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شیشه  ي یكي از پنجره هاي طبقه ي سوم پاساژ شكسته بود. 
نور زرد و کم رمق غروب از الي شكستگي شیشه  پاشیده شده 

بود میان راهرو، روي رنگ هاي پوسته پوسته ي دیوار و شده بود شكل 
آدمي الغراندام که دست هایش را به دو طرف باز کرده باشد. مونا از میان 

نور و ذرات معلق غبار رد شد و هوا را بو کشید. بوي عجیبي پیچیده بود در راهروها. 
پدرش خسته و کالفه گفت: »بوي ناست... لوله ها نشتي دارن... نیگا! رنگ دیوار اینجا هم 

بلند شده...«  
مونا پره هاي دماغ کوچولویش را شبیه موش باز و بسته کرد. چندبار راهروها را بو کشید و 

گفت: »نه... بوي قارچه... یعني هم بوي قارچه... هم کپک...«
مادرش گفت: »این قدر بو نكش موناموشه! بیا اینجا رو ببین!«

مونا رفت کنار مادرش و سرش را چسباند به شیشه ي ویترین مغازه ي عتیقه فروشي .



زل زد به مجسمه هاي چوبي دهان گشاد و سیاه رنگ پشت ویترین. پره هاي دماغش را 
جنباند و هواي داخل مغازه را بو کشید. آرام گفت: »بوي دارچین و فلفله... مال چوب 

این مجسمه هاست!«
پدر مونا گفت: »خیلي باید رواني باشي این ها رو بذاري تو خونه ت. عین اجنه ن! بیا 
بریم زودتر کفشت رو بخر... دیگه دارم قاتي مي کنم! یه ساعته بیخود داریم مي چرخیم 

دور خودمون...«
بخرید  زودتر  »ُخب  گفت:  بي حوصله  هم  او  رفت.  چشم غره   شوهرش  به  مونا  مادر 

بیایید... من مي رم اون طرف سیگار بكشم...« 
ناپدید شد. دوتایي چندتا  مادر مونا آن قدر به شوهرش نگاه کرد تا سر پیچ راهرو 

مغازه ي دیگر را هم نگاه کردند و بعد رفتند.
بوي تند کپک در راهروهاي بغلي هم پیچیده بود. بي آنكه رنگ هیچ دیواري پوسته پوسته 
شده باشد. مونا و مادرش ایستادند کنار خودپرداز بانک و به اطراف چشم دواندند. نور 
تند و بنفش صفحه  نمایش خودپرداز افتاده بود روي صورت مونا و خاموش و روشن 

مي شد. دستگاه خراب بود. پدر مونا هم غیبش زده بود. 



مادر مونا با موبایلش شماره گرفت. مونا دماغش را براي بچه اي توي 
یک کالسكه جنباند و اداي موش درآورد. بچه  خوشش نیامد، زد زیر 

گریه. عربده اش پیچید توي راهرو. مادر مونا همان طور که با تلفن 
حرف مي زد دست مونا را کشید و گفت: »بیا... رفته اون طرف...« 

بچه هنوز داشت عربده مي کشید. مادر بچه هن هن کنان دوید 
طرف کالسكه و با نفرت از مونا رو گرداند. شكمش بزرگ بود، 
انگار که حامله باشد. مونا مظلومانه شانه هایش را باال انداخت و 

دنبال مادرش راه افتاد. 
دکه ي ته راهرو را تا حاال ندیده بودند. نیم استوانه اي بود زرد 

و بنفش، شبیه قوطي کنسروي نصف شده. رویش عكسي 
بود از صحنه ي یک سیرک و دلقک بدقیافه اي که از 

دهانش آتش بیرون مي داد. گوشه ي چپ عكس، مردي 
سر قطع شده  ي خون چكانش را گرفته بود دستش. سر 

بریده مي خندید. 






