
 
 

 نقاشي ماريا
 

شسته بودم که  صندلی ن شدم تبدیل به مدفوع بزرگی روی  متوجه 
صورتی که دادیام، آنچه که عجیب بود مدفوع هیچ بویی نمشده ، در 
رفتم روی  کهنیهم ساعت گذشته غذاهای زیادی خورده بودم. 42در 

ستم. روبه  ،کنم جاجابهصندلی خودم را  شدن ه دیدم در حال پخش 
ق خاصننی ام، آینه بود. دو چشننم سننیاهم تو مدفوع ب یصننندلروی 

 زد.یم
 ...شاهین ...صدا زدم: شاهین

جوابی نیامد. سنن م را چ خاندم تو اتاق، احتما و ویتی خواب بودم 
آمد. یمدیدند رسننوایی بزرگی پیش یمآمدند و یمرفته بود بی ون، اگ  
 بایست یک جوری خودم را نجات بدهم.یمتا یبل از اینکه بیایند 

 ...شاهین ...دوباره صدا زدم: شاهین
شاید بتوانند کاری  شنایی،  ست یا آ صمیم گ فتم زنگ بزنم به دو ت
شماره بگی م. دور خودم  شدم هیچ انگشتی ندارم که  کنند، اما متوجه 

ک دم یمیم را پیدا کنم، ه  ح کتی هاانگشننتچ خی زدم تا شنناید 
شت  به در و دیوار پخش  شد. همان مویع صدای زنگ در یممدفوع بی

 ک د.یمدیدم که پشت آیفون این پا آن پا یم. ماریا را را شنیدم
شت شنیدمیمصدای پایش را  شوبه  آمد.یمبا   هاپلهاز ، دا دل آ

، اما آینه هیچ چیزی را نشنننان گ فته بودم و خیس ع ق شنننده بودم
 داد.نمی

 صدای کلید را شنیدم که تو در چ خید.



خیلی عادی بود. همین جوری که نگاهم  ،وارد شننندماریا ویتی 
 ک د گفت: مامان ف شید هم تبدیل به مدفوع شده.یم

 با صدای بلند گفتم: اووو...
خیلی خوشننلال ، ف شننید هم تبدیل به مدفوع شننده بود نکهیاز ا

توانست ما را از این وضعیت نجات دهد. ماریای یمشدم. ماریا شاید 
گفت یمدوسننت داشننت، اگ  من آرتیسننت بود. خودا این کلمه را 

ستم عوام  شتباهبهنقاا ه شی یمفک   ا تی کند، حیمک دند دیوار نقا
شناها  ست و آ عنی گفتند ییمخواند، یمگفتیم ماریا هن  یمویتی به دو

شه   گفت اینقدرها همیمخندیدند. ماریا یم پخپخشود؟ بعد یمهن پی
شان را به نفهمی  ستند، خود اید گفت: بیمی همین زنند. ب ایمنفهم نی

 ی بگویم که این جماعت کمی خودا را پس بکشد.اکلمه
صت نک دیم  شگاهنماما هیچ بار ف  شتیمهایی را که ماریا ی  گذا

 همیشه س کار بودیم. ،ب ویم
یا  ید می نیسنننت. روز تع یل هاح فگفت: این یممار ید ب  تون

 د.بیشت  بخوابیخورید که یمنمایشگاه اما شما روز تع یل هی ی ص 
گفتیم هیچ هم این طور نیسننت. یمک دیم و یمما از خودمان دفاع 

جام  کار را ان مه  ما یمپس کی این ه هد، ا عاود که  طورهمین وای بود 
یا  فتیممار یا  گ مار ما انواع یمتا  فت  مان  های صر را ب ای خود
 م اگ ک دییمخوردیم تا بیشننت  بخوابیم. فک  یمچیدیم و یمردیف 

 ی من تنها تصوی»گفت: یمرود. ماریا یممان در یخستگزیاد بخوابیم 
 «که از شما دارم یک خط افقی ست

 یعنی ...کند مانمسننخ هگفت: ما نباید اجازه بدهیم که یمشنناهین 
 چی خط افقی؟

 بینید ما خوابیدیم.یمویت ما را  ه  گوید.یمگفتم: ماریا راست 
خوردیم. یمشنندیم دوباره مسننکن یماگ  هم زود از خواب بیدار 

قاو  مان درد ینمدیی جای مان فک  یمدانسننتیم ک با خود ند،  ک دیم یمک



خوابیدیم یمکند که حالمان خوب نیسننت، ویتی زیاد یممان درد ییجا
مان خیلی خوب اسنننت. یمفک   حال  مدامکه بودیم  ت جوانک دیم 

مانرفتیم دکت ، ه  جایی از یم م گذاشننتییمکندیم یمی اتکهرا  بدن
خدا تو صننف  یهیشننهمک دیم مدام. یمآزمایشننگاه، نمونه ب داری 

ن م ...زنانه یک ط ف ،م دانه یک ط ف صف ،آزمایشگاه ایستاده بودیم
از دست  هاپزشکشاهین یک ط ف. بعدها اعتمادمان را به  ،یک ط ف

سالی یمب ای همین خوددرمانی  ،دادیم یوی  کیوتیبیآنت دو بارک دیم. 
دفع شود. سالی یک بار  بدنمانخوردیم که ه  چه عفونت هست در یم

 و ...زدیمیمویتامین دی سننی  دو بارخوردیم. سننالی یمی ص انگل 
 بخوابیم. ت راحتخوردیم که یمم تب ی ص س ماخوردگی 

توانسننتم چیزی بخورم. یک مدفوع ینماما حا  آنچه که مهم بود 
 توانست بخورد؟یمچه چیزی 
 یهلصفکه روی مبل نشسته بود، انگشتش مدام روی  طورهمینماریا 
 .ها افتادهیلیخچ خید. با نگ انی گفت: این اتفاق ب ای یمموبایل 

 گفتم: تلویزیون رو روشن کن.
زد، شننبکه یمتلویزیون را روشننن ک د. مدام این کانال آن کانال 

 ین جا.هم ...خب  که رسید، گفتم: واستا
س  جهان به أمتم د اخبارگو گفت:  س ا سفانه تعدادی از م دم در 

 .اندشدهیک باره در اسفند ماه دچار تغیی  جدی 
بعد با صدای بلند گفت: به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه 

 توجه کنید. ،ک ده
 بینم؟ینمبا ت دید پ سیدم: ماریا من بیدارم؟ خواب 

 خواب نیستی مامان. بیداری.ماریا با صدای ملکمی گفت: 
داد که یمتلویزیون جمعیت انبوهی را در سنن اسنن  جهان نشننان 

 که طورهمینتبدیل به مدفوع شننده بودند. تعداد زیادی از جمعیت 
ک دند، تعداد زیادی در یمند و داشننتند کار دپشننت میز نشننسننته بو



ر د اولین بار بود که یک حادثه ،خواب این اتفاق ب ایشننان افتاده بود
ته نفو نزا گ فآرفت، انگار کسی یمپیش  زمانهمس اس  جهان داشت 

 ک د.یمبود که ف ق  هاچشمباشد. در این میان فقط رنگ 
سته  ش شت ف مان ن بدت ین حالت ب ای م دی اتفاق افتاده بود که پ

تصننادف شننده بود. چند نف  کشننته شننده بودند. چ ا   و باعثبود 
داد که یمیی را نشننان هامدفوعوی  چ خید و تصننایممبو نس مدام آ

ی آبی با حجم سنگینی هام دمکک د. یمف ق شان رنگ م دمک چشم
تعدادی  ...سیاه ،ی، ی مزایهوهاز مدفوع. رنگ مدفوع متنوع بود، زرد، 

یی را دیدیم با حجم بسننیار هامدفوعنازک و یی انی بودند،  هاآناز 
شتیمزی  نویس که مدام  و بزرگ سول : نو جهت  غ ی خود با کپ
 ...پنج را ارسال کنید به شماره شماره ...ادیوس
 ...کپسول ادیوس ...دو هفته غ ی در  -
 من در ع ض دو هفته چهارده کیلو  غ  شدم. ...بله -
ست داده بودم - سم را از د شده بودم ...اعتماد به نف  ...خجالتی 

 ...اما ا ن با کپسول ادیوس سی کیلو در ع ض سه ماه

شتش  صفله کلیدیمماریا همین طور که انگ : گفت ،چ خید روی 
 خیلی عجیبه.

 نگاهی به من انداخت و گفت: من باید خیلی مواظب باشم.
 ...بعد گفت: شما هم باید بپذی ید که ه  للظه

 بشم؟ یجورنیا آگه ماریا وحشت زده گفت: من
ُش ه آن ل شتم از صندلی  م ک دیملظه پهن شده بودم حسابی و دا

 ...یگممکه ماریا گفت: مامان یه چیزی 
 یگم ناراحت نشی ها؟میه چیزی  -

 با دیت نگاهش ک دم و گفتم: چی به ذهنت رسیده؟
 ...تو تی ندارم جز اینکه ب یزماچارهگفت: هیچ 

 .گفت: ف شید را ام وز خالی ک دم یناراحتبعد با 



اگ  پدرت اینجا بود و یا مارال  ...صدای بلند گفتم: اوووو ماریابا 
ست بکنی.ینم ،اینجا بود شتند تو ه  کاری دلت خوا زن به ب زنگ گذا

 پدرت ببین کجاست.
یاد گفت:  با ف  یا  بارمار  ...گوشننی رو نگ فت ،زنگ زدم چند 

 چکارت کنم مامان؟ یابت بگی م؟

ی که خیلی دوستش داشتم اما هیچ بار ف صت اخانهنگاهم چ خید به 
تابلویی که ماریا کشیده بود روی دیوار، همان  ...ی کنمزندگک دم توا ن

شتی تو پس  شتی که ی ار  یهینزمک شده بود. همان ک آبی که ملکه ذهنم 
 بود یک روز سوارا شویم و به کشورهای دور دست سف  کنیم.

 ...شاهین ...صدا زدم: شاهین
که ینمک دم دیگ  ینمباور  گانبینمش، این گانلن   از این ط ف لن

آشپزخانه ب ود، سیگاری روشن کند و بنشیند به صدای جزجز  ط فبه
 کت ی گوا کند.

شد و گفت: من صندلی بلند  سک کنم. نمی ماریا از روی  تونم ری
 شاید این انتهای جهان ب ای شما باشه و هیچ کاری هم نتونید بکنید.

 ...صنندای بلند گفت: تو خیلی ویته که مشننکل داری مامانبعد با 
 تونی خوب راه ب ی و خودتو جمع کنی.نمی حتی

ک دم چیزی که تو ذهنش هست ینمبه سمت آشپزخانه رفت. باور 
 را به وایعیت تبدیل کند.

 ماست. یهخوناینجا  ...گفتم: تو حق نداری ماریا
شه مامان شاید به نفع تون با ما باید ب ید جایی که همه ش ...گفت: 

 مثل خودتون هستن.
لو ین باری بود که تابآخ نگاهم چ خید به تابلوی آبی ماریا، شاید 

 ک دم.یمرا نگاه 

خاک انداز پالستیکی آبی رنگ که  کیو جارو بزرگی دستش بود 
 ام ک د.تازه خ یده بودم. با جارو و خاک انداز جمع



 گفتم: بس کن ماریا!
یی شو. دسترودیمدست شویی  ط فبهدیدم که با عصبانیت یم

داد. از روی خاک انداز ُس  یممثل همیشه بوی مواد ضدعفونی کننده 
به هاچشننمخوردم روی کف دسنننت شننویی.  چاه  واریدرودیم 

ضد عفونی یمشویی دست خورد. بوی کثیف مدفوع هم اه بوی مواد 
 ...شد. ف و رفتم تو چاهیمکننده زیاد 

 کشید.یمدیدم که داشت سیفون را یمدست ماریا را 
غاز آشنند اما دنیای جدیدی را یمباید اینجا همه چی تمام  ظاه او

ز به نظ م هیچ چی ...شنا بودآدیدم که خیلی یمیی را هاچشمک ده بودم، 
رسننیده بودم که ف ننا بوی گوگ د  ییجابههم سنننگین نبود.  یدرهاآن
زدند یمح ف  باهمم دان و زنانی زیادی آنجا بودند که یک یز  ...دادیم

شننان نف ین یتعدادشننده،  یجورنیاک دند که چ ا یمو شننکایت 
که  طورهمینک دند و گاه دسننت به دعا که زودت  نجات یابند. من یم

خوردند یمشدم که ُس  یمی نشسته بودم به انبوه جمعیتی خی ه اگوشه
مدفوع پ حجمی که شاید به دویست کیلو  ...ییتو چاه بزرگ دست شو

 خورد.یمی نشسته بود و خودا را اگوشهرسید یم
 گفتم: آرزوی من این است که جایی آرام پیدا کنم و بخوابم.

 
ساکت شده بودند و یا شاید  ،شنیدمینمدیگ  س  و صدایشان را 
 خواب من سنگین شده بود.

 


