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عظیم ھیجان ، پایکوبي و فریاد در پارک شھر رفتھ رفتھ بھ  موج
گروھي از مردم ھنوز زیر درختان نارون ایستاده  . خاموشي گرایید

دو کوچھ آن طرف تر ، مبھم و بي فروغ  نور آبي چراغ خیابان. بودند 
مردم سنگیني مي کرد؛ بعضي از  سکوتي خستھ بر. بر آنھا مي تابید 

چمن پارک زیر پاي  . افراد جماعت کم کم بھ درون تاریکي خزیدند
 .جمعیت لت و پار شده بود

" یأس را در درون خود . تمام شده است مي دانست کھ ھمھ چیز" مایک
شب نخوابیده است ، اما این  آنقدر خستھ بود کھ انگار چند. حس مي کرد

چشمھایش پایین  کالھش را تا روي. خستگي رؤیا گونھ و راحت بود 
آخرین  کشید و بھ راه افتاد، اما پیش از ترک پارک ، سرش را براي

 .نگاه برگرداند
شعلھ ي آتش را " مایک. "گیرانده بود و در ھوا نگھداشتھ بود یان جمعیت ، کسي روزنامۀ مچالھ شده اي رام

عجیب  برایش. پاھاي جسدي برھنھ و خاکستري کھ از درخت نارون آویزان بود مي پیچید مي دید کھ اطراف
مشتعل ، سر مردھایي را کھ بھ روزنامۀ  .بود کھ سیاھان وقتي مرده اند بھ رنگ خاکستري کبود در مي آیند

آنھا چشم از مرد بھ دار آویختھ . و بي حرکت را ، روشن مي کرد باال نگاه مي کردند ، مردھایي خاموش
 .برنمي داشتند

روشن کنارش  بھ طرف مردي کھ در سایھ ـ. از کسي کھ سعي داشت جسد را بسوزاند دلخور بود "مایک"
این کار ھیچ فایده اي ندارد«: ایستاده بود سر برگرداند و گفت   » 

 .مرد بي آن کھ جوابي بدھد دور شد
مچالھ شدۀ دیگري  اما بي درنگ روزنامھ. روزنامھ خاموش شد و پارک تقریباً  در تاریکي فرو رفت آتش

این کار ھیچ «: دیگري نزدیک شد و دوباره گفت  بھ مرد تماشا گر" مایک. "گیرانده شد و زیر پاھا شعلھ کشید
این کار ھیچ آزاري بھ اون نمي رسونھ. مرده ه اي نداره اون دیگھفاید » 

صرفھ  کلي تو ھزینۀ ایالت. کار خوبیھ «: گفت . نگاه از روزنامۀ مشتعل برنداشت  مرد دوم من مني کرد اما
دخالت کنھ جویي مي شھ از اون گذشتھ ، ھیچ وکیل ناکسي ھم نمي تونھ تو این کار  » 

" اما سوزوندن اون آخھ چھ فایده . ھیچ وکیل ناکسي نباید دخالت کنھ. منم ھمینو میگم«: بھ تأیید گفت " مایک
 «اي داره؟

مایک"» اما عیب چندوني ھم نداره«: ، کھ ھمچنان بھ شعلھ خیره ماند بود گفت مرد بھ آن منظره چشم  "
از ماجرا سر در نمي آورد. حس کرد دلش گرفتھ است . دوخت ت بھ خاطر بسپارد تا چیزي بود کھ مي خواس . 

 ذھنش مي گفت کھ واقعۀ. انگار خستگي دل آزار جالي صحنھ را کدر مي کرد بعداً  بتواند بازگویش کند، اما
نیم ساعت پیش ، کھ ھمراه  خیلي ھم عادي بود ،. وحشتناک ومھمي است ، اما چشمھا و احساسش موافق نبود 

و بھ کشیدن طناب کمکي بکند ، سینھ اش چنان  ابدبا جماعت زوزه مي کشید و تالش مي کرد فرصتي بی
 اکنون ھمھ چیز مرده بود ، ھمھ چیز غیر واقعي بود ؛ جمعیت انبوه. مي کند انباشتھ بود کھ فھمید دارد گریھ

" مایک. "بي حالت بود در روشنایي شعلھ ، چھره ھا مثل چوب. انگار از آدمک ھاي خشک درست شده بود 
سر انجام برگشت و از پارک بیرون رفت. کرد  بودن را در خودش ھم احساس مي این خشکي و غیر واقعي . 



بھ سرعت در امتداد . دور شد ، احساس تنھایي تلخي وجودش را فرا گرفت بھ محضي کھ از محدودۀ جماعت
خلوت و خالي بود و مثل  خیابان عریض ،. آرزو مي کرد کس دیگري نیز با او ھمراه بود . راه افتاد  خیابان

درخشان زیر پرتو چراغھاي برق تا پایین خیابان گسترده  دو خط پوالدین تراموا ،. پارک غیر واقعي مي نمود
تاریک مغازه ھا ، نور چراغ ھاي حباب دار نیمھ شب را باز مي تاباند بود ، و ویترین ھاي . 

عضالتش ھم  را با انگشتانش لمس کرد؛ جاي درد. جا گرفت " مایک"خفیف رفتھ رفتھ در سینۀ  دردي
. بستھ زندان خود او در صف جلو بود آنگاه بھ خاطر آورد کھ ھنگام یورش جماعت بھ در. دردناک شده بود 

مایک" صفي ھجوم آورنده از چھل مرد ،  در آن ھنگام درد را . را مثل کلھ قوچي بھ در زندان کوبیده بود "
ون ھم درد انگار کیفیت مالل آور تنھایي را داشتنکرده بود ، و حتي اکن چندان حس . 

امیدوار بود . طرف آن شتافت بھ" مایک. "کوچھ بعد، کلمۀ آبجو با نئون روشن باالي پیاده رو آویزان بود دو
امیدوار بود کساني آنجا باشند کھ در ماجراي . از بین ببرند  کساني آنجا باشند و با گفتگو ھاي خود سکوت را

نداشتند لینچ شرکت . 
با سیبیلي نازک و غمبار و حالتي چونان  مي فروش در میخانۀ کوچکش تنھا بود ، مردي ریز اندام، میان سال

 .موشي فرتوت ، دانا ، پریشان و ترسان
انگار داشتي تو خواب راه مي رفتي« : کھ داخل شد سري تکان داد و گفت "مایک" با تعجب " مایک " «

، مثل راه رفتن تو خواب ست ھمون چیزي رو گفتي کھ حس مي کنمدر«: براندازش کرد و گفت  . » 
 «.مي خواي یھ پیک برات بریزم»

تو ھم اونجا بودي؟.... انگار تشنمھ یھ آبجو مي خورم . نھ « . درنگ کرد  "مایک" مرد ریزاندام ، سر  « 
آخراي ماجرا« : موش وارش را دوباره تکان داد و گفت  یده بودنش و ھمھ چیز تموم شده بعد از اینکھ باال کش .

حاال جز شما  اما تا. باید تشنھ باشن، این بود کھ برگشتم و کرکرۀ مغازه رو کشیدم باال حساب کردم خیلیا. بود 
شاید اشتباه کردم. کسي نیومده » 

"  واسنبعضي ھاشون مي خ. دیگھ آروم شدن.. ھنوز خیلیاشون تو پارک اند. ً بیان  شایدم بعدا« : گفت " مایک
اما خوب این کارا چھ فایده اي داره؟. با روزنومھ بسوزوننش   » 

و سیبیل نازکش رو تاباند» اصالً  فایده اي نداره « : مي فروش ریز اندام گفت  . 
" داشتم از پا در میومدم. آخیش« : کمي نمک در آبجوش ریخت و جرعۀ بزرگي سرکشید و گفت " مایک .» 

از اول تا آخرش اونجا بودي ـ تا « . چشمھایش برق مي زد. ف او خم شد مي فروش روي پیشخان بار بھ طر
 « زندون و ھمھ اش؟

نمک تھ لیوان باال  دوباره جرعھ اي نوشید و بعد بھ درون آبجویش و بھ دانھ ھاي حباب کھ از ذرات "مایک"
کردم کھ طناب رو ، داخل زندان شدم و کمک  من جزو اولین نفرا. ھمھ اش « : مي آمد نگاه کرد و گفت 

وقتي وکالي ناکس وارد میدون مي شن کارو . قانون رو بھ دست بگیرن بعضي وقتا مردم خودشون باید. بکشن
کنن خراب مي .» 

بھ . اونا رو از ھر معرکھ اي نجات مي دن وکال. گل گفتي « : سر موش وار باال و پایین تکان خورد و گفت 
 «.گمونم سیاھھ واقعاً  گناھکار بود

یکي مي گفت حتي اعترافم کرده! معلومھ کھ بود » . » 
 .سر موش وار بار دیگر از روي پیشخان بار بھ او نزدیک شد

« . اونجا نموندم  شروع شد برادر ؟ ھمھ چیز تموم شده بود کھ من رسیدم ، بعدش ھم یھ دقھ بیشتر چطوري
" مایک"» .ست لبي تر کنھ اونجا باشمھا خوا برگشتم کرکره مغازه رو بکشم باال تا اگھ یکي از بر و بچھ

بھ جلو ھل داد تا دوباره پر شود لیوانش رو تا تھ سر کشید و آن را . 
من تو یھ دکھ روبروي زندون بودم کھ یکي اومد تو . یھ اتفاقایي مي افتھ  آره، البتھ ھمھ خبر داشتن کھ داره »

بودند و عده ي زیاد دیگھ  ي زیادي جمع شدهعده . گفت منتظر چي ھستین؟ اونوقت رفتیم اونطرف خیابون  و
بعد کالنتر اومد بیرون و نطق کرد، اما ما با . مي کشیدیم  ھمھ مون اونجا وایساده بودیم و داد. اي ھم اومدن

راه افتاد و  یکي از بچھ ھا با تفنگ کالیبر بیست و دو ، حاشیۀ خیابون. نطقشو کور کردیم  داد و بي دادمون



کالنتر خیال نداشت . کردیم و درھاشو شکستیم  بعدشم بھ زندون حملھ. یکي با تیر داغون کردچراغھا رو یکي 
نداشت یھ مشت آدم محترم رو بھ خاطر نجات یھ حیوون سیاه لت و پار  براش خوبیت. دست بھ کاري بزنھ 

 «کنھ
از اون گذشتھ انتخابات ھم داره نزدیک مي شھ« : مرد مي فروش گفت » 

ترشروع کرد بھ داد و فریاد کھ بچھ ھا زندوني اصلي رو بیارن ، تو رو خدا اون اصل کاري آخرش ، کالن »
 «رو بیارین ، تو سلول چھارمھ

اونا رو . ترسیده بودند زندوني ھاي دیگھ کلي. یھ جوري بود کھ آدم دلش مي سوخت« : آھستھ گفت" مایک "
رو ھیچ وقت ندیده بودمھایي  ھمچو قیافھ. از الي میلھ ھا مي تونستیم ببینیم  » 

زیاد ھم نمي « : براي خودش ریخت، آنرا سر کشید و گفت  مي فروش ھیجان زده لیوان ویسکي کوچکي را
مي  البتھ کھ. فرض کن سي روز تو زندون باشي و بعد یھ دستھ لینچ کننده بریزن تو . شھ سرزنششون کرد

 «ترسي نکنھ عوضي بگیرن
شق و رق . خالصھ، رفتیم بھ طرف سلول سیاھھ . مي سوخت  ود کھ آدم دلشیھ جوري ب. منم ھمنو مي گم  »

بعد یکي دیگھ  یکي از بچھ ھا انداختش زمین ولي بلند شد ،. چشمھاي بستھ مثل سیاه مست ھا ایستاده بود با
روي پیشخان باز خم " مایک"» سلول حسابي مالوندش، جوري کھ سیاھھ افتاد و سرش خورد بھ کف سیماني

البتھ این نظر منھ ، بھ گمونم ھمین « . شدۀ آن ضرب گرفت  و با انگشت سبابھ اش آرام روي چوب صیقلشد 
کشیدیم اصالً   اینکھ وقتي کمکش کردم لباساشو در بیاره ، تکون نخورد و وقتي ھم دارش براي. اونو کشت

ه بوددیگھ کلکش کند آره ، برادر ، بھ گمونم بعد از ضربھ نفر دومي. تکون نخورد  . » 
 «در ھر حال نتیجھ اش یکیھ »

یکي نیس. نھ » تقاصشو پس مي  باعث و بانیش خودش بود و حاال ھم باید. ھر کاري باید درست انجام بشھ  . 
آبي رنگ پاره شده بیرون آورد دستش را بھ جیب شلوارش برد و یک تکھ پارچۀ" مایک" » . داد  . 

 « این یھ تکھ از شلواریھ کھ پاش بود »
یھ « : گفت  تکان داد و" مایک"سرش را بھ طرف . مي فروش بھ جلو خم شد و پارچھ را بھ دقت وارسي کرد 

 «دالر مي خرمش
 «نھ بابا حرفشم نزن »

 « ! خیلي خب دو دالر براي نصفش »
مي خواي چھ کارش کني ؟« . با بد گماني نگاھش کرد " مایک " » 

یھ کارت کوچولو ھم زیرش  با سنجاق مي چسبونمش بھ دیوار ؛. گیالستو بده بھ من یھ آبجو مھمون من باش »
نگاه کنن بچھ ھایي کھ مي یان اینجا خوش دارن بھش. مي ذارم .» 

" . دو سکھ نقرۀ یک دالري از مي فروش گرفت با با چاقوي جیبي اش تکۀ پارچھ را بھ دو نیم کرد و" مایک
شناسم کھ کارتھاي قشنگي مي نویسھ کھ زیرش بچسبونم یکي رو مي« : قش گفت مرد ریزه ن .» 

خیال مي کني کالنتر کسي رو توقیف کنھ؟« : بعد محتاطانھ افزود » 
بچھ ھا کھ . خوابیده بود چرا براي خودش دردسر درست کنھ؟ امشب کلي راي تو اون جمعیت. گمون نکنم  »

یاره پایین و قال قضیھ رو مي کنھ ره و سیاھھ رو ميھمھ برن کالنتر مي یاد طنابو مي ب  . » 
دیگھ داره دیر . انگار اشتباه کردم کھ بچھ ھا مي یان لبي تر کنن « : مي فروش نگاھي بھ در انداخت و گفت 

 «.مي شھ
" خیلي خستھ م. منم دیگھ باید برم خونھ « : گفت " مایک  » 

من تو خیابون ھشتم . ه رو بکشم پایین و باھات راه بیافتماگھ طرفاي جنوب مي ري ، صبر کن کرکرۀ مغاز »
 « جنوبي زندگي مي کنم

درست از جلوي خونۀ ما رد  باید. من تو خیابون ششم جنوبي ھستم . دو کوچھ باالتر از خونۀ ما . عجب  »
عجیبھ کھ ھیچ وقت تو رو این حوالي ندیدم. بشي  .» 

بھ طرف در راه افتاد و  کاله و کتش را پوشید ،. ش را درآوردشست و پیش بند دراز" مایک"فروش لیوان  مي



لحظھ اي ھر دو مرد در پیاده رو ایستادند و بھ  . تابلو نئون قرمز رنگ و چراغ ھاي مغازه را خاموش کرد
باال  پاسباني در کوچۀ. صدایي از پارک شنیده نمي شد . شھر ساکت بود . کردند  پشت سر طرف پارک نگاه

انداخت زد و نور چراغ قوه اش را بھ درون ویترین ھاي مغازه ھا مي تر گشت مي . 
" مي بیني ؟ انگار ھیچ اتفاقي نیفتاده« : گفت " مایک » 

آره ، البد بر وبچھ ھا رفتن جاي دیگھ لبي تر کنن« ـ  » 
" منم ھمینو بھت گفتم«: گفت " مایک » 

اسم « : مي فروش گفت. تجاریپیچیدند  ز ناحیۀامتداد خیابان خالي پیش رفتند و بھ طرف جنوب ، بیرون ا در
اومدم فقط دو سالھ بھ این شھر. من ولشھ  . » 

من درست توي ھمین شھر بھ دنیا « : افزود  و سپس» عجیبھ ـ « : گفت. چیره شد" مایک"بار دیگر تنھایي بر 
 دومون تو این شھر بھ دنیاھر . زن دارم اما بچھ ندارم . زندگي مي کنم  اومدم ، تو ھمین خونھ اي کھ االنم

ھمھ ما رو مي شناسن. اومدیم  . » 
مغازه ھا خبري نبود و در دو سوي خیابان خانھ ھاي زیبایي با  دیگر از. چند کوچھ را پشت سر گذاشتند 

ھاي خیابان،  سایۀ بلند درخت ھا بر اثر نور چراغ. سرسبز و چمن ھاي یک دست دیده مي شد  باغچھ ھاي
ھمدیگر را مي بوییدند دو سگ ولگرد آھستھ مي گذشتند و. فتاده بودروي پیاده رو ا  . 

" نمي دونم چھ جور آدمي بود ـ سیاھھ رو مي گم« : بھ آرامي گفت " ولش » 
من ھمۀ روزنومھ . بوده روزنومھ ھا ھمھ نوشتھ بودن کھ آدم ناکسي« : از عمق تنھاییش جواب داد  "مایک"

وشتھ بودنھمھ شون ھمینو ن. ھا رو مي خونم  .» 
اما جاي تعجبھ من سیاه ھاي خیلي خوبي رو مي شناسم. منم مي خونمشون. آره  »  .» 

خب ، من ھم چند تا سیاه خوب مي شناختم« : سرش را گرداند و بھ اعتراض گفت "مایک" من با سیاه ھایي  . 
ـ ناکس اصالً  . ا بشيکھ دلت بخواد باش آشن کار کردم کھ از سفیدا ھیچ دست کمي ندارند ، از ھر سفیدي
 «. توشون نبود

راستش ، نمي شھ گفت چھ جور « : سپس گفت . ریزه نقش را لحظھ اي ساکت کرد" ولشِ "تلخي کالمش 
 «آدمي بود ؟

ھایي کھ روي ھم فشرده بود و  نھ ، نمي شھ گفت ـ ھمین طور شق و رق وایساده بود ، با دھان بستھ و چشم »
بھ نظر من بیرونش کھ آوردیم دیگھ . از بچھ ھا مالوندش  اونوقت یکي. ن بود دستایي کھ از دو طرف آویزا

 « .مرده بود
" خیلي پول باید صرف نگھ . تو این مسیر باغچھ ھاي قشنگي ھس « : قدمھایش را کند کرد و گفت " ولش

 « . داریشون بشھ
نزدیک شد کھ شانھ اش با بازوي او تماس پیدا کرد" مایک"آنقدر بھ  . 

نمي دونم چھ اثري رو آدم مي ذاره ـ بعدش ؟. ھیچ وقت تو لینچ نبودم  من »  » 
و قدمھایش را تند  سرش را پایین انداخت» ھیچ اثري رو آدم نمي ذاره« : از او کنار کشید و گفت  "مایک"

مایک" مي فروش ریزه نقش مجبور شد براي رسیدن بھ . کرد  ا چراغھاي خیابان کمتر و ھو. تاخت بردارد  "
" . تاریک تر و امن تر شده بود باعث مي شھ آدم یھ جور حالت لختي و خستگي پیدا « : ناگھان گفت " مایک

اما خستھ و خواب  جوري کھ انگار کار خوبي کرده ـ. ، در عین حال یھ جور رضایت ھم حس مي کنھ کنھ
گامھایش را آھستھ کرد» آلوده  . 

جلو " مایک" » . عیال منتظرم بیدار مونده . نجا زندگي مي کنم من ای. نگاه کن ، چراغ آشپزخونھ روشنھ  »
 . خانۀ کوچکش ایستاد

ویسکي خواستي ، بیا  ھروقت یھ گیالس آبجو یا یھ پیک« : ھم با بي قراري کنارش ایستاد و گفت  "ولش"
. جا دور شد و مثل موش پیري از آن» .تا مي کنم  من با دوستام خوب. مغازه تا نصفھ شب بازه . سراغ من 

شب بخیر« : داد زد " مایک" » 
نشستھ بود و خودش  زن الغر و بدخلقش کنار اجاق گاز روشن. اش را دور زد و از در پشت داخل شد  خانھ



آستانۀ در ایستاده بود گرداند کھ در" مایک"نگاه شکوه آلودش را بھ . را گرم مي کرد   . 
با یھ زن بودي ؟ با کدوم « : ند و با صداي خشني گفتما" مایک"آنگاه چشمھایش گشاد شد و روي صورت 

 «یکیشون بودي؟
" خودتو خیلي با ھوش مي دوني آره؟ آدم باھوشي ھستي مگھ نھ ؟ چطور شده خیال مي کني « : خندید " مایک

 « من با یھ زن بودم؟
خیال مي کني نمي تونم از نگاھت بفھمم؟« : زن بھ تندي گفت » 

" مي توني . نقدر باھوشي و خیلي سرت مي شھ ، پس منم یک کلوم حرف نمي زنم اگھ تو ای« : گفت" مایک
 «منتظر روزنامۀ فردا صبح باشي

" تردیدي را کھ در چشمان قانع نشدۀ زن موج مي زد ، دید" مایک . 
قضیۀ سیاھھ بود؟ سیاھھ رو گرفتنش؟ ھمھ مي گفتن کھ مي گیرنش« : زن گفت  .» 

من ھیچي بھت نمي گم. و توشو در آر اگھ اینقدر باھوشي ، خودت تھ  »  .» 
آینۀ کوچکي بھ دیوار آویختھ بود. از درون آشپزخانھ بھ حمام رفت " مایک " کالھش را از سرش برداشت و  . 

درست ھمون چیزیھ کھ احساس مي کنم. حق با عیال بود  بھ خدا« : با خود اندیشید . بھ صورتش نگاه کرد  » 

 

 

 


