
   »من گودن استریل هستم«

  »الهه تشکري«

 و با آمدن این فکر بال فاصله سیگاري روشن می کنم  .از میان گیاهان دنیا احساس می کنم من یک شلغمم

  . خوب به جهنم ..... تظاهر می کنم که  ،دودش را تو می دهم

هم ااگر بخوتان برسانم که من روزانه احساس بیهودگی می کنم و ضباید به عر ،دوستان عزیز و شریف بنده

از خودم گرفته تا اطرافیانم که مثل . خیلی رك و پوست کنده حرف بزنم حالم از همه چیز به هم می خورد 

  . مور و ملخ دور و برم را گرفته اند 

زیادي از لحاظ شخصیتی نرمال ،فقط کمی عصبی  تا حد. اسم من گون استریل هست با قد یک متر و هفتاد 

باز و بسته  ،کرده ام عبارت بوده از منگشتانی دراز که تنها کاري که من با این انگشتانبا ا ،پولي بی تا حد . 

کردن در و انداختن کلید توي قفل ها و قالب کردن انگشتان و کشیدن سیفون دست شویی ،بستن بند کفش 

ست که هیچ کاري اغلب بهترین قسمت هاي زندگی ام اوقاتی بوده ا. کلی چیز هاي بیهوده دیگر .... ها و اوه 

من خیلی وقت هست که . البته به بی معناایش . فقط و فقط نشسته ام و درباره زندگی فکر کرده ام  ،نکرده ام

به این نتیجه رسیده ام که این زندگی آدم را افسرده و نحیف می کند و درست مثل آب میوه گیري آبت را می 

اید به عرض شما برسانم که من در این دنیا یک مادر و ب. مکد و جز تفاله چیز دیگري بر جاي نمی گذارد 

خواهرم همیشه کفش . خواهر دارم که حوصله جفت شان راندارم و حتی خیلی وقت هست که اصال ندیدمشان 

ی می پوشد که پاشنه اش اندازه چوب زیر بغل هست و فرت و فرت راه می رود و یک دم دستور صادر می یها

یادم می آید یک بار که دوربین به دست داشتم ازش . ه بود ،بی اخالق و کثیف بود او از وقتی که بچ. کند 

آب نبات  ،هی زوبی:(فیلم می گرفتم ،در حالی که دوربین را زوم کرده بودم روي چهره اش ازش پرسیدم 

  )دوست داري ؟

  !)بچه قرتی ،آب نبات من تویی: (گفت

البته باید به . موقع بود که ارتباط بین ما شکراب شد  اناز همبا این حرفش دوربین را کنار گذاشتم و دقیقا 

. عرض برسانم که مادرم هم کم از خواهرم نمی آورد و مدام در مورد هر چیزي الکی زرت و زورت می کند 

. همیشه می نشیند روي مبل ،پاهاي چاقش را به سختی روي هم می گذارد و شروع می کند به نطق کردن 

این طوري . در بیارن  بديي چربی هاي اضافه ات روربهتره تو ب:(ن می شود به او می گویم وقتی جرو بحثما

باید لوله چربی رو بکنن تو بدنت و اون چربی هاي کوفتی رو از بدنت خارج !که پیش می ري سکته می کنی 

  )کنن و بعد بزاري شون توي یک ظرف و تماشاشون کنی تا یادت باشه که دیگه پرخوري نکنی



البته باید بگویم که وقتی دهانش را باز می کند و حرف می .گاهی صدایش مثل رنده روي اعصابم می رود 

زند،دندان هاي قرص و بی نقصش چشم آدم را می گیرد ،به حدي که به گمانم می تواند یک آچار فرانسه را 

گودن دهنت رو ببند :(ید می گو او همیشه در جواب این همه حرف من . با دندان هایش از وسط نصف کند 

  ) وگرنه آبکشت می کنم

از جفت شان جدا شده ام ،تا به حال یک نفرشان هم نبوده ،در این سال هاي اخیر که به خاطر تنفر از هر دو 

البته براي من آمدنشان درجه اهمیت ندارد و هیچ وقت   .که به خودش زحمت بدهد و حال من را بپرسد

پنج ضربه سریع و محکم . در همین فکر ها هستم که کسی به در می زند  . کنم نیامدنشان را سر زنش نمی 

  . و پر سرو صدا 

بعضی وقت ها که می فهمم او ضاع . من همیشه از روي صداي در زدن می فهمم که اوضاع از چه قرار است 

  . اما این بار نیمه بند بود . خراب است جواب نمی دهم ،مثل در زدن صاحب خانه 

. کسی نبود.  راه پله ها را نگاه کردم. دور و برم را نگاه کردم . و در را باز کردم اما پشت در کسی نبود  رفتم

تا خواستم . هیچ کس نبود.  دویدم و پنجره اتاق را باز کردم و پایین را نگاه کردم اما توي کوچه هم کسی نبود

رویش و بد جوري بی ریختش ودم صاف افتاده بود در را ببندم ،نامه اي را زیر پایم دیدم که رد کفش هاي خ

بیست و پنج  یشدیدم تو. بال فاصله آن را باز کردم .نامه را بر داشتم و با خودم آوردمش داخل . کرده بود 

آخر این همه پول را . در جا خشکم زد . بیست و پنج هزار دالر . باور کنید جدي می گویم . هزار دالر است 

برگه اي بود که نوشته بود  پول زیر همه این. زندگی نکبتی ام در دستم نگرفته بودم  حتی یک جا در این

. شما برنده بیست و پنج هزار دالر و همچنین یک سفر به جزایر هاوایی شده اید  ،آقاي گودن استریل عزیز:(

  ) آماده کنید مدت خودتان را براي یک سفر طوالنی

 اما درست نوشته. شده بود  باز  دهانم از شدت تعجب مثل یک سوراخ خیس. چندین بار دیگر نامه را خواندم 

  . نوشته بودن گودن استریل بزرگ  پایین  هم  اسم من را. بود  شده 

همان طور که کارم را می کردم به . دستانم شروع کرد به لرزیدن ،یک راست رفتم دست شویی و شاشیدم 

خودم را در آینه نگاه  ،و سیفون را کشیدم ،دست هایم را شستم بلند شدم. محتواي نامه هم فکر می کردم 

بال فاصله . و از شدت هیجان زبانم را گاز گرفتم و خون تف کردم روي زمین کردم ،به خودم چشمک زدم 

درش را باز کردم و حسابی به خودم رسیدم  .رفتم و یک بطري اسکاچ از توي گنجه دست چپ پایینی برداشتم

باران شدت گرفته بود و از آن جایی که سقف خانه نشتی . فتم تا پاي پنجره و آن را باز کردم قدم زنان ر. 

رفتم و یک کاسه گذاشتم درست وسط . چک ،چک،چک،چک صدا می کرد . داشت ،آب از سقف می چکید 



گون استریل من آقاي : (گفتم. شماره دالل شرط بندي را گرفتم . اتاق و یک راست آمدم و تلفن را بر داشتم 

  )هستم و اسم رمزم را گفتم

آقاي گودن شما قبال هم تماس گرفته بودین،به شما گفتم که دویست و هفتاد وشش  دالر به ما :(گفت 

  )بهتره که دیگه مزاحم نشی  . بدهکاري ، باید حسابت رو هر چه زودتر صاف کنی 

و همچنین یک سفر به جزایر هاوایی از طرف شما  به ناموس مادرم قسم که من بیست و پنج هزار دالر:(گفتم 

  )برنده شده ام  

مادر تو هم . همین مادرت به ما دویست وسی دالر بدهکاره . گودن بهتره جون مادرت رو قسم ندي : (گفت

  )مثل خودت پشتش زیگیل داره

  )ه شده امشما مثل احمق ها حرف می زنی ،به ناموس مادرم قسم که من از طرف شما برند: (داد زدم

  )نا موس مادرت؟مادر پتیاره تو ناموسش کجا بود ؟(

خوشم نمی یاد کسی پشت سر مادرم .بشین سر جات زنکه یه سلیطه و گرنه می زنم ناقصت می کنم : (گفتم

  )بد و بی راه بگه   

  )دنبال درد سر می گردي؟. ببین گودن ،نصف آدم هاي این شهر می دونن مادرت چی کاره س(

  ) آره ،دنبال در دسر می گردم برام می آري؟: (گفتم

  )فکر کنم تو دیگه باید تصمیم بگیري که آدم خوبی باشی گودن  :(صدایش را آرام کرد

  )کی به تو گفته که می تونی فکر کنی ؟: (پرسیدم

  )مجبور نیستم که دیگه صحبتم رو با تو ادامه بدم عزیزم   : (گفت

  )یگه چه گهیه ؟به من نگو عزیزم ،عزیزم د(

  )شما دل و جرعت داده خوب به مشروب ،آقاي گودن(

  )به شما هیچ ربطی نداره که من دل وجرعتم رو از کجا میارم(

پک زدم ،سرفه  ،روشنش کردم. نشستم و یک نصفه سیگار در جا سیگاري پیدا کردم . بعد تلفن را قطع کردم 

ولی مگر می شد ،آخر باید . خر روز دیگر هیچ کاري نکنم تصمیم گرفتم که تا آ. خودم فکر کردم  با. کردم 



همین طور که نشسته بودم و پاهایم . سر در می اوردم این پاکت خوشگل عزیز را چه کسی براي من فرستاده 

گفتم شاید شخصیتش کن فیکون . را روي میز عسلی پت و پهن کرده بودم ،یک باره یادم از آقاي مپ افتاد 

  . گوشی را بر داشتم و شماره اش را گرفتم . ري براي من کرده باشد شده و خواسته کا

  ) سالم آقاي مپ (

تمام خرت . ببین گودن قبل از اینکه اسرار کنی باید بگم که این ماه واقعا با هات شوخی ندارم . سالم گودن (

  )و پرت هاي زهوار در رفته ات رو می ندازم توي کوچه  

  )ببین اجاره خونه ات رو ولش کن حالت چطوره مپ ؟. پیاده شو با هم بریم . اجازه بده . اجازه بده آقاي مپ (

  )...شوخی رو بزاري کنار بهت که گفتم که این دفعه به هیچ وجه  رهبهت(

حالم از تو و این خونه . هم بی ارزش تره ه ببخشید که صحبت شما رو قطع می کنم ،ولی واقعا حرفاتون از گ(

ببین همین االن دارم بهت هشدار می دم که قبل از اینکه تو بخواي من . ه ات به هم می خوره زهوار در رفت

  )رو بیرون کنی ،این منم که  گورم رو گم می کنم ومی زنم به چاك  

  )تو که این قدر دهن پاره نبودي ؟  ،ببینم گودن تو چه مرگت شده(

ست که دارم با شما در مورد چی صحبت می هاسم حق با شماست ولی من کامال حو. آقاي مپ، آقاي مپ ( 

ببین عزیز، من دارم از این خونه می رم و می خوام بگم این همه . فقط یک چیزبگم و مرخص شم . کنم 

می خوام قصد عقب . کنم  مدت فقط مراعاتت رو کردم که دلت برام بسوزه ولی دیگه همچین غلطی نمی

می خوام بگم که من این همه . روش بزارم براي تعمیر خونه ات  افتاده خونه رو بهت بدم و یک پولی هم

  )مدت با یک گوساله نفهم طرف بودم

  )عجب آدم کثیفی بودي و من خبر نداشتم. اوه گودن این حرف از شما بعیده ،من شما رو خیلی دیر شنا ختم (

این اولین بار . نم می زند شروع می کنم به خندیدن ،آن قدر که حتی شلوارم هم . بعد گوشی را قطع کرد 

بدون اینکه حتی کوچکترین نگرانی از طرف او ، منکه با آقاي مپ خاك بر سر این طوري حرف می زهست 

باید هر چه زودتر وسایل مورد نیازم را براي . براي اولین بار قبله عالم شده ام کنم احساس می . داشته باشم 

.  ودچیز به درد بخوري دست گیرم نمی ش کنم ولی هر چه دور و برم را نگاه می ،کنم سفر به هاوایی آماده

می گیرم با همین بیست و پنج هزار دالر براي خودم بهترین چیز هارا بگیرم و بعد بزنم به این شد که  تصمیم 

تمام مدت  رفتار نکنم و به موي زیر بغلم قسم می خورم که رفتم جزایر هاوایی دیگر مثل یک احمق. چاك 

نا گهان راجع به همه چیز حس خوبی پیدا می با آمدن این نامه  آخر .خوش و خرم براي خودم  زندگی کنم



قبل از آمدن این نامه باید صبر . حتی شکمم هم براي اولین بار آمادگی کار کردن دارد و یبس نیستم . کنم 

ار می کشیدم که باران بیاید و بعد هم ظانت.  می کردم که خوابم ببرد و بعد هم صبر می کردم تا بیدار شوم

منتظر غذا خوردن می شدم و وقتی که سیر می شدم باز هم صبر می کردم تا . صبر می کردم که بند بیاید 

اما االن دیگر چنین احساسی ندارم و فقط ذهنم مدام پی این هست که چه کسی . نوبت دوباره خوردن برسد 

می افتد که  میادم از نیکی دوست هستم که یک هو در همین فکر ها. فقط همین . این نامه را برایم فرستاده 

  . سریع شماره اش را می گیرم . هزاران مایل از من دور است 

    )سالم نیکی (

  )سالم گودن (

  )نیکی ،ببین عزیز من تو براي من نامه اي نفرستادي ؟(

اون وقت چرا باید به تو یکی نامه بدم ؟حاال از من می نامه من چند ماهی میشه که از همه بی  خبرم ! چی ؟(

  )خواي چی کار کنم گودن؟ 

  )هیچی ،هیچی از تو نمی خوام(

میوه مورد عالقه . نیکی من تو رو خوب می شناسم تو از اسکی کردن خوشت میاد ،رنگ مورد عالقه ات قرمز(

  )این طور نیست ؟. ات موز و از چرت زدن روي صندلی کیف می کنی 

اول صحبت گی؟این چرت و پرت ها چیه که می . باز زیادي مشروب خوردي . اوه گودن تو یک احمقی پسر (

  )؟از نامه می کنی و بعد عالیقم رو به خودم میگی

ولی کبدم هیچ . بعضی وقت ها بد جوري یاد کبدم می افتم  پسر ،اصال به خاطر این زنگ زدم که بهت بگم(

ببین اگه کبد هامون سخنگو بودند دیگه انجمن . بس کن ،داري منو می کشی نمی گه . وقت حرف نمی زنه

  )الزم نداشتیم  الکلی هاي گمنام

  )بهتره که خودت رو با من مقایسه نکنی من به هیچ وجه زیاده روي در خوردن مشروب نمی کنم(

رفتی نکردي ،بهتره تو مرتیکه احمق هنوز هیچ پیش. من رو بگو که با کدوم خري می خواستم حرف بزنم (

  ) دیگه زر نزنی

  ) ببین یه بار دیگه سر به سرم بزاري،فالنت رو می برم می ندازم تو سطل آشغال (



 از عمرش حق داشت آقاي دورتی متصدي آسانسورمون که تو رو یک بارحاال که دارم فکر می کنم  می بینم (

  )قدر که این موجود نفرت انگیزه اون  بزنیشمی بینی  کهمی گفت که باید آقاي گودن رو تقاونو دیده بود

  )ببین نیکی اگه آقاي دورتی بگه جیشت رو بخور می خوري ؟(

  )هی ،سر به سرم نزار:(نیکی گفت

  )تو پی پی خودتو می خوري اگه آقاي دورتی بگه ؟. نیکی (

  )ها؟خفه شو گودن(

  )جا بوداصال اشتباه کردم که به تو یکی زنگ زدم ،تو آدم عوضی نامه ات ک(

اولین باردر ماه هاي اخیر با . تصمیم گرفتم بروم بیرون و نفسی تازه کنم . تلفن را سریع قطع کردم و نشستم 

همیشه وقتی سوار . فرمان را به آرامی چرخاندم و راه افتادم طرف شرق . آرامش ماشینم را از پارك در آوردم 

اما این بار پنجره ماشین را تا ته کشیدم پایین .  می شدم احساس می کردم همه چیز یوي گوز خیس می دهد

جهنم چیزي است که خودت :(از اریک فوري را زیر لب زمزمه می کردم  جمله کوتاه. بودم و حسابی خر کیف

  )خلقش می کنی

تصمیم گرفتم تا رسیدن به بار پیاده قدم بزنم . به اولین تابلویی که دیدم روشن و خاموش می شود نگه داشتم 

به دومی که . به او لین خیابان که اسمش ولگردي بود رسیدم ،تا چشمم به یک ولگرد خورد یک دالر دادم . 

اال آخر . به سومی هم همینطور . رسیدم گفتم که همین االن به یک نفر دیگه یک دالر دادم اما به تو دو دالر 

رستوران و میگو و سیب زمینی سرخ کرده می رفتم  از همین االن تکلیفم را براي شام روشن کرده بودم..... 

به بار که رسیدم و درش را باز کردم ،دیدم صاحب بار نصف بدنش روي صندلی راحتی است و . می خوردم 

  )شما این دور و بر زندگی می کنید ؟: (پرسیدم. ما تحتش داشت جر می خورد . نصف دیگرش یک جاي دیگر 

  )شاید ،شماچطور ؟(

  )زندگی می کنید ؟شما این دور و بر (

  )شاید ،شما چطور ؟(

  )مگه نه ؟. جه دارید هشما ل:(پرسیدم

  )شاید ،شما چی ؟(



  )کسی تا به حال به شما گفته که شبیه آدم دیگه اي هستید ؟. گوش کنید . آه ،نه (

  )کم و بیش همه با الخره شبیه یک نفر دیگه هستیم (

  )ببینم سیگار داري ؟(

  )یک بطري اسکاج ،برنی و سو دا لطفا : (گفتم. روشن کردم و دنبالش رفتم سیگاري که تعارف کرد را 

اون لیمو واسه تو : (داد زد. یک لیمو از روي میز بر داشتم .بدون کوچکترین حرفی بطري ها را جلویم گذاشت

  ) نیست

  )زود بریز آره ؟پس برا کیه ؟الیزابت تیلور ؟حاال اگه دوست داري پولی گیرت بیاد یکم آب لیمو برام(

فکر نمی کنم آدم : (صاحب بار لیوانم را آورد ،مقداري از پولی را که روي بار گذاشته بودم بر داشت و گفت

  )خوبی باشی

  )کی به تو گفته که می تونی فکر کنی ؟: (پرسیدم

  )من دیگه مجبور نیستم به تو سرویس بدم:( گفت

  )تو اصال عددي نی :(گفتم . هم اصالح الزم داشت و هم حمام . همان دم یک آدم کثیف شپشو آمد تو  دبع

  )شاید باید باال و پایین تو رو یکی کنیم که حواست به حرف زدنت باشه:(بعد همون آدم کثیف و بو گندو گفت

همین  امثال شما  . شدن خسته کننده عوضی  سر تا سر کره زمین همین طور پخش و پال آدم هاي: (گفتم

  )طور بیشتر و بیشتر می شن

  )جرعت داري بیا جلوتر تا ببینی چه بالي سرت می آرم: (گفتم. صاحب بار میز را به طرفم هل داد 

اما آقاي بو گندو و کثیف حمله کرد به من و تا . هستم  وقتی عصبانی میشوم خیلی ترسناك. سر جایش ماند

آن وقت با آمدن پلیس بود . نمزد و تنهاکاري که کردم این بود که از خودم دفاع کجایی که جا داشتم من را 

. هیچ کس مثل پلیس ها آدم را به وحشت نمی اندازد دوستان عزیز و شریف بنده  . که ما از هم جدا شدیم 

   !)این گوساله فکر می کنه خیلی زرنگه : (یکی از پلیس ها ي قد کوتاه به من گفت

  )و زودي بهش دست بند بزن بی خیال شو: (ه گفتپلیس قد بلن

  ) بهتره که هر چی زودتر ببرینش  این مرد همه ما رو تهدید کرد: (صاحب بار داد زد



من هی عوضی ها  : (گفتم. من با دست بند به هم پیچیده بودم و پلیس با شدت سرم را به میز فشار می داد 

  )کاري نکردم که ارزش گفتن داشته باشد

  )بهتره دیگه زر نزنی  : (قد بلند گفت پلیس

من یه آدم خیلی پولدار هستم ،بهتره هرچه زودتر از :(گفتم. مشتش را حواله ام کرد و بیشتر سرم را فشار داد

 من صاحب بیست و پنج هزار دالر پول به اضافه.این کارت معذرت خواهی کنی تا بیش از این شرمنده نشی 

  )بهتره که بی خیال بردن من به زندان بشی . م ه ایی شدرفتن به جزایر هاوا ،برنده 

  )همین گفتن تو ثابت می کنه که تو دیوونه اي هی احمق  (

  )چرا؟(

  )باید خل باشه  برنده شی همچین پولی  باعث شده که تو  کسی که(

  )اگه دست به من بزنی مثل یه تیکه سنده ي خشک از وسط نصف می کنم  (

به خاطر این حرفت بی چاره ات :(گفت. محکم به ما تحتم زد که تقریبا نفسم بند اومد پلیس قد کوتاه یکی 

  )پتیاره بی همه چیز  . می کنم 

  !)اگر بخواي فرار کنی جرت می دم(

  )ها؟(

  )همین که گفتم بهتره که راه بیفتی(

  )می شینبراي آخرین بار می گم،از این رفتارتون بد جوري پشیمون .من یه آدم پولدار هستم (

  ) بهتره دیگه دهنت رو ببندي و راه بیفتی(

من را بعد از یک روز نگه داشتن در باز داشتگاه با یک مصاحبه کوفتی که یک روان شناس بالینی با من انجام 

دوباره افسرده و  ،باید به عرضتان برسانم که درهمین مدت کم. داد ،من را منتقل کردن به آسایشگاه روانی 

آقایی که . را جدي نمی گرفت داشتم دیوانه  می شدم  من  رسیده به ي  از این که کسی نامه. نحیف شدم 

به گمانم اگر پشم و پیلش را می تراشید ،دو سه کیلویی از وزنش کم می شد مدام من را با طناب به تخت می 

: گفت دن مصاحبه کنتا با مآمداول کار  انهم ه اي یک خانمی همچین ترکه مرک. بست که مبادا فرار کنم 

  )بفرمایید بنشینید آقاي گودن(



  )ممنون خوشگله من نمی شینم باید برم : (گفتم

  )بشین و خودت رو معرفی کن: (گفت

  )من گودن استریل و یک میلیاردر هستم  (همین طور ایستاده گفتم 

  )می دونم(

  )؟رو چی(

  )هاوایی شده اي  تو فکر می کنی پولدار هستی وبرنده  یک سفرمجانی به جزایر (

  )بله ،و از شما می خوام که ثابت کنید من سالمم و هر چه زودتر از این جا برم  (

  )چرا خودت رو آزار میدي گودن؟(

  ... )من ..... من فقط می خوام ثابت کنم که من (

  )اینجا باشی وفراموشش کن ،در هر صورت تو باید مدتی ر(

در حالی که عرق از . طناب بستنم به صندلی با و  دجلویم را گرفتنفش حمله ور شدم که ربلند شدم و به ط

ترکه مرکه اي و یک راست تو صورتش تف انداختم که حالش جا خانم همه جایم سر ازیر می شد زل زدم به 

  )ببین گودن ،من فقط می خوام بهت کمک کنم بهتره که آروم باشی(زن آمد جلوي صورتم .بیاید

  )کمک  چی؟(

این . من فقط باید هر چه زودتر از این دیوونه خونه گورم رو گم کنم و برم. از تو کمک خواستم مگه من ( 

  )که دیوونه اید  هاییدشما

  )باشه ،باشه،بهتره که آروم باشی و نفس عمیقی بکشی (

من را بردن . و کاري از دست من یکی بر نمی آید  است به نظر می رسید که همه چیز به بن بست رسیده

و روزنامه می بود نشسته  د که اافت یک نفرچشمم به  . بود آن جا پر از خل و چل . خل محوطه آسایشگاه دا

به . بودند  بیشتر شان چه مرد و چه زن ،آرام سر جایشان نشسته.  بود ولی روزنامه را بر عکس گرفته. خواند 

 اي من هم روي صندلی. بودحس خفه اي محوطه را سنگین کرده . د نفس هم نمی کشند ینظر می رس

و پاي بود  یک لنگه کفش سیاه پایشاو  ،فتادا بودپاي راست کسی که کنارم نشسته  چشمم به  .  ستمنش

.  بود  و چشم هایم شبیه چشم هاي ماهی مرده شدهام حسابی عصبی شده . چپش یک لنگه کفش قهوه اي 



یک مردي . گذاشتم روي زمین و باال را نگاه کردم از لیوان آبی که دستم بود یک جرعه نوشیدم ،لیوانم را 

ست بر نداشت پوستش را می ر دبا خودم گفتم که دو دقیقه بهش مهلت می دهم ،اگ. ت نگاهم می کرد شدا

به یک دقیقه و چهل و پنج ثانیه رسیده بود اما او هنوز داشت نگاهم می کرد که بلند شدم و یک مشت . کنم 

پیر دختر زشتی که می آمد و به من آمپور می . انا و بردن به داخل آسایشگاه همان زدن هم. حواله اش کردم 

با خودم فکر می . صورتش را خیلی به صورتم نزدیک می کرد . می ترساند  با قیافه اش  من را  حسابی زد

و اودر ام حتی چندین بار به خودش هم گفته . شبیه این پیر دختر . احتماال همین شکلی است  گکردم مر

یک نفر که . سفت تر می کرد و راهش را می کشید می رفت شده بود بسته دورم  واکنش به حرفم طنابی که 

پوشک . مادرم مریضه ،کنترل ادرار و مدفوع نداره :(داد میزدکنارم او را هم به تخت با طناب بسته بودند  مدام 

همان . این را با یک ضرب و ریتمی تکرار می کرد و روي مخ آدم بود  ......).الستیکی ،آنچه خوبان همه دارند 

از این دیوونه خونه ببري بیرون پول که من رو  ببین اگه :(پیر دختر که یک بار آمد سمت تختم بهش گفتم 

  )خوبی بهت می دم که براي همیشه نخواي اینجا کار کنی

  ) تو با کی هستی ؟با من ؟:(پرسید

  )هم اینجا ست؟معلومه که دیگه خرفت من با تو امغیر از تو کسی (

دوستان عزیز و شریف باید بگویم که دو .رفت  و ش را کشیدهپیر دختر دستش را آورد جلوي صورتم و بعد را

 همه از یک دم ،حاال می خواهم همه آدم ها را له و لورده کنم . شب است که درست و حسابی نخوابیده ام 

چه مرگته گودن خل شدي :(مدام با خودم می گویم .کلیساي خالی هم بی ارزش ترنداز یک گوز تو براي من 

  ) ؟تو باید بیدار بمونی و بفهمی که کی اون پاکت نامه رو براي تو فرستاده  

  . م یبه جفت چشم ها می زند  روي تختم و زلمی آید   یکی از این خل و چل ها یک راست

  )  گودن استریل. من اسمت رو می دونم (

  )چی؟(

  )گودن استریل (

  )از کجا میدونی ؟(

  )می دونم دیگه از بقیه شنفتم(

  )بن بست مطلق  یه ببین چیزي که من االن بهش رسیدم یه بن بسته،(



  )من می دونم که سریال گواهینامه ي رانندگیت چند رقمیه  گودن  ببین(

  )مسخره ست(

  )نترس بابا(

  )من می گم هشت رقمیه(

  )هفت رقمیهاما مال من (

  )حاال گواهی نامه ات رو در بیار (

  )دیدي هشت رقمیه (

  )لعنت به تو ،مال من رو از کجا می دونی ؟(

  )من چرا مثل احمق ها گفتم هفت رقمیی واقعا دارم دیوونه میشم(

این تو ببینم . همه چیز داره از ذهنم پاك میشه . نه ،نه خدا لعنتم کنه . این جوري که نمیشه ،بزا ببینم (

  )نبودي که براي من نامه فرستادي ؟

  )من ؟داري از چی صحبت می کنی ؟(

  )مه ا من صاحب بیست و پنج هزار دالر و همچنین برنده سفر مجانی به جزایر هاوایی شد(

  )بی اطالعم نه دیگه من از این یکی(

  )مگه میشه ،تو پس اطالعات دیگه رو از کجا می دونستی ؟(

  )حدس بودیک  فقط اون ها هم(

یکی از چیز هایی که آدم ها . هر چه قدر داد زدم حتی بر نگشت که نگاهم کند . بعد راهش را کشید و رفت 

انتظار می کشن که . مردم تمام عمرشان انتظار می کشن. را دیوانه می کند همین انتظار کشیدن هست 

راي پول منتظر می مانن و اگر پولی در تو صف ب. توي صف انتظامی کشند که تا کاغذ تو الت بخرند . بمیرن 

حاال شکمم هم آمادگی کار کردن ندارد ،دو تا کیسه سیاه گود . کار نباشد سراغ صف هاي دراز تر می روند

دو هفته بیش تر هست که من در آسایشگاه هستم و هر روز . رفته زیر چشم هایم هست که آزارم می دهد 

گاهی از سر بی . ین که چه کسی نامه را برایم فرستاده پیدا نکرده ام هیچ سر نخی از ا. افسرده تر می شوم 



کثافت همه جا رو بر داشته،اما اصال مهم : (کاري سر به سر یکی از خدمتکار ها می گذارم ،بهش می گویم

خدمتکار با گفتن این حرف روي ) به عنوان یه خدمتکار سه چیز کم داري ،انگیزه ،مسیر و هدف . نیست رفیق 

  )از همه دیوونه ها دیوونه تري  ،به نظر من تو یکی(صندلی می نشیند و می زند زیر خنده 

 هانگار یک دست. احساس می کنم صداي وزوزي از گوشم می آید و بعد همه جا به یک باره بنفش می شود 

و از همه بدتر این  واقعا دارم دیوانه می شوم. ند خزنبور دارند دور کندویی که مورد تهاجم قرار گرفته می چر

همه اش به خاطر قرص و دوا هایی است که به خوردم می  .که چهره ام غیر عادي شده است و باد کرده 

تو باید احساس خوشبختی کنی،تو یه آدم پولدار هستی ،هر کاري که بخواي : (مدام با خودم می گویم . دهند

داد می زنم . پوش سفید روي سر من می ایستد تو همین فکر ام که یک نفر با رو ) می تونی انجام بدي

  )کدوم خري تو رو اینجا راه داده؟(

  )من یک سري سوال دارم که باید ازت  بپرسم . بهتره که خل بازي رو بزاري کنار گودن (

  )باشه ،چی می خواي راجع به من بدونی ؟(

  )صبر کن بهتره که عجله نکنی (

  )تو داري چی میگی ؟(داد می زنم . کردن دوباره گوش هایم شروع کردن به وز وز 

به  حتی پیر دختري که طنابم را. هجوم می آورد و دیگر هیچ چیز را به درستی نمی بینم نور بنفش دو باره 

براي خودم در محوطه قدم می شود  حالم بهتراز خواب بیدار می شوم و وقتی که . ندمحکم تر می ک دستانم 

ده یک سفر بیست و پنج هزار دالر و همچنین برنمن گودن استریل برنده :(م می زنم مدام با خودم می گوی

  )مجانی به جزایر هاوایی هستم 

و هر بار درست مثل بار اول از گفتنش . این را ساعت ها با وزن و ریتم خاصی براي خودم تکرا ر می کنم 

همین فکر که چه کسی نامه را برایم اگر همه چیز من را در این دیوانه خانه از پا نیندازد . لذت می برم 

براي  ،باعث می شود که من به جزایر زیباي هاوایی نرسم  و همینفرستاده مثل خوره شیره جانم را می مکد

کنم که کسی که این نامه را برایم فرستاده کسی نبوده جز ببا خودم این فکر را  تصمیم گرفته ام که همین

شکمم دو باره به  هبه ذهنم رسیدنید دوستان عزیز از وقتی که این فکر باور ک. جناب آقاي فرشته خوشبختی 

حتی در جلسات گروه درمانی که با . و دوباره مثل وقتی که نامه به دستم رسید حسابی خر کیفم  هکار افتاد

بیست و من گودن استریل برنده ( :سایر دوستانم بر گزار می شود با افتخار از جایم بلند می شوم و می گویم

من این همه را (وبعد اضافه می کنم ) پنج هزار پول و همچنین برنده یک سفر مجانی به جزایر هاوایی هستم

  )مدیون جناب آقاي فرشته خوشبختی هستم 



همه لذتی که از این جا میبرم به این هست که . بعد از اتمام صحبت هایم همه شروع می کنن به دست زدن 

می کنم و دیگران هم دوباره برایم دست می  تکرار وه درمانی همین صحبت ها رافردا دوباره سر کالس گر

به جزایر هاوایی نصیب هر کسی  مجانی  زنند ،آخر بردن بیست و پنج هزار پول و همچنین رفتن یک سفر

  . نمی شود 
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