمق شروع كرد بھ گرم كردن شانھ ھاي ما . كنیم، ولي دستامون رو ول نكنیم
دیگر مفھوم فاصلھ، وقت و جھت را از دست داده بودیم، چند . ورش را آنجا، در ھر طرف احساس مي كردیمحض. برایمان جالب نبود

صداھا محو شدند و ما . اینا روزنامھ ھارو جدي گرفتن: یكي از صداھا گفت. لك لك ھا چشمھاي ما رو در آوردن: گفتیم. صدا رد شدند
  .، بھ امید اینكھ در عبور صداھا ودر آن تصاویر ، بو یا صدایي آشنا بگذردھمچنان بھ ھمان شكل نشستھ بودیم، شانھ بھ شانھ

  
بقیھ، بي حركت، با سر ھاي بلند كرده بھ . بیاین یھ دفعھ دیگھ بھ سمت دیوار بریم: آنوقت یكي گفت. آفتاب ھمچنان روي سر ما مي تابید

  .بسوزونھھنوز نھ، صبر كنیم الاقل آفتاب صورتمون رو : سوي روشنایي ناپیدا
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