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ام و تا اينجا هفت ساعت  هاي مصطفا ردش را پيدا كرده شهري كه در يادداشت. صبح بايد به شهر ديگري بروم
ها،  ها، آدم جاهايي كه او رفته، چيزهايي كه او ديده، خيابان. دلهره دارم. برد خوابم نمي. با اتوبوس فاصله دارد

م فكر كردم كه قبلن مرده بزرگ به برادر ايي آمد كهدليل از ج اين وسواس بي. كند ام را چند برابر مي همه دلهره
ماجرا از . م او منمبعد فهميد. اسمش را من گذاشتم. تا اسم برايش پيدا كنند، مرده بود. اسم هم نداشت. بود

برادرم خودش را ": ودآغازش اين ب. ي برادرم كه خودش را كشته بود اي نوشتم درباره واره شد كه داستان جايي
آن وقت برادرم بود، بزرگ بود گاهي، . تر پيچيدهش هامرگ  روايت وگذرد  حاال دو يا سه سال از آن مي ".تكش

  .اسم داشت گاهي، گاهي نه. گاهي نه
 

و به  توي قطار نشسته. تعريف كردمبراي دوستي  آن وقت. ر جستجوي مصطفا، اول اين بودشد، د بعد سفر
قطار از سيبري . كردم ي برف نگاه مي خته، سرزميني كه به آن وارد شده بودم، دشتي وسيع پوشيدهجايي ناشنا

در همان روايت فهميدم روايتي كه . گفتم. به مصطفا. كنم پرسيد به چه فكر مي. ودكا نوشيديم. گذشت مي
. اندخو به ديگري ميست كه خودش را در فاصله،  خواهد از راوي فاصله داشته باشد، خود روايت راوي مي
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سعي كردم در اين . از او وحشت كرده، فاصله گرفتم. كشد مي ،و او را ،شديگري خودش را در برادر
فرار بود . خواستم به او فكر نكنم يعني مي. تر به من اي نزديك گذاري به خودم نزديك شوم يا به ديگري فاصله

گفتم اين هم هست كه هرچه . واسته كسي پيدايش كندخ خواسته گم شود، نمي به دوستم گفتم مصطفا مي. اول
 . افتد نويسم اتفاق مي مي

 . گفت. زنم ي چه حرف مي ديگر معلوم نبود درباره
از خودم پرسيدم . رفتم اش مي بايد از پي. ؛ گريز نداشتاما وقتي خبر مرگش را از نادر شنيدم، يكباره آنجا بود

نويسم،  ها را براي رفيق متحيرم تندتند گفتم و گفتم دارم كتابي مياين. كدام مصطفا؟ كه هرگز وجود نداشته
ست،  ي دوري اش مه، سايه اگر سر دربياورم، همه. كنم يادداشتهايش را جمع و مرتب مي. كنم درواقع تنظيم مي

. را گم كردهو اينكه مرز واقع و خيال . انگار عمد كرده اينها را آنطور كه اتفاق افتاده نگفته باشد. جاي گم شدن
 . دانم گويم، خودم هم نمي و گفتم اگرچه ممكن است اين كتاب نشود سرآخر اين چيزها كه براي تو مي

را بازگو  يروايت واحد اما اين جزييات هرگز. اهم آوردخو كتاباين ش را در مرگجزييات توضيح دادم 
 . نخواهند كرد

 
در دو ماه گذشته، هرهفته خبر هست كه اين هم . ن اين يادداشت آشوب ذهن من استمغشوش بود

ي اين  كي كه همهباريي  رشته: افزايد ماجراي او مي اينها در كنار هم بر ابهام. ام ي دوستي را شنيده خودكشي
 . آدمها را به مصطفا متصل كرده و در نهايت خود او

. وم و يا به هرحال خمودهش دارم پير مي خواهد و ادامه دادن نفس مي - نمقيد رفتن را بز خواهد دلم مي
  ها و مجاري اش را در تمام شريان كند و ادامه اي كه چون چرك از جاي زخم يك سوزن راه باز مي خمودگي

 . شود افتد و آدم لمس مي عصب از كار مي. كند آدم پيدا مي
 

اطالعي تا مكزيك  د پيدا كردنبراي ديدن جاهايي كه او رفته و شاي اگر ست اي د تمناي بيهودهگوي دوستم مي
 ).طبق روايت نادر، در وراكروز خودش را از روي پلي پايين انداخته( مبرو

سنگي كه عملن . ي خاصي از يك سنگ تا تبت رفت از يان حرف زدم كه به جستجوي گونه ش من هم براي
و سال  شناسي هم سن يان سنگهاي سبز و بنفش؛ و  خاص بودنش فقط به خاطر رنگش بود، اخرايي با رگه

من . نشد منظور منمتوجه  اوالبته . رنگها و سنگها ي ست درباره المعارفي هست كه در پي تدارك داير نخود م
ولي اضافه كردم كه نه تنها تبت بلكه خيلي جاهاي ديگر و اينكه حتا در سواحل فيجي . هم توضيح ندادم

  . ي ديگري غواصي كرده براي شناسايي گونه
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از غاري كه داشتم به اين مكعب مستطيل آمدم تا با صدوپنجاه يورو در ماه سر و ته . وض كردمامروز اتاقم را ع

هنوز از . ل چهارام كه شبيه سلول زندان است، عرض يك و نيم متر دارد در طو اتاق تازه. اجاره را هم بياورم
شبيه چك زباني كه هم ي عظيم دنياست به  ديواري نقشهروي ديوارش به جاي كاغذ. گتر استبزر انفرادي

براي آنكه بخوابم مجبورم به نقشه خيره . ي پنجاه سانتي از آن قرار دارد و تخت به فاصله !هم لهستاني ،است
خواهم مسيري برايش پيدا كنم و  مي سفري كه مسير ندارد و. يابم مينگاهم را در مسير سفر مصطفا . شوم

 . اش را سامان بدهم هاي مرگ پراكنده روايت
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 . يكم از بيزاري
 

 

 

 

 . ام والت فرنگي نشستهروي ت

رود به  فكرم مي. اي آب دستشويي شير نقره نگاهم تارد . ام خيره به جايي نگاه كرده آيم خيره به خودم كه مي

كنم، به انحناش، به  رنگ نگاه ميي ي شير به كاسه.  ي سفيد و صدف ي كاسه ي شير توي گردي مردانگي

از . سفيد هاي كاشي. ام آينه را فراموش كرده. گردانم را برميسرم . ده، آن هم همان رنگسرماش، با پايي كشي

شير را كه باز . ها ي كاشي اي هاي نقره افتد توي رده هاي هالوژن كه انتشارش مي نور چراغ. زمين تا سقف

شويي، كه رويش را مو گرفته، هايم، كنار چاه كف افتد روي زمين،  ناخن مي ،چشمم. كني، صداي آب مي

اه، كه درست سرجايش نيست، كنار در پرموي چ. گشتهاي كوچكان. ه از سرماي كاشي، كبود شدهم كها ناخن

 ه طوريا انگشتهاي بزرگم را چ. دآرو ز نور ترسيده و سر بيرون نميا. بيرون آمده يسوسك شاخكهاي ناحتمال

 فكر كردهاره به مسخ و كافكا ي دوبكنم، تازگ فكر مي .دكن اش مي كند، له ياش م بيند كه اگر بيفتد رويش، خفه مي

 .گيردم اش مي اضطراب آن وقتي كه دوباره خواندم. ترسد بيايد بيرون براي همين سوسك مي ؛باشم
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 . ام روي توالت فرنگي نشسته

صداي سوسك كه پايش را . ي توالت، و بعد برخوردش به آب توي كاسه شاش توي كاسه پاشيدنصداي 

خواست  داد، مي تكان مي كند، پاهاي پرچنگكش را تكان ا ديدم، داشت جان ميشان ر اينكه ديشب يكي. كشد مي

خيره  شتوي چشمها. به چشمهاش نگاه كردم. دلم برايش سوخت. وانستت ش برگردد، كه نميبه روي پاها

رايش ب. بود نحتم. وانم كاري بكنم، ناراحت استفهمم و نمي ت فهمد زجرش را مي فكر كردم از اينكه مي. شدم

از بوي خودش . ي من شناختم كه زماني تبديل شد به چيزي شبيه تو، توي قواره گفتم كسي را مي. قصه خواندم

. تقصير من نيست. متاسفم از زهري كه اينجا، همه جا، هست. نفرت داشت و صداي خودش را به جاي نياورد

. زند بيرون كند، تخمي از ماتحتش مي بعد ديدم همينطور كه جان مي. كرد نگاهمان، ول نمي. مگفت. كار آدم بود

اش را  هاي روي پاهاي لزج اش را، اره پاهاي لزج. ديورزي مرگ و بيهوشي، عشق  ميانه بهفكر كردم چه زود، 

انحناي كمرگاه، و صداي . زبانم را توي دهان كوچك و باريكش، بوي عفونت تنش. روي پوستم حس كردم

، توي استخوانها رسيد ها به استخوانهام مي سرماي كاشي. خورد يكه گاهي، از شدت هيجان به هم م بالي

تخم از . ميرد دارد مي. از گرما بيزار ست. كند التماس مي. خواهم شوفاژ روي ديوار را روشن كنم مي. رفت مي

م كنم كه از ه يا زير گرماي تنم، احساس مسلولهايش ر. گذارم اش احترام مي به خواسته. تخمدانش نيمه بيرون

 . كرده زهر رگهايش را پر. گسلد مي

از سرماي كف دل  ،تب كرده. گيرد دردش مي. دهم مي ش يگويم و تكان سخت مي. "خوب كه استخوان نداري"

 . ي عجيبي اي چه قهوه. دهد دهد، تكان مي بالهايش را تكان مي. كند نمي

 .گردد توي صورتم نور برمي

. كنم ام را مشت مي پاهاي خشكيده. ام توي خودم طور جمع شدهه بينم چتوانم خودم را ب ام، نمي آنجا كه نشسته

  . به درك  . رود كردن براي انگشت پاها به كار نميآيد مشت  يادم مي

 توالت،  ي سفيد ي سفيد دستشويي، كاسه كاسه

 . تابوت بزرگ وان

و  ي شاش، با آب قاطي رديي ز كنم، كه چطور رگه و توي كاسه را نگاه مي مشو ي ديگر بلند مي يك لحظه

بينم، و  ده ميانرانهايم را به هم چسب. كشاندش ش به ته مي و سنگيني ، چربيتر نشين، چراكه از آب چگال ته
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چيزي آن وسط آويزان است و نگاهش را به آب دوخته و توي صورت آب، تف . موهاي پايم ،ي انبوه سياهي

توانستم رويش  ي توالت فرنگي نفرت داشتم، نمي هآيد، كوچك كه بودم، از كاس يادم مي . مي كند

، مثل نافتادم توش، و احتمال چسباندم، مي اش نمي لبهبر ي لگنم بود كه اگر خودم را سفت  بنشينم، كوچكي

ديدم كه دارم غرق  افتاد، خودم را مي كشيدم، هنگام افتادن درب كاسه هم مي ميكه سيفون را  كاندوم و سوسك،

 . كشيد ، بي آنكه تويش را نگاه كند، سيفون را ميشوم و مادرم مي

بعد هربار، . ستا  اش كثافت و شاش اي كه ادامه بردم به سياهي بردم، مي گردابي كه مي... مي چرخم

از چاه كفشويي حمام بزنم بيرون و آن چيز تلخ را مزه مزه كنم، و به پشت بيافتم و همان كارهايي  مجبور بودم

خواهرم در اتاق  :وقتي از خواب بيدار شد، كرد -كند  چه فرقي مي – "سامسا"يا  "زامزا گرگور"را بكنم كه 

. افتاده، كلي خنديدم از اينكه او هم توي كاسه مي. ندمكافكا خوا نبعد... در اتاق پهلويي، خواهرم. پهلويي

، او نن رفته غرق شدها يادشا ، فقط بعضيآن تو غرق شده باشد توانسته، كوچك كه بوده، هميدم هركس ميف

 .مرده. يادش نرفته

ا باز كنم، جريان كنم از جايم بلند شوم، سيفون را بكشم، شلوارم را باال، بايستم جلوي آينه، شير آب ر تالش مي

ش، ببينم و بشنوم و دستهايم را و صورتم را و پايين مي رود از الي پاچرخد  آب را در كاسه دستشويي مي

 . چراغ را خاموش كنم و فراموش بشورم و بيرون بروم و

 . ام فهمم كه چسبيده مي                                                               

ي سفيد  كونم الي دريچه. توانم نمي                                                                                         

 . بيرون بكشم خودم را كنم تقال مي. گيرد ام مي خنده. بودم  ش فكر نكردها نبه اي .گير كرده روي كاسه

شوم،  اشته توي دريچه چاه، متوجه كه ميرود الي موهاي انب اي چپم، در گيرودار تقالي من، ميناخن شست پ

اس موهايي احسكنم كونم را سفت كنم، جمع كنم و از آن ال بكشم بيرون، از  سعي مي. خورد حالم به هم مي

 . گيرم الي انگشتهايم تهوع مي

انگار از انگشتهايم  . ام كنم كه موهاي خودم بوده، موهاي مرده به اين فكر نمي                                  

 . ، وقتي برسندام كنند به دهانم، خفه چند، دور رانم، دور تنم، تاخواهند بيايند باال، دور ساقم بپي مي

. كشم نفس عميق مي. ام باال آمده كنم تا حنجره ام را حس مي محتويات معده. زنم عق مي. باال بياورم خواهم مي

 . كنم رنگ كاشي ها و ديوار و سقف به سراغم آمده، نفسم را بند آورده فكر مي. اگر بتوانم
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. نفرت. كند را پر مي آشوب تويمبندم،  چشمهايم را مي. را تويش رصد كنم توانم خودم بينم، نمي آينه را مي

 . شايد

بهتر است آب را باز كنم، شيلنگ را بگيرم توي وان، بوي . بهتر است باال بياورم توي وان، تا توي بغل خودم

 شود، ام كم  دهان و آنچه باال آورده

خواهم  مي. دانم اسمش چيست نمي ؛ حتاام خالص كنم را از اين چيزي كه اليش گير كردهبهتر است خودم 

گذارد  شود، مي كنم خودش خسته مي فكر مي. آورم ايش كنم و بگويم رهايم كند، اسمش را به خاطر نميصد

 . انمچسب ام مي دستم را به سينه. رود سرم گيج مي. ومبر

 . خودت را آرام كن

 . گويم اين را مي

ي چاه  گر سوسكها از دريچها. روي بيرون فكر كن به اينكه دوباره مي. انگار تا آن وقت ننشسته بودم. نشينم مي

ام، برود توي دهانم، دهانم را پر كند، و سوسكها به انتقام آن  و آن همه موي مرده. حمله كنند. نبريزند بيرو

 . ي آن همه مو توي دماغ و دهان و چشمهام فرو روند ي پاهايم بيايند باال، قاطي تلخي، از ديواره

 . كني چراغ را خاموش مي .روي آنوقت مي. دكن شود، هميشه، رهايت مي خسته كه مي. نه

 . آرام بگير. كني داري شلوغش مي

ي ديگر، عق  يك لحظه. كني موهايت فرو ميهايت را الي  پنجه. فشاري كف دستت را روي چشمهايت مي

 .ت، الي پاي خودتآوري، نه توي وان، نيمي توي وان، نيمي در آغوش خود زني و باال مي زني، عق مي مي

مالم  كشم و مي ز همان چه باال آورده ام، دست ميتوانم از جايم بلند شوم، ا گردم، هنوز كه نمي ره كه برميدوبا

 .تا ليز شود و ليز بخورم و بيايم بيرون. و باسنم كه گير كرده آنجا به ران
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 . ام روي توالت فرنگي نشسته

ام را  ي چاي كشم و ادامه ي سيگارم را مي بينم و ادامه ي فيلمم را مي روم بيرون و ادامه ي ديگر مي چند ثانيه

 . كنم ي شاشم را مي م و وقتي برگردم، ادامهنوش مي

سقف كوتاه و كوتاه تر  بينم مي. تر، زردتر كم رنگ. دهم ام پس مي ه كه خوردهگردم، هر جرع هربار كه برمي

. آنجا هم جا نبود. پراند ه توي خواب چيزي ميياد دورموس ك به. افتم چاي ميبه ياد آليس در مهماني . شود مي

 . يو اينكه اين دور مدام تكرار

 . روم بيرون مي

 . كنم چراغ را خاموش مي

 . دهم اي مي هادام

 . گردم برمي

 . كنم چراغ را روشن مي

 .نشينم آنجا مي

 .دهم اي مي ادامه

 

 . يمگو با خودم مي. بيرون ن نرومشايد بهتر باشد اصل. ام آنجا نشسته

 

شنوم كه از  صداي آب را مي. موهايم را. كشم توي آينه دست به صورتم مي. كنم شير آب را باز مي. شوم بلند مي

بگذارم،  خورد كه آب را مي اي آنكه گوشم را روي دريچه بي. رود رنگ دستشويي، پايين مي ي شيري دل كاسه

. دارمست كه آنجا افتاده اعتنا ن وسكي چند روزيي س به الشه. شنوم ي فاضالب را مي صداي هورت كشيدن لوله

چراغ را . آيم بيرون مي. تازه آمده، مردهنوزادش،  كنم يتوي وان را نگاه نم. تنش نخورد پايم به دارممراقبت ن

 . ام بندم، غافل كه هنوز مسواك نزده در را مي. گويم براي امشب بس است با خودم مي. كنم خاموش مي

 .بازخواهم گشت پس
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كه آن را » توان مقصود خود را خوب بيان كرد ميديگر ن«ي  جمله"
سخن از اين . ام نبايد شما را هراسان كند در آخرين نامه نوشته

خوابي كامل هستند، اوقاتي كه چندان  رشحات يكي از آن اوقات بي
هنگام نوشتن . رساندم داستانم را داشتم به پايان مي. هم نادر نيستند

ايي راجع به شما به ذهنم هجوم ه ديشهدر اغلب اوقات ان اين داستان
شي ميان بردم، چنان كشاك وقتي داستان را به پايان مي. آورد مي

آورم  رفت كه ديگر به درستي به ياد نمي ي چپ و راستم مي شقيقه
ب شكل به عالوه هنوز انبوهي از مطال. ام چرا آن عبارت را نوشته

خواستم آن بيرون در بالكن روي آن  ناگرفته در سر داشتم كه مي
توانستم  صندلي سفري با شما در ميان بگذارم و از آنجا كاري نمي

حتا اكنون نيز . رمكرد جز آنكه به آن احساس ژرف خود روي آو
 ".توانم كرد بيش از آن نمي

 
 1920مران، مي    
 نايهايي به مل كافكا، نامه   
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 . دوم از بيزاري

 خوابي  بي
 

 

 

 
 

 . دهد تنم بوي گند مي . ام دليل عصباني همينطور بي
ام،  دانم اين فكر از كجا آمده كه سرطان پوست گرفته نمي. ميرم كر از كجا آمده كه همين روزها ميدانم اين ف نمي

 ريزد؟  براي چه موهايم مي. شود پوستم لكه لكه مي
 . كنم توي آب تا اين بوي مردار از تنم برود خالي ميوابم و يك بطري شامپو را خ روم توي وان مي مي

 . رود نمي
 . بعد هم يك شيشه ادكلون

 . بو توي دماغم ماندگار شده. رود نمي
. يش كنمپيدا كشيدم همه جا را گشتم، عين سگ بو مي. دآن بار بو فقط توي خانه بو. يكبار ديگر هم اينطور شد

 . بوي الشه سگ بود خودش
 آمد،  ز آشپزخانه ميبوي الشه سگ ا

 آمد،  بوي الشه سگ از حمام مي
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 آمد،  بوي الشه سگ از اتاق نشيمن مي
 . آمد بوي الشه سگ از اتاق خواب مي

گفتم چه  مي. آمد فتم بيرون، توي دماغم، همراهم مير مي. ام جا خوش كرده بود بوي الشه سگ توي شامه
دم كه مالي شدم، دماغم را به هيكلش مي مياز آدم كه رد  .ام آنوقت هم فكر كردم خودم بو گرفته. مرگت شده

از بو  .گذشت و بو بيشتر و بيشتر هفته مي. اش بوي الشه سگ بود همه. داد دهد؟ مي ببينم او هم همان بو را مي
 . و نخورده شتك بسته بود هي خانه، هرچه خورد آوردم؛ گوشه گوشه باال مي

كتابها را از توي كتابخانه . كف آشپزخانه را، حمام را، توالت را. ا شستمهمه جا ر. كردم باز وسواسم شده فكر
. ها راهمينطور لباس. نرفت .ش را جارو كردم، دستمال كشيدمبيرون آوردم، كتابخانه را پيش كشيدم، زير

م هست ياد. قتها يخچال هم نداشتمآنو - الشه سگ توي كابينت چه كار دارد؟ -. را همينطور ليوان را و بشقاب
يك شيشه زيتون تحفه هم يكي از سوريه آورده بود گذاشته . گذاشتم كه خنك بماند عرق را توي كانال كولر مي

 . رفتم سراغش وقتي، پر از كرم بود. بودم پشت پنجره
 . بعد خواهرم زنگ زد

 . بعد خواهرم گفت خواب ديده
 . موجودات در آمدهي من عقرب و رتيل و اين  عد خواهرم گفت توي خوابش از خانهب

 . بعد گفت اين يعني كه دشمن داري
زدم و زمين را دستمال  قهقهه مي  . دشمن من ...گفتم اين بوي لعنتي. گفتم بيا بو كن. قطع كردم

ها دستمالي را به ادكلن آغشته، شب. آنوقتها اينطور بود. توي هم رفته بود ايتكس و بوي الشهبوي و. كشيدم مي
 . شاشيد آمد روي صورتم مي توي خوابم سگي مي. خوابم ببرد شتمگذا روي صورتم مي

   . درست مثل حاال. بيرون بهار بود
  . درست مثل حاال .حياط پر از گل بود

 . درست مثل حاال ...شاشيد سگ روي صورتم مي
 . بوي تعفن نيستهيچ چيز بدتر از 

 . باشدگرفته  تر از تحمل بوي الشه نيست كه سراپايت را تحمل هيچ چيز سخت
ديدم آنجا . اينجا بمانم گفتم چند روز. ي خواهرم رفتم به خانه. فرار هم كردم. فرار كنمخواست  آنوقت دلم مي
توي . خيال ماندن شدم بي. كردم؟ از خواهرم خجالت كشيدم چه كارش مي. رفته بود توي تنم. هم بو هست

خيلي وقت . ترسيدم مي. خودم را حبس كردم در خانه. مسركار هم نرفت. دانشگاه هم نرفتم. خيابان هم نرفتم



ي | ۱۷ ت س و پ ن  ا ه ج  

 

 نشر در
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

گفتم اينجا . ام گفتم مريض شده. به مادرم زنگ زدمبوي الشه و بوي وايتكس و بوي ادكلن قاطي بود كه . شد
 . گفتم بيايد. خورد مادر، حالم از خودم به هم ميگفتم . آيد اش بوي الشه مي همه

 
 . آمد

اتاق من . اتاق پشتي بود. قلمرو من نبود رفتند در اتاق ديگري كه توي .كرد مي شان را با خانمي كه كار خانه
. فكر نكرده بودم به آنجا. آنجا نرفته بودم. دوستش ندارم. دخمه است اصلن. اتاق نيست. اتاق من نيست. نبود

 توي كمد. گبزر ديواري تاق تاريكي بود با كمدآنجا يك ا. آنجا يك اتاقي بود كه هيچكس تويش نمي رفت
توي آن كيف يك خشاب پر از . يك كيف بود كه مال پدرم بود. ديواري رختخواب بود و خرت و پرت بود

بچه كه . تفنگش نبود هيچوقت. كرد ام مي آن فشنگها وسوسه. رفتم براي همين توي آن اتاق نمي. بود فشنگ هم
شايد هنوز هم . لندانم اص نمي. د، بعدن بردبوخشابش را نبرده . داده بود تحويل تفنگ را برده بود. بودم بود

 . باشد
بچه كه بودم با . داشتم بچه كه بودم يواشكي برش مي. كرد ام مي وسوسه. كردم به فشنگها دست بزنم جرات نمي

ش  داشتم و به سرماي فلزي من آن را برمي. كرديم بازي مي دوستم كه بابايش مرده بود، تفنگ آن تفنگ واقعي با
هيچوقت . با هم بوديم اما هميشه. او زور نداشت. ور دارمكردم ز احساس مي. آمد كشيدم خوشم مي دست مي

 . ا او قهرمانش بوديميك داستاني داشتيم كه من ب. دشمن نبوديم
 . مرد هميشه او مي

 . خواندم نشستم و برايش چيزي مي هميشه من باالي نعشش مي
 . كرديم آخرش هميشه گريه مي

چرا او . مرد مردند و او هم مي كرديم و آنها مي كرديم و به آنها شليك مي من بود، بازي مي وي دستتفنگ اما ت
آنها  بازي بود، بعدن فكر كردم چون تفنگش اسباب. بازي بود براي اينكه او تفنگش اسباب -مرد؟  مي
 . مرد كردند، او مي ، شليك ميفهميدند مي

 . ترسيدند آنها از من مي
اينطور فكر . براي همين نرفتم توي آن اتاق. يدمترس ز فشنگهايي كه آنجا مانده بود ميا. ترسيدم مي من از تفنگ

 . كنم مي
در گفت توي آن ما. گفت الغر شدي ورتم نگاه كرد و ديد رنگم پريده،مادر توي ص. آيد مادر گفت بويي نمي

 م اتاق؟اولش گفتم كدا. اي؟ يكباره ياد اتاق افتادم اتاق را تميز كرده
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 . روم دكتر هم نمي
 . پوستم لكه لكه شده

 . ترسم دكتر بگويد چيزي نيست، يك كرم بدهد بگويد بمال به اين مواضع مي
 . شود بعد همه چيز خوب مي. ال به پوستتكرم بدهد بگويد بم يك

. هم بخورددوست دارم حالم از خودم همچنان به . دوست دارم از خودم بدم بيايد. دوست ندارم خوب بشود
قبلن . دهم بوي عفونت مي. ي عرق هم خوب نيستدوست ندارم بوي ادكلن بدهم، بوي شامپو بدن بدهم، بو

گرفتگي از آن  ماه. دوست داشتم اينطور باشد. تهفكر كرده بودم ماه گرف. ام بود اي روي سينه لكه. هم همين شد
 . رود تن آدم از ياد آدم نمي. كند يتن آدم را يكه م. كند ست كه پوست آدم را يكه مي چيزهايي
 . ام گرفته بود ماهي روي سينه: ام كردم به سينه رفتم توي آينه نگاه مي هي مي

آخرش هم يادم . گرفتگي از كجا آمده يزهايي رفتم خواندم كه بدانم ماهگرفتگي يعني چه؟ يك چ اصلن اين ماه
ام را از  مثل اين بود كه سينه. ام داشتم سينهعجيبي به حس . بودنش خوب بود. مهم بودنش بود. نفهميدم. نماند

ي  به اندازه. يا فقط همان بود كه مال من بود. مال من نبود. چسبانده بودند به تن من تن يكي ديگر كنده بودند
كه اسمش  هايم فهميدم اين خواندن توي. شد پوست مي ي رويش پوستگاه. يره بودت. كف دستم بود

وع اولش كه شر. حرصم گرفته بود. من اما يكباره شده بودم. شود ست، يكباره نمي مادرزاديست،  گرفتگي ماه
شد  اي مي قهوه. اي بود و ترسناك بود يك چيز تازه. نستم بگويم اين منمتوا نمي. ترسيدم نگاهش كنم مي شد

 . بيشتر شد ي سكه بود البد، بعد شد كف دست بعد همينطور اولش اندازه. شد پوستم و هي زياد مي
عارضه نيست، . ست بيماري نيست، عارضه ا. ست پوستيقارچ يك بيماري . دوست پزشكي گفت قارچ است

. شود گفت فالن چيز را بزني خوب مي. كند چه فرقي مي. ، يك كوفت ديگر استويروس نيست .ويروس است
. آن وقت بود كه با هم اخت شديم .گفتم اصلن به تو چه ربطي دارد. بدم آمد. فالن چيز كرم نبود، قطره بود

اولين . اولين بار بود كه با تنم دوست شدم. دست كشيدنش، نوازش كردنش. شروع كردم به تماشايش توي آينه
ليسند، خودشان را  ها خودشان را مي ولين بار بود كه فهميدم چرا گربها. بار بود كه خودم را نوازش كردم

 . مالند به درخت خرسها مي
خودم . م و هرشب ماليدم به تنمقطره را برداشت. پوسته شد پوسته. اي شد ي پوستم قهوه بود همهآن  بعد
. خواست كسي دست به پوستم بزند دلم نمي. م بزند اي خواست كسي دست به پوست قهوه دلم نمي. ماليدم مي

. ره را ماليدمد شب آن قطهي چن. سوخت ام از سرما مي سينه. ام ماليدم به پوست سينه دستم كه يخ بود را مي
 . همان كه بودشد همان كه بود، اما نشد . رنگش برگشت ،ها ريخت، پوست يواش يواش پوسيدگي
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چرا خيالم را . خيالم با سرطان خوش است. خواهد دوباره همين بال را سرم بياورد مي. روم براي همين دكتر نمي
اگر آزمايش بدهد و مجبور باشم صبح . اخوش كنمچرا خيالم را ن. خيالم به مردن خوش است. ناخوش كنم

 ي ديگر چه؟  ي آن همه بوي لعنتي زود بروم آزمايشگاه و آن بوي لعنتي را با خودم ببرم قاطي
  .خواهم نمي

 
 . تنم بوي گند مي دهد

فتم ر ميتوي خوابم . خوابم برد و توي خوابم توي هواپيما بودم ساعت توي وان پر از شامپو دراز كشيدمسه 
شد  توي خوابم مهماندار خوشگلي بود كه هروقت رد مي. ته بودمتوي خوابم روي بال هواپيما نشس. رشت

د و هي باسنش را به هي رد ش بعد. توي خوابم برگشت و عذر خواست و خنديد. زد ام مي باسنش را به شانه
ن سرم را پايي. بعد كه خنديد فهميدم نه. بعد ديدم نه. هوا بوده، همينطوري بوده اولش فكر كردم بي. ام زد شانه

 . دادم، رفتم انداختم و به موزيكي كه گوش مي
فكر كردم . زند شنيدم زن همسايه جيغ مي. پيما شديكباره تكان تكان شديد هوا. آمد توي موزيك صداي آب مي
يك طرف . باز كردم شمچ. كنم شنيدم تقال مي فكر كردم دارم توي آبي كه مي. ستتكانها به خاطر خواب من ا

همان . ترسيده بودم. وضعيت جالبي شد. كه من نشسته بودمعمود بوديم به زمين از طرفي . هواپيما برگشته بود
طبق . گرمم بود. معرق كرده بود. اما هوا بد نبود. مهماندار توي ميكروفون گفت به خاطر شرايط بد هواست

ديگر چيزي نفهميدم، چشمهايم . شد شود، تندتند كم مي م مياحساس كردم ارتفاع ك .كرد معمول تهويه كار نمي
 دوباره بستم كه خوابم برد، . را باز كردم و توي وان بودم

در گوشش گفتم . زد ام مي كردم كه باسنش را به شانه شديم و من از مهماندار تشكر مي حاال از هواپيما پياده مي
 . ؟ خنديد، نهدهم بوي گند مي

بوي . و خودم را بو كردمبلند شدم . ام و آب خالي شده هوا در چاهك را برداشته هميدم بيف. آنوقت سردم شد
 . عفونت بود

ي عطر، روي ميز  هاي خالي هاي عطر، روي ميز شيشه و به سمت ميز رفتم، روي ميز شيشهاز وان پياده شدم 
يكي از شيشه ها  . ام يعصبان  . را انداختم هاي مو، دست كشيدم روي ميز و همه تيوپهاي كرم، ژل

ش همه جا را برداشت، اال كه با بوي تر بود شكست، بو د و شكست، باقي نشكست، آنكه خاليروي زمين افتا
مادرم از   . آن وقت هم همين شد  . وسواس دارم  . عفونت من قاطي شد و گند شد

معلوم بود زماني موشي  يك چيزي كه نه،  چه جنازه كه . پيدا كرد يموش ي توي كمد رختخواب جنازه
 . بوده، سگ نبوده
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 . بو را انداخت بيرون
روي كاغذ . بوي عطرش مانده بود. داد جا بوي عطر مادر مي وقتي برگشتم همه. من از خانه فرار كرده بودم

. م را نجويدهجا آمده؟ فكر كردم خوب شد كتابهاپرسيده بود موش از ك. ي موش كوچكي بود نوشته بود الشه
گفته بودم . شناختم من آن اتاق را نمي "چه كسي رفته بود توي آن اتاق؟". گير افتاده بود، حبس شده بود آن تو

 كدام اتاق؟
 
 

آيد، آينه قد  ه چيز را نگاه كنم؟ توي آينه نميچ. اصلن نگاه نكردم، مال من نبود، نگاه نكردم –نوشت  پي
گفتم با . گفتم از خرداد پارسال. گفتم يك سال. شتفكر كردن ندا. نگاه كردن نداشت. ندارد، آينه كوتاه

دار، مه پاترسند وقتي، خرخاكيهاي آن ه شوند روي پوستت مي خرخاكيها كه گرد مي. تن من نبود .هيچكس
گفته دير . شوم، دكتر گفت شوم، خرخاكي مي دارم تن ندارد مي. پوست من نيست. خرخاكيهاي يك سال

. گفتم همين. گفته خرداد شده. شود يك سال خرداد كه بيايد مي. م يك سالگفت .گفته چرا حاال آمدي. آمدي
. فكر كرده چشمهايم حالتش برگردد. توي چشمهايم نگاه كرده. گفته همه جاي پوست بشود خرخاكي

فكر كردم . نگاهش نكردم. شود چندشم مي. با آن همه پا. وي خودشگلوله بشود ت. چشمهايم خرخاكي بشود
 كدام پوست؟ . ريزد خودش مي. ميرد خودش مي

 . فقط گفتم چرا حاال
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 يادآوري 
 
 

 
 

 
 . برادرم خودش را كشت

 . يردنفهميدم چطور توانست قلبش را نشانه بگ. اي توي قلبش گلوله
برادر ديگرم  واج من و خواهرم وو اجه. مرد. خون زد بيرون و افتاد .كرديم نگاهش مي. ما هم آنجا بوديم

فكر . ي سرخي درست شد، پيراهن كتان سفيد روي لباسش دايره. دانستيم چه بايد بكنيم نمي. تماشايش كرديم
چرا نزد توي سرش يا . قلبش شود كه خودش زده باشد توي جسد چه بايد كرد؟ كسي باورش نمي كردم با

كرديم و او  داشتيم بازي مي. نزد. خواهرم حاالست بزند زير گريه دمنكرد توي دهانش؟ فكر كر ي كلت را دهانه
براي . او اصلن نبود. انگار نه انگار. دوباره تاس انداخت خواهرم. افتاده بود كنار ميزي كه دورش نشسته بوديم

در  كه اش يك طبقه دويدم كه طبقه طبقه نبود، همه آسمان خراش بلندي مي تويبعد هم داشتم  . همين مرد
ت، گم شده رف رسيد و به ناكجا مي داالني كه به داالني ديگر مي. گرشيبي ماليم به هم وصل بود يا يك جور دي

دويدم فكر كردم  همانطور كه مي. ، مردوقتي فهميدم. دانستم برادر بزرگي دارم نمي. كردم از چيزي فرار مي. بودم
دويدم و  او شايد خود من بود كه داشتم مي خودم بودم وآنكه خودش را كشت او نبود، برادرم بود و من برادر 

. زد، بعد از آنجا بود كه افتادم كنار ميز اش نوري آبي مي اريكي از داالني به داالني كه تهدويدم، توي ت آنجا كه مي
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تواند  آدم نمي. شده؟ فكر كردم حقش بود ام و از خودم پرسيدم چه دست كشيدم به سينه. يامدخون زيادي ن
 . دويد يك نفر هم دنبالم مي. ر حرف بزندراجع به مرگ ديگري اينطو

 . و فرار ي عجيب صداهاي ناشناس، نور آبي. دانستم بازي را نمي
پس آنجا . مادر گفته بود. يادم آمد مرده به دنيا آمده بود قبل از من. تواند ديگري باشد براي همين فكر كردم نمي

ي بازي متمركز بود و  برادر كوچكتر هم نگاهش روي صفحه كرد، ياش را م زيخواهرم با. كسي نبود، كنار ميز
كنم و همه جا  دارم و تويش را نگاه مي اي را برمي تاس قرمز شيشه. بايد چه كار كنم دانم نمي. نوبت من شد

هد و د شان سر تكان مي يكي. پرسم چه كارش كنيم مي. رشود و صورت خواهرم و آن صورت ديگ قرمز مي
 . دانم نبايد جمعش كنيم؟ نمي. دهد خواهرم كه هميشه سر تكان مي

 . اندازم تاس را مي
. آيد نمييادم  .دگوين تفنگ غير از تفنگ و اسلحه چه مي پرسد به داستاني نوشته و از من مي ديگرمبرادر 

 . گويم مي
 . خندد مي
سرش و تفنگ را گذاشتم روي . يشن بياورداست ، گفتم برايم پليخواست برود مسافرت وقتي بابام ميخواند  مي

 . اندازمت بيرون گذارم اينجا و با لگد از خانه مي گفتم اگر نياوري اين را مي
 . بازي الاقل گويم بنويس تفنگ مي. خندد بعد مي

گويم  مي. مگير مي سيگار. گويد مسلسل آيد، مي يادش مي. ست كنم اين چه داستاني شوم و فكر مي باني ميعص
ن يكي كه افتاده روي زمين آ. فهمد كنم چون نمي خندد فكر مي وقتي مي. خندد ميباز ولي او  ؛ن خوب نيستاي

بود و دو تا سه آمد كه  نما ازيِبود بدود توي داالن سياهي كه بفهميد حاال مجبور  مي يا خيلي. فهميد هم نمي
 . يعني دوباره بياندازم
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 . برادرم خودش را كشت
. دانستم تنها من مي. همين شد خودش را كشت. هر كوچكم عشقبازي كندبزرگم كه دوست داشت با خوابرادر 

ا آورده دانم از كج يتير كوچكي كه نم براي همين با هفت. اش كرد ديوانه خيال. رسيد آزارش به هيچكس نمي
اي سرخ گرد  دايره. ون زداش بير لباس سفيدش سوراخ شد و خون آرام آرام از سينه ديدم. بود خودش را كشت

صدايي هم . دهانمان باز مانده بود كه چه شده. كرديم كه افتاد تماشايش مي ممن و خواهر. فتسوراخ شكل گر
او كه . خواهرم بزند زير گريهمنتظر بودم . اش صداخفه كن داشته، نگاه كردم، نداشت فكر كردم اسلحه. نيامد
از . داند يفكر كردم شايد م. ش گشاد شده بودچشمهاي. بهت گرفته بود. ولي نزد. ستادانست برادرم ديوانه  نمي

  كردم؟ ميدم من هم نبايد همين كار را خودم پرسي
 . ام ه را برداشتم و گذاشتم روي شقيقهاسلح

 . خورد انگشتم تكان نمي. نتوانستم
 . ام گذاشتم روي سينه

 . اينطور كه اصال نمي شود
گفتم تو . حاال شاهد من بود. دانست طفلي چه مي. اش زده؟ سر تكان داد ينهبه خواهرم گفتم چطور توي س

ال چرا؟ احتم. اين بهترين شكلش است مبود فكر كردهقبلش . نگ را توي دهانم كردمي تف بعد لوله. شاهد مني
. ودش كني، آرامشت بيشتر مي اش را در مجراي دهانت فرو مي به عالوه وقتي لوله فكر كردم. خطا كم است

گردد وقتي لوله  شود، اعتماد به نفس آدم بازمي تر مي را بردن است كه كشيدن ماشه ساده همين جنگ اول
. بودراست . عجب ديدم. كند ي عجيبش را كشف مي گذرد از حريم خارجي و دهان سردي فلز را و مزه مي
   . ي عجيبي دارد فلز مزه

 . ي روشن آبيدويدم در داالني تاريك به داالن بعد داشتم مي
دراز افتاده بود را هم ديگر ديگر خواهرم را نديدم، برادر بزرگم كه آنجا . صدايي هم نيامد. نفهميدم چه شد

يكبار خودم را كشته بودم و بعد ايستاده بودم كنار . فهميدم . كه منم مبا خودم فكر كردم برادر بزرگ. منديد
آوردم كه چطور خودم را  و داشتم به ياد مي ،ام روي زمين تادهكرد اف و خواهرم كه هاج و واج نگاهم مي خودم
اگر . كشيدم، به قلبم زدم شاز دهانم بيرون چه فكر كردم يادم نيامد چطوراين هم عجيب بود، هر. كشتم

  :پيدا نكردم. دنبال دليل گشتم. تر ، سادهبود بهترتوانستم بفهمم  مي
 . افتاد دنبال خواهرم و بعد خودش را كشت. يكهو زد به سرش. يمدور ميز نشسته بود. كرديم داشتيم بازي مي

 : كند تحير نگاهمان ميم. گويد آيد خانه مي مادر مي. ام هيچوقت برادر بزرگتر؟ نداشتهكدام 
  !يچه مزخرفات
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ست خلقتي واشگون  جانوري. آبي باشد و خاكي. ات بودپشت، سلَحف الك"

ي وي است، هم سالحِ  پوست وي هم خانه. برد را با خود مي دارد و آشيان
با مار . چون از دشمني ترسد، سر اندرون برَد تا چيزي به وي نيفتد. وي است

جنگ كند، شكم مار بگزد و سر در زيرِ الك برد، مار خود را بر وي مي زند 
از خايه را بنهد و در زيرِ خاك كند و بر سرِ آن نشيند تا بچه . تا هالك شود

  ".ي وي به صرع سود دارد خونِ وي و خايه. ن آيدآن بيرو

 
        عجايب ماهي و الك پشت و وزغ 

 محمود همداني بنا/ "نامه عجايب"از 
    

 

 

 

 از خاطرات جعبه  يكم
 
 
 

I 
 

كرد همانطور  هركه سراغش مي. زد حرف نمي. كرد نگاه مي. ها ساعت. نشست كه هميشه يك گوشه مي مصطفا
ي اتاق پيدا بود،  آينه آن طرف بود و توي آينه باقي. كرد كه روبرويش نبود آينه نگاه مي توي يك ،ماند مي

ي تخت معلوم بود، توي آينه  رفت توي آينه، توي آينه پايه مي مصطفاكرد به نگاه  رفت، نگاه مي برادرش كه مي
نه قدش ديوار و باالتر، آخر آي ي نه ديوار آن طرف معلوم بود، گوشهلباس افتاده روي زمين معلوم بود، توي آي

ار هيچي رفت، توي سقف هم ادامه داشت، يك ميخ توي آينه بود كه روي ديو خيلي بلند بود تا سقف مي
 . آويزانش نبود
 . گفت بيا بيرون برادرش مي
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 . سرش را برگرداند و نديدش مصطفا
يك  مصطفاكرد  درش هميشه فكر ميبرا. بيند كرد توي آن آينه چه مي برادرش فكر مي. برادرش بيرون رفت

. تكرد دختر اس فكر مي مصطفا. ، كارهاش عجيب بودش همينطور بود بچگياز . بيند بيند كه او نمي چيزهايي مي
واشكي كند، ي شكي لباسهاي مادرش را برانداز ميرود توي اتاق مادرش، يوا برادرش ديده بود كه يواشكي مي

، ولي همان وقت هم جلوي آينه كند نه نگاه ميرود توي آن آي ، يواشكي ميگذارد چادر نماز مادرش را سرش مي
گذرد و درست  اولش فكر كرده بود مي. ست اولش فكر كرده بود بچه. گفته بودبرادرش هيچ ن. ايستاد نمي
ه ماليده بود ب شود، اولش فكر كرده بود و يادش آمده بود كه خودش هم گاهي رفته بود و ماتيك مادرش را مي

و وقتي . وي تخت راي ر ي اتاق را، ديوار را، مالفه همه را سرخ كرده بود، پرده هايش و لبهايش و به گونه
 ايستد؟ رود جلوي آينه مي بيند چرا مي و وقتي خودش را نمي ،بيند ايستد، خودش را نمي جلوي آينه نمي

 مصطفا. ش بودمهرباني توي چشمها. و مهربان بود. اش را دوست داشت خنده. خنديد مي. زد حرف نمي مصطفا
 . به خودش گفت. برادرش بعدن گفت. زن بود

مدير خودش هم  ، مدير مدرسه آقاي خاكسار بود،، مدير مدرسه دوستش بودمصطفاي  يكروز كه رفت مدرسه
نشست ده سال  نشست كه او مي توي همان كالسي مي .نجا بودآ مصطفااش همان جا بود، حاال  هبود، مدرس

يكروز كه رفته بود ببيندش، آقاي خاكسار گفته . بودند دوست. كرد ار رفت و آمد ميبعدها با آقاي خاكس. شپي
بعد فكر . اول خجالت كشيد. بعد فكر كرد چه بايد كرد. اول عصباني شد. برادرش تحير كرد. بود آنطور شده

شود و احساس  ن فقراتش سرد ميهاي عرق روي ستو اول عرق كرد و احساس كرد قطره. دكرد چه بايد بگوي
. تواند چيزي بگويد بعد ديد نمي. ديد دهانش خشك شده بعد. كرد پيراهنش خيس شده و احساس سرما كرد

هميشه . دانست خودش مي؛ كنيد توانست بگويد اشتباه مي نمي. كند  تواند توي صورت آقاي خاكسار نگاه نمي
انگار . گويد فته بود كه انگار دارد چيزي نمييكجوري گ. فته بودآرام گ. آقاي خاكسار عصباني نبود. دانست مي

زمان چه چيز را عوض . شتست و هميشه همانطور بوده و شايد حق با او بود، شايد بستگي به زمان دا طبيعي
  .كرده بود

و  و كاغذهايش جلويش بود آرام نشسته بود مصطفا. رفت توي اتاق. حرف بزند مصطفاخواست با  آن روز مي
چيزي . توي آينه بود انگار چيزي آن تو بود، مدل. يدكش مي ،كرد و بعد وي همان آينه نگاه ميت. كشيد طرحي مي

. ديد برادرش آن چيز را نمي. ديد الاقل او نمي. ي آينه بود، نداشتكه توي كاغذ بود ربطي به چيزي كه تو
  درش همان چيزهاي هميشه را مي ديدبرا

 د، دي ي تخت را مي پايه
 ديد،  افتاده را مي لباس روي زمين
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 . ديد ميخ را مي
 ... خواست بگويد مي. خواست بگويد چه مرگت شده مي

كرد و پرنده صورت  پرنده داشت پرواز مي ...بعد توي كاغذ يك پرنده ديد. ديد يي سياه بعد توي كاغذ جاده
گفت  مصطفا. شتبود و بالهاي بلند داداشت و صورت پرنده صورت كودكي بود و پاهاي پرنده پاهاي كودكي 

. سرش را باال نياورد وقتي گفت. كند پرواز مي كند و هيچوقت پرواز نميي توي كاغذ هميشه دارد  پرنده
همان روز . وقتي گفت برادرش همانطور شد كه توي مدرسه شده بود. نگاهش را از آينه برنگرداند وقتي گفت

همانطور سرش را . همانطور سردش شد. و آقاي خاكسار آن حرف را زده بودرا به ياد آورد كه رفته بود مدرسه 
يكطوري . مال خودش بوداش،  ش مال خودش بود، وصل نبود به تنهبالهاي. همانطور عرق كرد. پايين انداخت

اق نبود، آنجا نبود، توي ات مصطفايكروز هم وقتي . شد شد از هم جداشان كرد، صورت و بال را نمي بود كه نمي
خيره شد . از جاي او به آينه نگاه كرد. ننشسته بود و اتاق تنها بود، برادرش رفت آنجا نشست، جاي او نشست

ديد  د، آن چيزهايي را ببيند كه او ميفكر كرد شايد اگر خيلي بنشيند و از آنجا خيلي به آينه نگاه كن. به آينه
اش كه آن   فرق داشت، ديدن ست كه با ديدن خودشا فكر كرد ديدن او به خاطر آن آينه. آنجا مي نشست وقتي

شد هرچه آنجا  سردتر مي. نشست بيشتر شد هرچه آنجا مي تلختر مي. فكرش اشتباه بود. بود همه مهربان
 . خودش را نداشت تحمل آينه بدون صورت. نشست بيشتر مي

 ديد و يك ميخ مي ،ديد يتوي آينه غايب بود و هيچ چيز نمصورتش . خواست و نداشت صورت خودش را مي
 . ديد ي تخت، كه هميشه مي پايه

آينه . آينه ديگر نبود. آينه سياه شده بود. بيند شود كه آنها را نمي فكر كرد چيزي دارد ظاهر مي. ديگر آنها را نديد
را صدا  مصطفادارد  پشت آينه خودش را ديد كه ِ توي سياهي. بود و سياه بود پشتش انگار پشتش را به او كرده

ببخشد و پيدا كرد او را  ميالتماس  مصطفاآينه به  توي سياهيِ. را گم كرده بود مصطفاتوي پشت آينه . كند مي
. اش، فريادش، التماسش صداي گريه .ترساند شد و خودش را مي پيچيد و چندبرابر مي صدايش مي ،آنجا. شود

 . آنطور شدهداند تقصير اوست كه  گفته بود مي
 . خودش را پنهان كرده مصطفااوست كه  داند از مي

او  ،حاال اگر برگردد. شد ، اينطور نميحرفش را زده بوداگر كمتر دوست داشته بودش، كه  داند گفته بود مي
ي كودكش  او را با پرنده. گذارد اش تنها مي او را با آينه. گذارد او را توي اتاقش تنها مي. كند رود و رهايش مي مي

اضي بود؛ از اينكه ديد، ر كند و ازينكه صورتش را مي ديد كه دارد گريه مي صورتش را مي . گذارد تنها مي
 . كرد راضي بود صورتش گريه مي

 . و يك نور آبي ديد و سنگ آبي را به جا آورد
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. صدايش را شنيد. ديد نمي صورتش را. تفاوت هميشه صدايش كرد قاي خاكسار آمد و با همان لحن بيآنوقت آ
صورتش . بچه توي سياهي نبود. دآب توي سياهي نبو. اش كني ببري حمامبرداري گفت بايد بچه را  مي صدايش

 گفت آب كجاست؟  گفت كدام بچه؟ صورتش مي مي
 . گفت بيا بيرون مي مصطفاصداي . آمد مصطفاد صداي بع

  .گفت بيا بيرون مي مصطفاصداي . كرد را صدا مي مصطفا. گشت او داشت دنبال بچه مي
 . او سرش را برگرداند و نديدش

 . بيرون رفت مصطفا
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ي  يكبار هم الشه. شد هميشه يك چيزي پيدا مي. گفت راست مي. شود گفت هميشه يك چيزي پيدا مي مادر مي

رف ظ. ي كف دستش بود و دوستش بود اندازه. بيت بود لي اسمش لي. كوچكش را پيدا كرده بودالكپوشت 
مادرش عصباني . ي سوپ ظرف بلوري. بيت خانه ساخته بود لي آشپزخانه كش رفته بود و براي لي بلوري را از

 . گفت الكپشت بد شگون است مي. آمد بيت خوشش نمي لي از اولش هم از لي ؛د، دعوايش كردشده بو
 . گفت نه دوزيست است مي. دانست بدشگون چه چيزيست او نمي

 . ست و بدشگون است و اينها ربطي به هم ندارد خزنده، مادرش گفت نه خير
 گفت يعني مثل مار؟ 

ي انگشت  به اندازه. هم از خيرش گذشته بودآخر . شود توي آن ظرف چيزي خورد بعد گفته بود ديگر نمي
يك چيزي بگذارد به جاي سنگ كه گشت كه  هايش بازي اسبابقاطي كوچكش توش آب ريخت و بعد 

ند توي هرچه آورد گذاشت توي آب، نما. اش توي آب نباشد رود رويش استراحت كند و همهي ببيت گاه لي لي
يك . پيدا كند از توي باغچه، پيدا نكرد يسنگ صاف از توي حياط آنوقت رفت. شد پالستيكي بودند و نمي. آب

ايستاد از . توي بلور ش كرد و گذاشتش همان را آورد، رنگ آبي. هيچي بودسنگ بيريخت پيدا كرد كه بهتر از 
يومي بشود كه توي خواست مثل آكوار مي. يك چيزي كم بود. خوشش نيامد .بيت را نگاه كرد لي ي لي دور خانه

. دانست خريد؟ نمي رفت مي بايد مي. آنجا يك گياه سبزي بود كه اينجا نبود. شد نمي. بود الكپشتفروشي ديده
ش از آن "باشد". خريد د اما هيچوقت نميگفت باشباباش . به باباش گفت. گذاشت مادرش كه نمي

با خودش گفت يك سنگ صافي پيدا . شناخت او آن ها را مي. شود هايي بود كه هيچوقت باشد نمي"باشد"
بيت  لي ي انگشت ديگرش باشد، كنار انگشت كوچكش، كمي بيايد از آب بيرون و لي ش اندازه كند كه كلفتي مي

يست و مار نيست و آدم پشت دوزيست است و خزنده ن خير، الك د هم گفت نهبع. برود رويش استراحت كند
 . رود رود و هم توي آب مي دشگون هم نيست چون هم روي سنگ ميزند و ب را نيش نمي

وقتي مادرش نبود، سركار . هم دوست شود مصطفابيت با  لي خواست لي مي. خيلي كوچك بود مصطفاآنوقتها 
و مادربزرگش خوابش برده  توي تختش بود مصطفايگشت و مادرش هنوز نيامده بود و و او از مدرسه برم ،بود

حرف زدن بلد  مصطفا. كرد داد و با هردويشان بازي مي مي مصطفاآورد و نشان  بيت را مي لي رفت لي بود، مي
شد،  يآمد يا مادربزرگش از خواب بيدار م وقتي هم مادرش مي. زد نبود و جاي هر دوشان خودش حرف مي
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يكبار مادرش كه آمد، او نفهميد و . رفت توي اتاق خودش كرد و مي بيت را تند توي شلوارش قايم مي لي لي
اش در آمد و او كه هول شده بود، پيش  جيغ. كند و با آن موجود كريه بازي مي مصطفامادرش ديد كه دارد با 

بيت را  لي ست به زور ليخوا شد و مي مادرش خيلي عصباني. وارشبيت را كرد توي شل لي چشم مادرش لي
وي اتاقش و زير تخت قايم كرد، فرار كرد و رفت ت خورد و گريه مي آنوقت همانطور كه داشت كتك مي. دبگير

بعد از آن مادربزرگش نگذاشت تا وقتي . بيت را در آورد و اشكهايش را به سروصورت او ماليد لي شد و لي
. گذاشتند آمد، خيلي كم مي بازي كند و وقتي هم مادرش مي مصطفاو با  مصطفامادرش نيامده او برود پيش 

 گذاشت او اگر دوست خوبي بود، نبايد مي .بيت قهر كرد لي تنگ شده بود، براي همين با لي مصطفادلش براي 
 . آنطور بشود

فته ز كه مادرش گآن رو. بعد كه بزرگ شده بود. بعد فهميد. دوست دارد دوست او فهميد برادرش را بيشتر از
داشتند اتاق را تميز  مصطفابا وقتي . بيت را پيدا كرده بود لي ي لي شود و جنازه بود هميشه يك چيزي پيدا مي

را جمع  مصطفاهاي حاالي  بازي هاي قديمي خودش و اسباب بازي داشتند اسباب مصطفادند، وقتي با كر مي
ت را بلند رش را جارو كنند و دستمال بكشند، وقتي تخگذاشتند آن طرف كه زي وقتي تخت را مي. كردند مي

چيزي افتاد  هاي گرد فلزي تخت يكباره از توي يكي از پايه - رسيد بلندش كنند زورشان ديگر مي - كردند
گفت چرا  مصطفاگفت اين ديگر چيست؟  مصطفا. برش داشت مصطفا. اولش فكر كردند سنگ بوده. بيرون

 سوراخ دارد؟ 
 مصطفاو برادرش گريه كرد و بيت را بازشناخت  لي داد و برادرش ليرا به برادرش و سنگ       

قبلن تعريفش را  مصطفابيت، دوست من بود كه براي  لي د كه چه شده و برادرش گفت اين ليواج مانو هاج
 . كرده بود

بود مادرش يك باليي اولش فكر كرده . بيت گم شد و ديگر پيدايش نكرد لي وقتي لي مصطفابود  بچهبود گفته 
گفت زشت است و هيچوقت دوستش  سال تحملش كرده بود با اينكه مي مادرش اما آن همه. سرش آورده

اش  را ديده بود كه توي روروئك مصطفاها  قبلن. يك باليي سرش آورده مصطفا بعد فكر كرد حتمن. نداشت
 .كرد حتمن حسودي مي .رفت ه ميآرام رابيت كه آرام  لي شد به لي نشست و همينطور خيره مي بي حركت مي

 مصطفا اي؟ بيت را نديده لي بوسش كرد و گفت لي. نزد. را بزند مصطفاخواست  مي. هرچه گشت پيدايش نكرد
ديد كاري از دستش . گردد گفت رفته، خودش برمي. رباني داشتچشمهاي مه مصطفا. خنديد هميشه مي

مادرش گفت يكي ديگر . وست داشترا خيلي د مصطفااما . بود با خودش گفت آخر بهترين دوستت. آيد برنمي
. به مادرش گفت. ديگر بچه نبود. حاال دوست صميمي داشت توي مدرسه. خواهد خرد و او گفت ديگر نمي مي

 . خواست ببوسدش فرار كرد او مثل هميشه از دست مادر كه مي مادر سرش را بوسيد و
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 . گفت گريه نكن مصطفا
 . يم توي حياط، توي باغچه دفنش كنيمگفت برو مصطفا
 . رفت آن سنگ آبي را از روي كتابخانه برداشت مصطفا

سوپ تويش نبود، آب تويش نبود، يك سنگ تويش بود . ظرف بلوري خيلي وقت بود افتاده بود و شكسته بود
د و آورده بود و پيدا كرده بوبرادرش يكبار كنار ساحل، توي شمال يك سنگ بهتر . كه همان سنگ اولي نبود

. ماهي هم آورده بود و كفش ريخته بود بودش توي ظرف بلوري، يك عالم گوشاش كرده بود و گذاشته  آبي
بيت گم شده بود،  لي بعدها كه لي. بيت را دوست دارد لي ي لي يستاده بود و ديده بود حاال خانهرفته بود دور ا

بود كه يك الكپشت دارد و او مسخره اش كرده بود كه  بعدها كه توي مدرسه وقتي براي دوستش تعريف كرده
اين كارها مال دخترهاست، عصباني شده بود و دلش گرفته بود و بغض كرده بود و رفته بود ظرف بلوري را 

ي  الشه. خيال گفت بي. اش درآمده ، گريهمصطفابيت، جلوي  لي حاال خجالت كشيد كه به خاطر لي. شكانده بود
 مصطفا. گرفت و توي جيبش گذاشت و دوباره مشغول جارو كردن شد مصطفارا از دست  بيت لي لي سنگيِ

   . سنگ را برد گذاشت سرجايش
 . بيت را دفن كرد لي بفهمد، لي مصطفاشبش رفت توي حياط و بي آنكه 

 . سنگ آبي را گذاشت روي قبرش و گريه كرد
 . او را ببخشدبيت گفت  لي به لي
 . فهمد چه مي امصطفبيت گفت  لي به لي
 . بيت گفت تو بدشگون نبودي لي به لي
 . شد مصطفااش تقصير  بيت گفت همه لي به لي
 . بيت گفت هميشه دوستت داشتم و تو بهترين دوستم بودي و هميشه هم خواهي بود لي به لي
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. گم شده مصطفادانست  تنها او مي. دانست تنها برادرش مي. دانست كسي نمي. گم شده مصطفادانست  مادر نمي
مادرش . شود هيچوقت گم نمي مصطفادانست  تنها او مي. ممكن است كجا باشد مصطفادانست  تنها او مي

 مصطفاكرد مادر حق دارد،  كه باليي سرش نيايد؛ و او فكر ميبود  مصطفانگران . هميشه زيادي نگران بود
ش  شايد نگراني. بويي برده بود. دانست مادرش نمي. است زن مصطفا كه به مادرش نگفته بود. ظريف است

از كجا بدانند؟ يادش آمد . گفت كس چيزي نمي هيچ. داند كس نمي كرد هيچ فكر مي. دانست نمي. براي همين بود
ي اتاق، يكروز برداشت و  گذاشت گوشه ا كه هميشه همانطور توي سجاده ميآنوقتها مادرش چادر نمازش ر

آورد و بعد دوباه  ي كمد درش ميخواست نماز بخواند، از تو و قفلش كرد و هربار كه مي وي كمدگذاشت ت
باشد،  مصطفاتعجب كرده بود اما فكر نكرده بود شايد به خاطر . كرد گذاشت همانجا و درش را قفل مي مي

هيچ . ر شده بوداش هم خيلي پيباب. رود جلوي آينه كند و مي چادرش را سر مي مصطفاشايد او هم ديده باشد 
ار گفته يكب. را با خودت ببر بيرون مصطفايكبار گفته بود . اش چروك انيشد، پيش گفت و موهايش سفيد مي نمي

 . ست دانم اين بچه چرا اينطوري يكبار گفته بود نمي. گير شده بود باهاش حرف بزن، گوشه
. مادر هم به روي خودش نياورده بود .بابا هم به روي خودش نياورده بود. او به روي خودش نياورده بود

. آورد آقاي خاكسار هم به روي خودش نمي كاش. تنها آقاي خاكسار. هم به روي خودش نياورده بود مصطفا
 لتماس كه كرد، داد كه زد، ي پشت آينه كه رفت، ا وقتي رفت پيدايش كند، توي سياهي براي همين

 . و سنگ آبي را برداشت . كند گفت كه رهايش مي. تقصير اوست كه داند گفت مي
 . و سنگ آبي را با تمام زوري كه داشت پرت كرد. و سنگ آبي را پرت كرد

 .هاي سياه پشت آينه تكه را خورد كرد و زمين پر شد از تكهو سنگ آبي آينه . و سنگ آبي به آينه خورد
 اتاق،  دويد و آمد توي اتاق، باباش دويد و آمد توي مصطفا

 . دانست يك چيزي پيدا مي شود، دويد و آمد توي اتاق كه هميشه مي مادرش، مادرش
 . فرداش او را توي حياط، توي باغچه گذاشتند

 اش نشاند،  سنگ آبي را روي پيشاني مصطفاداش فر
 فرداش، 

 توي حياط، 
 . توي باغچه
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. اي نجيب و ريش سفيد و بلندي داشت پيرمردي كه وارد شد چهره
 .رسيد د كه تا مچ پاهايش مييدي به تن كرده بواو پيرهن رومي سف

 .وارد روياهايت بشوم سالم رفيق، به خودم اجازه دادم: پيرمرد گفت
 
واپسين  –سه روز آخر فرناندو پسوا " داستاناز 

 آنتونيو تابوكي، "هذيان
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 . سوم

 مصطفا ي روزانه هاي يادداشت ميان از
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 .يكم

 مارس  5
 
 
 
 
 

 . ام نيم مقاله را نوشته
 . كشد خانه، پشت در ايستاده و زوزه مي بي، سگ صاحب بي

زد، خيلي سفت توي خواب من مردي شد و  كردم، و گيتار ضجه مي البته توي كنسرت هم به همان فكر مي
كشيد و مرا نفرين  ا زوزه ميدر حالي كه چهاردست و پ. گريه كرد آبش كه آمد، همه را در خودش برگرداند

هاي زرد اما روي ميز جا ماند، دو شاخه رزِ زرد كه از تهران دنبال من آمده بودند و  گل. كرد، دور شدم مي
اسم آن دختر را . هاي گلِ زرد آمد، آمد يكراست سر ميز ما زنِ كوليِ سياه با دسته. باالخره بعد از نه ماه جستندم

 : ريد، با نوك انگشتم روي ميز نوشتمدانم كه از او زرد خ نمي
  *"آنجا زرد، معنايي جز مرض نداشت"

طور  اي از نيك كيو خواند، همين بطري قديمي خالي شد، نيك بلند شد و قطعه. و سرم را به بنگ درام سپردم
 . ر ژنوهم بيخ گوشم از پدرش تعريف كرد كه از يوگسالوي آواره بود تا واشنگتن، فلوريدا، لوزان و سر آخ

او خودش را اينطور معرفي كرد، روز اولي كه به باغ آمدم و . بي را بوريس برد در خانه، بوريس يلستين بي
و . ي اپوزوسيون، درآمد دارم نامه ي اجاره از نوشتن مقاله در هفته حاال به اندازه. ي كنج باغ را اجاره كردم كلبه

شت و در حياط بود، بعد هم منصرف شد و به خانه بازگهاي برق  ي گذشته مشغول تعويض كليد تمام هفته
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در گالري . اي دارد، تخمين سن و سالش غير ممكن است نقاش است و قد خميده بوريس. شروع به نقاشي كرد
اش  ها چراغ آتليه  شب. كشد ي زن را مي نشيند و او پرتره بي مي دهد، بي كس را به آن راه نمي كوچكش كه هيچ

 . نشيند ، پاي كامپيوتر ميهميشه روشن است
وقت يك شاخه را به من تعارف  آن. نوشد كند و ودكا مي من و لوكاس گمان داريم يلستين پورنو تماشا مي

. بري گويم رزها را نمي شود، به ايوا مي خوانم، پژمرده مي مي "اسالمپور"كند كه با آن برقصم، توي گوشش  مي
داند چه نفريني در گوششان  دارد، نمي ت تميز كردن ميزها، گلها را برميزن وق. خواهد آنها آنجا بمانند او مي

مرد و يا دخترش و يا  دانست، آن شب مي گذاردشان، اگر مي برد به خانه در گلدان گلي مي خوانده شده، مي
 . پسرش

پايش، و روي چهار دست و  ؛وشمدوستي كه در خواب من چمباتمه زده، برهنه است، از من خواسته او را بد
. پرسم مياش احوال زنش را  دوشم همينطور كه مي. شناختم ي هيكلش هماني نيست كه ده سال پيش مي اندازه

اش،  كند و دهان تهين شروع به ناسزا مي. ريزد روي چاك پشتش زند، مي كشد گيتار و فواره مي ي باس مي ناله
كنم، از  برايش سيگار روشن مي. روم رون ميس از كلوب بي.من به دنبال دختر بلندي شبيه ز. كند پرش مي

روي ديوار آتليه، در يك تابلو، رزِ زردي  ؛ام بيايد خواهم به خانه وقت از او مي آن. فهمد گلهاي زرد هيچ نمي
خودش . زند قرار نبود برش گرداني مانم كه فرياد مي كند من با دوستم در خواب تنها مي او قبول نمي. خوابيده
فكر كردم او . كرد همان اول كه وارد شديم نگرانم.  هاي مجعد دارد و بلند و چشمان ميش، وحشيمو. برگرداند
 . با قد بلندش و دامني كوتاه، جوراب ساق بلند، دختر است. حاال توي زندان است اند را گرفته

. ي سفيد يخي سياه است، بعد آيد دورگه گويد او را نخواهم كرد، بعدي كه روي سن مي نيك زير گوشم مي
بعد . چيزي نيست. ام نبض دارد هنوز شقيقه. بطري بعدي را بياورند. گويد نيك مي. حتمن. نه اين يكي را. شايد

حاال ديگر حتا كشوري . هايت از مسكو و از استانبول و از اروپاي شرقي، از استونيا حرف خواهي زد براي بچه
 . به اسم يوگوسالوي وجود ندارد

بي پشت در زوزه  بي. رفت از پوست ام خالي بود، توي سرم ماري باال مي كله. يدار كه شدم نوشتمباقي مقاله را ب
 . كشيد مي

ي شما  دانم همه چون النا گفته بود مي. ي در كوبيد اش را به شيشه هانس چنان مست آمد كه نفهميد و پيشاني
 . خواهيد با من بخوابيد، پس بايد نشانم دهيد مي

 . ريان رقصيدندمردهاي نيمه ع
 . گرفت الناي ملكه آنها را اندازه 
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برلين براي دراگ و سكس و الكتريك موزيك . هانس باال آورد. ل و ميشادنيس، اندرو، دانيِ. آور بود چندش
تن . شاشد الناي ملكه بر روي تن آنها ايستاده مي. نويسد پسري بيست و پنج ساله اتوبيوگرافي مي. خوب است

 . كوبد گردند، هانس سرش را به شيشه مي ام با زبانهاي بيرون افتاده به خانه بازميهركد. دهد نمي
 

 نه، . اينجا كه آلمان نيست. من آلماني بلد نيستم. آنها مقاله را ترجمه خواهند كرد
 .من يهودي نيستم

 اما 
 . ترسم مي
 

 

 "...نعره، همان نعره. كرد مزمه مياي سهمگين را ز احساس شتاب كه گويي ترانه. و آن وقت شتاب" -نوشت  پي

 سلمان رشدي/ آيات شيطاني 
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 دوم
  آوريل 6يكشنبه، 

 
 
 
 
 

ها براي رسيدن به قدرت اعالم جنگ داخلي كرده  در داغستان وهابي. تهوع و كابوس جنگ بيدار شدم صبح با
اي سفيد و آبي رنگ بر روي اتوبوس سقوط كردند و ه در راه، صخره. بگريزم به پرو اجبور بودم از آنجم. بودند

ارتش روسيه كه براي كمك به حكومت مركزي به سمت داغستان گسيل شده بود براي نجات ما از زير آوار 
رد تا او را ك گريست و زني براي سربازي شيطنت مي كودكي مي. شان از راه رسيدند هاي هاي آبي، با تانك صخره

آنها . لباس يك نفر ديگر را روي صورت جسدي انداختم يِ پاره ،من. پترزبورگ رد سنببرد مسكو، بببا خود 
اگر دانستم  ي اينها را مي همه. گذاري در شهرهاي مختلف روسيه و قفقاز را به عهده گرفته بودند مسئوليت بمب

 . خواب بود
اصلن نپرسيدم  .چيز طبيعي بود ههم. با پرو هستيمدر مرز اسراييل  گفته بود. جا كجاستآناز سرباز پرسيدم 

همينطور . به اهميت اورشليم است اسراييليه معابد اينكاها براي دانستم ك مي .طي به پرو دارداسراييل چه رب
ام و  بعد هم سر ميز ناهار من بودم و دوست لبناني. هاي هخامنشي در شوش معابد باميان در افغانستان و خرابه

گليسي ان. گويد درست نفهميدم چه مي .بودلوكاست هو حرفش ازاولين . ي بودهانس خاليك اسراييلي، جاي 
شايد داشتيم بر سر . اهميتي نداشت. ام انگليسي عادت كرده -ي دويچ به لهجه ، با اينكهفهميدمي عبري ن با لهجه
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لبته كه رسد؟ ا پرسيدم بوي جنگ به مشامت نمي. ست كند وضعيت ناپايداري او فكر مي. زديم صلح حرف مي
نفرتي كه در صورت من پيدايي . خواند ي من نفرتي عجيب مي چراكه همانوقت او در خطوط چهره. رسد نمي

 . براي او كه با جنگ بزرگ شده و براي دوست ديگرم، اين بو خيلي آشناست. ندارد
 چطور سر يك ميز نشستيم؟ 

 . كردم ر ميخواستم و فرا بايد عذري مي. پرسم از خودم مي ست كه اين سوالي
 . صبح با حالتي متضرع از بستر برخاستم

 . گويم صبح منظورم سه بعد از ظهر است وقتي مي
ست كه  هايي اين از آن تجربه. آيد و احساس قبر دارم ام پايين مي سقف كلبه تا روي سينه. توانم بخوابم شبها نمي

اي دراز بكشد كه با  سالگي در چاله در پانزدهدهد؛ اينكه  براي هر نوجواني خطر ابتال به جنون را افزايش مي
 در سي. هاي شب و به ماه خيره شود دستهاي خودش در باغ خانه كنده و لباسهايش را از تن كنده باشد نيمه

و زير هر سقفي احساس تنگي نفس  ،ديگر هرگز خواب به چشمش نخواهد آمد به هنگام شب فهمد سالگي مي
ي زني از  دوزد، صداي گريه هايش را به هواي سياه مي ده، آنگاه چشمو خفگي مضاعف بر او مستولي ش

نوشتن يا خواندن خيزد تا مگر خودش را با   برمي. لرزد تنش مي كشد و ، جيغ ميريزد دوردست در گوشش مي
 . گر زمان نيست اي كه نمايش عقربه د،گذر اي يكه مي سرش عقربه توييابد  و درمي سرگرم كند اي نامه
آنجا براي . اي كه به منظور تبادل فرهنگي برقرار است شركت كنم بايد در جلسه. ام را مرور كردم ي روزانه هبرنام

اي كه بر روي آن متمركز شده،  نجار دانشمند است و رشته. شوم اولين بار با سوفي و يك نجار آلماني آشنا مي
اي با موضوع آزادي زنان و يا  براي جلسه زند و مرا سوفي از جنبش زنان حرف مي. ست رياضيات و كشاورزي

ست  شنبه هشت مارس است و سوفي چپ تمام عياري سه. كند شنبه دعوت مي در روز سه  عنوان مشابه ديگري
هاي بيشتري  ها و آلماني شود كه هر روز با لهستاني دانم چطور مي نمي. داند كه از چپ بودن چيز زيادي نمي

شنبه  من اين را اضافه كردم و اينكه سه. مثل خود من. آيد به گوشش خوش مي طنين چپ بودن. شنوم آشنا مي
كمابيش جا  ،ست، بشري كنار دست من نشسته بود وقت جيكوب آمد و گفت اسراييلي آن. حتمن خواهم آمد

م دهم كه بشرا يك ربطي به شادماني و يك ربطي به بشر دارد، با علوارد توضيح  مجبور شدم براي تازه. خورد
تواند برود و با جستجويي ساده در اينترنت معني  مند باشد مي اگر بيشتر عالقه. به اينكه هيچ ربطي به بشر ندارد

. ي ناهار پيش آمد بعد هم مساله. البته شايد هم اشتباه كنم. كنم كه مذكرش بشير است اضافه مي. بشرا را پيدا كند
با آرامش فرو  اي نتوانستم لقمه. مان كند جيكوب بخواهد همراهي كردم فكر نمي. براي من ناهار و براي آنها شام

يعني ساالدي . ظرف ساالد ، توياينبار واقعن باال آوردم .حالت تهوع صبحم تشديد شد قاشقاولين  به دهم و
ي  هي صبح، قهو ي قهوه جا بود، البته با تغييراتي جزيي در رنگ و بو، به عالوه كه ميل كرده بودم دوباره همان
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دو تا رز زرد توي خيال من بود . به رزهاي زرد فكر كردم. ي شب پيش ي قبل از ناهار و قهوه توي جلسه، قهوه
اي رز زرد  نفر سوم من بودم كه باال آوردم و به آن دوتا هركدام شاخه. كردم و بايد آنها را ميان سه نفر تقسيم مي

بايد زودتر خودم را به . آمد صدايم در نمي. انستم حرف بزنمتو نمي .شدند سوفي و نجار زودتر از ما جدا. رسيد
در . ترين رستوران، بدترين غذاي عمرم را باال آوردم نزديك توي. م عرق آرام آرام بر پيشانيرساندم،  توالت مي

ار اي ك پروژه او روي. نيكهاي ارگا ي توليد محصوالت كشاورزي حرف زديم و زمين ي تازه راه با نجار از شيوه
بعد هم از زبان . او گفت. مند نباشم ست كه به اين موضوعات عالقه طبيعي. كند كه من هيچ سر در نياوردم مي

ست و البته برج بابل دارد دوباره ساخته  داند چون زبانش آلماني حرف زديم و او كه خودش را آلماني مي
والت كشاورزي تازه مصرف كنيم و مهمتر از توانيم آنجا با هم به انگليسي سخن بگوييم، محص شود و ما مي مي

حقيقت اين است كه هدف از برگزاري اين جلسات ساختن . آن، از فرهنگ، فلسفه و ادبيات حرف بزنيم
 . ي برج بابل است دوباره

يا  ،اندازد زبان فارسي لعاب نمي. ودش مي لي نوخيا هر روز. مركز كنممت تازه رتوانم حواسم را بر كا ينم
كه بوي باروتش را جنگي . و هراس از جنگ. هاي من زندگي. هاي من آدم. هاي من البته كه طرح. من هاي طرح

  ؛كنم استشمام مي
 آمد ست كه پيشااين . كند اندازم، روي صورتش و كودكي گريه مي اي پاره مي ي كنار دستم پارچه بر روي جنازه

خواهيم شد و سربازها بر  جمعي دفن گورهاي دسته به زودي در وايم  ها نفر انسان ، ما ميليونكردخواهد 
. هاست هاي آبي در زير پوتين هاي آبي، زندگي هاي آبي، دشت صخره. اندازند يادگاري مي ، عكسهاي برج خرابه

ي تانكي بود  دارد، تصوير آخري كه پيش از مرگ در خاطرم ثبت شد لوله دستي سنگي را از روي صورتم برمي
 . ي داوود از آن آويزان تارهو پرچم روسيه با س

 
 

ام، بخشش را فراموش  حاال كه مرده" : ي ديگر خواندم، اين سطرش از سرم بيرون نميرود امروز چند صفحه –نوشت  پي
 )سلمان رشدي/ آيات شيطاني ( "!كنم جبرييل من تو را نفرين مي. ام كرده
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گلوي حيوان ام چاقويي بيرون آوردم، بازش كردم،  از جيب جليقه"

هايش را از كاسه بيرون  درمانده را گرفتم و در يك آن، يكي از چشم
شود، بر  ام سرخ مي من از نوشتن اين قساوت شيطاني، گونه. آوردم

  ".سوزم خود لرزيده، مي

 
 پو ، آلن"ي سياه گربه"

 
 

 

 

 

 .سوم
  ژوئن سيزده، دوشنبه

 
 
 
 
 

آن باال دنبال چيزي در رودخانه  آويزان بود وي پل  پيش بر لبهكه دو شب  دوباره همان پيرمرد را ديدم، همان
گرداند تا او را پيدا كند، فهميدم دروغ  گشت، فهميدم كسي خودش را به آب انداخته و او دارد چشم مي مي
 . ست گويد، فهميدم مست و كولي مي

، آنها را از ها را بيرون كرد كولي او معتقد است بايد. ما در ايران كولي نداريم، به زن سفير جمهوري چك گفتم
هاي عجيب برهنه  آنها جادوگر نيستند و آن عادت ،اما دوستان من نظر ديگري دارند. حقوق اوليه محروم كرد

اش نشسته بود و دور آتش  ، عرق بر پستان چروكيده زن جادوگر برهنه. رقصيدن در كنار آتش را ندارند
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طوط از ريخت افتاده بود و ديگر به حرفهاي زن سفير گوش نكردم و حواسم همه معطوف به آن خ. چرخيد مي
ايوا برايم توضيح داد كه آنها . نوشيدند كشيدند و آبجو مي آنهاي ديگر داشتند علف مي. به حرفهاي دوستانم

سرشماري آنها جرم . نيست ز اينكه تعدادشان چقدر است،شناسنامه ندارند، هويت ندارند و حتا آمار دقيقي ا
او در ميان آنها . من فكر كردم. سرشماري اصلن جرم است. سرشماري آدمهاي ديگر هم جرم است. است

زنند، او از قبول هر چيزي از ايوا  بيندش و با هم گپ مي گاهي مي. شناسد دوستي دارد كه آن دوست را نمي
اسمش را . د چه جور كاريدان ايوا نمي. كند و درآمد دارد ست، كار مي او براي خودش آدمي. پرهيز دارد

ارد كه آنها اصالتي هندي دارند را باور د  هاي ديگر اين افسانه زن سفير مثل خيلي. سخت بود، يادم رفته. پرسيدم
ه هرحال عضو آنها اغلب دزد يا قاچاقچي و يا ب !اند آمدهثر استعمار به اروپا در قرن هجدهم و نوزدهم در ا و

 ؟ كند اداره ميين مافياها را ني اچه كسا !گروهي مافيايي هستند
و زرد است، دوست ندارم بوي سوختن زغال به تنم   شوم، صورتش در نور آتش نارنجي به پيرزن نزديك مي

ي  ماموريت من اين بود كه از خانه. دهد كند، بطري آبجو را به دستم مي پسري سيگارپيچي تعارف مي. بنشيند
قرارم با دوست ايوا بود كه اگر چيزي . ام هرگز پيشتر او را نديده. رمسفير چيزي بدزدم و براي پيرزن بياو

هنگام عبور قطار مترو از تونلي بلند و تاريك  اينها خياالت من. نها شركت كنمآوردم، اجازه پيدا كنم در مراسم آ
براي روز هشتم  ام به او قول داده .بغلم كردمحكم  ،ايوا پرت شد. سته و قطع شدن برقبعد هم ترمزي پيو. بود

. خط خودم بنويسم و صبح، هنوز كه بيدار نشده، دزدكي از زير در اتاقش بياندازم تو اي به دست مارس نامه
كه تو خودت را قرباني دنياي مردانه  به سوفي گفتم اين. رسد آورم، چيزي به ذهنم نمي هرچه به مغزم فشار مي

در همان . دادم زن باشم يگفتم، ترجيح م را ميبه او راستش  بايد. ست داني، درست و در همان حال احمقانه مي
ام و بيشتر ميل به انسان  من خنثا شده. تر است در من لحظه دريافتم ميل به نبودن از ميل به هرچه بودن قوي

داشت انسان، كه  ، اومانيسم محض، روز پاسداده شوديك روز را به انسان اختصاص  اعالم كردم بايد. دارم
همانطور هم دست ايوا در . اينها همه در آن تاريكي محض در گوشم زمزمه بود. اي بيرون از خودش باشد ابژه

اي در انتهاي واگن مچاله شده بوديم و مردم  ما در گوشه. منظورش را نفهميدم. پلكيد اطراف چانه و پهلوم مي
كوبيد، هركس تقاليي  ، كسي به شيشه ميكردند زدند، گريه مي كردند، فرياد مي ديگر هركدام هراسناك، وزوز مي

ي  شدم با اين توضيح كه بايد براي ساختن فيلمش كه دربارهپستان او بر گلويم، زخمي از تيزي نوك . داشت
داستانش . اي كمك مالي كند به شرط آنكه مستند، داستاني باشد موسسه قرار شده. هاست به او كمك كنم كولي

كنم،  من اينطور فكر نمي. اج به يك قهرمان دارد كه آن پيرزن و يا دوست ايواستداستان احتي. نويسم را من مي
ي پيرزن،  خطوط چهره. ي داستان خواهم بود ام، خودم راوي و قهرمان و ضد قهرمان و سايه ام را گرفته تصميم

 . كند شود، از هم شكفته، صورتي جوان پيدا مي وقتي به من نزديك مي
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 . كند مي ام را معلق علف حافظه
 . كند پسرك زبانش را در حلق پيرزن فرو مي

ام يك جاقلمي چوبي بود و در زير آن سال و محل ساختش حك شده بود،  ي سفير دزديده آنچه من از خانه
 . 1934توال، روسيه، 

رون خودم را از بغلش بي تقريبن. براي ايوا بفرستم ين چيزها را به عوض نامه بنويسمفكر كردم بهتر است هم
بعد كه خودم را عقب . كشيد، فكر كرده بود دست من است ش ميمردي دستش را به رانها. سيده بودتر ؛كشيدم

 . نفهميدم كدام مرد. مرد جا خورده و دست پس برد. كشيدم، جيغ كشيد
ي داشته ا دزدم بايد نشانه چون براي اطمينان از من خواسته بودند چيزي كه مي. ام به پسرك گفتم اين را آورده

اين تاريخ را بر روي سماوري كه براي مادرم . 1934آن نشانه را نشانش دادم، توال، . باشد از تعلق به سفير
او قلمدان را برگرداند و . آمد، به پسرك همان را گفتم خريده بودم ديده بودم و چون تنها چيزي بود كه يادم مي

ديگر . فرو كرد و من سرما را تا استخوان چشيدمدست خنكش را از چاك پيرهن من . پشتش را دست كشيد
از پيرزن شعله . ارمغان آتش بود. اي، نه مشتي كه بر شيشه بكوبد و نه زني كه بهراسد آمد، نه ضجه صدايي نمي

. من و زن سفير و دوستان ديگرم. مان خنديديم همه. وقت كه قلمدان را به آتش افكند پسرك ، آنرفت باال مي
مفهومش را  "قرباني"انسان اگر بپردازيم،  ردانده و باز تكرار كردم ما بيش از هرچيز به تكريمروي به سوفي گ

در آن . خنثا خوانده شوم ا قرباني بداني، من اصرار دارمخودت ر هد اال كه تو اصرار داشته باشيد از دست مي
سوختم، ايوا هم در آنجا  مدان ميگرفت در قل لحظه نبودم، همراه با پيرزن، لبهاي تلخش كه از گوشتم كام مي

هاي چروكم متصل بود و زبانم را در  دستم به پستان. گاه هركدام از ما به ديگري تبديل شد آن. بود و پسرك
 . دهان ايوا گم كردم

آنها براي آن قطعي از ما عذرخواهي كردند، خود سفير به همراه . تنها براي چند لحظه برق قطار قطع شده بود
در راه قلمدان را به دوستانم نشان دادم، موضوع داستان . تاريكي فرصت دزديدن قلمدان دست داددر . زنش

اش  ي ديگري ارايه ي صنعت سماورسازي در شهر توال روايتي نوشتيم و به موسسه مستند را تغيير داديم، درباره
ر اين مساله به اتفاق نظر مان ب ما همهاي داشت ا هركس انگيزه. كرديم، پول را گرفتيم و با آن به توال سفر كرديم

ي زن سفير جويا  وقتي از ترن پياده شديم از ايوا نظرش را درباره. يم كه بايد صاحب قلمدان را پيدا كنيمرسيد
 . ي سوفي شدم و همينطور درباره

را كادوپيچ  كه آن مال دزدي ام براي ايوا، از زن سفير، پيرزن كولي، سوفي و خودش نوشتم و هنگامي در نامه
نامه و كادو را  .شد ديدم ريخي كه درست خوانده نميكردم، رد انگشتهاي كوچكي را در پشت آن كنار تا مي
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اي قطع شد و ترن در تونلي  در بازگشت توي مترو برق قطار لحظه. برداشتم و در پيش در اتاق او گذاشتم
 . تاريك توقف كرد

 : نوشتم
 . سوزاند ام را مي علف حافظه

 . كشد توال سرماي وحشتناكي انتظارمان را مي در
 . ست اي دارد كافي كننده قدر كه زن سفير زيبايي خيره براي من همين

 . تو هم زيبايي
 . ام مساله اين است كه من خنثا شده

 
 . و ديگر هرگز آنها را نديدم

 
را از  يكيسرش را بيرون آورد،  ارهوقتي دوب. پيرمرد لباسهايش را به من سپرده بود و شيرجه زده بود توي آب

در . گرفت شبش بود و براي مرده از آب گرفتن حقوق مي كار هر. كشيد به كنار رودخانه مي ،گردن گرفته
 . ماند، هر شب كرد و منتظر مي اي آتش روشن مي بشكه

 . ي كالهم را پايين كشيدم و در بوران به راه افتادم پس لبه
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 اكتبرنه  شنبه

 
 
 
 
 

ست، مثل امين رفيق سابقم كه  گويد آلماني داند، مي البته خودش نمي. ست ي جديدم، امريكايي خانه ديويد، هم
ام، توي  بار مجبور شدم بگويم ايتاليايي من هم يك. داند لوكاس هم خودش را آلماني مي. ست گفت ايراني مي

ي غليظ  كردند، من هم با لهجه چپ نگاهم مي توي مترو چپ. ها قفقازي وهدها  جنگ بود ميان اسكين. مسكو
ترس نداشت، فقط خيلي سرد . آنها تعقيبم كردند و در پاركي نزديك متروي دينامو پيش آمدند. گفتم آنكونا

. از توي جيبم پاكت سيگار را بيرون آوردم، دو نخ تويش مانده بود و آنها چهار نفر بودند. سيگار خواستند. بود
بعدن فهميدم . به چطورش توي اين سرما فكر نكردم. درخشيد مي ، تيز بود وشان انداخته هاي تيغ لهك

. هاي خودمان شخصي شبيه ريش توپي لباس. شان توي جيبشان است و اين يكجور اعالم هويت است هاي كاله
مطمين نشدند آذري، ارمني يا  آنها سراپايم را برانداز كردند و تا. كند ميرا پنجه بكس و چاقو هم كار باتوم 

ام فكر  شدم به دوست آذريِ دوست گرجي همينطور كه برانداز مي. گرجي نيستم، پاكت سيگارم را خالي نكردند
ها سيگاري كه او به آنها تعارف كرده بود را دوست  تاس كردم كه دو ماه در بيمارستان بستري بود چون كله مي

او خونين  ي، آنها با مشت و لگد به جانش افتادند، ساعت نصفه شب بود وكرد چه سيگار نداشتند كه فرق نمي
 . خودش به پليس زنگ زد يا نزد يا به بيمارستان. و هيچكس ديگري نيامد كمكش در ميان برف افتاد
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ا دوستانش جمع شدند و خواستند آنها كه او را تكه پاره كرده بودند پيدا كنند، پيدا نكردند، يك بدبختي را پيد
كرد چه كسي باشد، مثل سيگار كه فرق نداشت چه  كردند، كمين كشيدند توي تاريكي و او كه آمد، فرقي نمي

شان نيايد و بايد به روسي كمك بخواهم و زنگ بزنم به  مارلبوروي قرمز، فكر كردم شايد خوش. سيگاري
ام ضبط كرده  توي گوشي. اس نبوداش ت اش كردند كه كله تكه و به جان آن روسي بدبخت افتادند و تكه. پليس

دور و برم . مست بودند. اما براي من يك مشت كفايت داشت. بودم كمك خواستن به زبان روسي را براي مبادا
چون . كرد مال كجا باشم فرقي نمي .قدم تند نكردم. شوند تر مي كآيند و نزدي دانستم دنبالم مي مي. را نگاه كردم

به روسي گفتم سيگار ديگري . دانم به روسي گفتم روسي نمي. كي دارم كافي بودقدر كه موهاي بلند مش همين
آنها ميالن را دوست داشتند، من هم سرم را تكان دادم و خوشبختانه يك . به روسي گفتم ايتاليا و آنكونا. ندارم

از دستم  راه پاكت شان همينطور ك ديگري شد و يكي از آنها او را ديد، تر رد مي قفقازي بدبخت واقعي آن طرف
نيامد چون شوهرش . بيايد پيشم زنگ زدم يكيرفتم خانه به  .د و من نماندم تماشاو رفتن. قاپيد گفت برويم

ي  آخر به خانه. به تاتيانا زنگ زدم و او هم نيامد و بعد برف گرفت. خواستند با هم فيلم ببينند خانه بود و مي
. ب را در آپارتمان آنها ماندم، ميشاي كوچك هم پيش مادربزرگش بودناتاشا رفتم، ميخاييل خانه نبود و من ش

عصباني . شان دعواها و معاشقه. شنيدم ي من بود و من هر شب صداهايشان را مي آپارتمان آنها چسبيده با خانه
 اين سوال. كه از آنها نيست تراشد در حالي خواستم از ميخاييل بپرسم چرا سرش را با تيغ مي بودم و مي

اش  به جايش از ناتاشا احوالش را جستجو كردم و او با چشمهاي سبز گرسنه. ها فكر ندارند ست، روس احمقانه
   .كرد گفت ي بيمارستاني كه در آن كار مي ي احمقانه از اتفاقات روزانه

سراغ كامپيوتر  .در بيمارستان پسر نوجواني كه با مشت از قيافه افتاده بود را آورده بودند، عكسش را نشانم داد
دروغ بود و روي لبهاي . لبهايش لرزيد. غم گرفت ناتاشا. فرق نداشت. رفتم و عكسهايي از ايران نشانش دادم

 : وقت جايي يادداشت كردم همان. من خميد
 

هاي ودكاي  ها، بطري آدم. اي ست، مسكو مقبره مسكو از تهران تفاوت ندارد جز آنكه تهران قبري"
اند، گرم و  ها مزخرف گويند روس خود مي بي. آدمِ بي خود، ترس ندارد. اشتمجسم، اما ترس ند

شان را خوب سپوخته باشي، اگر همان  شان نوشيده باشي، اگر زنهاي شوند اگر پا به پاي صميمي مي
او از آن لذت خواهد برد، گرم . اي در فكر زنش، دخترش يا مادرش باشي وقتي كه پهلوي مردي نشسته

با تو خواهد نوشيد، با . او آرام است. اي اش را برداشته خواهد كرد، انگار سنگيني روي شانه ات پذيرايي
اي، زني سياه با  رقصند، دختري برهنه گوشه تو خواهد خنديد، با تو خواهد نگريست به آنها كه مي

تن ماليده . و از تو خواهد خواست كه با زن، زنش، تني بجنباني. ي باسني شريف هاي پر، بقچه سينه
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و تو را  ،پروا بي. خواهد شد به آن زن، گرم خواهد شد آن زن، نفسش به شماره خواهد افتاد آن زن
و باز خواهد كشيد در شيب و اريب و حبس و نفس و تب، كنار  ،و پس خواهد زد ،خواهد خواست

يديِ آن همه قرارِ هرجاي شهر، سرخي توي سف ي لنين و توي سرخيِ بي ي مسكو، يا مقبره رودخانه
اندازد، بر زمين انبوه تلخ سرد و بر لبهايت خواهد نواخت در زير نوري كه از  برف؛ بر زمينت مي

و . هم اوست نور، تاتياناست يا كاتيا، ناتاشاست ؛تو هرگز مرجع نور را نخواهي جست آيد، درختي مي
راشِ بيني را و نه آن پوست را، ي برف را نه هرگز از خاطر خواهي برد، نه هرگز آن ت تو ديگر آن رعشه

ست كه ديگر نيست، وو تمام  رود، شبي ست كه مي عشق براي او وزش تني. مكي شان نمكينِ كك كدام
زن است، زنِ رويات، ديگر نيست، و خداست  و ديگر نيست، او يك شب است، شب ست عاشقي

شود و از رگ  يدن، شنيدن از پوست ميخواند به شن خواند، نمي ي سيرن كه اگر  امان، سيرن نه، ايده بي
و از جان چه پس زدني و. زني تا نتركد داني، پس مي شود ورم، بتركد اگر، او خواهد مرد و مي مي

خداست، تو را  اي خواهي شد كه هر زن را بگايد پيش از مرد ديگر و باز زن آن رييس قبيله. ست نعره
ات گذشته، آنجا يادگارهايي از توها  وقتي شد، نوبت .خواهد و براي خود مي. جا خواسته، نشانده آن

ترين زنهاي  كاره گويند به زنهاي روس بدكاره، آنها خوش خود مي بي. هاست هست، توي پوستش، تورم
  ."هايي، آنها، پوستي، آنها، چه برگ گل آنها، چه چشم. اند شان ترين ميل دنيا اگر نيستند، خوش

 
ايستگاه قبلش . الاقل تا ميدان سرخ و رفتيم تا دانشگاه مسكو. ود و آسمان سرخگفتم برويم بيرون ولي سرد ب

وقتي از او جدا شدم، روز آخر، خواستم . دستش را به بازوم تكيه نداد، ترسيد. ام كرد، پياده هم شد پياده
بود، صورتم  تاريك. ام را به لبهاش كشاندم، نبوسيد ي لبهاش، گونه گوشه ببوسمش، صورتش را پيش آورد، چپ

. اي ديگر از كنار رودخانه رفتيم توي جنگل، درختهاي آواره، يكي شكسته از بار برف، شاخه. ي سوز شد زخمي
بوي خون و . ي نود بود بعد از فروپاشي ي دهه دزدي و غارت شبانه جايآنجا . اي سگهاي آواره ترساندمصد

كند و  گفت شبها براي ميشا داستان عنكبوت تعريف مي برايم مي. آنجا بويي نبود. آمد توي سر من گازوييل مي
آدمهايي را . شد كشيد و فرو نمي اش سر مي آمد و توي واژن داستان مار، مار كه بيشتر از توي نافش بيرون مي

عنكبوت الاليي شبهاي ميشا را برايم . تكه كرده بودند و بعد جسد را در رودخانه انداخته بودند، مارها تكه
ليسد  سازد و چه تفي دارد با آن همه زور و بهترين جايش كه وقتي طعمه را مي كه چطور خانه مي تعريف كرد

دانست، گردنش را  اين را نمي. كشد خورد و مرگ را انتظار مي ي جاندار لمس شده به زهر، تكان نمي و طعمه
 -. نيش زدم و خاموش شد، توي برف افتاد
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فكر كردم صورت . صورت نداشت. رده بودندش، يكي بعد از پانسماندو تا عكس بود، يكي كه همان اول آو
نبضم را گرفت و ساعتش . ماجراي پارك را گفتم و دستم توي دستش، دست هميشه سردم. كند ديگر پيدا نمي

. بلند شدم و رفتيم توي آن سياهي درختها و تا دانشگاه پياده رفتيم. را پاييد و روي پايم نشست و تندتر شد
گذشت و بعد  هاي آيزنشتاين از پيش چشمم مي هاي فيلم صحنه. پاهايم را نفهميدم، يخ زده بودمديگر 

ام را سوزاند،  نفرت سينه . هاي منتظر، ميخاييل زده، زن تاركوفسكي و يكباره فيلمهاي جنگ، سربازهاي يخ
 . اش را مچاله كرد نفرتي كه توي مشتم چكيد و پستان

. و صورت جوانك كه نداشت لبهاش و زبانش توي دهانم تلخ شد. گذارد به رفتنبعد برايش نوشتم مار را ب
و برايش توضيح دادم او آن ترس را به . شايد هم اضافه كردم عنكبوت الاليي خوبي براي شبهاي ميشا نيست

تكان  كند و توان طور كه تماشا مي ليسد همان شود و روانش را مي دهد و ميشا با آن هراس بزرگ مي ميشا مي
براي . حسابي خنديدم. او هم در جواب از مشاركتش در اعتراضي سياسي نوشت. كند خوردن در خود پيدا نمي

 : ديويد نامه را خواندم
 مرگبارهاي   كنند و باعث تصادف يهايي كه فالشرهايشان را در جاده خاموش نم براي اعتراض به راننده"

كه پيامبران مرگ و  هااي براي اين استيم جريمهو از دولت خوشوند، جمع شديم و پالكارد دست گرفتيم  مي
 . "اندوهند در نظر بگيرد و يا به ترتيبي جلوي آنها را بگيرد

  .مجبور شدم تمام ماجرا را تعريف كنم .ي من متحير شد ديويد از خنده
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 . چهارم

 جهان پوستي 
 
 
 
 
 
 

ي ديماس، همان كه آوازهاي شباني را  ون اوربانو، نوهبه ياد آر اوربانو گومس را، پسر د«
ي ملعون  فرشته"خواند  كه مي كرد و وقتي آنفوالنزا شيوع پيدا كرد، در حالي رهبري مي

 » .، مرد"كند غرغر مي

 
خواستند  گويند كه خودش طناب را به دور گردنش انداخت و حتا درختي را كه مي مي«

 . ردبه آن بياويزندش، خود انتخاب ك
 » ...بايد او را به ياد بياوري

 "به ياد آر"خوآن رولفو، از داستان                                                        
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 آيرس بوينوس
 *فا 
 
 
 
 

 .يادداشت
 : ي ديگر از آنجا برايت خواهم نوشت هفته. كنم دارم وسايلم را جمع مي. غيرمنتظره بود

 . برد را ميدنيا م! عشق من
 . ام اي نيانديشيده من براي آن چاره

 . به هركجا كه بخواهد و بايد دوري را همچنان بپاييم
توي . شبيه آنها هم هستي گويد كريستينا مي. آن شهر را ببينم اسپانيولي ياد بگيرم برقصم مخواست مي هميشه

 ماجرا اين. از مردمش و از تاريخ. دانم ي نميچيز زياد. ا بشناسماينترنت دنبال كسي گشتم كه مگر در آن سر دني
مثل اينجا و يا آن . هاست كند كه موقوف كولي آنجا براي سازماني كار مي. رود مكزيك كريستينا گفت مي: شد

. مان سر نگرفت، فكر كرد چطور مرا از اين سرما نجات دهد بعد كه ازدواج. وقتي كه در مجارستان بود
ي روي ديوار داشت،  ، همينطور كه پشت به نقشهبانده بودمش و لبهاش چفت لبهامطور كه به ديوار چس همين
آمد، در بوينوس آيرس  رفت، دستم روي نقشه روي ستون فقراتش كه پايين مي هايش مي طور كه چشم همين

ي سبزي  حلقه ش، كريستينا با چشمهاي عسلي. ت آيم مكزيكو ببينم آرام گفتم مي زير گوشش. ساكن شد
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، توي تاريكي سبزتر، مهار نفس شد و من تا آمدن را معوق كنم، او دوباره بود، گفتم از بوينوس آيرس شدور
 . كرد  تا آنجا چقدر راه است؟ او راه را شماره 

 
 .نامه

 ! عشق من
. دترس كند، باخته، مي اظهار قلب مي آيد و  لرد بايرون تو، در صداقت، اعتمادش را به تو و هر تويي كه پيش مي

هاي اوست، تو كه  اينها دروغ. تو آرزو داري و او براي آن همه آرزو نحيف و رنجور است. اند روياها سوخته
 . پرسي يعني چه ست كه انتخاب كند و مي اش آزادي او راستي  .پرسي راستيِ تو چيست مي

 
فارسي گفتم ترسهايم . يامدهرچه فكر كردم به آنجا بود و فارسي يادم ن. گويد فارسي بخوان بعد زير گوشم مي

ها، از ترس آدمها، از ترس خودم به  من از ترس ديوارها و ساختمان. نويسم گويم و مي را براي تو به فارسي مي
فرداش مارك زنگ زد . خواندم كه خوابيد "نيما"كنم و يا شايد  ام و حاال به رفتن فكر مي اين دخمه پناهنده شده

 كمك من بهدون اينكه پولي از من بگيرد، ب .نوس آيرس؟ مارك وكيل استبوي خواهد بروي و گفت دلت مي
عد اقامت و ب متواند براي پرسيدم چطور گفت ميوقتي . با لحن جدي خواست كه به آن فكر كنم -كند  مي

بالفاصله ويزا . تيمي بعد براي مصاحبه به سفارت آرژانتين رف هفته كشد و گفتم چقدر طول مي. بگيرد گذرنامه
كرد  به كنسول يا آن كسي كه مصاحبه مي. كردم در آن فاصله فقط به بورخس فكر مي. هاج و واج ماندم دادند،

 "آپبلو"بعد هم رسيديم به . كورتازار "بازي لي لي"و  "امتحان نهايي"ف زدم و از از خوابهاي بورخس حر
اش  شد و به كشورش بازگشت، مرا به خانه رفاقتي پيدا كرديم و قرار شد وقتي ماموريتش اينجا تمام. آنتونيوني

  .ه ديگر در جوالي و شايد آگوستدعوت كند و اين يعني دو ما
 . م و بيرون آمدمدست داد. لبخند زدم

گفت چرا زودتر برايش . اش گرفت ها تمام مثل رويا از سرم گذشته و وقتي به كريستينا گزارش دادم، گريه اين
خواهد به  دلم نمي. آيم آنجا روي مكزيك و من مي گفتم تو مي. يش من بماندخواهد پ نگفتم و اينكه دلش مي

بعد  خواهد بچسبد رسد اول دلش مي مي فهمم چرا هركس به من نمي. خواهد اما كريستينا بچه مي. هم بچسبيم
و آن  چسبد اند و انگار يك زن است كه به من مي شناسم شبيه هم ي زنهايي كه مي گفتم همه. بچه دوست دارد

آمد ولي بوي پوستش، و نرمي  از گلويم باالكراهت . گرفت مدر آغوش زن بيمار لبخند زد و. ست يماريزن ب
دوباره . دست كشيدم به خال گوشتين روي پهلوش، لب گذاشتن و مكيدن. موهاش از كراهت بيشتر شد

 . خاموش شديم
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 .نامه
 ! عشق من

اشتياق در من . كند رسد لكنت پيدا مي در سر من به هم كه مي چيز همه. خيال نكن لكنت من به اين زبان است
آن . اي وفق ندارد زمان من با اين زماني كه تو در آن زيسته. من اينطور به خيال رها شده، معتادم. نشين شده ته

 . نه دوست داشتن، نه دوست داشته شدن. حرفها كه گفتم دروغ نيست
 

شعري كه هرگز پيشتر . شعري به دلكمه خوانده بودم. دم ضبط كردز صداي مرا در خواب كه حرف مي آن شب
فارسي در من كهنه و درمانده شده، در خوابم سرك . به ياد نياوردم چه خوابي. نشنيده بودم و انگار از خودم بود

 ز خواندن، به كسي كه برايش شعربعد ا. بود "جهان پوستي"اسم شعر . كشد تا خود را بيرون بياندازد مي
ميان صداي ضبط شده  هاي سكوتي كه در ام و از وقفه خواندم توضيح دادم كه چرا آن اسم را انتخاب كرده يم

 . او هم با من سخن گفته بود فهميدم
از كجا . زدم ام و اينكه پيشتر هرگز توي خواب حرف نمي ام و يا بداهتن گفته براي كريستينا گفتم شعري خوانده

اش  روم و با ترس سرم را روي شانه و فكر كردم شايد در خواب راه مي. نگفته دانم، كسي هرگز اين را مي
گذشته و با هم فكر كرديم چه . و چيزهاي ديگري به خاطر آوردم، خوابهاي ديگري. گفتم احتمال دارد. گذاشتم

 . همانقدر اصالت دارد كه در بيداري آنجا زندگي توي خواب و او گفت ست آدمِ كسي
 . آيد از كجا آمد يادم نمي. خال بزرگ گوشتي دوستي كنم كه اول چندشم بود، با لب خواستم با آن

 
او دويده بود تا برسد سر وقت كه نيم ساعت دير بود و من . وقتي ياد اولين قرارمان افتادم ،گفتم از كجا آمدي؟

سنگي بر آن دراز كشيده بودند و  هاييوزپلنگ اي قرار گذاشته بوديم كه روازهكنار د. پاييدم توي سرما آدمها را مي
او هم با دوربين بزرگي خواهد آمد تا از آرامگاه سنگها عكس . توپي سنگي زير دست داشتند، با نگاهي عبوس

 بگيرد، خيال كردم و لبخند زدم وقتي نوشتم 
 . آيي، بيا؛ سردم است اگر مي

 . نيامد
كالوينو حرف زديم  "شهرهاي نامريي"و از . ه دور بودهآيد دير از خواب بلند شده و را گفت دوستي كه با او مي

ست وقتي تعريف كرد، گريه كرد و شايد وقتش بود ببوسمش، روي پل  و از مادربزرگش كه داستان ديگري
چشمهايم را بست و خواست ببوسد ولي بوسه كه افتاد در رودخانه، قاطي فاضالب شد و من تقلب كرده بودم، 

 . زيرچشمي
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 . ق شدپس بوسه معو
 . رفت كه يكروز بازگردد. اشتياق در قفس ماند. پس خيال را، تا اتقاق نيفتاد در آرامگاه

 
 .نامه

 ي قلبي را بگشايي كه از حال تپيدن افتاده و سياه شده،  خواهي دريچه تو مي
 ! عشق من

 . ام كه براي نفرين خسته
جهان ". ام در خواب اينها را براي كسي گفته. شود، با باد ام تا هرچه مي پس زندگي را در كف دست گرفته

 . و آن خال بزرگ گوشتي بر پهلوش، خال سياه "پوستي
ست ديگر براي من  شود و دنيايي كه واقعي آيد، مي گفتم اينطور شده كه هرچه به خيالم مي. اما او باور نكرد

. اي شود در لحظه شود و تمام مي ز ميشود و در كنار من آغا خيال من برهنه مي. ام نيست و مرزهايم را گم كرده
 . نفهميد. ست اينها واقعي. ام، و تو آمدي تو را ساخته. هايي از من ريخته، اين سو و آن سوي خيال تكه

 يعني چه؟ 
 . پرسيد

 . ام ام و در خيال تمام شده ام و هرجا بوده ديگر من همه جا زيسته
خواهد در آن  ست و مي بود، گفت تو كه نيستي، دلم گرسنه ش رانده كريستينا، اين بار با چشمهايي كه سبزي

 . ريزد، غرق شود، در اين موي انبوه سياهي كه از چشمهايت بيرون مي
ماني و روياي من آنجا  كنند كه جايي در مكزيك، تو منتظر من مي آنها باور نمي! خندند عشق من آنها به من مي

. مانم تا با خيال تو بيايم من اينجا مي. خورم وم و نه از جايم تكان مير ولي من نه به آرژانتين مي. شود تمام مي
ست،  چرا كه حرفهاي من در گوش تو وقتي فارسي. فرداي آن روز، تو خواهي آمد، گرسنه و خواهي ماند

دوباره تا . شوي افتي و مثل هر مردي، تمام مي آورد و از نا مي ست كه تو را مي معناست و تكرار وردي بي
 . ام رخيزي من هربار آمدهب
 

 . يادداشت
قرارم  خوشحال و بي. اي خواهم كشيد دو روز ديگر آنجا خواهم بود و انتظار تازه. كنم دارم وسايلم را جمع مي

راستي . ماند بايد پيش تو بيايم عشق من و اين تنهايي با من مي. اما آنجا هم نخواهم ماند. روم كه به پاييز مي
 . خواهي گفت پدرش كه بود؟ او را زبان ديگر بياموزچطور به آن بچه 
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نوشته كه  طوريعامدانه او  .چيز زيادي سر درنياوردم. ماين يادداشت را در ميان يادداشتهاي ديگر مصطفا پيدا كرد* 
اينجا  تا. ام او هرگز به بوينوس آيرس نرفت تا آنجا كه من دانسته. شوند اتصاالتش جز در خيال خودش پي گرفته نمي

اسم زن . ام كه از مسكو به ليوبليانا و از آنجا به كراكو پرواز كرده و بعد به اولشتن رفته تا آن زن را ببيند فهميده
ست كه از مجارها  نامي كولي. ام كاشياست كه از مصطفا پسري به نام شابولچ دارد كه من تلفظ درست آن را ياد نگرفته

او از يك كاشياي ديگري در يادداشتهايش نوشته، كه اين زن . شوند ي كاشيا ساكن مي نهآنها در اولشتن در خا. اند گرفته
در . نيست و من به زودي آن نوشته را، وقتي سر در آوردم كه آن كاشياي ديگر چه كسي بوده، تايپ خواهم كرد

ن هديه كرده و در به ز ي هست كهطفا را بگيرم، كتابهايي زن، در اولشتن، وقتي من به سراغش رفتم تا سراغ مص كتابخانه
او به من گفت زماني كه در . داند ي بوينوس آيرس چه مي از كاشيا پرسيدم درباره. برايش چيزهايي نوشته ي اول صفحه

آنجا به او  ود بوينوس آيرس و از او خواستهخواهد بر مي را براي بار دوم مالقات كرده، برايش گفته اودسا مصطفا
شان را در همان  ي كاشيا را زده و آنها قرار ازدواج ماه بعد، بدون آنكه به او گفته باشد، زنگ در خانهبپيوندد، اما يك 

 . زن حامله شده و مصطفا غيبش زده، بدون آنكه ازدواج كرده باشند. اند مدتي كه مصطفا در اولشتن بوده گذاشته
دهد، شايد بتوانم ردي در ميان فايلها و  به من مي تنها چيزي كه برجا گذاشته هارد ديسك اكسترنالي است كه آن را

. بايد زمان بيشتري وقت بگذارم تا براي ادامه، راهي بيابم. هاش پيدا كنم اما اين يادداشتها، بيشتر سردرگمم ساخته نوشته
زيباست، مهربان  او عالوه بر آنكه. ام ي پولم هم ته كشيده و به يك وعده غذاي سبك با كاشيا خودم را عادت داده ذخيره

اش با اينكه شبيه  ام، خطوط چهره در اين مدت با شابولچ هم رفيق شده. روزي يا هتل بمانم گذارد در شبانه است و نمي
ي  ؟ اين هم مسالهيعني چهفا . شايد زمان بيشتري را با آنها سر كنم. مصطفاست اما رنگ و لعاب مادرش را دارد

  . ست كه بايد از آن سردرآورم ديگري
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پيچك جوانه . اند ي درختان شكوفه داده گلهاي رنگارنگ در همه. در زمين گرماست«

. گذرد عطرآگين است نسيمي كه از درختان مي. دخورن زده، آنها در باد سخت تاب مي

ترين  پرندگان مكرر دلنشين. اند ها شكفته ها و تپه ها، بركه استخرهاي پر، لبالب، چشمه

روزها پر ابر . اند سارها روان گشته  ي سبز چشمه خوانند، آبها بر كرانه آوازها را مي

 » .است و موجوادت زنده بسيار گرم هستند

 

 بيلي. دبليو.ي اچ مقاله "يرانيانميراث ا"از 

 ي دكتر محمد معين ترجمه
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 بخارست
 * فا

 

 

 

 

 .يادداشت

 . بلعد اگر به دلتنگي التفات كنم، مرا مي

دهم،  زنم، همانطور كه هميشه، به آوايي گوش مي نشينم، همانطور كه هميشه، با خودم حرف مي در شب مي

الكل توي رگم هيجان دارد، . كند، همانطور كه هميشه ت، آدمها، جيرجيرك ناله ميس شهري كه خاموش و خفته

خواست پيش  اي دراز كشيده در چشمم خيره ميشود، وقتي رد شدم، برگشتم، توي چشمش نگاه كردم، مي گربه

ودم، كنار ي ديگري بود، اين شهر نبود، شهري بود كه قبلن ب برگشتم، گربه. خواست در آغوشش بگيرم بروم، مي

شناسم كه روي آن  فكر كردم آن آدمي را مي. آن چشمي كه نداشت خط زخم بود. دريا، يك چشم نداشت

ها آتش گشود، آنها كه رفتند توي آب، آنها كه ترسيدند، آنها كه فكر كردند به سويش بدوند، آمد جلوي  بچه

تكاند، موهايش  هاي بلند دارد، سرش را ميسرژ، مو. خندم افتاد، مي شد، مي مي  آمد، گلوله چشمم، هركس مي

 . گويد آب كجاست؟ برايش آب ريختم جا تاريك، مي شوند، همه پخش مي
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 . پرواز تاخير دارد

ها، نگاهم دنبال  روم جاي سيگاري مي. كنم، صدايي توي گوشم اي آدمها را تماشا مي ام توي سالن شيشه نشسته

توي قطار كه . پوستش، رگهايش پيدا، استخوانش پيداست ست كه پوست شيشه دارد، از پشت آن دختري

عطري را . پيرهن نداشت، لخت بود، پوست نداشت. نشستم، چندتا صندلي جلوتر، روبروي من نشست

گذشتند، دنبال  توي بو، بوهاي ديگري بود، آدمهايي شدند، از كنارم مي. برداشتم، بو كردم، چشمهايم بسته بود

درختي افتاده و . شويم ها رد مي از توي درخت. اي كنم، روبرويم نشسته چشمم را باز مي. بوها رفتم، بوي او آمد

بايد . گردم تا جايم را پيدا كنم نيم ساعت مي. كنم ردش را گم مي. ست ست، افتاده و سبز و شكسته شكسته

روي تخت . م روي زمينام، سه روز شده از اين شهر به آن شهر رفتن، توي اتاق اول، دراز كشيد خسته. بنشينم

. بيدار شدم. بعد خوابيدم. بعد منتظر ماندم تا آفتاب بزند. بعد دوش گرفتم. چيزي انداختم روي خودم. نرفتم

 چطور بود؟ . ام گفتم نخوابيده. سرژ آمد، خواست برويم بيرون. شب بود

 

 . زن توي البي نشسته

 . پشت كانتر ديگر بودي. ز كردمچشم با. فكر كردم دستت را روي دستم گذاشتي. پيش آمدي

 

 . تصوير خون روبروي صورتم هست

 :به شكل گلوله فكر كردم. ه چپاندمدر خزين. ها را گلولهدست كشيدم . تويش را نگاه كردم. تپانچه را برداشتم

 ي سوسكي را در شيشه. كسرا آمد. چهارده سالم بود. مرمي به گردنش بود. كسرا از جبهه آمد. شش سالم بود

گفتم كسرا . بيرون داد كسرا آلبومش را. هفده سالم بود. كوچكي كرده بود، گردنش بود، به همان زنجير

 . گفت آلمانكجاست؟ 

 

. دستمال از گردنت زمين افتاد. توي فيري شاپ. ات، خيلي جا خوردم، وقتي توي فرودگاه دوم دوباره ديدم

كند، از توي تنت نگاهم به نگاه ديگري گره خورد آن  ات نگاه مي هركس به سينه. گردنت را پوشانده بودي

كردم وقتي سرم را باال بياورم چه حالتي  خم شدم، روسري را برداشتم، سرم را باال آوردم، فكر مي. سوي ديگر

 . توي صورت آن آدم ديگر، لبخندم ماسيد. رفته بودي. بو كردم. به صورتم بدهم
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 . نامه

 عزيزم

اي   نوشته. ات را به دهانم بگذار انگشت زخمي. كني انگشتهايت را زخمي مي. ديگر توي خاك دنبال چه مي

كني  هر استخواني پيدا مي. گفتم هيجان دارد. بيا اينجا. خورد استخوان به چه درد مي. استخواني پيدا كردي

. فاصله خوبمنگو من توي . چيز دروغ است همه. سازي براي آن آدم داستاني مي. گردي برايش دنبال آدمي مي

 . استخوان را به من بده

 

 چرا خنديدي؟ . گردنم را بوسيدي. شناسي، خنديدي بعدن كه گفتي باستان

 

 .بازي

نگاه كردم . اي اي با قهوه گفتم كرم پوشيده. پشتت به من است. آورم لبتاپم را درمي. نشينم بعد مي. خندم اول مي

معلوم است من . شلوار بلند سياه گشادي داري. ي بنفش داري اش ژيله اي و روي و ديدم پيراهن سفيد پوشيده

. من بازي بلد نيستم. گفتي بازي كنيم. كافه نبود. ست اي اتاق شيشه. گويم كه تو را به وجد بياورد چيزي را مي

. نپرسيدم اهل كجاست. پيش نرفتم. اما بيرون پيدا نيست. ست اش بازي همه. كنم بازي را به نيت بازي نمي

بويش . از كنارش رد شدم. پيش رفتم. نخواستم صدايش را بشنوم. خودم را معرفي نكردم. سيدم نامش رانپر

خواهي  نويسم مي كنم؟ مي خواهي بداني چه كار مي مي. دستمال را توي جيبم فشار دادم. بار دوم بود. كردم

ات مثل منقار جلو آمده، دور  ماغد. ام صورتت شبيه مستطيل است از جايي كه من نشسته. كنم بداني چه كار مي

اندازي چرا؟ من از تو  اي، موهاي پشت لبت را بند نمي اي، ابروهايت را به هم كشيده چشمهايت طناب بسته

 . داند دانم فارسي نمي و مي. كسي آنجا نيست. كنم وحشت مي

 . خندم اول مي

نويسم سرش را باال  مي. ن من نيستحواست پيش رفتن و آمد. خواني گردم، كتاب مي از دستشويي كه برمي

به روي خودت . روبرويت نشستم. نه. سرت را باال آوردي، توي چشمهايم نگاهي كردي. زنم خط مي. نياورد

ست،   ميز چوبي. موهايت دوباره كاهي شده. اي موهايت را بافته. لبتاپ را از توي كيفم در آوردم. نياوردي
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. بيني مرا نمي. منتظر بودي. طورست واقعيت اين. ابتذال دارد. ست يي صدف  كف، شيشه. ست ها چوبي صندلي

قرار . مجبور شد. شناخت خواست سراغ كسي را بگيرد كه آنجا مي سرژ نمي. روز دوم اتاق پيدا نكرديم. فهميدم

ي وقتي منتظر بوديم، وقتي من رفتم خودم را خالي كنم، وقت. آمد. گذاشتيم و گفت در اسكله منتظر بمانيم

كتاب را كه . نشستيم و سه ساعت گذشت. برگشتم، سرژ سيگاري پيچيده بود، بوي علف دريا را برداشته بود

نويسم سيگار  مي. ي سرژ تا برسيم بخارست، برويم خانه. كشي علف نمي. ترسم آوري، از چشمت مي پايين مي

زبانم را الي . بنفش است. نت پيداستتوي ت. لختي. بينم رود، صورتت را نمي الي انگشتت، از انگشتت باال مي

 . گذارم گوشت مي

 . خندم اول مي

 . ها را ببيني ترسم كبودي مي

 . ترسي خال را ببينم مي

 . اي آزرده

ها، با ريشي كه هنوز مانده تا بلند شود، مرد نيست، جواني، با  مردي با لباس خاخام. كنم آدم بعدي را پيدا مي

مجسم كردم غازي را از گردن گرفته . دارند هر دو  صورت داهاتي. ست عبري خواند، كتاب زني، زن كتاب مي

پرسي اگر مهر اسراييل در پاسپورتم  مي. آويو روي تابلو نوشته تل. مرد، مجسم كردم دو تا بچه توي بغل زن

بعد . كنند مي پيچت بعد سوال. برندت زندان بعد مي. بهتر. زنم اختيار قهقهه مي دهند؟ بي باشد، ايران راهم نمي

وكيل . خواهي به سفارت اطالع بدهند تو مي. كسي زبانت را بلد نيست. كني اول گريه مي. نه. كني گريه مي

خندند، با هم حرف  آنها بلندبلند مي. زند كسي توي گوشت مي. كند كسي به حرفت گوش نمي. خواهي مي

آنجا كنيا . داند كجايي كس نمي هيچ. من فكر نكن به. زنم آيد كه به همان زبان حرف مي از من بدت مي. زنند مي

مالي نيست كه به پدرت . آيد بترس كه كاري از كسي بر نمي. نيست كه اگر پاسپورتت را دزد برد بروي سفارت

. من مهربان نيستم. اسم او هم امير بود. اي اسراييل چرا رفته. كنند ات مي شكنجه. زنگ بزني بگويي پول بفرستد

 . بوسي ام را مي پيشاني. من، خيال تو ام. او بود. من واقعي نيستم. بوداو مهربان 

 . اسم او هم امير بود

 . بهتر

 . رويم نمي
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 . گردم برنمي

 . خندم اول مي

 

 . نامه

 عزيزم

هايي  توي يكي از فيلمهايي كه برگمان نوشته، عذاب، پله. سعي نكن آن آدم را بفهمي. ها فكر نكن به آن بچه

تصويرها . فيلم سياه و سفيد است. اي هست اي هست، اتاق زيرشيرواني روزي ي شبانه ي پسرانه ههست، مدرس

 . آن را ببين. انتخابي هست -. توي مه

 . ي تپانچه تكيه كه دارد، خيالم از كابوس آرام است سرم به سختي. گذارم تپانچه را زير بالشم كه مي

كشم،  تپانچه را بيرون كه مي. كني متحير نگاهم كه مي. آيم ات كه مي به خانه. گذارم تپانچه را توي جيبم كه مي

 . كنم، خيالم از كابوس آرام است گذارم، شليك كه مي توي دهانم كه مي

 .  خواهد استخوان تازه مي. كشي چرا استخوان را از آن بيرون مي. ست خاك گرسنه

 

 . به سختي بيدار شدم

. توي قطار نشستيم. من هيچ حرف نزدم. گفت برويم. روي دوشش بود. وداش را بسته ب كوله. سرژ صدايم كرد

انگشتت . نشينم روبرويت مي. دهد هولم مي. گويد سرژ مي. بيند كسي تو را نمي. لخت بودي. تو روبرويم بودي

ام زد و از  محكم به شانه. سرژ خنديد. در راهروي ديگر، گمت كردم. كني ست، توي موهايم فرو مي زخمي

 . شدي تو دور مي. كردند مردم تماشا مي. ده روي زمين پهن شدخن

 

 . زبانم بنفش شد

 

 . دكن برد تنش را و خون را تماشا مي كشد، مي ه پوستش ميمصطفا هر تيزي را ب* 

 

 



ي | ٦۱ ت س و پ ن  ا ه ج  

 

 نشر در
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 
 

 
Je hais les voyages et les 
explorateurs. Et voici que je 
m'apprête à raconter mes 
expéditions. 
 
 Claude Levi-Strauss 
 
 

I hate travelling and explorers. Yet 
here I am proposing to tell the story 
of my expeditions. 
 
Opening of “Tristes Tropiques”  
By Claude Levi-Strauss  
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 ويلنوس
 *ا ف

 

 

  

 

 
كولر . گرم بود. كردند، دور ميز بازي مي  ، ورقتوي حياط مردها نشسته بودند. خوب بود. مسافرخانه حقير بود

آئودرا . رفت از بالكن قطار مي. صداي سوت قطار بود. نزديك قطار بود. دراز افتادم. داشت اتاق اما، خنك بود

موهاش . دويد هايم مي توي چشم. چشمهايم بسته بود. چشمهايش با قطار. كرد به قطار نگاه مي. توي بالكن بود

جا  اين. دستم شد. پهلوم شد. افتاد. پا به پاش انداختم. تا برسد. از عمد. افتادم. غر و رنگ پريده بودال. بلند بود

راشل آمد . رود دانستم مي مي. پيچد، سرم دلم مي. ديشب. گرما زده بودم. گرم نيست. برنگرديم. خوب است

. بوسيدند. آئودرا در را باز كرد. ناختمش. چهره به هم رسيد. صدا توي گوشم روان شد. او را صدا كرد. پشت در

 . شعر خواندم. دشت سبز بود، دستش. لباس نداشتم. قطار دود داشت. دور شدند. توي بالكن سوار قطار شدند

 

 . مان كوتاه سفر، همه -
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 معني گفتم، بي. كرد، مبهوت، هميشه ، نگاهش بود آرام نگاهم مي. با دستش حرف زدم. دست توبياس را گرفتم

. دوماس. مانتاس. شان همه. ترسيده بود. تكرار كردم. ست خطي سفيد و خط. فهميدم به زباني كه نمي. به دستش

. توي بالكن رفتم. چشمهايم را باز كردم. آنجا نبود. آئودرا طوفان است. بعدش. و با دست خودم. ميلدا. آكويله

بو برده بود . بلندبلند. رفت آفتاب مي. آسمانشد  اي از ماه، بنفش مي تكه. شدند دور مي. دست تكان دادم

 . پياله را زد. عصباني. بلند شد مانتاس. كني گفت چه كار مي. توبياس

 

 پشت و مرد  الك

 .و قلمرو اژدها

آئودرا . با لباس سرخ، لبهاي سرخ، پوست طال، چشمهاي سرخ. آئودراي كوچك دنبالش. دود آئودرا مي

. شنود ترسد كه نمي مي. شنود صدايش را نمي. كند لبهايش را باز و بسته مي. زدگري مي. خالصي ندارد. ترسد مي

 . شود شود، چه صدايي، وحشت مي ريزه قهقهه مي خندد، ريزه خندد، ريزه مي آئودراي كوچك مي. زند فرياد مي

را پيدا   خانه. وقتي برگشت. همان شهر بود. وقتي برگشت، شهر همان نبود. ست، به دريا رفت گير، افسانه ماهي

روي الك . رسيد به آب. داستانش را. كجاست  خانه. گفت كجاست. پيرزني نشسته بود. ديوارها نبود. نكرد

پيرزن ماهيگير . قصر اژدهاي آب. قصر بود. كف آب. چند روز شد. ماند آنجا. رفت ته دريا. پشتي نشست الك

كسي يادش . خيلي وقت پيش بود. كوچك بودخيلي . مادربزرگش برايش تعريف كرده بود. شناسد را مي

دلش . چند روز شد. گير ماند ماهي. ماهي بود توي قصر پري. قشنگ بود قصر. گير ي ماهي افسانه. ديگر. آيد نمي

 . سفر تمام شد. ام افسانه. به پيرزن گفت. باال آمد. بر الك نشست. پشت گفت به الك. خواست برگردد. تنگ شد

فلج بود و . شنيد و صدا نداشت خودش صدايش را مي. رسيد آمد و نمي ودراي قرمز ميرسيد و آئ به آب مي

. دستم را گرفت. فلج بود. بلند شد. دانست و نيامد و غرق نشد آئودراي قرمز شنا نمي. به آب افتاد. ترسيده

 . خيس بود

 

  .آسمان خيلي آبي -
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. زدند قبلش حرف مي. چيزي عوض شده بود. يدندفهم آنها هم . شود ست كه سفر مي اي لحظه. يك لحظه است

كردم از توي  هاي قصر در ايوان نگاه مي به ستون. ساكت بودم. هركدام از جايي برگشته بودند به قصر. مدام

سالها گذشته بود كه آنجا . قصر متروك، نزديك ويلنوس، بيرون ويلنوس. پنجره و به ديوار كه ريخته بود

فشار . مقاله نوشتيم. اعتراض نوشتيم. موضوع آخر سانسور بود. زديم يم، حرف ميديد نشستيم، فيلم مي مي

آمد، دولت را زير فشار  شان نمي روسها اگر خوش. روسها چه حق دارند كه نگذارند. سه سال پيش. آورديم

بغلش، روي  كنار مانتاس، توي. آئودرا اول آنجا بود. كردند كردند، سانسور مي گذاشتند، نمايش را لغو مي مي

و . در زد. يكباره آمد تاپ قرمز. راشل پشت در بود با لباس قرمز. بعد توي هتل بود. سه سال پيش. لبش

. رفت نورماندي. سوار دود شدند و رفت. روي لبش. توي بغلش. رفت توي بالكن. آمد تو. جوراب قرمز

دستش را گرفتم، ديگر . از جا كه پريدم سفر توي دست توبياس افتاد،. خواستم بروم من مي. رود دانستم مي مي

آكويله به . مانتاس عصب شد، پياله را به ديوار زد. افتاد زير ستون بيرون آفتاب مي. بيهوده حرف زدم. نفهميدم

. دستش را انداختم. گفتم مدام مي... و بهار هميشه ".آيد و بهار هميشه به وقت مي". توبياس نرم بود. دنبالش

 . نبوديم ديگر. طول نكشيد

 

 .و علف به اندازه سبز  -

 

و . روشن  با شمع. ي زير تور هاي رسيده سينه. گل بر سر  تاج. باكره. توي گرما. دخترها لباس تور پوشيدند

پس انداختند به . پس شمع نهادند در آن. برداشتند از سر  پس تاج. تا پاييز باران ببارد و زمستان برف. رقصيدند

 . آب

 

 . چه آئودرا يعني

 .  آئودرا يعني طوفان

 -هاش خراب شده  كليد -نوازد  گاهي ميو  مصطفا آكاردئون كوچكي دارد، از دسته دوم فروشي خريده* 

 . يو اس اس آر. هزار و نهصد و پنجاه و هفت اي، خيلي كوچك، نوشته  ن، گوشهزير آكاردئو. ولي بلد نيست
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دارد يعني درياي لوط بر كنار  و سوي جنوب شهر درياي لوط است و آن آب تلخ"

از شخصي شنيدم كه گفت در درياي . آن درياي لوط است اما هيچ اثري نمانده است

باشد مانند گاوي از كف دريا فراهم آمده سياه كه  تلخ كه درياي لوط است چيزي مي

ماند اما سخت نيست و مردم آن را برگيرند و پاره  صورت گاو دارد و به سنگ مي

ها برند هر پاره از آن در زير درختي كنند هرگز كرم در زير  ه شهرها و واليتكنند و ب

 "...آن درخت نيفتد

 

 سفرنامه ناصرخسرو

 

 

 

 اسكوپيو
 * فا

 

 

 

 نامه

 . عزيزم

مان توي  هاي ده ساله خودم را توي ماشين كنار پدرم نشسته باشم، آلبوم عكس كردم سيزده سال پيش تصور نمي

ديدم نامش را بر روي سنگ بخوانم، روي صليب و اركيدهاي  نمي. ش بروم به خاكسپاري خانه دستم، به مرده

داشتم، زير  سيزده سال پيش كه از جيب پدرم پول برمي. سفيد روي قبرش و اركيدهاي پالستيكي و روبان سياه

ك شده بر ديدم صورتم را روي اسمش ح بوسيديم، نمي نوشيديم، مي رفتيم، آبجوي ارزان مي پل سنگي مي
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گلهاي سفيد اركيد، . گلهاي وحشي ولي انتخاب بهتري بود. نداشته باشم  صليب و سنگ چسبانده باشم، و گريه

 . ترساند ست، گلهاي پالستيكي، او را مي ارزان و مسخره

چرخيد، بر فراز شهر و  وقتي مشتي خاك روي صورت تابوت ريختم، هلكوپتري ارتشي بر فراز قبرستان مي

احمقانه بود . اند خلبان ارتش بود چون، فكر كردم دوستانش، همكارهاش، به خاكسپاري آمده. نزديك ي دهكده

چرخد، فكر كردم اوست،  گرفتم ديدم كه در آسمان مي تر لخت كه دراز كشيده بودم و آفتاب مي كه ساعتي پيش

گرفتم،  و من حمام آفتاب ميكردند  داشتند دفنش مي –برايش دست تكان دادم، خواستم برگردد، فرياد زدم 

 . لخت بودم

او هرگز . كند هنوز مردي را دوست دارم كه به خاكش سپردم شوهرم غمگين است و فكر مي. حاال خيلي بهترم

ش، درست  آنقدر نزديك، با اينكه سالها نديده باشي. ست نخواهد فهميد نزديكي به يك آدم ديگر چطور چيزي

. اين ديگر دوست داشتن نيست. آنكه خود آدم بداند ند، كه هميشه با آدم باشد، بيك بداني كي دارد به تو فكر مي

نفسي كه فرو . كه در آنم اوست  شهري. او غبار روز است. ست ي عاطفه تنيده سرنوشت به هم. فهمد نمي

ت، فهمم، دوست داشتن نيس اينكه مي. نشيند، آفتاب اوست شعاع نوري كه بر تنم مي. دهم، هوا اوست مي

اي از  مردنِ تكه. ست نخواهد فهميد نزديكي چطور چيزي. شوهرم. فهمد نمي. ست، ده سال يكي بودن يگانگي

كنم،  براي خودم گريه مي. هاي من ريزد، بر گونه ي تابوت مشت خاك مي آدم، وقتي صف طوالني مردم بر گونه

 . ي من، براي تاريخ اي از من، يا همه تكه

طور از خودش  كه آن زماني. ش را خودش خبر كردها گفت مرگ آورم كه مي به ياد مي چطور باور كنم رفته، و

ست،  آورم، به مادرم گفتم، ديوانه به ياد مي. ام سنگين بود پرستيد كه شانه و سينه نفرت داشت و مرا چنان مي

، گفتم خم شد تا كتاب روزهاي آخر، هنوز با هم بوديم، آمدم خانه، به مادرم گفتم، گفتم كتاب از دستش افتاد

كردم، اول  طور به كتاب خيره مانده بود، نگاهش مي را بردارد، پنج دقيقه طول كشيد تا دوباره بايستد، همين

خواست بلند شود، نتوانست، دستش را گرفتم، خم بود، كتاب  شنيد، بعد به لكنت افتاد، مي صدايش كردم، نمي

ست، مادرم گفته  بردارد، خيلي طول كشيد تا بايستد، گفتم ديوانه داشت، خيلي طول كشيد تا كتاب را را برمي

كجا . دانستم، ايمان داشتم من مي. كردند، ديوانه نبود ام مي گفتند، مسخره گفت، در شهر همه مي بود، قبلن مي

با ست و گريه كردم و مادرم  گفتم ديوانه. ده سال گذشته بود. لكنت گرفته بود. شد بلند نمي. رفت ايمان

ترسيد از آدمها،  جا نبود، مي ي اين اندازه. بايد باور كنم. كردم تمام شده ام كرد و تمام شد، فكر مي دستهاش آرام
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گفتم با . اي خواست، گفتم مريضي، ديوانه شد، نمي اش من بودم، جا نمي آمد، همه كس ماند، بيرون نمي تنها مي

كرد، سرخوشي نداشت،  كاويد، متهم مي مدام خودش را مي. دانستم نمي. تمام شد. ولش كردم. سازم تو نمي

شاد بود يا نه، هرگز، وقتي با هم تنها بوديم، تنها وقتي   هرگز نفهميدم هيچ. هرچه بود معذب بود، هميشه معذب

 . هرگز. داند چه كسي مي. گفت با تو خوشم با هم بوديم، مي

باالخره به . گلهاي وحشي انتخاب بهتري بود. ست خرهاما گلهاي پالستيكي، گلهاي سفيد اركيد، ارزان و مس

 . كند، دوست دارد اين تماشا را، شايد، ولي نه آن گلها را گور بر شهر نظاره مي. سعادت رسيد، شايد

او اطراف من . جوابم را نده. اند به گريه و كلمه باخته ام اثر صهاي خوابي كه خوردهقر. اينجا صبح شده

شوهرم به بروكسل برگشت، . اينكه تنها نيستم. الزم نيست چيزي بنويسي. ترسم را ميچ. ترسم مي. چرخد مي

سه روز بعد . ام مريض بود برايت گفته. دو روز پيش بود. من آمدم اينجا، مادرم را ببينم، پدرم را ببينم و او مرد

. كند دارد نگاهم مي. نكن الزم نيست چيزي بنويسي، خودت را اذيت. ام برايت گفته. خواهم از آنكه گفتم نمي

كنم  تصور نمي. خواهي بدهي چه جوابي مي. توانم بگويم به او نمي. فهمد او نمي. من فقط بايد اينها را بنويسم

. نويسم ساكت بودن خوب است، ساكت بودن و گريه كردن خوب است، براي تو مي. بتواني چيزي بنويسي

او . داني تو مي. نگو زندگي به آخر نرسيده. ليت نگوتس. كنم حس خوبي دارم وقتي در سكوت گريه مي

 . فهمد نمي

از اينكه دارد نگاهم . دلم برايش تنگ شده، من كه از حضورش نفرت داشتم، از اينكه آن همه دوستم داشت

 . نويسم، بيزارم خواند، از اينكه تو شبيه اويي، از اينكه برايت مي كند، از اينكه اينها را مي مي

 . ترساند او را مي. ست پايان قصهالبد اين 

 

 . اما، گلهاي وحشي انتخاب بهتري بود
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 . نيست -آنجا  -او 

پيش . اول برگشت، نگاهم كرد، به ياد آورد، دوباره برگشت، براندازم كرد، مطمئن شد. اش نشانم روبرويم مي

ام، عصباني  بود، فكر كرد مزاحم اش، لويي، مردي كه همراهش نشانم گيرم، روبرويم مي روم، دستش را مي مي

. نگاهش افتاد. نگاهم تند شد. دانست نمي. پرسيدم. شناسد چطور مرا مي. گفت عيب ندارد. شد، گفت يعني چه

. فكر كردم. ايم ما جا مانده. آمدند بعد مي. همه رفته بودند. ترانزيت خالي بود. نوشيد. خواستم با من بنوشد

بعدن ديدم ديوارها سفيد نبوده و سنگ نبوده و آدمهاي ديگري . چي تنها بود افهك. لويي هم گم شد. ديدم نمي

 . آورد به ياد مي. اما نگاهم تند شد، نگاهش افتاد. چي تنها نبوديم آنجا بودند و او و من و كافه

 

 . بازي

 . باور نكن

 . آيي تو با من مي

رسم، چشم كه بگردانم، هرچقدر  وقتي مي. تهميشه آنجاس. ماند منتظر مي. جاست همه. دانم اسمش را نمي

زند؛ توي  نوشد، لبخند مي نشسته، مي  زند؛ توي كافه رود باال، لبخند مي هاي برقي دارد مي ست، روي پله شلوغي

خواهم بپرسم تا صدايش  روم نزديك تا مي كند، تا مي زند؛ بعد فرار مي صف ايستاده، كارتش را بگيرد، لبخند مي

ست، آن طرف است، اين طرف ديگر  گردم، پشت شيشه دوباره مي. شود اهم توي نگاهش اسير ميكنم تا نگ مي

ايستد، در  دود، هواپيما مي دود، دنبال هواپيمايي مي زند يا سوار شده، يا در باند پرواز مي نيست، لبخند مي

 . زند ، لبخند ميگرداند ها كه ايستاده، سر برمي شود، روي پله شود، سوار كه مي هواپيما باز مي

 

 . آورم به خاطر مي

گويد يك آدم  مي. گويد دروغ مي. آيم كه ربط به من ندارد اش مي گويد از جايي قديمي در خاطره مي

گويد  مي. گويد دروغ مي. ي ديگري را به خاطرش آورده ست كه چهره اي ست كه هرگز نديده، چهره ديگري

بعد فكر كرد شايد دوست . د فكر كرد شايد در عكسي ديده باشدمبع. گويد دروغ مي. آشناست، كه آشنا نيست

تو اسم . ست ، قانون بازيمن اسم ندارم. كند گفتم فرقي نمي. شناسد بعد فكر كرد شايد مرا مي. ايم مشتركي داشته

يك جايي روي نيمكتي خوابش . من فراموش نكرده بودم. او را فراموش كرده بود. شود لويي چه مي. نداري
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ديدم . كسي نبود. فكر كردم. اي روي نيمكتي خوابيده بود نگاه كردم، سالن خالي بود، هركس گوشه. ده بودبر

سرش را باال . ام را، بيدار نشد محكم روي ميز كوبيدم، پياله. چي سرش را روي كانترش گذاشته، خوابيده كافه

آورم، انگشتم  كفشم را در مي. شناسد مرا ميشناسد، چطور  كند چقدر مرا مي نياورد، نگاهم نكرد، هنوز فكر مي

كند،  كنم، صورتش را كج مي آورد، ناخنم را در قوزك پايش فرو مي كشم، سرش را باال مي هايش مي را به ساق

 . آورد به خاطر مي

 

 . بازي

 . فكر نكن

م و انگار صورت تو كن خواهم به ياد آورم و توي آينه نگاه مي كنم و مي اش به آن فكر مي ولي گفت بعدن همه

روم دنبال  طور هرجا مي ماند و اين خواهم آن خطوط را بازيابم كه به رويا مي توي صورتم مانده باشد، مي

 . ي توست گردم كه چهره اي مي چهره

 . گفتم

 . خواستي باشي و نشد و آن آدمي را برايم بگو كه هميشه مي

 . ولي چطور فراموش كند

 . كند دد و همه چيز را مرور ميگر مدام به اين لحظه برمي

 . گويد مي. زند آيد و لبخند مي براي همين همه جا با من مي

صدا . چهره دارد. اسم دارد. بعد توي خيالم ادامه دارد. ماند شود و نمي طور نمي اما اين. تا بيگانه، بيگانه بماند

اندازد و خاطره  ند، طلب دارد و رد ميك ماند و طلب مي خواست بماند، نمي اي كه مي ديگر آن بيگانه. دارد

 . تو اويي. شود و خاطره، بيگانه نيست مي

 

 . اسير

به هوش كه . و ديگر نفهميدم. ام را پر كرد ها كه پايين آمدم، سرم گيج رفت، بوي نفت و بوي باران شامه از پله

به فارسي . گشت، زن سفيد بود آمدم دراز كشيده بودم روي تخت سفيد و ديوارها سفيد بود و زن دنبال رگم مي

توي بهداري . هايم را باز كردم و پرسيدم اينجا كجاست دوباره چشم. گفتم چه شده و نفهميد و لبخند زد



ي | ۷۰ ت س و پ ن  ا ه ج  

 

 نشر در
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

اما پرواز . از هواپيما كه پياده شديد، از حال رفتيد. مردي كه يونيفورم خاكستري تنش بود گفت. فرودگاه بودم

بوي نفت يادم آمد و بوي باران و يادم آمد برگشتم و . هنوز وقت هست .نگران نباشيد. شود ام چه مي بعدي

 . بستم  دوباره چشم. كند ديدم دارد نگاهم مي

 

 

 : بخشي از يك نامه * 

خواستم اين دخترك را به  مي. كردم كه البد در زير عنوان جهان پوستي خواهم نوشت طور هم به داستاني فكر مي همين...

ها را ديده  نم و اين جوان مندرس را ولي از خير هر دو گذشتم، شايد چون آن را پيش از آنكه اينآن داستان پيوند بز

دانم  من نمي. درست است، داستان را به خاطر آوردم، اين به خاطر آوردن با ساختن فرق دارد. باشم به خاطر آوردم

يد، انگار جايي اتفاق افتاده باشد، يا در شرف آ نويسم به خاطرم مي سازند، من هرچه مي چطور بعضي آدمها داستان مي

هايي  ماند، اين داستان ي آن است و وقت نوشتن، معوق شده، هميشه در آن آستانه مي رخ دادن باشد، يا هميشه در آستانه

ماند، و از طرف ديگر، در روايت  آورم گشوده مي ي آخرش را به خاطر نمي آورم، چون هرگز تكه كه من به خاطر مي

گويد كدام معناي بزرگ و باز  كند، مي شوم و چيزهاي كوچك، معناهاي بزرگ را قاپيده، مسخره مي ابيده و گم ميت

اما آن . او وجود ندارد. دهد لرزاند و مدام تكان مي بينم كه مي پاهاي دختر را مي. چي كنار دختر نشسته كافه. زند قهقهه مي

روبروي من بنشيند و ادا در آورد كه انگار .ش د، و ناچارم كند به هستيخواهد باش زني كه به خاطر من آمده، او مي

گمان دارم او در هر فرودگاهي خودش را . ام را پذيرفته اي كه برايش طرح كرده ي حواسش را به من داده و بازي همه

شود و بازي  كشد، من مي پاي وهم من، انتظار مي هم. شود تا فرودگاه ديگر و انتظار ديگر دهد، و بعد گم مي نشانم مي

كند  ريزد، خاطرم را آشفته مي كند، عشوه مي كشد، دنبالم مي ها انتظار مرا مي ي فرودگاه ست، در همه ولي زنداني. كند مي

. خندد شود، دوباره به من مي شود، در پشت بويي، در پشت كانتري، در صف انتظاري و سوار هواپيما كه مي و گم مي

خواهد جنسيت نداشته باشد، حتا اگر من زن باشم هم او همان  نمي. تواند جنسيت نداشته باشد ست، نمي هميشه زني

او يك شهر . نهايت روايت از خاطرات سفرهاش بي. كند اي تعريف مي ماند و هربار داستان تازه زني كه بوده باقي مي

گاهي . بيند، چطور بتواند ما مرا چون آنها نميا. اند و ردي انداخته  ست كه در او غرق شده هايي نيست، شهرهاست و آدم

. افتد نگاهش مي. شود نگاهم تند مي. كنم ست، من هم با تحير نگاهش مي پرسد كدام يك از ما امتداد خيال ديگري كه مي

 . شود چه به خاطرم آمده، او مي آورم و در متصل كردن آن چطور هربار به خاطرش مي
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 وم از خاطرات جعبه   د
 دكي كو

 

  -آتن به 

 . ست حافظه، زخمي

  

 

 

 . و هنوز دو دل بود«

 اگر در را باز نكند، 

 اگر آن را خراب نكند، 

 »اگر نشكند پس چه كند؟ –نشكند 

 

 ، ابراهيم گلستان "لنگ"از داستان     
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من و . يالقِ تابستان خانهاتاق سرد، اتاق كولر بود، ي. كرديم كه صداي گلوله آمد توي اتاق سرد بازي مي

آن روز من . هايش، مادر تنها بود ها بچه او مادر بود، عروسك. پوشيديم مان را مي خواهرم، لباسهاي زمستاني

هاي سفيد روي زمين، مجبور شديم تونل  آن زمستان برف شديد بود مالفه. سازيم داستان را با هم مي. ام ظالم

دانم  نمي. شايد من ظالم بودم، يا هر عاشقي ظالم است. ها پيدا كنيم، عروسكبكنيم و از توي تونل راه خانه را 

عاشق خواهرم شدم، ها، ادامه گرفت كه  ها، عروسك ها، داستان ي اين بازي درست بعد از آن بود يا توي همه

كسي به كسي صداي گلوله كه آمد، گفتم قرار نبود . شد، دشمني شد  فاصله نسبتمان كرد،   كالفه ماندم و اين

اينطور نبود كه . دوباره داستان را مرور كرديم. شليك كند، قرار نبود كسي بميرد، چرا شليك كردي، يا او گفت

ي ماجرا را ساخته باشيم و بدانيم هركس چه خواهد گفت و هر عروسك چه كار خواهد كرد و  از قبل همه

شد، عوض  ا عوض كند، و توي بازي، ساخته ميش ر اي گاهي شده بود ميان ماجرا دلش خواسته بود اسم بچه

ي  شد ولي گلوله زيادي بود توي زمستاني كه جنگ نداشت، و اصلن ايران نبود و ديوار و سقف، كنار دريچه مي

مان نديده بوديم،  آمد، زمستانِ تابستان، گچ ريخته بود روي برف، هيچ كدام جايي كه زمستان مي  كولر، از همان

بري ريخته روي برف افتاد و  وقت چشم عروسكي به گچ آن. او هم شليك نكرده بود. ام ردهمن گفتم شليك نك

خواهرم او را بغل كرد و موهايش را نواخت كه چيزي نيست و به من با اينكه آن روز . از هراس جيغ كشيد

نگاه . آوار نمانده باشد ش زير اي ظالم بودم، با اينكه شايد بعد از آن هميشه ماندم، دستور داد نگاه كنم كه بچه
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خواستم قاتل باشم چون حواسم به  گفت قاتل، نمي كردم، نمانده بود، خوشحال شدم، اگر مانده بود به من مي

در . كرد و هم را بغل كرديم ي واقعي بوده و او هم همان فكر را مي يقين داشتم صداي گلوله. ي آن زن نبود بچه

اي از اتاق، آتش روشن كرديم و در  در گوشه. زيادي بر زمين نشسته بودوزيد و برف  باد مي. ييالق سرد بود

مادر خانه . گفتم نگران نباشد. كرد خواهرم گريه مي. زير لحاف زردي كه مال من بود، هم را در آغوش كشيديم

دادم؛  شانش ميبري ريخته را ن آوردم و گچ كردم و او را مي را پيدا مي رفتم پدربزرگ بايد مي. ر هم نبودپد. نبود

خواستيم اين صدا را در  گويد صداي ترسناكي بود، خيلي بلند بود ما هميشه مي خواهرم توي گريه به او مي

پدربزرگ با تعجب به . گويد من فكر كردم راست مي. توانستيم نمي. داستان به همين واقعي كه بود، درست كنيم

را كه از توي برف درست   دادم، تونل اش  و راه را نشان. اجانبا لكنت گفتم برف آمده باب. كرد ها نگاه مي مالفه

او گوش نكرد، پاهاي بزرگش را روي تونل . شد تا به سقف ريخته برسد كرده بوديم و بايد از آنها رد مي

دست ما را گرفت و به پشت بام رفتيم، . ريخته را برداشت و گفت سقف نم داده  گذاشت، تونل فروريخت، گچ

. گفت. كرد، آب سيمان را خورده، از درز موزاييك فرو رفته، سقف را جويده ي كولر چكه مي خزينه آب از زير

من خنديدم و خواهرم را مسخره كردم و شب . چيزي نيست و صورت خواهرم، اشكهاي خواهرم را پاك كرد

به . اما به پدرم نگفتم من هم ترسيده بودم،. او هم قهر كرد. براي پدرم تعريف كردم و باز او را مسخره كردم

دانستم چيزي نيست ولي او ترسيد  باباجان هم گفتم اين جيغ زد و خيال كرد صداي شليك است، گفتم من مي

 . و ازين حرفها. من كه نترسيدم. و گريه كرد

ربزرگ محل كار ماد. باباجان فياتش را از پاركينگ بيرون آورد، ما را در آن نشاند تا به دنبال مادربزرگ برويم

گفت چي دوست . توي سرچشمه براي من و خواهرم و خودش بستني و فالوده خريد. پايين سرچشمه بود

 . گفتم مخلوط. دار دوست ندارد خواهرم بستني خامه. داريد
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• 
ي ما بود كه تراس بزرگي  ي سوم خانه طبقه. ساختمان سه طبقه داشت. هم شنيده بود  صداي گلوله را همسايه

وقتي كه خانه  بعدن فهميدم پدربزرگ پولش نرسيده بود آن. ي همسايه بود ت و چسبيده به تراس، بام خانهداش

توي بام . ي ديگر آن خانه را تكميل كرد بعد كه ما رفتيم در خانه. هاي تراس را بسازد ساخته، اتاق را مي

من وقتي با خواهرم بازي . آرايشگر بود ها آرايشگاه زنانه بود، دختر همسايه همسايه، دو تا اتاق بود، اتاق

ي حياط  كردم و از تراس باغچه داشتم، شير آب را باز مي رفتم توي تراس، شلنگ را برمي كردم، مي نمي

. پدربزرگ درخت خرمالو داشت و درخت انجير داشت و درخت گيالس داشت. دادم پدربزرگ را آب مي

بعد دور آن چادري از پالستيك . يك بار هم موز آورد. مردند شدند و مي كاشت كه نمي درختهاي ديگر هم مي

و بار ديگر زردآلو كاشت، شته افتاد، برگهايش . اما به اندازه نشد، درخت از سرما سوخت. كشيد تا گرم بماند

هاي ريزي از توي شكمش بيرون  اش ترك خورد و حشره جمع شدند توي خودشان، مچاله شدند، پوست تنه

ي آرايشگاه زنانه بود، از  ي كوچك روبروي خانه شاتوت توي كوچه كه در باغچه. توت هم داشتشا. تا مرد زد

وقت  آن. داد، يا خيلي كم شاتوت پدربزرگ، ميوه نمي. تر تر بود و ترش شاتوت توي حياط پدربزرگ سياه

سوزند و وقتي  گفتم نمي من مي. سوزند ها مي گفت مگر نگفتم از باال آب بر سر اينها نريز، ظل آفتاب، درخت مي

آن روز هم . سوزند و نريز گفت مي كشيد و مي دست به سرم مي. ترند شوند و خوشمزه دهم بزرگتر مي آبشان مي

خواست  كرد، دلم مي ام مي بوي خاك نم خورده ديوانه. آب را باز كردم و بر سر خرمالو گرفتم. گوش نكردم

. اش شبيه بويش نبود راز كشيدم و زبانم را به خاك ماليدم، مزهيك وقتي رفتم و روي زمين د. خاك را بخورم

آن . اش فرق داشت و دوست نداشتم بعد فكر كردم زبانم را روي سنگ كف حياط بكشم كه گل نبود، مزه

ي مهر  مزه. ي بهتري داشتند بعضي مهرها مزه. داد توي مهر پيدا كردم اي كه سرانجام بوي آن خاك را مي مزه

اش را در  جويدم و بعد مانده اول مهرها را مي. خورد ي مهر مادرم بيشتر به آن بو مي مادربزرگ از مزهي  سجاده

اما مادرم از اينكه . خواستم مهرهاي جويده را پيدا كنند كنند و نمي دانستم دعوايم مي كردم، مي گلدان دفن مي

شانه . گرفت دانستم از من سراغ مهرها را مي اش را مي شد، تعجب كرد و با نگاهي كه معني مهرهاي خانه گم مي

ماند و يا شبيه بعدها كه  دانستم، يعني يادم نمي كنم شايد واقعن نمي اكنون فكر مي. دانستم انداختم و نمي باال مي

كردم، اما اگر اينطور است  كردم، همان وقت هم همين كار را مي خواستم يادم نماند، فراموش مي هرچه مي

ام ديد و به روي خودش  جويدم، خاله وقت يك روزي كه حواسم نبود و مهر مي آن. آورم ه ياد ميچطور حاال ب
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مادرم آن . بيند، مهر را در سجاده انداختم و فرار كردم به كوچه من ديدم كه مرا مي. به مادرم هم نگفت. نياورد

ا يك وقتي برايم تعريف كرد و همان اين ر. خوري را پيدا كرد و جاي دندانم را نشانم داد و گفت چرا مهر مي

پرسيدم مرا كه حامله . كرده گفت وقتي حامله بوده، خودش هم همين كار را مي. وقت بود كه به ياد آوردم

شوند و ديگر به درد  هاي انجير توي تابستان بزرگ مي برگ. و بعد بر سر انجير آب گرفتم. بودي؟ يادش نيامد

گفتم باباجان اين . كرد ست كه دهان مرا پاره مي شعور پر از تخمي ي بي ثمرش هم ميوه. خورند دلمه نمي

باباجان رفت موز خريد، دور موز چادر كشيد، چادر پالستيك . درختهاي به دردنخور را بِكن، جايش موز بياور

براي من دختري بود با موهاي بلند برگهاش كه . آمد به آنجا نمي اش زيبا بود ولي رنگ و موز از توي قفس بي

هر . من هم برايش سنگ قبر گذاشتم. مريض شد، موهاي بلندش سفيد شدند و ريختند و تن سبزش سوخت

توي . گذاشتم كردم و كاشي رويش مي اش دفن مي هايم را به جاي ريشه بازي  مرد يكي از اسباب درختي كه مي

چيدم تا شبيه گلي  داشتم، كنار هم مي از آنها برمي. هاي زرد هاي آبي و كاشي كاشي. بود  از كاشيزيرزمين پر 

يك بار هم شبيه يك حوض بر جاي آلبالو، . شود، يا شبيه صورتي شود، يا شبيه آدمي شود، يا شبيه درختي شود

. تها، درختها، آدمكها، حوضشدند، صور رفتند و دفن مي ها بعد از مدتي زير گل مي كاشي. كاشي گذاشتم

كردم، كاشي را  زدم تا قبر را پيدا كنم و وقتي پيدا مي نشستم و خاك را كنار مي رفتم توي باغچه مي وقت مي آن

اسم عروسكي كه جاي . مامد آنجا قبر كيست كردم و ديگر يادم نمي شستم و گاهي شكلش را عوض مي مي

گذاشت  كه مادرم خوانده بود و ضبط كرده بود و عصرها مي " بگوحسني نگو بال"آلبالو دفن كردم حسني بود، 

با اينكه آن . بود و من نفهميدم چرا "حسني ما يه بره داشت"حسنيِ من، او بود و حسنيِ خواهرم . تا بخوابيم

و بعد شير آب را . كشيد ترسيد و جيغ مي حسني تنبل را بيشتر دوست داشتم ولي خواهرم بود كه از حمام مي

آمد و  ريزم، صدايش در مي ديد دارم بر سر درختهاش آب مي گشت خانه و اگر مي ستم، چون پدربزرگ برميب

گفت تقصير  مرد مي هر درخت كه مي. رفت سوزاند، به خرجش نمي گفتم كه باران درخت را نمي هرچه من مي

ن چيذر بستني ايتاليايي رفتيم ميدا گفتم تقصير خودتان است و بعد با هم يواشكي مي توست و من هم مي

گفت به مادرت نگو كه يعني به مادربزرگت هم نگو و اگر دعوا  خورديم، چون برايش خوب نبود و مي مي

خورديم و چون  رفتيم ميدان چيذر بستني يا سرچشمه فالوده مي گويم و باز مي روم مي گفتم مي كرد، مي مي

خواستم حرصش را  كردم مگر وقتي مي رايش تعريف نميبرديم و من هم ب خواهرم دهانش لق بود، او را نمي

 . دانستم خواستم، چون عاشقش بودم و آن وقت نمي دربياورم كه اغلب مي
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• 
دختر همسايه از زني كه آمده بود موهايش را درست كند برود عروسي پرسيد كه آيا او هم صداي گلوله را 

رفتم توي كوچه با  كرد، يا وقتي مي كرد چه كار مي نميدانستم وقتي خواهرم با من بازي  شنيده بود؟ من نمي

شدم و  رفتم توي تراس و از آنجا به بام همسايه و پشت در قايم مي هاي كوچه فوتبال بازي كنم، يا وقتي مي بچه

شان را  انداختند و موهاي تن كردند و بند مي كردم كه موهايشان را درست مي از الي پرده زنها را تماشا مي

رود و بخواهد هميشه در  اش سر مي ترسيدم اگر بپرسم بگويد حوصله مي. وقت هم نپرسيدم و هيچ. ندندك مي

وقت پسرهاي  سنگ يا اينكه بخواهد با من بيايد و آن اش بمانم و نروم فوتبال بازي كنم يا هفت خانه پيش

تر از دوست داشتن من است شان بيش همسايه نگاهش كنند و دوستش داشته باشند و او فكر كند دوست داشتن

و بعد بخواهد فقط با آنها بازي كند و ديگر با من بازي نكند و ديگر در اتاق سرد مرا بغل نكند و ديگر سفت به 

بعد دختر از او خواست بلند شود . زن شنيده بود و سرش را تكان داد. خودش نچسباند و ديگر داستان نسازيم

من فكر كردم حتمن با . خاست و نشست و سرش را توي آن فرو كردو زير آن هود بزرگ بنشيند و او بر

كند و خواستم بروم توي تراس از پشت شيشه طوري كه نفهمد تماشا كنم كه چه كار  هايش بازي مي عروسك

كرد ترسيده بود و سرلخت بيرون دويده  گفت وحشتناك بود و تعريف مي كند اما صداي دختر همسايه كه مي مي

سازد و آيا وقتي  فكر كردم وقتي من نيستم چه داستاني مي. د آن صدا از كجا بوده و نفهميده، نگذاشتبود تا ببين

اي از خودش  گويد يا مثل من همان وقت قصه كنيم آن داستاني كه پيشتر ساخته را مي توي اتاق سرد بازي مي

رود كه  د و به يك آرايشگاه ديگري ميرو همان شب به مادرم گفتم چرا به آرايشگاه خانم يكتا نمي. آورد در مي

بعد فهميدم چون خانم يكتا شوهر نداشت، بعدتر فهميدم . آيد چه گفت ست؟ يادم نمي ي روبرويي در كوچه

شوهر خانم يكتا ساواكي بوده و مرده، بعدتر فهميدم شوهر خانم يكتا ساواكي نبوده، ارتشي بوده و اعدام شده و 

آمد و مادر من از خانم يكتا كه چادر نداشت و دخترش كه  در داشت خوشش نميخانم يكتا از مادر من كه چا

آمد چون چاق و بدقواره بود ولي دخترش را دوست داشتم كه  من هم از خانم يكتا خوشم نمي. آرايش داشت

گذاشت و هر چندوقت نامزد  اش بيرون مي رنو پنج قرمز داشت و خوشكل بود و موهايش را از الي روسري

ي اتاق خواب مادرم  تماشا  او را از پنجره. رفت آمد و با او بيرون مي گرفت كه شبها دنبالش مي اي مي هتاز

روند  بوسند و بعد مي نشيند و يواشكي هم را مي آيد و در ماشيني كه دنبالش آمده بود مي كردم كه بيرون مي مي

كردم، تماشاي  شد، تماشايش مي ماشين پياده مي گشتند، وقتي از ماندم تا برگردند و وقتي برمي و من منتظر مي
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دويدم، از  اش اين بود كه اتاقش روي بام بود، كنار آن دوتا اتاق محل كارش، تند توي تراس مي خوبي. كوتاه

كردم اگر آنطور آهسته نروم  پريدم و روي انگشت چون فكر مي رفتم، توي بام آنها مي ي كوتاه باال مي نبشي

دويدم توي  شنيد وقتي مي ي پايين مي شنوند، مثل مادربزرگ كه در طبقه سي روي سقف را ميصداي راه رفتن ك

رفتم، او  وقتي روي انگشت مي. رفتم قبل از اينكه به اتاقش رسيده باشد ي اتاق او مي خانه، تا پشت پنجره

ست و  يلي خستهگفت كه خ رود بخوابد مي گفت، شام خورده و مي داشت به مادرش سالم و شب به خير مي

كني و او  گويد با اين يكي ازدواج مي بوسد و خانم يكتا مي سردرد دارد، هميشه سردرد دارد و خانم يكتا را مي

آيد و من  ها باال مي گويد تا ببينم و از پله ي چهارم يا پنجم بدون آنكه برگردد و به مادرش نگاه كند مي روي پله

دوم توي تراس و بعد گم  اهرم حواسش هست و ديده كه من شبها ميدانستم خو نمي. كنم نفسم را حبس مي

و من اول ترسيدم، فكر كردم . روي روي تراس شوي شب كه مي بار پرسيد كجا گم مي شوم، چون يك مي

شوم و او هيچ تصوري نداشت و من توي چشمهايش كه ديدم در نداشتن  كني كجا گم مي داند، گفتم فكر مي مي

گفت من هم . ها را كنم و ستاره كشم روي زمين و آسمان را تماشا مي روم دراز مي گفت ميتصور صادق است، 

رود چون خيلي بايد منتظر بماني تا شهاب قشنگي رد شود، و  ات سر مي گفتم حوصله. دوست دارم تماشا كنم

ده باشد و اي شهاب رد ش اصلن نبايد چشمت را ببندي، چون ممكن است در همان وقتي كه چشمت را بسته

اما او اصرار كرد و يك شب رفتيم و كنار هم دراز كشيديم و به آسمان نگاه كرديم و او . چيز خراب شود همه

رود، سر نرفت و حتا وقتي ديدم چراغ  ام سر مي كردم حوصله جا كنار من خوابش برد و من كه فكر مي همان

اش  آورد، روبروي آينه كنم كه لباسش را در مياتاق دختر همسايه روشن شد دلم نخواست بروم او را تماشا 

رود پشت در كمد لباسش، وقتي من چشم توي آينه  تكاند، و مي كند، سرش را مي نشيند، موهايش را باز مي مي

اش  پوشد و موهايش را، موهاي سرخش را، موهاي طاليي كند، لباس خوابش را مي دوانم تا ببينم چه كار مي مي

خواندنش را و يا گريه  دلم نخواست كتاب . ريزد اش مي اش را، روي شانه اي را، موهاي قهوهاش  را، موهاي سياه

دلم نخواست او خواهرم باشد و مرا در رنوي قرمزش سوار . كردنش را و يا با خود حرف زدنش را تماشا كنم

دلم خواست خواهرم  .كند و برويم پارك و يكجوري كنارش راه بروم كه يعني ببينيد چه خواهر خوشگلي دارم

دانستم چرا  نمي. دانستم كجاست آيد، سوار شهاب شويم برويم يك جايي كه نمي را بغل كنم و شهاب كه مي

اي و  خواست با خواهرم بروم با اينكه او كوچك بود و دختر خانم يكتا موهاي طاليي و سرخ و قهوه دلم مي

 .   سياه داشت
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  هاتصال كوتا
 )براتيسالوا(
 *اف
 
 
 
 
 

 .درآمد
اي كه رنج را  اش، خطوط چهره بندي جمجمه استخوان. ي زيبا از سر برود خودم را به چه مشغول كنم تا چهره

ست كه وقتي اگر من هم دست  اي  افزون، فرشته  قراري ي مرگ آرام و دلنشين، بر بي در خود پنهان كرده، چهره
الي برج كه دستهايم را باز كردم، بر لبه ايستادم، و روياي پرواز پس با. بردم، او خواهد آمد، ميان آسمان و زمين

 . رود كند، ريسه مي ام نگاه مي زند، ايستاده آنجا توي چشم اي كه قهقهه مي فرشته. ديدم، پايم را پس كشيدم
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 . چشم سبز داشتم، ديگر خودم را نشناختم
 . گم شدم

 . سيگار
وقتي . رفته بودم. فهمد گفت نمي. آدم حرف زدن را نشان دادم، او هم الل بودبه . توي قطار خوابم نبرد، ترسيدم

زن همسايه سالم كرد و . ي پانزدهم طبقه. نويسم از توي اين اتاق مي. برگردم تو آنجا باش، تو ديگر باش
ويي بود، اش ب ها را روي زمين گذاشتم و دنبالش رفتم، توي خانه سرم را كج كردم، كيسه. خواست مرا بشناسد

. باپو گفت توي آن اتاق پول است، از اسكناس بود اتاق و ديوار و تخت و پرده، همه چيز. مردي دراز كشيده
ديگر . توي قطار هم به چشمش نگاه كردم. توي چشمش نگاه كردم. خواستم پول نمي. خواهي گفت چه مي

توانم  نمي. م كنار تخت و تماشايت كردموقتي نبودم چه كار كردي؟ بعد هم نشست. سبز بود. خودم را نشناختم
با دست نشان . نفهميد. برگردم. نه، گفتم. به اسكناسها دست كشيد، به صورتم. به زن گفتم برم گرداند. برگردم

اي  ي شيشه رفتم روي لبه. گفت پرواز كن. دادم، دريا را نشان دادم، دريا آن طرف بالكن بود، رفتيم روي بالكن
 توي جزيره نخل است و آن طرف. ست زير پايم جزيره. پرواز كردم. دكمكم كر. ايستادم

به يك زن و به يك مرد و به يك . خودم را به آدمها ماليدم. گفتم خودم را به آدمها بمالم. خيلي ترسيدم، اولش
 و بو كشيدم و نفس كشيدم و. بچه و به يك پيرمرد و به يك پيرزن و به يك كور و به يك فلج و به يك سگ

ترسيدم، از  ترسم، از بچگي مي ها مي من از سياه. اي بودند، خيلي سياه آنها نيجريه. از تونلي به تونل ديگر رفتم
 . هاي شبيه هم و پوست تاريك و بو هاي شبيه هم و دماغ هاي شبيه هم و چشم شان و از صورت كف دست براق

 . طور ادامه دادم همين
 . برايم غذا آورد. باپو دوستم دارد. به باپو گفتم فرق ندارد. دانستم كجام چيزي كه بود ديگر نمي

 
 . داستان

داد زدم چطور توانستي بچه را گم . ي من بود و وقتي من نبودم، گمش كردي گشتم كه بچه اي مي دنبال بچه
كس زدم، هر من توي خيابان فرياد مي. حاال اسمش چه بود. برعكس قبل كه اسم داشت. بچه اسم نداشت. كني

. شناسد كردم صدايم را مي كردم و فكر مي كرد، چون بچه را بدون اسم صدا مي كرد چه فكر مي نگاهم مي
وقتي آمدم كنار تخت نشستم چشمت را . اسمش چيست؟ گفتم تو چه كار كردي؟ وقتي برگشتم خواب بودي

گفتم چطور . وهرت بوديباز كردي و نگاهم كردي و گفتي بچه گم شد و گفتي آنجا چه كار داري و نگران ش
من در آسمانخراش بودم وقتي گم شد و داشتم به پولهايي . ولي تو خواب بودي. شود گم شود گم شد؟ مگر مي

 . همين. من گفتم نه و پرواز كردم. خواهد آدم همين را مي. يك اتاق اسكناس. كشيدم كه مال من نبود دست مي
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 . هايم چشم
هر . شوي توانستم يك جا بنشينم و تماشا كنم چطور هالك مي نمي. كردم مي بايد كاري. فكر كردم چه كار كنم

ترسيدم . اول خيلي ترسيدم. كسي شك نكرد. رفتم ميان آدمها و گم شدم. ديدي نمي. كردم فرق نداشت كار مي
رسيدم مالي و ت روي خودت را به ديگران مي روي و وقتي راه مي ترسيدم بپرسند چرا راه مي. بپرسند كي هستي

فهمد و هيچ نگفتم و  سرم را باال آوردم و خواستم حرف بزنم و ديدم نمي. يكي هم پرسيد. اي بپرسند چه كاره
نوشتم كه نفهميدم  آنقدر تند مي. او هم نشست و من شروع به نوشتن كردم. سعي كردم كارم را نشانش دهم

باپو گفت معلوم . دنبالش رفتم، روس بود. ردزن همسايه چاق بود، سالم ك. ي پانزدهم بودم توي طبقه. كجايم
زن در را بست و من . برادر ناتني باپو آمد و او هم گفت معلوم نيست از كجا آمده. نيست آن پول از كجا آمده

توي آن اتاق گير افتادم و او گفت دراز بكش و من دراز كشيدم و او لباسهايم را پاره كرد و از بالكن به دريا 
مكي  خنديد، كك گريه كردم و به دست و پاي زن افتادم، چشمهايش سبز بود، مي. لباس نداشتمديگر . انداخت

بود پوستش و بلند بود، خيلي بلند و يك مرد آمد، آن مرد هم بلند بود، خيلي بلند و موهاي بلند داشت و 
 . موهاش مثل موهاي من نبود، لخت بود و روشن بود و چشمهاش

 
 . داستان

. زده بلند شدي و گفتي شوهرم و گفتي بچه گم شده و رفتي وحشت. م خوابيده بود روبروي توآن طرف خواهر
با . گفت كدام بچه. به خواهرم گفتم بلند شو، بيچاره شديم، بچه را گم كرده. بيرون پيدا نبود، نفهميدم كجا رفتي

بيرون پيدا نبود، . رفتم من هم. دوباره خوابيد. ي من گفتم بچه. چشمهايش را ماليد و گفت. تعجب گفت
 . نفهميدم كجا رفتم

 
 . موسيقي

من . خوابيد. مو نداشت. لباسهايش را در آورد. چراغ كوپه را خاموش كرد و خواست بخوابد. وقت خواب شد
سر . شنيد صدايم را مي. فهميد نمي. حرف زدم. حرف زدم. از ترس خوابم نبرد و تا صبح با خودم حرف زدم

ايم را روي هم گذاشتم زير صورتم و به او نشان دادم، منظورم اين بود كه بخوابد، عصباني شد، دسته. تكان دادم
آواز قطار به دشت رسيد و به دريا . همان زن بود. مامور قطار آمد. خواست مامور قطار را صدا كند، صدا كرد

 . اه من بودم و زنبعد از جزيره، باالي جزيره، مشرف به جزيره، آنگ. رسيد، بعد از آن برج بود
 . درآمد

 . از آن پس مرگ زيبا و بالدار بود
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 . چطور باپو را شناختم

 . شناخت ها را مي او تمام غذاخوري. رفتيم غذا خورديم. برايم غذا آورد
. گويد، خودش گفت هركس زيادي مهربان است، دروغ مي. ، مهربان و دروغگوست صورتش شبيه سگ آبي

 . آن طرف جزيره. ات كجاست گفتم خانه. خنديد. دتگفتم مثل خو. راست گفت
ماجراي زن همسايه و اتاق پول را . زند، از تخم سياه پر است صورتش مثل پاپاياست، زردش به نارنجي مي

 . شناسد شناخت، در حقيقت همه را مي آن زن را مي. برايش تعريف كردم
 . شناسد، باپو اوست رد، همه را ميهركس صورت گرد دارد، انبوه تخم سياه دا. صورتش گرد است

 
 . هايم چشم

دستهايم را گشودم، لخت بودم، نگاه زن از گردنم پايين رفت، در فقراتم سر خورد، ميان كفلهايم لغزيد، به زانوم 
 وقت چرخيدم، چشمش را ديدم و بعد،  پايم لغزيد، آن. خواستم برگردم. نشست

 .بعد ديگر آسمان بود
 
 
 

توانست خودش را به نمايش  توانست ترنسپرنت باشد؟ آيا نمي ت به جزييات بيشتري بپردازد؟ آيا نميتوانس آيا نمي* 
شناخت و  انديشيد خودش را نمي كرد و چون به آن مي بگذارد؟ دنياي بيرون از او، دنياي بيرون؛ مصطفا به آن فكر مي

گريزم كه  به همان جايي مي«گريخت،  به كجا مي. گريخت ترسيد مي ترسيد، مادام كه مي شناخت مي چون خودش را نمي
  .؛ بعد فهميد»خواهم از آن بگريزم مي
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 گذشت  و بهار نيز مي"
 و تابستان رسيد و رفت و پاييز شد 

 و چشم خيره به يكسو نمانده بود و آهسته،
 آهسته، آهسته

  ".ديدم هاي تازه مي همن گوش
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داد و آذر  هاي توت كه زيرش خوابيده بودم توي باد جوالن مي شاخه. لرزيدم توي گودال دراز افتاده و برهنه، مي
ترسيدم  ود، از آن سياهي و از سرما، مياز اينكه كرم و سوسك و هر جانوري توي تنم بر. بود، برگ نداشت

خواندم هر شب، سه ماه توي گودالي كه در حياط كنده بودم، به اندازه كه توش جايم بشود، توي  بلندتر مي
كردم،  كاري كه مي. تا يك شب صداي پايي كه نشنيدم، صبح بود ديگر، پدرم بود...(*) و ذاالنون اذ ذهب: زمين

گذاشتيم روي چاه، آخر قبلن توي حياط  اي كه قبلن مي آمدم با تخته بيرون كه مي پوشاندم روي گودال را مي
دانستيم داريم، مال قديم بود، خانه را خواستيم بازسازي كنيم، چاه پيدا شد و عجيب كه به  چاه داشتيم، كه نمي

رديم، خيلي دلم اي گذاشتيم تا پرش ك يك مدت درش را با تخته. رسيد، مهندس گفت چاه قنات بوده آب مي
. توي مدرسه به سامان گفتم. خواست تويش را ببينم، با طناب بروم پايين، آن پايين حتمن يك چيزي بود مي

شايد چيزهاي ديگر هم . رسد و آن تو فقط موش و گند سامان گفت چه چيزي و حاال حتمن به فاضالب مي
مان داستانهاي آخوندهاي  معلم ديني. كردم مياش به مرگ فكر  چون همه. گفتم شايد. گفت جسد. خنديد. باشد

خوابيده و  خوانده و توي قبر مي رفته تخته پوالد اصفهان، هر نيمه شب و قرآن مي گفت كه مثلن مي عارف مي
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آن يكي هم شايد ميرزا . آيد، شايد بحرالعلوم بود يكي ديگر توي وادي السالم نجف، يكي كه اسمش يادم نمي
اي  اند، مردي در آتش و مردي در نور و استغاثه ديده ود در اصفهان و گاهي چيزهايي ميجهانگيرخان قشقايي ب

خوابيده، آن را برداشتم، توي حياط گودال كندم،  اش كه توي قبر مي اما آن تكه. و شفاعتي و اينجور داستانها
اول ترس داشتم، بعد . ودلباسهايم را در آوردم خوابيدم توش هر شب، سه ماه، اول پاييز بود، بعد زمستان ب

ام  يك بار هم همان تو خوابم برد و تا صبح يخ زدم گريان بيرون آمدم كه ذكر را كامل نگفتم، چله. نداشتم
شد و  خواستم چه بشود، حتمن يك چيزي مي دانم مي نمي. چله كه خراب شد دوباره شروع كردم. خراب شد

شد كه من هم چيزهاي عجيبي ببينم و آدمهاي عجيبي  مياصلن موضوع اين نبود كه چيزي نشود، بايد چيزي 
گفت اينطور  مان مي معلم. گفتم كردم، به كسي هم نمي شد گريه مي وقتي نمي. ببينم و صداهاي عجيبي بشنوم

نيست كه آدم خودش كاري بكند، بايد يك استادي داشته باشد كه او دستور بدهد، ذكر بدهد، نماز بدهد، دعا 
شد اين بود  پس اگر چيزي مي. گشتم بايد دنبال استاد مي. شد م چون استاد نداشتم، هيچي نميبدهد؛ فكر كرد

. دانم آن وقت شب آمده بود حياط چه كار نمي. تا اينكه آن شب پدرم آمد. كه بعد آن چله آن استاد پيدا شود
. لرزيدم ما كه با صدايم مياي از سر خواندم و توي خلسه ولي صداي مرا حتمن شنيد كه بلند بلند آيه را مي

اش، چون تاريك بود معلوم نبود پدرم است، وحشت كردم و فكر كردم باالخره يك چيزي  باالي سرم كه ديدم
گفت  شد، و شايد از ترس از حال هم رفته بودم، يادم نيست، فقط چشمم را دوباره باز كردم پدرم بود مي

بور شدم . ده و صدايي كه نصف شب كسي را بيدار نكندبا يك تعجب و عصبانيتي فروخور! مصطفا، مصطفا
شايد پرسيدم آن وقت . كردم شد در آن قبر خوابيد بايد فكر تازه مي ام خراب شد پدرم مرا ديد ديگر نمي چله

فرداش از مدرسه برگشتم گودال . بيرون آمدم لباس پوشيدم به اتاقم رفتم. يادم نيست. كند شب آنجا چه كار مي
اش عرق  آيد از مضحكه حاال كه يادم مي. باالي گودال ايستادم انگار سر قبر خودم و برف گرفت. دپر شده بو

مادر خانه بود و حتمن . نميدانم كسي مرا در آن وضع ديد. سر قبرم خيلي گريه كردم. شود كنم، لبم نيش مي مي
جا نشستم و برف  همان. ه بيايد شماتت كندماندم پدر ك بايد منتظر مي. پدر برايش گفته بود اما او به رويم نياورد

شده همين بوده و  گفتم چيزي كه بايد مي. بدجور مرده بودم. تند شد، همه فكرم اين بود كه حاال چه كار كنم
فرستد و آدم بايد به آنها  هايي مي مان گفته بود خداوند نشانه معلم. ي ديگري بشود حاال بايد منتظر بمانم تا نشانه

اينطور نيست كه يكباره بشود، كار يك عمر است و حاج احمد كرباليي و مرحوم . د و صبور باشدمتوجه باش
قاضي و مرحوم نخودكي اصفهاني و كه و كه از شكيبايي زياد و از چشم پوشي از دنيا و از مراقبت و با هزار 

حتا يك داستان از نفحات . اند تا عارف كامل شدند گفت رمز و راز، طي طريق كرده دوز و كلك ديگر كه او مي
انس جامي نگفت يا از تذكره االوليا كه من بيچاره بعدن فكر نكنم مشكل از آن آخوندهاي عارف بوده، سراغ 
فضيل و اويس و حالج بعد احمد غزالي و ديگران بيخود نروم كه اگر همان وقت گفته بود رفته بودم دو خط 
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از . خيلي منتظر بودم عصباني باشد. چيزي نگفت. عصباني نبود. دپدر كه آمد شماتت نكر! فارسي خوانده بودم
 . كرد، از نگاهش گفت، نگاه مي ترسيدم اگر چيزي نمي او مي

هاي  چله. استاد هم نيامد. آقايي نيامد. اي نيامد فرشته. خوابي نديدم. ي ديگري پيدا نشد هرچه منتظر ماندم نشانه
بيماري . الغر و رنجور و كالفه. گريستم ي زيارت و زار زار مي از، چلهي نم ي روزه، چله تازه سر گرفتم، چله
مان كه ما را دور  به معلم. ديدم آن را نمي. شد ديگر زمستان تمام مي. شدم بيمار نمي. نبود. اگر بود، خوش بود

و يك ما پنج شش نفر هميشه بوديم . ديدم اش مي كرد، به صدايش و به آرامشش و به خنده خودش جمع مي
. اما رنجوري من به خاطر آن نبود. رفتند شنيدند سرشان را گرفته مي آمدند آن چيزها را مي چندتاي ديگر كه مي

 ... كردم از آتش ديگر بود آنچه آن روزها مي. سالها بعد فهميدم
. يم، بو داشتيمدر حياط بهار داشت. در حياط گيالس و اقاقيا داشتيم. الدوله داشتيم در حياط يك ديوار ياس امين

من اما قلب . بهشتي داشتيم. دسته پرنده داشتيم و صداي پرنده داشتيم دسته. هنوز آن خانه را خراب نكرده بودند
مرده بودم و بايد از جاي مرده گياه . شد بهار نبود آنچه بايد مي. افروخته داشتم، خيال ناسور و اضطراب

ي مادربزرگ آنجا بمانم تا  خواهم بروم خانه تم به پدر بگويد ميبه مادر گف. ديگر طاقت خانه نداشتم. رست مي
او هر شب نماز . رفتم. ي مادربزرگ سكوت داشت و مادربزرگ تنها خانه. وقت امتحان نهايي درس بخوانم

كتابهايي كه او . خواندم من هم درس مي. خواند خواند و بعد كتاب مي كرد، قرآن مي خواند، مرا هم بيدار مي مي
اش بزرگ و پر بود از اين  كتابخانه. عالمه اميني بود و چيزهاي ديگر "علي"خواند تفسير اثني عشري بود و  مي

كردم،  هاي باال كتابها بود توي نايلون، دست نخورده و من هروقت كتابخانه را تميز مي كتابها، ولي در قفسه
. ولي يك بار پرسيدم مادرجان آن كتابها چيست. اشتمگرفتم، به آن باال كار ند گاهي ماهي يكبار گرد كتابها را مي

آن روز كتابها را بيرون آوردم، تاريخ . گفتم يعني چه؟ اجازه داد خودم نگاه كنم. ست مادر گفت كتاب ضاله
ابله داستايوفسكي . هاي پيكار و مجاهدين فلسفه راسل بود و كتاب داروين بود و سرمايه ماركس بود و جزوه

ش  باز كردم نگاه كردم بعضي. لح تولستوي و كتابهاي موريس مترلينگ و خيلي كتابهاي ديگربود و جنگ و ص
 . ي خود برگشتم و شبانه  به كتابها و فكرها و ذكرهاي روزانه. را حاليم نشد بستم فكر كردم ضاله يعني اينها
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پنج تا برادر آنجا چال . د امامزاده پنج تنگوين اي كه اسمش را مي لويزان گورستاني دارد در محوطه امامزاده
. عمويم مرا برد. مادربزرگم كه در شيان بود، آنجا رفتم  بعد از آمدن به خانه. اند و قدمت كوتاهي دارد كرده

هاي لويزان كه  رفتيم صبح زود، بعد از طلوع، تپه آمد با هم مي عمويم آن وقت دانشجو بود شهرستان، گاهي مي
يك روز مرا . ديد رفت دوستهاي قديمش را توي امامزاده مي كرد بعد مي او ورزش مي. نگليبعد شد پارك ج

عمو كاوازاكي داشت كه براي خريدش كشتيار مادرش شده بود، . قبلن هم رفته بودم وقتي كوچكتر بودم. برد
لباس سياه . بودباكش طاليي . او گوش نگرفت باالخره خريد. گفت خطر دارد رفت مي مادربزرگ زير بار نمي

. ها رفتيم باال فضاي بازي شد توي تپه. آن روز من هم تركش نشستم، رفتيم. رفت پوشيد و مي فوش را مي كونگ
نرمش كرد مثلن يك پايش را باال نگه داشت با دستش و يك دست ديگرش را باال برد و از مچ كج كرد و 

و دست ديگر تكرار كرد و هرچه تمرين كرد همينطور  همينطور نيم ساعت ماند و دوباره همين كار را به آن پا
. كرد، كردم بلند شدم همان كارهايي را كه او مي. پخت ام مي من تماشا كردم و خسته شدم، حوصله. طوالني

گفتم عمو كاش . سرآخر دورخيز كرد و پريد و لگدي در هوا پراند و اسم آن لگد را گفت كه حاال يادم نيست
دراز كشيدم . چند وقت بعدش كه دوباره مرا برد، دوربين بردم و عكس گرفتم. گرفتم مي دوربين داشتم، عكس

. چه عكسي شد، حيف گمش كردم. روي زمين و او توي هوا لگد انداخت، توي آسمان بود، توي آسمان ماند
. فتم توي گورستانبعد از آن رفتيم امامزاده و او كه رفت تو محسن رفيقش را ببيند و مجتبا و آنهاي ديگر، من ر

هايي كه  دوست داشتم قبرهاي واقعي را و اينكه اسمها را بخوانم و سال تولد و سال مرگ و آن سنگنوشته
مان  جنگ تمام شده بود و معلم. خنديدم دار و مضحك بود ولي آن وقت من به هيچ چيز نمي هاش خنده خيلي

كردم اگر  ودم، نرفتم جبهه، شهيد نشدم و فكر ميگفت، حسرت داشتم چرا تمام شده، نب يكجور شهيد شهيد مي
كرد  اين فكر اعصابم را بيدار مي. انداختم پيش گلوله تا جان كسي را نجات دهم رفتم خودم را مي بودم مي

آدم با فكر آنطور . اين يكي را هرچه فكر كردم بعدها نفهميدم چرا. گاهي نعوظ هم داشتم. جوشيد رگهايم مي
يك سال . ريخت كنم شايد به خاطر شدت ميل بود كه از همه جا بيرون مي بشود؟ فكر ميمرگ از چه تحريك 

دانستم خودارضايي  سال قبل آن معلم را نداشتيم، نمي. توي خواب هم نيامده بود. بود بالغ بودم، آبم آمده بود
فهميده بودم و  خيلي وقت بود دست كشيدن به خودم را. دانستم آن كار اسمش چيست گناه است، اصلن نمي

. يكباره شد. دانستم قرار است چه شود اما منتظر بودم چيزي شود نمي. رفتم توي حمام اغلب با خودم ور مي
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ترسيده بودم و با نگاه . حال عجيبي بود، مايع سفيد فواره زد روي ديوار و آن قدر خسته شدم در وان از پا افتادم
بوي آشنايي داشت كه يادم نيامد شبيه . كشيدم، بو كردم و مزه كردم آيد، مايع را دست عجيبي، حاال كه يادم مي

به كسي هم نگفتم، . گرفتم، گاهي چند بار رفتم دوش مي از آنوقت هر روز مي. ي شوري داشت چيست، مزه
رازي . يك روز توي مدرسه فهميدم. مانم تا از يك جايي بفهمم چه چيز است فكر كرده بودم آنقدر منتظر مي

نشستند و از  ي بستكبال مي اي زير حلقه دانستند و با هم توي حياط يك گوشه ين آنها كه آمده بودند، ميبود ب
يكجور مسابقه . گفت گفت ركوردش نه بار پشت هم بوده و يكي عدد ديگر مي يكي مي. گفتند افتخاراتشان مي

گفت، راست و  واست ميخ مشكل اينجا بود كه هركس هرچه مي. من هم توي مسابقه شركت كردم. بود
. كرديم، وقتي پيدا كرديم ماجراي افتضاحي پيش آمد راهي براي فهميدنش هم پيدا نمي. دروغش معلوم نبود

آن وقت فكر كردم چون من از همه . به جاش دو تا را اخراج كردند. مان را اخراج كنند نزديك بود همه
ن فهميدم چون ما پول داديم و آن دو تا نداشتند بعد. كوچكتر بودم اخراج نشدم و علي چون درسخوان بود

ي كسي  ها چيزي نگوييم و ديگر در خانه از ما تعهد گرفتند به بقيه بچه. بدهند، تا عبرتي بشود براي ديگران
بيچاره مادر علي كه آمد، . آيد جمع نشويم و پيش هم جلق نزنيم، يكي نايستد بشمارد كه كي بيشتر از همه مي

كيفهامان را هم . همه شلوارهامان تند باال كشيديم حيرتزده فرار كرديم. نفر بوديم خانه علي چهار. جيغ زد
مان را سيلي  ناظم همه. مان را فردا به مدير گفت و ما را صدا كردند برنداشتيم، جا ماند آنجا و مادرش اسم همه

كه چه بشود، از . ريه كرده بوديمشب قبلش هم گ. كرد مادر علي هم گريه . آبداري نواخت، همه گريه كرديم
مادر من هم گريه . مان كردند دو سه روز معلق. زد بهتر بود اگر مي. زد ترسيدم با اينكه نمي چشمهاي پدرم مي

خواستم يك جايي گم و گور شوم، بروم خانه مادربزرگ  مي. خيلي ترسيده بودم. پدرم نگاهم كرده بود. كرد
نها فكر نكردم، به مال علي كه آنقدر كوچك بود و مال سينا كه بزرگتر از مال به چيزهاي آ.  توي كمد رختخواب

. من هم سه بار. علي چهار بار آمد، سينا سه بار. بيچاره آن ديگري كه فقط داور بود. من بود، پرشي كه داشت
خاطر همين  توي مدرسه گفته بودند توي كيف ما نوار و عكس ممنوع پيدا كرده بودند و از اين چيزها و به

. زد بعد كه برگشتيم تا چندوقت جزامي بوديم و كسي با ما حرف نمي. مان كرده بودند، آن دوتا را اخراج معلق
اش اين بود  كردند ولي خوبي مان مي ها خنده سال بااليي. نفهميدم يكي از كجا ماجرا را فهميد و قهرمان شديم

يك آزمون . بق زير حلقه برگشتيم و گروه تازه راه انداختيمما هم دوباره به پاتوق سا. كاري بهمان نداشتند
بايد هم مراقبت . گذشت تا اجازه بيابد به حلقه بيايد ورودي داشت و يك آييني كه هركس بايد از آن مي

بايد يك . آزمون كه نبود. ش ترسانديم فهميديم، مي آمد مي اگر مي. كرديم ناظم نفهمد، جاسوس بينمان نيايد مي
ريزه بود و چشمهاي سياه . آن وقت سامان آمد. آورد، عكسي، فيلمي، چيزي كه آوردنش جرم بود ميچيزي 

چون سال اولي بود تحويلش نگرفتيم ولي شرارت شيطاني داشت كه من وقتي آمد، عكس . درشت داشت
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عتماد گفت جاسوس است، ا علي مي. مايكل جكسون آورده بود، از دستش گرفتم دستش را خيلي نگاه كردم
خواهد بكند و او هم يك چيزي به او گفته بود كه حسابي  گفتم هركار مي. به روي خودم نياوردم. نداشت
توي فكر دستش بودم و انگشتهايش بودم و آن پوستي . به من نگفت من هم نپرسيدم. دانم چه گفت نمي. بترسد

ولي اگر گروه . از طرفي هم ترس داشتيم. يمشد افتاد و ما هم خسته مي گروه مان آرام آرام از مد مي. كه داشت
ي او در  فهميدم خانه. مان عوض شد تا اينكه خانه. اش اي نداشتم ببينم نبود، سامان سال اولي بود، بهانه

من هم . علي هم درسش خراب شده بود، مادرش مشكوك بود. آنوقت گروه پاشيد. همسايگي خانه ماست
ديگر . لرزان و عصبي و تبدار شدم. ام آن وقت پيدا شد ناخوشي. فهميد ميحوصله نداشتم ديگر، آن سامان هم ن

او همسايه بود . برد فكر او داشتم و كالفه داشتم سوختم شب خوابم نمي مي. رفتم روزي چندبار حمام هم نمي
برايم  تر كه شدم پدر ضعيف. شد ها هم كه نمي شد با هم برگرديم و صبح آمد دنبالش نمي ولي اغلب مادرش مي

. اول بهتر شدم. آن وقت مادر من به مادر او هم گفت قرار شد با هم برويم مدرسه، برگرديم. سرويس گرفت
ولي لمسش كنم، . فهمد فهميدم هيچ نمي زد مي كردم حرف مي آمدم نگاهش مي رفتم مي اول اينكه با او مي

 . ترسيدم مي
عمويم كوتاه بمانم، فرستادم استخر و بسكتبال هر روز و  ترسيد مثل تابستان كه آمد، قدم كوتاه بود مادرم مي

آمد، شب بود، قبل خواب بود، لجم  گاهي كه يادم مي. گشتم كه يادم رفته بود آنقدر از نفس افتاده برمي
او چه . شود خواهم، چه بشود خوب مي دانستم چه مي نمي. فهميدم خودم هم نمي. فهميد گرفت و او كه نمي مي

كرد و هيچوقت جرات  فهميد او هم حال مرا پيدا مي اگر مي. فهميدم فهميد را خود من هم نمي مي چيز را بايد
مثلن اينكه بغلش كرده باشم و بوسيده باشم و . كردم و تازه چه چيز را كرد بگويد و من هم كه جرات نمي نمي

ه آمده بود چون جاسوس بود آمده بود ولي او كه اصلن نيامده بود و توي گروه هم ك. ماليده باشم و با هم بياييم
اين را پدرم يك . گناه بزرگ بود. كرد و اينكه گناه بود ام را بيشتر مي اين درماندگي. با همه شيطنتي كه داشت

گفت خودش شرم داشت كه  وقتي مي. گفت كرد وقتي مي وقتي باالخره گفته بود ولي توي چشمم نگاه نمي
توي باشگاه مراقب بودم كسي . البته ناظم هم گفته بود اما پدر فرق داشت. كرد بگويد به جاي ديگر نگاه مي

ها  توي استخر، استخر توي نارمك بود، مربي. سراغم نيايد، ولي ازينكه ديگران را سير نگاه كنم خوش داشتم
خ بود، شيرجه زده شان سي يكبار ديدم يكي. ها چه فهم داشتند بچه. كردند چالندند و با آنها بازي مي ها را مي بچه

تند تند دست . داد، آنطور بود بودم، عينك داشتم، زير آب ديدم و همينطور كه دست كرال به يكي ياد مي
اصلن شايد . قورباغه و پاي كرال زدم آمدم بيرون رفتم توي رختكن توي اتاقكي نشستم روي زمين، يخ كردم

شروع كردم . نرفتم و بعد كه رفتم با آن مربي نرفتمچند روز ديگر . از خودم نفرت كردم. آن يكي خودم بودم
 . نماز خواندن، دعا خواندن
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رفتم سامان را ديدم روز اول خودم را قايم كردم او كه مرا  مدرسه كه شد ديگر سرويس نداشتم با اتوبوس مي
فرداش . ودديد رويم را كردم آن طرف رفتم كه انگار او را نديدم و او هم صدايم نكرد يا اصلن نديده ب

مان چهارشنبه آمد، خيلي مهربان بود با قبلي فرق داشت يا من فرق  معلم ديني تازه. همينطور و تا يك هفته
داد داستانهاي عجيب  و او درس توي كتاب نمي  يكطوري شده بودم كه آن حرفها را دوست داشتم. داشتم

آمد اما او  ام در نمي گرفت ولي صداي گريه مي ام ها و من بيخود گريه زد و از امام گفت و از عشق حرف مي مي
گفت و اينكه گناه  هاي كرامت اين شيخ و آن سيد مي آورد و قصه ديد به روي خودش نمي كه معلم بود مي
بعد هم يك روزهاي فوق برنامه گذاشت كه . كند كه خداست چركاند و آدم را از عشق دور مي چقدر دل را مي

داد و  فهميديم توضيح مي خواند و ما نمي آنجا مولوي هم مي. آمدند ديگر هم ميرفتم و دو چند نفر  من مي
آيد هربار چطور آخرش به  يادم نمي. چيز به خدا و گناه و عشق و صفاي باطن و شور ربط پيدا داشت همه

من . داشت گفت، بغض مي اش را مي هاي جبهه رسيد و انگار خودش حسرت مرگ داشت و خاطره شهادت مي
. هاي بعدش خوابيدم و آن ذكرها و سرخوردگي و آن قبري كه توش مي. هايم را از همين وقتها شروع كردم هچل

 . ديدم و هيچ حرف نزديم با اين همه هر روز سامان را مي
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جور عجيبي بود آن . بهاي دوشنبه و چهارشن رفتم گورستان امامزاده هفته ها طلوع مي ديگر تابستان كه شد صبح
ولي گاهي آدمهايي بودند اگر . آمد و هيچكس نبود، بوي عجيبي بود وقت صبح گورستان كه تازه آفتاب در مي

. رفتند سر كار بعدش البد خواندند، مي رفتند نماز مي زود بود بعد از اذان صبح، تك و توك مردمي كه صبح مي
رفتم توي گورستان  فقط مي. آمد جلوي همه خواندن خواندم، بدم مي مينماز خانه . خواندم من اما نماز آنجا نمي

آوردند  اي مي گاهي هم مرده. خواندم و قرآن زير درختي، كه چنارهاي پير داشت، زيارت عاشورا حفظ بودم مي
ند ا كردند كه عجيب بود چون ممنوع بود توي شهر دفن كردن، ديرتر فهميدم اينها از قديم قبر داشته دفن مي

. گرفت كردم، زار من هم مي زدند تماشا مي ايستادم مردم كه زار مي وقت مي آن. آنجا خريده بودند يا خانوادگي
رفت توي قبر،  شد آن وقت صبح مرده بياورند اما يكي دو بار شده بود و من به آن كسي مي ولي خيلي كم مي
اش را پدر  مرد تلقين توي خانواده ما هركه مي. دكردم كه چطور حالي دار گفت خيلي نگاه مي مرده را تلقين مي

. آمد هيچ گريه نداشت دانستم اين تلقين چه چيز است، و پدرم از گور بيرون مي رفت توي قبر و من نمي مي
شدم و ازينكه چه زندگي داشتند و چطور مرده بودند برايشان  زدم و اسمها را حفظ مي ها حرف مي ديگر با مرده

ده لويزان و آدمهاي . ده بود آنجا قبلن، تازه وصله شهر شده بود. آن گورستانِ خيلي بزرگ نبود. كشيدم قصه مي
شان سميه  مادربزرگ مريض بود، خانه. شناختند اما ما آنجا قديمي نبوديم ها هم را مي خودش را داشت و قديمي

دانستند، براي من اين داستانها  هم را مي آنها داستانهاي. شناختيم ها را نمي قديمي. بود، به خاطر هوا آمدند شيان
اين ديگر . پرسيدند ها و توي دكان آنها كه سن و سالي داشتند احوال اقوام هم را مي معني نداشت اما توي روضه

عموي من بعد كه مهندس شد و برگشت و موتورش را فروخته بود و تويوتاي عراقي خريده . بين جوانها نبود
. آنها هم همينطور. ديد ش را هم نمي اي كرد، آن دوستهاي امامزاده فو نمي ه بود و كنگبود و دوست دختر گرفت

 . ش، انگار نه انگار پنج شش سال با هم بودند محسن دوستش كه زن گرفت، عمو نرفت عروسي
بعدش خواستم بروم دبيرستان مدرسه خودم كه سامان هم سال  نمي. كردم آن تابستان بايد دبيرستان ثبت نام مي

ش  عذاب داشت ديدن. اش خواستم بروم جايي كه ديگر نبينم مي. خواستم آمد همانجا؛ با اينكه مي حتمن مي
كردم، خودم را به چيزهاي  آن شيفتگي سوزان كه شبها بود و هرچه به آن اعتنا نمي. ش و خسته بودم نديدن

از اتفاق، و نه چندان اتفاقي، در ازدحام راهرو ي اندك بارهايي كه  كرد ببرد خاطره انداختم، فايده نمي ديگر مي
شدم شايد با چيزها و آدمهاي  بايد تازه مي. زمان هم كاري نكرد. ش به جانم افتاد گرماي تنش و آن عطر تازگي

بالزاك بود، برداشتم  "زنبق دره"به جايش توي كتابخانه، الي كتابهاي توي نايلون مادربزرگ . نشدم. تازه
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آن تصاوير، آن دره، آن . كردم نمي  ديگر به چيزي فكر. يك بند آن را خواندم، فليكس شدم. خواندم، سوختم
شهر كه داهاتي بيش نبود، آن مردم، آن جشن، آن زن، آنقدر دور از خيال بود، تجسمي ناممكن، براي من در 

اي بالزاك، آستانه به آوازي شهري به آن يكنواختي، با مردمي چنان، و دور از طبيعتي كه مگر اشتياقي بدهد، دني
هاي پياپي احوال فليكس و مناظر آنقدر دقيق كه در خيال  توصيف. بود كه با بيماري قلبم، آهنگ يگانه داشت

رساند و خواندن را به خوردن  نشاند از رويا با شتابي آن همه كند، هيجان را به ضربان مي تصوير روشني مي
شرم پسرك و گر . هاي زن را بخورم بخورم، فليكس را بخورم، شانه خواست كتاب را دلم مي. كرد شبيه مي

اما بعد از خواندن احساس گناه . ريخت گرفت و مي شناختم، اندوهم لب مي ش همه مي گرفتگي و افروختگي
باالي . يواشكي به جايش بازگرداندم با خودم قرار گذاشتم ديگر از آن كتابهاي توي نايلون نخوانم. داشتم
هامان فرتوت و كهنه بود، گمراهي و آتش  اي بود كه براي من، در روزگاري كه خوشي نه، دنياي ناشناختهكتابخا

خوانديم و او همچنان از  البالغه مي مان داشتيم نهج به جاي آن، در جلساتي كه هنوز با معلم ديني. آورد مي
يده بود ناگهان به جاي آنكه در مسجد گفت كه فالن عارف بزرگ، در ميان نماز، آقاي موعود را د شبهايي مي

گفت اي شيخ  سهله باشد، در بياباني و آقاي جواني با شال و عباي سبزي و رخساري به قشنگي ماه كه به او مي
درنگ شناخته و آنطور زبانش بند كه  شيخ آن آقا را بي. اين سكه را برگير و قرضت را هموار كن و عقيله بده

ي بيابان فرو شده و خود را در نماز، در مسجد سهله بازيافته و تا صبح بر  اي ميانه آمده او را ديده در خيمه
سجده گريسته كه آقايش كو و چرا او را با خود نبرده، همچنانكه آن سكه توي دستش بوده و شيخ از آن پس 

گريستم  اه شيخ، ميو من همر! ي آن، هيچوقت از مال كم نياورده يگانه سكه را همراه داشته هميشه و از معجزه
 . كه آقا را ديده باشم
توي دنياي او، كفش نايك بود و تازه دخترها كه برايم . فهميد گفتم، سامان آن چيزها را نمي اگر هم برايش مي

من هم به دختري كه دوست نداشتم . دانم چه نسبتي با او داشت، آتوسا گاهي گفته بود و دختري كه نمي
خواند، قد بلند  بود، چهار پنج سال از من بزرگتر و پيش مادرم خصوصي درس مي گفتم الهام كه كنكوري مي

ديد، مثل مهيار كه شاگرد ديگر  اگر اصلن مرا مي. داشت نازك بود، دماغ بزرگ و باريك داشت و سينه نداشت
برو مادرم بود، زشت بود، صداش زشت بود، بوش زشت بود، سياه بود، سياه دوست نداشتم، ابرو داشت، ا

آورد،  كرد با من مثل مهيار يا برايم چيزي مي دوست نداشتم، موي پشت لب داشت، دوست نداشتم، بازي مي
خواست الهام  كند، همان را دلم مي ها رفتار مي آمد كه چرا با من مثل بچه آورد بدم مي شكالت كه وقتي مهيار مي

كردم چطور  مان را به الهام داده باشم، شبها نقشه ميخواستم جاي سا آنكه فهميده باشم مي بي. آورد بياورد، نمي
و تازه . كردم توي حياط شدم، فرار مي آمد سرخ مي حرفهايي پيش بكشم، توجهش را بگيرم، و فرداش كه مي

خواندم، خيلي گريه  و باز بايد خيلي نماز مي. سوزاند سوختم و گناه داشت كه مي اين هم خيانت بود كه مي
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شدم، دنيا را نجات  ديدم، سربازش نمي شد، آقا را نمي اگر مي. كردم، روانم سياه نشود وبه ميكردم، خيلي ت مي
شوند و  آيند به دعوت او، سرباز او مي ها وقتي آخرالزمان شد از قبر برمي مان گفته بود حتا مرده معلم. دادم نمي

شمردم تعداد آنها زياد بود، و از سيصد  مي. گفت شان را مي هاي هايي بودند كه او قصه ها، همان اغلب از آن مرده
بودم به احتساب  ماند كه اگر مراقب نمي شدند، ده بيست نفري جاي خالي بيشتر نمي و سيزده نفر، كه سپاه او مي

هاي بلند شده، اصحاب حضرت، در جنگ آخر،  و آن مرده. شد آن همه آدم مومن زنده، جاي من نمي
اش اين نيست كه شهيد  گفت توي جنگ آنها هم بايد بكشند و همه وقت نمي چهي. شوند هاشان شهيد مي خيلي

تازه سرآخر خود . كردند شدند و پيش خدا جاي مصفا پيدا مي گفت همه شهيد مي جوري كه او مي. شوند مي
كردم، گناه  به اين چيزها كه فكر مي. معلوم نبود آن جنگ براي چه خواهد پيش آمد. شود حضرت هم شهيد مي

زندگي مدام آن ترس . پرسيدم نمي. شد كه بزرگتر گناه بود پرسيدم، گناه به بيان آمده مي كردم و اگر مي خفي مي
 . پرسيدم گفتم، مي ها مي نشستم، به مرده با وجود اين، توي گورستان زير درخت كه مي. بود از عذاب گناه نكرده

بود از دبستان تا دبيرستان، با ركورد   ما مجموعهعاقبت به همان دبيرستان مدرسه خودم رفتم، چون مدرسه 
مان  معلم. خواستم خواست همانجا بمانم، با آنكه خودم نمي مادرم مي. خوب قبولي كنكور و معروف توي تهران

هاي هفتگي را داشتيم عالوه بر كالس و همان حرفها جز اينكه كتاب هم  همان جلسه. توي دبيرستان هم بود
گذاشتند و نماز جماعت هم  كردند و زيارت عاشوراي صبح مي گاهي آخوندي را دعوت مي داد بخوانيم و مي

آمد مدرسه لباس آخونديش را در  آمد كه وقتي مي يك آخوندي هم مي. كه بود و سور و سوگهاي مذهبي
وضو  پرسيديم داد و اگر مي پرسيديم معاد چطور ممكن است جواب مي او اگر مي. آورد، لباس عادي داشت مي

ديد  گفت غلط است و اگر مي  ريخت كسي روي دستش، مي چطور بايد گرفت و اگر آب را از پايين به باال مي
گفت كه چرا نبايد خنديد و بايد همه توجه به ذات  خندد توي نماز بعدن توي حرفهايش چيزي مي كسي مي

كرد و من  رد سرش را كج ميآو بست، اداهاي عجيب در مي اقدس بود و خودش وقت نماز چشمهايش را مي
 . كردم كه گاهي مكبر بودم، تماشايش مي
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IV 
 
 

توي تصادف . سر كوچه توي حجله مرده بود. توي تابلوي اعالنات مرده بود. وقت ژولين بودم آن. سامان مرد
. تاده بودصورتش از مرگ مچاله و از ريخت اف. عكس توي آگهي ترحيم سياه و چرك بود. توي جاده مرده بود

ي موكت چرك سبز، با قاب آلومينيوم، پشت شيشه؛  در زندان به انتظار صبح اعدام بودم، روبروي تابلوي با زمينه
ي بانوي  اي دلباخته اي توي فرانسه، نه نوزاهد رمانتيك قرن نوزدهمي، نه جوانك معلم سرخانه نه توي دهكوره

آن . وجدان معذب سزاوار مجازات چرا. خمين ژولين چراي ز قلب ساده. خانه، نه ستايشگر پنهان بناپارت
فو آموخته بود، كه يك جا بنشيند، به چيزي فكر نكند، اين  چيزها كه از عمويم ياد گرفته بودم، عمويم از كونگ

كوبيد هي بر تخته  مشت مي. كرد كرد مبارزه مي نبود كه به چيزي فكر نكند، با آن چيزي كه داشت به آن فكر مي
به آن . كردم به آن فكر مي. فهميد تا تالشي چوب، هي بجنگد آمد دستش نبايد مي ، ساعتها و خون ميچوبي

اين را مدام از عمويم پرسيده بودم، . اما براي چه بجنگد، با چه بجنگد. دردي كه داشت، كه دوست داشت
ي خيره بود كه آن جا نبود، كه نشسته بود چهارزانو دستهايش را كشيده روي دو زانو رها كرده به جاي همين

فرار . رسيدم رفتم، به چه مي شايد چون بايد خودم مي. دانست به من نگفت اگر مي. دانست پرسيده بودم و نمي
شد  صورت عكسش مي. شد به چيزي فكر نكنم شد، نمي نشستم آن كار مطلقن نمي اگر مي. رفتم كردم اگر مي مي

فهميدم، آن دم چون تصوير روشني از پيش  را كرده بودم و نمي عنوان رماني كه آن همه فكرش. توي قاب
گذشت، سرخ خون و سياه مرگ، هر دو تاوان گناه كه اگر نكرده بودم، هرگز نمرده بود با اين همه  چشمم مي
 . كدام گناه

 خون جوشيده به خشم و اندوه از مدرسه گريختم، 
 تا گورستان امامزاده را دويدم   هاي راه

 .گريان
 
 

الظلمات أن ال اله اال انت سبحانك اني كنت  و ذالنّون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادي في - 87قران، س انبيا، آيه (*) 
و صاحب ماهي، كه به خشم رفت و پنداشت نه هرگز بر او تنگ گيريم پس به تاريكي ندا داد جز تو پروردگاري : من الظالمين

و آن ذكر يونس باشد هنگام كه در دل نهنگ افتاد؛ و چون مومن به تنگنا گرفتار آمد . (ستمكاران بودم نيست، منزهي تو كه من از
 )نقل به مضمون از بحاراالنوار –آن را نيز همي خواند تا تنگي از او مرتفع شود 
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А теперь его нет. Есть только я. 
А потом я понял, что я и есть мир. 
Но мир - это не я. 
Хотя в то же время я мир. 
А мир не я. 
А я мир. 
А мир не я. 
А я мир. 
А мир не я. 
А я мир. 
И больше я ничего не думал. * 
 

    "Мыр  - Дании́л Хармс" 

 
 

 
 
(*) : And now it’s gone. There’s only me. And then I realized I am the world./ But 
the world - is not me./ Although at the same time I am the world./But the world is 
not me./And I am the world./ But the world is not me./ And I am the world./ But 
the world is not me./And after that I didn’t think anything more. – from “The 
world” by Daniil Kharms” 
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 پترزبورگ سن
 

 

 
 

 . ناتاشا دستم را خورد

ها و تابلوهاي پاب، اسم خيابان را گذاشته بودم پابستان، كه  خيابان روشن از نور نئون. از توي بار بيرون آمديم

خواست برويم توي خيابان  بار ديگر كه مي. سوارش شدم. خواست سوارش شوم. چه فهميد، گفت يعني نمي

جاي . پايين رفت. پله بود. كرد كردم، اگر سوارم نمي تم اگر آدرس داده بود، پيدا نميگف. توي كوچه بود. نبود

وزن  بي. توانست نمي. ماليدم رفت، مي ها مي از پله. كشيدم، هيچي نبود دستم كه خورد دست بود، كه دست مي

رفتيم خانه، روي  مي. ماند يكي بايد پيش بچه مي. خانه ماند. واسيلي نيامده بود. داد بوي مرد مي. سنگين بودم

. رفت توي اتاق صبح مي. ماند ناتالي پيش من مي. واسيلي توي اتاق خواب بود. رفتم افتادم، از حال مي كاناپه مي

پرت . افتاد. هي خنديدم و توي سرش زدم، اول خنديد بعد گريه كرد. افتاد خورد و چندبار مي و تلوتلو مي -

وردم سرم را باال آوردم غول بود مو نداشت فكر كردم كف پايش را روي شدم تا پيش پاي بانسر بار قل خ

ناتالي هم قل خورده بود روي من . چون دست نداشتم، برداشت. م بعد روي گردنم صورتم بعد روي پيشاني

 . رفتيم تو. سبك شدم. روي كفش غول باال آوردم. افتاده بود پايين پاي بانسر

ديگر يك فرشته . بالكن فرشته بود، فرشته پر داشت، آبي و صورتي، سفيد بود از توي ديوار، بالكن بود، روي

 . سياه بود

 . فرشته نبود
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افتاد، توي بغلش،  مردي پايين، زير بالكن ايستاده بود دستهايش را باز كرده بود هر كدام مي. دادند هم را هل مي

پريد و مرد  دادند و مي آمد و هل مي بالكن ميبرد و فرشته سفيد ديگر، فرشته سياه ديگر، توي  گرفت و مي مي

هاي  كتف و ريشه. چون زمين سرد بود خواستم بليسم، زبانم خشك و داغ بود -. برد گرفت و مي ديگر مي

 . دست را به خنك ماليدم

 

صبح بيدار شدم واسيلي رفته بود صداي رفتنش را شنيدم توي خواب، ناتاشا توي اتاق خواب توي تخت بود 

. رفتم ماليدم دستش را با نوك زبان كف پايش را. داد را واسيلي برد مهدكودك؛ لخت بود، بوي ديشب ميبچه 

افتادم روش هنوز مست بود بيدار نشد دهانم توي گوشش كردم از توي گوشش بوي دهانم توي دماغم پيچيد 

خواستم در . گردنش ماليدم چيزي نبود بياورم، آوردم، تف بود توي گوشش ريخت به. نزديك بود باال بياورم

بياورم دستم را بردم دست نداشتم نگاه كردم وحشت كردم چشمش را باز كرد زيرزيركي، لبهايش را و دندان 

هايش و ماشيني كه  ها هرجا پهن بود، عروسك بازي اسباب. برگشتم توي اتاقي كه بودم روي كاناپه. نشانم داد

ترش قهرماني  زمين روي سقف واژگون افتاده بود و آن طرف برايش خريده بودم سوغاتي برده بودم روي

خواست حمله كند، برش گرداند يا زن را نجات بدهد، دستم را  شناختم ايستاده بود و مي كارتوني كه نمي

. باز نفهميدم. كرد كه عنكبوت بود باز همان داستان را برايم تعريف كرد كه براي بچه تعريف مي. نشانش دادم

گفت براي همين عنكبوت دوست دارد و بچه هم بايد . توي چهارچوب در گير كردم. شنيدم رفتم صدايم كرد

 . گفتم برويم بيرون. خواست دستم را بخورد مي. آمد و گردن، به دماغم كشيد. عنكبوت دوست داشته باشد

 . شب نبود. بيرون تاريك بود

 . گفتم بايد داستان مي

 . خنديد. بازو به بازويم انداخت. فته بودم آدمهايي كه نديده بودم گفتمخيلي دروغ گفتم از جاهايي كه نر

 . گرسنه بوديم. اول نك انگشتش، بعد ساعدش، بعد مچم، كف دستم. آن وقت شروع كرديم

گفت رفتي باال پريدي، فرشته ... گفتم چطور؟ گفتم دستم. يادم نيامد. گفت ديشب از بالكن فرشته گرفتي

 . سياه بود. گرفتي

مرد . زن نبود. زني دنبالش افتاده بود. پدرم گفته بود. يك دروغ ديگر. يادم آمد گفتم بانكوك بودم آنطور شد

ترسيده بود توي خيابان باريكي دويده بود او هم آمده بود توي . پستان داشت و چيز نازك داشت. نبود. بود
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او فكر كرد قالش گذاشته رفت به اتاقش بعد در زدند رستوراني رفته بود آمده بود تا هتل را پيدا كرد نيامد تو و 

 . در را باز كرد او بود آمد تو و باقي ماجرا

 . ربطي نداشت

 . نه ربطي ندارد

 . ترسيدم. پول هم خواست. آمد. ماليدم. دلم برايش سوخت. درد داشتم

 . اصلن چندشم نشد. برعكس. نه

آمد تو و . باز در زد. ر قايق شدم به آن طرف شهر رفتمهمان وقت جايم را عوض كردم، سوا. رفت. پول دادم

 . باقي ماجرا

 . مگر شب بود؟ گفتم

 . بهار قرار بود بروند كلمبيا، موتور بگيرند، بروند برزيل، از آنجا تا بوليوي بروند شيلي، بعد آرژانتين

 . براي همين مرا سوار خودش كرده بود

 . يعني همه راه با موتور بروند

 شود؟ يبچه چه م

 . دارد من هم اگر دوست داشته باشم بيايم آن وقت پيش بچه بمانم آيد نگه مي گذارند مادر واسيلي مي مي

 

 . من كه عنكبوت نيستم

 . ولي تار داري

 . عجيب بود. رگها را گفت تار. ام فرو كرد، الي رگها انگشتش را توي سوراخ جاي دست كنده

 . پدرم بودم و او مادرم

 !ياه مرا بردپس فرشته س

 . فرشته را بردي. پريدي. نه
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 . تابستان

 . جهنم بود

 

 .نامه

 نامه را باز كردم نوشته بود . الي در نامه بود

آيم؟ بچه دلش تنگ شده و  كجايي؟ و توي راديو كار تازه گرفته بود و نگفته بود چه كاري و پرسيده بود كي مي

و بوليوي . دارد و صبحها او بيند و بچه را شبها نگه مي ش را نميچون او مجبور است شبها كار كند، ديگر شوهر

 . هاي باريك و مردم هاي عجيب و راه خيلي قشنگ بود با گردنه

 . ان: امضا

 . همين

 . توانست توي ايميل اين چهار خط را بنويسد مي. توانست ايميل بزند مي. تعجب كردم

 . شناختم، او نبود داد، بوي واسيلي را مي كاغذ را بو كردم، بوي مرد مي. دوباره خواندم

 

 . كردم او بود شد در را باز مي نوشتم چقدر خوب مي

 . و نوشتم چقدر خوشحالم كه در را باز كردم او بود

 . آن وقت چند خط خالي گذاشتم

 

 
 

 

ندوهي و من هم دلم برايت تنگ شده و براي چشمهايت، چشمه رازي كه سايه خندان ا. آيم مي... اگر بيايم

دانم درست است  نمي... كشد و تا آدم بفهمد، دستش كه آدم را به ژرفاي فريبي مي. شود آرام، از دست مي آرام

بيند با اين چشمها؟ اين توي  بيند چه مي گفتم او كه مي ديدم، مي گفتن اين حرفها، به جاست؟ ولي تو را كه مي
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كني كه هركس  بيني و مخفي مي ي همان چيزها را ميبين شد كه ربط به تو نداشت و تو كه مي چشم من مي

 . كند بيند و مخفي مي مي

 . بيني تو نمي

 . بينم من مي

 فهمي؟   مي. بيني و چطور بيني، نه اينكه چه مي خواستم ببينم مرا چه مي مي

دم، توي ت و وقتي برايت دست تكان دا آورم با آن كاله پشمي نارنجي و هدفون توي گوش من هنوز به ياد مي

فكر كردم چقدر . ات م و بعد، چند دقيقه بعد، زنگ زدي گفتي امروز ديدم ايستگاه بودي، نگاهم كردي و نديدي

كردي چه  و وقتي تو فكر مي! فكر كردم چه مبادي آداب. فكر كردم براي چه زنگ زد. م فاصله شد تا ببيني

دهي و تو به هيچ و صداي  م به چه گوش ميكرد دهد، داشتم فكر مي ست كه دارد برايت دست تكان مي كسي

 . خوري ت و صداي خودت توي سرت، نه مثل حاال كه داري صدايم را مي هوا توي گوش

 و نوشتم

آيا شبها . ها قصه بخواني، به اندازه محكم كردم صداي شيرين داري تا براي بچه هميشه فكر مي. و چه خوب شد

 استان عنكبوت را؟خواني و روز براي بچه د ها مي براي بچه

 

 . ژوييه آمد و شد

 
 . رفتم

 
 . دست تكان نداد. برف نبود. واسيلي توي ايستگاه منتظرم نبود

فكر كردم آن بار كه واسيلي آمد از . چيز مثل سابق بود همه. كردم بيرون آمدم، دور ميدان چرخيدم، راه پيدا نمي

. شدم بايد از زير پل رد مي. آن طرف صرافي بود. ب تركياي بود، چندتا و كبا دكه. هايي بود نشانه. كجا رفتيم

رد پايم را . شدم پي پاي واسيلي تندتند مي. دستم سر شده بود. سرد بود. آن وقت برف بود. كردم پل را پيدا نمي

 . كردم تا بوي شاش، بوي زير پل آمد گشتم پايم را جاي پايم بگذارم اگر مانده بود، پيدا نمي
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ماليد قنداقش را؛ اس كا اس مال  توي راهرو، روي پله، اس كا اس را بغل كرده بود، مي واسيلي دم در،

. سه تا آلماني را. دو تا آلماني را. با آن يك آلماني را. يادگار جنگ بود. قبلن نشانم داده بود. پدربزرگش بود

، از سرما، از گرسنگي، نه از جا مرده بود گراد، وقت حصر، آن وقت پدربزرگش آنجا، همان توي لنين. چهار تا

گفت آن را وقتي توي تن  كشيد كه مي اش را، و ناخن به جاي خالي خنجري كه گم شده بود مي و لوله -. گلوله

يا تكه . انگار وقتي مست بود فرو كرده بود. گفت وقتي مست بود مي. نازي فرو كرده بود و آنجا جا مانده بود

 . تكه كرده بود و گرسنه بود

مشتم را حلقه كردم و . خنك بود. اش را ماليدم لوله. قنداق را ماليد. كشيد. قنداق را ماليدم. رش نشستمكنا

ش را  مگسي. ماشه را انگشت كشيدم. چرخاند و قنداق را دست كشيدم و مشت حلقه كرد و فشرد. فشردم

هي جاي قنداق . نگشت كشيديمماليديم و فشرديم و ا. هيچي نگفت، نگفتم. سرش را باال نياورد. انگشت كشيد

 . پهلوم، پهلوش. و لوله چرخيد، گاهي زير انگشت من، گاهي زير انگشت او ماشه و نشانه به پهلو

 . نديده بودم آنجاست. شيشه را از كنار پايش برداشت

 . نوشيد

 ودكا بود، . داد دستم

 . نوشيدم

 ولي او مست، 

 .مست بود

 

 
 

 

 

 

 

 



ي | ۱۰۱ ت س و پ ن  ا ه ج  

 

 نشر در
Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 

 

 

 
 

 

 * صورت آندرومدا

 
 
 
 
 

 . آيد، بيايد اينجا، هم را ببينيم به او گفتم مي
ولي فراموش نكرده، من . كه آدم را فراموش كرده و آدم فراموش كرده. اش پنج سال بيشتر بود نديده بودم

. زديم. اسكايپ. خواست حرف بزنيم مي. بعد از احوالپرسي. نوشت. دانست كجايم نمي. فراموش كرده بودم
كرد و من هيچ حس  خيلي ابراز خرسندي مي. صويرم توي دود بود و تاريك بود پيرامونت. سيگار روشن كردم

. منتظر مانده بودم. همان وقت هم اشتياق نداشتم. قهوه خورده بوديم. اش بار آخر توي اسكان ديده بودم. نداشتم
سيگار تندتند و با اينكه دلم آمد، توي كافه، آدمهايي را تماشا كرده بودم و  چيزهايي كه يادم مي. دير آمده بود

. زدم و او هم كه آمد، سالم كرد، نشست، معذرت نخواست دير آمده خواست با آنها حرف بزنم، حرف نمي مي
زد از داستان و  حرفي كه مي. چشمهاي روشن بود و پوست روشن بود و لبخند روشن و من لبخند قهوه بودم

آمد، اينطور  وقت، توي راه كه مي طرح كوتاهي بود كه همان. ننوشته آنطور كه گفت ديدم. اي نوشته بود نامه فيلم
خواستم بروم سر ميز  كردم، مي فكر كردم، به ذهنش رسيده، و چون حرف نداشتيم، من آنطور نگاهش مي

خواهد طوري بگويد كه زن باور  گفت، بگويم اينطور نگويد و اگر مي كناري، به مردي كه به زني دروغ مي
خواهد باور نكند و بعدن كه بخواهد باور نكند،  كند چون نمي ت اگر هرطور بگويد زن باور ميگف... كند

كند،  كند و من برگشتم سرجايم روبرويش نشستم ديدم دارد همان ماجرا را تعريف مي راستش را هم باور نمي
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. ام ته كشيده بود هحوصل. م را فهميده باشد و با جزييات بيشتر و گوش نكردم بدون اينكه رفتن و آمدن
. با اين همه اصرار كرد. فهميد حرف ندارم. طور سيگار كشيدم و اينجا شب بود و آنجا كه او، روز بود همان

فهميدم از . رود ايران آيد من را هم ببيند بعدش مي آيد آن طرفها، و اگر بداند من كجا هستم مي گفت دارد مي
خواهد  منتظر است بگويم بيايد كجا و بگويم خيلي دلم مي معلوم بود. با مكث زياد. خستگي و كالفگي

اش  آيد اينجا بايد بياورم و فكر كردم مي. ميل به ديدن او و هيچكس نداشتم. كرد براي من تفاوت نمي. اش ببينم
او هم مستاصل . چاره نداشت. گفتم. اش كنم و ببرم جاهايي را نشانش بدهم و حرف بزنم ام و پذيرايي خانه
ه مكعبي فكر كردم ب .ست از من و اميدوار شود خواست ببيند روزگاري بهتر از من دارد و آدم بهتري مي .بود

رفت و آن آدم توي مكعب  سياه بود و از بيرون توش معلوم نبود و كسي توش حبس بود و از باال توش آب مي
روز يك آدم تازه توي مكعب،  كردند و هر شد و اين پرفورمانسي توي گالري بود و مردم تماشا مي خفه مي

گفتم من توي شركتي كه كار . يادش نيامد. گفتم فيلمت چه شد. توي مسكو، لندن، مادريد، پاريس، نيويورك
اش را به عهده  كنندگي كنم، كارم انتخاب طرح براي فيلم كوتاه است و اگر رييسم تاييد كرد، شركت تهيه مي
شود و آنطور  اش را بگيرم و بعد اينطور مي حش را ببرم و بودجهتوانم طر گيرد و اگر دلش خواست، مي مي
هاج و . ش نويسد و رفته بود پي زندگي سازد و نمي دانستم فيلم نساخته و نمي مي. شود و يكريز توضيح دادم مي

واج نگاهم كرد و هيچ يادش نيامد آن روز توي كافه آن طرح را برايم تعريف كرده بود كه من هم هيچ يادم 
آمد يكوقتي دلش از آن  آمد و يادش مي فهميد كار دارم و سرم شلوغ است و نمي اينطور مي. آمد چه بود نمي

شد؛ با اينكه كاري نداشتم، همه را از خودم  سوخت و دلم خنك مي خواست و نكرده بود و دلش مي كارها مي
فكر . و او فهميد يا نفهميد. روي چشم منت گذاشتم گفتم قدمت. براي او وقت دارم. ولي گفتم بيايد. در آوردم

 . گويم، خوبم كرد من همان آدم پنج سال پيشم، هيچي نمي مي
از توي . پير شده بودم. توي كافه كه نشستيم من آبجو خواستم و او قهوه خواست، ساعت ظهر بود، تشنه بودم

. آمد يا نديده بودم ود كه يادم ميو او زيباتر از آني ب. زد و خوشحال چشمهايش ديدم و اين خوب بود، برق مي
ديدم خوب . ست و بايد برگردد گفت راه چطور بود و توي فرودگاه چطور بود و ايراني چه مصيبتي داشت مي

ليوان بوي تخم مرغ . ماند و خودش هم نگفته بود رود و چقدر مي شد آمد ولي نپرسيده بودم شب كجا مي
گفتم ليوان را و هرچه نگاه كردم كسي نيامد بگويم ليوان . چيزي بگويم و منتظر بود من. و چاق شده بود. داد مي

را و بلند شدم رفتم يارو را پيدا كردم گفتم و آمد و تعجب كرد و برد و عوض كرد و دوباره آورد و تا ايستاده 
اال باز نوبت ام و ح كردم حرف زده فكر مي. رفت. داد، گفتم اين خوب شد بود به دهان بردم و بو كردم، بو نمي

و داشت   خواست و ولش كرده بود اوست و گفت شوهر كرده و شوهرش ايراني نيست و خوب بود ولي نمي
ست و فكر كردم البد مد  فكر كردم پس ايراني كه نيست چرا گفت ايراني مصيبتي. گشت شايد بماند ايران برمي
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بار و . كردم چرا آمده ديدن من م فكر ميزد از راه و فرودگاه گوش ندادم، داشت حيف شد به حرف مي. شده
و با قطار آمده بود و آنها را شهر ديگري پيش دوستي گذاشته . چمدان همراهش نبود كه بخواهد پيش من بماند

كند و هرچه  فكر كردم خودم را جاي او بگذارم، دارد به چه فكر مي. گويد اگر بخواهد مي. نگفت. البد. بود
ولي چون . كنم و معلوم است از مصاحبت با ايشان خوشحال نيستم و غريبي ميام  گذاشتم ديدم ديوانه

فكر . گويد ديدم راست مي. كرد من هم مثل همه، براي آن هم كه شده دوست دارم دانست زيباست خيال مي مي
كه خوابيديم، پيغام نوشتم توي گوشي  بكري كردم براي همكاري كه دوستم بود و گاهي شبهاي مستي با هم مي

بيايد كجا و تظاهر كند دوست من است و با اين دوستم كه آمده بود مرا ببيند يكطوري رفتار كند و تاكيد كردم 
گفتم اگر . تا شب خيلي بود. تواند شب مي. تواند نوشت حاال نمي. make her uncomfortable نوشتم

ي فنجان دوخته   چشمش را به لبه. گفتم براي مردن. گردي گفت براي چه برمي. گردم جنگ بشود من هم برمي
سرد بود و كرخ بود و . دستم را پيش بردم روي دستش گذاشتم. كرد بود و جاي لبهايش را قاطي قهوه تماشا مي

واقعن دلم به . فكر كردم. رويم داهات كنيم، نمي برعكس آن بار، اين بار موشكباران فرار نمي. مثل قديم نبود
و برعكس بهتر اين . ايد دلش تنگ شده فقط براي ديدنم آمده و نه چيز ديگرفكر كردم ش. خواست مردن مي

ي چه  معلوم نبود درباره. داند كند و هركس خودش بهتر مي گفتم هركس به خودش فكر مي. نيست همه بميرند
خواست حرف  دلم مي. اين بار تحمل سكوتش راحت نبود. دانست شوخي ندارم، توي چشمم ديد مي. گويم مي
ند و آن شيطنتي كه قبلن داشت، داشته باشد و يك آدم ديگري نباشد و توي اسكان به جاي اينكه خداحافظي بز

بعد هم بلند شديم راه رفتيم و من دستش را ديگر نگرفتم و تندتند . كرده باشيم، چيز ديگري گفته بوده باشيم
ايستادم تا برسد و  شد و جلوتر مي ميتوانست و خسته  دارش همپاي من نمي رفتم و او با كفشهاي پاشنه مي

 . دوست داشتم معذرت بخواهم
كفشهايش را در آورده بود و روي شن . كنار دريا بوديم. گفتم بچه چه شد، آن همه دوست داشت بچه بياورد

دويده بود و دامنش را باال كشيده بود و پايش را به آب زده بود و من هم كفشم را كنده بودم، ندويده بودم، 
پاهايش را ديدم پير شده، خطوط تغيير . كردم و او را و موج را كناري نشسته بودم و مردم كم بودند را تماشا مي

ام بگذارد،  خواست روي شانه سرش را مي. جواب نداد. رويش مانده، كنارم كه نشست، وقت نشستنش ديدم
كردم، انگشت كشيدن دلم  شن را تماشا ميكرد و من هم از الي پاهام  شانه كشيدم و خنديد و به دريا نگاه مي

هرچه فكر كردم . برد آمد نوشته را به آب مي شب موج مي. يا بنويسم چيزي. بلد نبودم. خواست، شكلي مي
آمد كه هيچ  اش مصدر توي سرم مي چيزي به ذهنم نيامد كه به آن كار بيايد، گفتم يك خط شعر بنويسم همه

بعد خيال كردم به خطوط پيري روي كمرش و . نوشتم ي نداشت را بايد ميمعني نداشت و شايد همان هيچ معن
كردم و چندشم  ايستادم و نگاه مي مثل روبروي آينه كه مي. خواست ببينم دلم مي. شكمش، كه من هم داشتم
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كردم ديگر بايد ورزش كرد و دويد و سيگار  آمدم و فكر مي دادم و كش و قوس مي ام را تو مي شد و شكم مي
گويم يا  ي چشم جمع كرده نگاهم كرد، البد بفهمد جدي مي از گوشه. سرد بود. گفتم كاش بزنيم به آب. كشيدن

نفهميد، يا خودش را به . كند، گفتم آنكه فكر كنم چه فكر مي همين را، بي. خواستم ببينم مي. گفتم جدي مي. چه
. را و پيرهنم را و شرتم را و دويدم به آب بلند شدم شلوارم را در آوردم كتم. گويم نفهمي زد، كه جدي مي

پشت سر را نگاه نكردم . دو سه تاي ديگر توي آب بودند، مرد بودند و يك زن. نخواستم خوب براندازم كند
و تا جايي كه تا گردن توي آب بودم رفتم . ترسيدم بخوردم سرما عجيب بود و من از دريا، مي. آيد آيد، نمي مي

و از آب تا آنجا كه رسيدم، سرم را بيرون نياوردم و آنجا كه رسيدم . نم ببينم آمده، نيامدههنوز برنگشتم نگاه ك
هم نياوردم، لبهايم را روي آب جوري كه سرم بيرون نيايد، نفس گرفتم و باز همانطور زير آب رفتم و عينك 

قبل از اينكه . بشوم طور بروم، پيش چشمش گم خواست همين دلم مي. ديدم تا خسته شدم نداشتم درست نمي
كرد يا دسته ماهي كوچك  آمد و حمله مي رفتم و در از حال رفتگي، ماهي بزرگ مي خفه شده باشم، از حال مي

كرد و من هنوز زنده بودم درست مثل آدم كه  كند، يا هر دو با هم حمله مي كرد و از تنم مي آمد و حمله مي مي
آنوقت در ساحل ديگري . انتقام طبيعت. داد و بيچار را به آب ميخورد  كند و سوشي مي از تن ماهي زنده مي

توي آب شاشيدم و سعي كردم رد شاش را پي . شد گشت جنازه، بي صورت، بعد از وقتها و شناخته نمي برمي
آن وقت دوباره خودم را . بگيرم كه غيرممكن بود و چند ثانيه گرماي يك دمه بود و از بچگي خوب بود

ماندم كه بترسد، شايد آمد ولي  اگر آنقدر مي. هنوز هم نگاه نكرده بودم. آمد نمي. ر او بگذارمخواستم توي فك
آمد اگر پنج سال  و شايد مي. خواستم برگردم نگاه كنم فهميدم و نمي من تا برنگشته بودم نگاه نكرده بودم نمي

داشت چه . بي فايده بود. ديگر نبودرفتم كه خودش را گم و گور نكند ولي حاال  پيش بود من بايد دنبالش مي
  و اگر برود تا چند. و وقتي برگردم رفته. يك نفر آمده بود كنارش نشسته بود به حرفش كشيده. كرد كار مي

ديديم و چه  شد، البد هم را مي خواستم بميرم، اگر جنگ نمي سال ديگر، شايد، يك گوشه ديگر دنيا، من كه مي
رفتم  و مي. ش، اهميت ندارد كردم با چه كسي گشتم رفته بود و فكر مي شد برمي خوب مي. گرسنه بودم. شد مي

خواهد شب بيايد يا برويم يك جا لبي تر كنيم و بعد با او به  نوشتم نمي خوردم و به دوستم مي يك چيزي مي
شوهرش به ياد اين با  خوابيدم و او با من به ياد يك نفر ديگر و اين با اويي كه رفته بود به ياد من و ياد اين مي

. شد برگشت و تازه، از سرما لرزيدن هم بود از اين فكر تحريك شدم و با آن وضع نمي. يكي ديگر و همينطور
سالنه سالنه . و تاب خوردن با موج. فراموشي. اش پرت كردم موج بلند كه آمد ديدم و خودم را به سينه

 .دبرگشتن روي آب و كير كه غوغاش خوابيده و رام بو
مرا نديد يا ديد كه . برگشتم دراز كشيده بود آفتاب بود و دستش را چتر چشمش گرفته به آسمان نگاه بود

دادم و  بوي دريا مي. چكيد همانطور لخت باالي سرش ايستادم، آب ازم مي. خيالي زد آيم خودش را به بي مي
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چيزي نداشتم . يد گفت بيخود زور نزنشكمم را تو داده بودم، خند. دادم دادم و بوي نمك مي بوي جلبك مي
ترسيد  مي. گفتم چرا نيامد. خودم را خشك كنم جز اينكه دراز بكشم كنارش با آفتاب و سرد بود اما نه مثل آب

گويد و من يك جوري  يكجوري گفت انگار چيزي نمي. گفت و چونكه حامله است. پوزخند من. سرما بخورد
فكر نكردم، گفتم چه . ام دانستم، فقط عجيب اين بود كه فراموش كرده مي به روي خودم نياوردم انگار از قبل

و . سواري و فراموشي داد و موج و سرماش خيلي خوب بود قلقلكي كه مي. آمدي و كاش مي. ربط دارد
كتم را انداخت رويم را پوشاند كه معلوم نباشم نه اينكه سرما نخورم و دستش را آورد باال . چشمهايم را بستم

و من چشم باز نكردم و تكان نخوردم گفتم دلم . ام بازي گرفت ام، نه لرزان، با موهاي سينه روي سينه
و صورتش را برگردانده بود سرش را به دستي . آرام گفت. دانسته گفت مي. خواست بروم گم شوم ببيني مي

دانستم موبايل را برداشته نگاه  مي. نستهدا دانستم مي مي. آنكه ببينم دانستم بي مي. كرد گرفته نيمرخم را تماشا مي
خواستم  دانسته مي دانستم مي مي. آورد دانستم به روي خودش نمي ام، مي ام، چه نوشته كرده به كه اس ام اس زده

آمد  دانسته اگر مي دانستم مي مي. خواستم چروكهاي پوستش را ببينم دانسته مي دانستم مي مي. برگشتم رفته باشد
و دستم را گرفت . زند دانم دارد لبخند مي كنم و مي داند دارم به اينها فكر مي دانستم مي مي. ردمك اش مي خفه

و من خيلي خودم را نگه داشتم مشت نكوبم و . اش گذاشت و دستم را گرفت روي شكمش گذاشت روي سينه
 . خيلي چشمم را نگه داشتم گريه نكنم

 
 
 :آندرومدا * 
)Andromeda, Andromède( 

چگونگي آن را در عنوان و  "التفهيم"بيروني در كتاب . را گويند "المسلسلة امرة"يا  "زن بر زنجير"صورت فلكي  – يك
بيستم صورت اندروميدا و نيز مر او را المرأة التي لم تر بعال "البروج اينطور نوشته  شمارش صورتهاي فلكي منطقة

ست ايستاده و اين  لسله خوانند يعني به زنجير بسته و او چون زنيخوانند يعني آن زن كه شوي نديدست و نيز او را مس
 . "زنجير ابوالحسن سر صوفي ميان دو پاي او همي كند

او را پرسئوس، هنگام بازگشت از كشتن . در اساطير يونان، دختر سفئوس و كاسيوپيا، پادشاه و ملكه اتيوپي، است –دو 
تلخيصي از روايت اُويد در متامورفوسس شبيه به اين است كه . جات داداي بريافت و ن مدوسا، زنجير كرده به صخره

دختر . چون آندرومدا را به زنجير ديد پرسئوس، به زنجيرها نفرين خواند و گريست و از نام او و آن سرزمين پرسيد
چنين بوده  -... شرمگين، به ديده اشك آورده، دست بسته به زنجير، خاموش ماند و چون دگربار پرسيد به تعريف آمد

پوزيدون . خود را زيباتر از نرئيدها دانسته و آنها به پوزيدون، خداي دريا، شكايت بردند "به غرور"كه مادرش 
سفئوس پس به سراغ كاهني رفت و كاهن چاره در آن دانست كه . خشمگين، كتوس، هيواليي دريايي را به انتقام فرستاد

پرسئوس كه داستان را . اي در ساحل زنجير كنند؛ و چنين شد كتوس، عريان بر صخرهدختر، آندرومدا، را به قرباني براي 
   ) متامورفوسس، كتاب چهارم، پرسئوس و آندرومدا. (دانست، كتوس را كشت و آندرومدا را رهانيد و به زني گرفت
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Solitude, récif, étoile 
A n'importe ce qui valut 
Le blanc souci de notre toile 
 
 
‘Salut par’ par 
Stéphane Mallarmé  

 
 
 

 

 

 

 
 نهايي، صخره و ستاره ت  *

  نثار هر آنكه خريد به جان    

 . سوداي سپيد ماش بادبان   

  

 ، ، استفان ماالرمه"نوشباد"از شعر  

 برگردان آرش جودكي
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 بيروت
  

 

 

 

 . اش برگشتم خانه بعد رفتن

 

نشستم با  روي صندلي نشستم كه هميشه مي. بوي او بود. هيچ چيز سر جاش نبود. ردمخسته بودم به جا نگاه ك

لكه  داد، لكه همان صندلي نبود، بو مي. زدم قبل از اينكه بيايد، بعد كه آمد نشست روي پام، رفت او حرف مي

. دنبال بليتاولين چيزي كه آمد مصر بود، توي اينترنت گشتم . بود ميز كه سرم را گذاشتم خوابم ببرد

دوستم از كنيا . خيلي گشتم فردا نايروبي بود، الجزيره هم بود شب. كردم خواستم فردا صبح بروم اگر پيدا مي مي

آمد گرم  بدم نمي. آمده بود با عكس زرافه و اسب آبي و آب، كركس روي درخت روي تير چراغ، جاي كالغ

شدند از  زنهاي قشنگ كه چاق مي. رفتم دريا و سنگ مي. فكرش خوب بود. صبح زود بيروت بود. دير بود. بود

مردش معلوم نبود چه . كرد شبها گريه مي. آورد هي بچه مي. مان لبناني بود چند سال مستاجر. افتادند چشم مي

به نورا . الجزيره هم خوب بود. زبانشان را بلد بودم. تر بود راحت. ما كه نفهميديم. ايراني بود، نبود. كاره بود

توي البي نشسته . كشته بودندش. عمويش مرده بود. دانم، از تاريخ و جنگ، از جنگ گفت م چيز زيادي نميگفت

بود وقتي رفتم و دنبالم آمد بيرون فندك خواست سيگار كشيديم حرف زديم فكر كرد پول دارم يا خوشش 
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مال مراكش جنده بود، اگر  .بهش گفتم. آمد آمده بود من هم خوشم آمده بود، مال مراكش اگر بود خوشم نمي

 . خوشش آمده بود فقط براي پول

 . رفتم فرودگاه. نزديك صبح بود. تاريك بود. از خانه بيرون آمدم

 . خنديد. توي فرودگاه نورا، تعقيبم كرده بود، پرسيدم

و خواستم بداند  مي. وسط حرف گفته بودم. نپرسيده بود. توي همان ساختمان. ام كجاست دانست خانه مي

. خيلي ترسيدم. از جا پريدم. در زدند. ام را بگويم، نگفتم، عوضش شماره آپارتمانم را خواست شماره مي. بگويد

. نبودم. اگر منتظر كسي نباشم. دانستم نمي. ترسم اگر ندانم كسي پشت در كيست آيد هميشه مي صداي در كه مي

ام، در زد، بروم نگاه كنم،  ر نفهمد خانهاگر موزيك روشن باشد، توي گوشم كه يك وقت كسي آمد پشت د

دانم  ترسم نمي از چه مي. ترسم شوم اگر نخواهم بروم در را باز كنم، مي نخواستم در را باز نكنم، زير ميز قايم مي

دراز . خواهد بكوبم با مشت دلم مي. گيرد توي دلم درد مي. گيرم اضطراب تند مي. شود دلم آشوب مي. خودم هم

آيد و  ترسم، مي اگر اويي باشد كه من مي. در قفل است چطور بيايد تو. شايد بيايد تو. تختكشم زير  مي

. دانم كيست نمي. خواهد بماند، هميشه بماند، شب بماند، فردا بماند خواهد مرا با خودش ببرد؛ اگر نه، مي مي

نشينم  ، شبها، توي تاريك ميچراغ هم خاموش است اگر منتظر نباشم كسي بيايد. دلم پيچيد. حالم خيلي بد شد

اگر بفهمد دوباره . ام چيزي توي گوشم، كه نورش از توي سوراخ بيرون نرود از درز پايين در كسي بفهمد خانه

 . زند در مي

 . فرودگاه دوست دارد. خيلي مانده بود تا وقتش. چه زود آمده بود. رفت الجزيره مي. نه

. اش بينم روم و مي يك زني هست توي فرودگاه هر جا مي من هم فرودگاه دوست دارم، دلم تنگ شده،

. خانه بودم. خانه نبودم. در زده بود. خواست مي. گفتم قهوه. هنوز وقت داشتم. ايم وقت با هم حرف نزده هيچ

آمد تو حاال  اگر مي. آمد تو كردم او بود شايد مي اگر نگاه مي. از توي سوراخ نگاه نكردم. نگفتم. ترسيده بودم

نگهش . نه. ست اغلب آبي. چشمهاش گاهي سبز است. دانم مال كجاست نمي. خواست با من بيايد بيروت يم

او . موضوع من چي دوست دارم نيست. ست گفتم چه رنگي. ماند چه كار دارم. زل زدم توش. داشتم، بازوهاش

. كنم بروم فرودگاه را جمع مي پولم. شوم مريض مي. آيد اش، توي خوابم مي نبينم. معتادم. ست هميشه اين شكلي

اصلن جايي كه نبوده باشد يادم . جا همه. خيلي جاها. روم رفته نزديك كه مي. اغلب خيلي هم دور ايستاده

من هم دست . يك بار هم دست تكان داد. چرا. يك ساعت هم كه منتظر پرواز بعد بودم، او هم بوده. نيست
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. پشت شيشه بود ديگر. من هم يك چيزي گفتم. چيزي گفتيك . او همچنان دست تكان داد. تكان دادم

 .البد. من هم گفتم به اميد ديدار. شايد. مثلن گفت تا جاي بعدي. شنيد نمي. شنيدم نمي

 

. خواست با يكي حرف بزند مي. آمد تو حالش خوب نبود اگر در را باز كرده بودم مي. او هم دلش تنگ شده

بعد هم پشت در نشست فكر كرد شايد . دو بار. در زد. يادش آمد كجام. شتام را ندا شماره. زد بايد زنگ مي

چه . خواست تنها بماند نمي. چرا بگويد. گفت دروغ نمي. گفت فكر كردم دروغ مي. بيايم همانجا خوابش برد

چه . كرد گريه مي. ويسكي ريختم، مست هم بود. نشست. آمد تو اگر مي. كاش نگاه كرده بودم. عيب داشت

كي بود؟ يك بار بود كسي در زد خواب بودم، الي چشمم را باز كردم . خواست خودش هم مي. اش ش، سينهلب

اش  به شكل. فهميد مردم كسي نمي اگر مي. آمد تو صدا را شنيدم، رفتم زير پتو، خودم را زدم به مردن اگر مي

 يك جايي نوشته بود . فكر كردم

 ."ام سر رفته دنياي عزيز، حوصله"

 . به جزيياتش فكر كردم. ام سر رفته من هم حوصله ديدم

برعكس دلم . بعد به آهنگ فكر كردم. ودكا. جين. ويسكي. قرص. بوتان. سيانور. برج. زهر. تپانچه. طناب

هندل . شد مسخره مي. اگر كالسيك بود بهتر. خواند اهميت نداشت چيزي كه مي. خواست كسي بخواند

بال . شدم خيال مي داشتم بي. نه. استراوينسكي. نه. اشتراوس. روسيني و وردي نه. نه. موزارت. دار بود خنده

هاي ممنوع، اتاق شكنجه، توي راهروهاي  ، آمد جوديت با كليد زخمي بيرون از اتاق"آبي قصر ريش"بارتوك، 

كه  زخم به هر در رساند، اتاق اسلحه شد و چهارم، اتاق زيباييِ تمام. وي دستشدويد؛ مرگش ت قصر مي

آبي را ديدم از پشت به گردن جوديت چسبيد و در گوشش خواند اگر او را  ريشِ آبيِ ريش. اش كرد خيره

داد، صورت آنها كه كشته بود و بر ديوار آويخته،  بكشد، خانه جاويدانش آنجاست و صورت را نشانش مي

... ت به چهره گذاشتصورت مگدالين، صورت آماندا، صورت جوليا، و جوديت صورت خودش را ديد و دس

. لبهاش سفت بود ميان آن همه لب كه كشيده بودم. خنديد. ات گفتم ببوسم. خيلي مست. او هم مدام حرف زد

كردم آنكه پشت در بود  اگر مي. چراغ روشن نكردم. گرسنه شدم، فلفل دلمه و قارچ براي خوردن. بيزارم كرد

 . زمزمه داشتم زير لب. ير دندان تركيدنِ خوشي داشتدماغم را توي فلفل فرو كردم و قارچ ز. فهميد مي
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 عزيزم 

 

اضطراب شديد دارم و تهي منبسط توي . كنم همه چيز تمام شده، دنيا ديگر رخ ندارد، توان ندارم اغلب فكر مي

انم د توي خواب مي. ترسم توي خواب از آنها نمي. خوابم و مي. اي هايي هستند، خودم سايه مردم سايه. سرم

اي كه خيسي ندارد، صورتي كه مچاله  وقتي بيدار شوم، واقعي نيستند و زمان ندارد و كابوس بهتر و گريه

 .آرزوي من اين است، برنخاستن از اين خواب. شود مي

 

 . رفتيم لب مرز

ه من، نه ن. فهميديم كدام نمي زدند كه هيچ مردم به زباني حرف مي. آنجا روستايي بود، يك خيابان هشت كيلومتر

توي جنگ هم . اين طرف اسلواكي، ولي اينها اقوام قديمي چك بودند. آن طرف لهستان بود. جوديت، نه ايوا

هزار نفر بودند، كه نبودند، كه حتا كمونيستها . بودند، انگار نبودند، نه توي لهستان، نه توي چكسلواكي آن وقت

برايمان كروپنيك . ولي خانه گرفتيم و شب مانديم. راموبه ايوا گفتم مثل پدروپا. هم فراموششان كرده بودند

 . ي كوهي آوردند با مزه

 . نوشته بودم تو اناري، چرا از من دلگيري. براي جوديت نوشته بودم مرا ببخشد

كرد و من انار را  ايوا را بغل مي. فهميديم زبان هم را نمي. توانستم حرف بزنم با سرخيو نمي. سرخيو هم بود

كنار من ايوا بود و . رفتيم چهارتايي توي خيابان روستا پيش مي. آمد م چالنده باشم، نزديك من نميخواست مي

 . كنار ايوا سرخيو بود و كنار سرخيو انار بود

 .  و من مارم

 هاي تكه. ام بودي، انار بودم و مار نبودم و تو اگر آينه. اين را هم نوشته بودم. انار و مار در فارسي قافيه دارد

و آن . زدي آمد توي برف و تو با خودت حرف مي از پشت سرت مي. ام را به هم چسباندم كه بنويسم حافظه

 فهميدي؟      گرفتي؟ چطور مي ام را اندازه مي چگونه فاصله. شود كنم، رنگ مي ها را باد مي تكه
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 . داستان

ا شديم، از خانه رفت، رفت چند ساختمان وقتي جد. دانستم يوديت در همان خيابان خانه گرفته كه خانه بود مي

پايد، اگر بيايد  ام را مي ايستد زير آن درخت از آنجا پنجره آيد مي فهمم هر شب مي تر، فكر كرد من نمي آن طرف

به . گذارم كنم، ولي چراغ را روشن نمي پرم، فرار مي روم توي بالكن، مي كنم، مي باال در بزند، در را باز نمي

. ايستد منتظر من بيايم خانه او مي. كنم نويسم، تماشا مي خوانم، مي توي تاريكي مي. كرده چشممتاريكي عادت 

گفت يوديت مريض شده و . ات را عوض كن ايوا زنگ زد گفت خانه. روم كه بيايم بيرون نمي. آيم خانه من نمي

شود ميرود سر  ام رد مي ير پنجرهروزها از ز. چيزي براي خوردن ندارم. كار ندارم. گفتم پول ندارم. تو مريضي

گفت . گفت يك كاري كنيم. ايوا هم كار نداشت. اش از كدام خانه آمد اتفاقي ديدم، پرده ندارد اتاق ديدم. كار

گفتم به . شود گفت خانه را عوض نكني ديوانه مي. گفتم پول ندارم. گفت تو هم بيا. رود پيش سرخيو، خاالپا مي

رود  گفت آنجا مي. گفتم. من ازين كارش وحشت كردم. خانه گرفته كه من بودم چرا آمده آنجا. خودش بگو

نشيند ولي  شود كنار خيابان مي كند، عروسك و كارت پستال و جوراب، دستفروش مي كاردستي درست مي

اگر گفتم . ها سرخيو معلم است و شايد براي او هم كار پيدا كرد برود درس زبان بدهد به بچه. سرخيو كار دارد

گفت پس . گفتم ايو، بچه نه. خواست او بچه مي. نشد برگرد، اگر تنها برگردد، قرار گذاشتيم، با هم عروسي كنيم

 . ترسم مي. دلم برايش تنگ شده. گفتم يوديت را دوست دارم. خانه را عوض كن

 

 . رفت خاالپا

فكر كردم شايد . ست يا ديوانه شداش كجا دانستم يوديت خانه ديگر نمي. خبر ماندم توي تاريكي چند ماه بي

. سوخت از نور، شبها كردم ولي چشمم مي اگر خودش را كشته بود بايد چراغ را روشن مي. خودش را بكشد

. ولي نور كم بود. پرده نداشت اتاق. توان نداشتم بلند شوم و نور بود. رنجور بودم. اش خواب بودم روزها همه

 . ابر بود

اي نوشته و اگر  مطمين بودم خودش را كشته و برايم دفترچه. براي يوديت. نوشتم ميتوي دفترچه برايش نامه 

خواني مرده نيستم  ام و اينها را كه مي ست آن دفتر را آورده كه تويش نوشته حاال من مرده در را باز كنم پستچي

كند و  ي هم فايده نميكنم و چراغ را خاموش كرده باش آيم و از پنجره تماشايت مي و هرجا بروي دنبالت مي

ات را دزديدم كه خودم را  خنديده وقتي نوشته ايده. ها را شماره زده و خطاب ندارد نوشته. جا هست ام همه سايه
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گفتم احمق . فرستم با سيصدوشصت و پنج يادداشت گذارم، دفترچه يادداشت برايت مي كشم يادداشت نمي مي

افتد و از پايين  اي مي يك انار كشيده و خودش را كه دارد توي صخرهرمانتيك، اول دفتر به فارسي نوشته مار و 

توي صفحه بعد نوشته چطور حاال . ست و پايين شكمش سياه است آيد بيرون، مار آبي ي ماري مي شكمش كله

 من بادم؟ 

 . از زير در كاغذي انداخت بروم پستخانه بسته را تحويل بگيرم. در را باز نكردم پستچي بيايد تو

 . نرفتم

 . چراغ را روشن نكردم

 

 . ي غار درباره

 . اش توانست دوباره ببينم  دانستم اگر برود ديگر هرگز نخواهم مي

 . برگشتم خانه

 . چراغ را خاموش كردم

 .دنبال بليت گشتم

 . سرم را روي ميز گذاشتم
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  * صورت آكوآريوس

 
 

 

 

پشت گردنش بود و هيچي معلوم نبود جز موهاش را باال جمع كرده . عكسش را چسباندم به صورتم، ليسيدم

اي  كلمه. ي تاپ بيرون، سياه و سفيد بود، پوستش خيلي سفيد بود، بسته بود، پوست پشت گردنش از گردي يقه

ريزد،  شود، توي چشمش ببينم، دلم مي فكر كردم عكس را برگردانم، صورتش مي. كه يادم آمد ذوق بود

لباسم را . توانست بشود و شد برگرداندم، خيلي سفيد بي صورت شد كه خوب بود هركس مي. لبهاشبوسم،  مي

 . سالها عكس بود، نه يكي. بعد رفتم دنبال تيغ. درآوردم، قيچي آوردم

 

. هيچي نبود.  رمق نداشتم  بلند شوم، به اطراف چشم گرداندم ديدم اتاق. شناختم چشم باز كردم، جا را نمي

 . اه، زير شيروانيسقف كوت

ديوار . زد از پنجره توي سقف نور تندي مي. هرچه فكر كردم آيا قبلن آنجا بودم، يادم نيامد، غريبه هم نبود

 . نتوانستم. ساعتي پهلو به پهلو، چرخيدم، كش آمدم. كاغذهاش باد كرده و چرك بود

 . دوباره چشم بستم
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گذاشت بسته  زد نمي آمد، نور توي صورتم  مي د، مه بود، تا ميآم چيزهايي كه يادم مي. كدر بود. فكرم كند بود

آنجا چطور . اگر دو نفر بوديم، يك نفر ديگر كجا بود حاال. كردم بايد از جايي شروع مي. بماند چشم و ماند

. ارمرها كردم ديدم عدد بشم. آمد آمد، وقتي كه يادم مي آمد، آفتاب نبود جايي كه يادم مي باران مي. آمده بودم

 . خوابم برد

 

 .سوخت شهر توي آتش مي

سربازهاي قديمي با شمشير و نيزه آدمها را روي ماشينها، توي . جيغ و فرياد. دويدند بيرون ها مي مردم از خانه

 . كرد جايي پنهان شود هركس فرار مي. كردند ها، پاره مي ها، مغازه ها، خانه ماشين

 . بعد قبرستان بود

. گفت دواند و نمي سر مي. از زن صاحب قبرستان پرسيدم قبر كلنل كجاست. سقف داشتقبرستان فرش بود و 

. شد برداشت اش يك باره نمي خواندم و فرش بزرگ بود همه زدم قبرها زير فرش بود، مي فرش را كنار مي

و ابرو ي جارو و چشم  داند با دسته گفت نمي و همينطور كه مي. كرد، گفتم كلنل كجاست مردي كه جارو مي

 . كرد كدام طرف بگردم حاليم مي

 . هرچه گشتم پيدا نكردم

گفتم  مي. كنند تكه مي سوزد و سربازهاي قديمي، با شمشير مردم را تكه گفتم شهر دارد مي كردم مي اگر پيدا مي

 . سوزد لشكر مرده از خاك برخاسته، به شهر حمله آورده، مي

در را برداشتم داالن . يدا كردم، فرش را كنار زدم قبر نبود، در بودآنجايي كه مرد با جاروش اشاره كرده بود پ

دورتر نوري . ها ها، صورت فندك داشتم توي جيبم، روي ديوار ديدم شمايل. از داالن پايين رفتم تاريك بود. بود

دمهايي بودند كه از آ. اي، روشن بود و قبر نبود به اتاقي كه رسيدم، شايد مقبره. شد تا نور رفتم، بيشتر مي. آمد مي

كلنل آن وسط روي ميزي ايستاده بود گفت منتظر بوده، با ترشرويي . شان درآمدم، برگشتند، نگاه كردند پشت

راه باز . گفتم حاال چه كار كنيم. كردم ماجراي زن صاحب قبرستان را گفتم و كه پيدا نمي. ام چرا دير آمده. گفت

قشه را روي ميز پهن كرد، توي نقشه راههاي زيرزميني بود كه هر كدام كردند رفتم سمت ميز، كلنل پايين آمد ن

آمد، گفت دسته دسته شدن و از اين راهها رفتن در هر محله بيرون آمدن از توي زمين، و  از كجا در مي
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ن مثل توي فيلم اال كه م. مردند افتادند، نمي زد نمي گفتم ديدم كسي گلوله مي. گفتم با كدام اسلحه. جنگيدن

   ...دانست مي. خودم آنجا بودم، ترسيدم، فرار كردم

 

 . يادم آمد

راننده كه بايد . خالي بود. دور چرخ و فلك چرخيدم. از زمين آن باال كه بود، ارتفاع گيجم كرد. رفتيم شهربازي

اقهاي بلند رفتم توش نشستم، بنفش بود آنكه نشستم و بنفش بود كه پوشيده بود س. بود نبود توي اتاق كنترل مي

داد زدم . توي آن يكي ديگر رفت نشست نيامد كنار من بنشيند، ترسيد. با پيرهن بلندي كه سرخ بود، يا برعكس

باالتر . ديد ترسي، عكسش را در آوردم نشانش دادم او خيلي دورتر نشسته بود و نمي ترسي چرا مي گفتم اگر مي

رقصيد، پاشيد  تر، جاها دورتر؛ به او ديدم كه موهاش ميتر به زمين نگاه كردم و هرچه رفت، مردم كوچك گيج

آن باال ساكن . خواستم هلش دهم صورت عكس را گرفتم به سمت زمين گفتم ببين، مي. توي صورتم بو شد

دستش را از توي ظرفي كه نشسته بود، دراز . جا ماندن جا زندگي، همين گفت همين. آنكه كسي بفهمد شديم بي

دستم را بگيرد و نرسيد و ايستاد دست به سينه رو به آسمان گرفت بعد و صورت باال برد  كرد، ظرف زرد بود،

 . شد تمامِ ستايش شدم و اگر باران بود رقص مي. عكس

زبانش را از . جاي زخم را نشانش دادم. يكبار از بلندي افتادم، صورتم خورد شد. ترسم گفتم من از ارتفاع مي

 . آن دور در آورد

 . آيد و تنهاييم ولي كسي نمي. برويم. كاش برويم

 

نشستي  اي كه اسب داشت، اسبهايي كه روش مي ديدم نگاهش رفته با گردانه. ترسيد مي. پياده شدم، پياده نشد

ي چرخان كه شب اگر بود  گويند گفتم ارابه دانستم اسم آن را چه مي آمد در جا، نمي رفت باال و پايين مي مي

ترسيد،  ش مي نفهميدم از چه چيزي. نشستند ها روش مي زد، بچه شد، آهنگ مي ش ميچراغ داشت، روشن خامو

داشتم نترسد و جيغ نزند، جيغ  اش مي ايستادم نگه دستش را گرفتم كشيدم گفتم بيا كه بنشيند روي اسب، مي

رخيد، حالم بد خودم رفتم روش نشستم، اولش آرام بود، خوب بود يكباره خيلي تند چ. زد كه بيايد و نيامد مي

توانستم  ديدم كسي نبود، مي ديدم و اين طرف كه مي زد او را نمي اش اين بود نصفه دور كه مي شد ولي خوبي

ديدم كه  رفتم پشت درختي قايم شدم كه او را مي. پياده شدم. همين كار را كردم. پياده شوم از چنگش فرار كنم
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. نيفتاده بودم. راسيمه دنبالم گشت كه روي زمين افتاده باشمس. اش پريد ديد من روي اسب نيستم رنگ از چهره

گفت از  آمد و مي فهميد مي خواستم داد بزنم بگويم آنجا پشت درخت منم، بعد مي مي. آنجا پشت درخت بودم

آيم يا ديگر  فكر كرد من مي. هاج و واج مانده بود كه رفت روي نيمكت نشست. نگفتم. ترسيده همين مي

 . همان جا ولش كردم. گر نرفتمدي. آيم نمي

 

فكر كردم گفتم ديدي خوب شد با من نيامدي اما كاغذ ديواري . خيالم راحت شد تنها افتاده بودم توي آن اتاق

ريخت بيرون،  زدم مي خورد كه يك مشت سوسك ريز پشتش باشد اگر دست مي ور آمده اعصابم را مي

باز هم نتوانستم بلند شوم چون فكر كردم . اغذ، روي ديوارخوردند زير ك سوسكهاي طاليي خيلي ريز وول مي

 . ام هم آمد و ديدم درد دارد دوباره چشم. بروم تف بمالم پشت كاغذ، بچسبانم سر جاش

 

 . اين بار خنديد. دوباره گفتم با كدام اسلحه. كلنل چيزي نگفت

 

شروع كردم . ، اول قيچي آوردملخت شدم. اما صورت توي عكس نبود. ميل عجيبي داشتم صورتش را ببلعم

صورتها را يك طرف چيدم، چشمش توي هر كدام يك جور بي حالي بود، الكي بود، بار اول . بريدن صورتش

اش چسبيده به  سينه. اش توي ديوار سينه. اش را ببرم، تيغ آوردم بعد خواستم سينه. بود چشمهايش را ديدم

هر كدام را جداجدا گذاشتم گفتم ديدي ديگر چيزي . كندمبعد پاهايش را . اش توي آب پهلوي من، سينه

. آن وقت فقط فحش دادم و تيغ و قيچي را پرت كردم، سرم را هي كوبيدم به ميز خون بيايد. كثافت. نداري

فهميدم،  ام باد كرد خيلي، ديگر چيزي نمي م بزرگ شد، بزرگ شد و كله گذشت خيلي، ورم پيشاني زمان كند مي

 . شد آمد خوب مي م بتركم؛ اگر آبم ميخواست فقط مي

 . اي آمد بنويسم كاغذ در آوردم روبرويم گذاشتم هر كلمه

به خود كاغذ فكر كردم كه نگاهش كردم، كمي آرام شدم و دوباره موج شد و دوباره بلند شدم و دوباره 

 . چرخيدم دور خودم، دستهايم باز كردم

 . نذر. مجرا. كهولت. بازو. تقويم. خالصه. اشتياق. نگاه
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كردم هر كدام اينها به جاي كجاي تنش بايد بچسبانم،  خواندم چيزي كه نوشته بودم فكر مي اگر دوباره مي

 . كرد ام مي ديوانه

 . هايي كه بريده بودم، جاهاي خودم بود درست كه نگاه كردم تكه

 . فلز. خواب. مزرعه. دربان. آشوب. عالمت

 . و ليسيدم. هايم را قاطي كردم هايم، پاهايم، به چشمهايم و تكه سينه به. به صورتهاي خودم نگاه كردم

 

 سردم شد

 

رفت، صداي موسيقي پرم كرد، آبي شدم و نگاه كردم همه آبي بوديم و  رفتيم، كلنل پيشتر مي از داالني كه مي

 . ي گفت با اينبرگشت توي صورتم نگاه كرد گفت با اين، با صداي موسيق. خنديد كلنل خودش آبي بود و مي

 

ي سقف سرم را بيرون بردم، شيرواني  باالخره بلند شدم، از توي پنجره. آمد شدم كه هيچي يادم نمي ديوانه مي

 . بود، به هوا نگاه كردم، باد خورد توي درد، پسِ سرم، بنفش يادم آمد و چرخيدن

 

آدرسي كه . ر افتادم بگردم پيدايش كنمخيلي گذشته بود حاال به اين فك. بعد كه ولش كردم توي شهربازي، رفتم

يكي كه . داند گفت نمي هركس مي. ها تا يكي باالخره گفت كجاست زنگ زدم به خيلي. پيدا كردم اينجا بود

 . ولي يكي باالخره گفت كجاست. دانست گفت به همه سپرده به من نگويند كجاست مي

هاي بيست و  هاي دهه يست و سي، با نم و ناي خانههاي ب ست، از جنگ سالم مانده مال دهه ي قديمي يك خانه

بوي ماندگي و بوي خيلي آدمهايي كه . رفت بلندتر ها كه هرچه باالتر مي هاي مارپيچ، ارتفاع بلند پله پله سي راه

شان را ببينم  خواست صورتهاي شدم، دلم مي كرد، خسته مي ام را پر مي از آنجا باال رفته بودند دهان و شامه

و او هميشه آن باال توي آن اتاق بود از . افتادند شدند و به نفس نفس مي رفتند، خسته مي ي را كه باال ميآنهاي

رفتند باال مثل من چندين وقت گذشته بود، يادشان  همان سالها و حتا قبلترش، او آنجا بود و همه كساني كه مي

ها  روي پله. تا باالخره جايش را پيدا كرده بودندها پرسيده بودند كجاست  افتاده بود دنبالش بگردند، از خيلي

سرم را تكان دادم از الي نرده نگاه كردم پايين خيلي فاصله بود و فكر كردم اگر برسم در زدم در را باز . نشستم
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كنيم اگر اصلن در را  شود و يك چند لحظه توي صورت هم نگاه مي كرد چه بگويم ديدم چيزي نگويم بهتر مي

زدم،  نشستم پاي در و در نمي رسيدم مي توانستم به آنجا كه مي و يا نمي. د اگر اصلن خودش بودكر  باز مي

گفتم من ول نكردم وقتي از اسب آمدم پايين رفته . خواستم چه بگويم و بگويم چرا ولش كردم مي. توانستم نمي

شناخت و اگر  ن مرا نميخواست بياورد و اصل يعني به جايم نياورده بود و نمي. گفت كدام اسب. بودي

. خواست من او را ببينم او مرا ببيند شناخت ترجيحش اين بود كه به ياد نياورد يا كس ديگري آنجا بود نمي مي

خيلي آرام گفت يك طوري كه گوشم را ببرم بچسبانم به دهانش و ارتعاش صدايش نم و خيس توي گوشم 

 . لزج شد، نبض زدم

 . بعد افتادم

 . دمبعد چشم باز كر

 . سوخت بعد شهر مي

 .بعد قبرستان بود

 . قيچي آوردم. بعد عكسها را ديدم، چيدم

 . كاغذ ديواري ورم كرده ور آمده بود

 . كلنل را پيدا كردم

 . صداي موسيقي آمد

 . گفت همين توي موسيقي

 

 . بيرون كه آمدم سربازهاي قديمي را آبي برد

 

 

الماء  و يازدهم صورت ساكب": را بيروني در التفهيم اينطور نوشته "آبدلو ريزنده "يا  "آكوآريوس"صورت فلكي * 

يعني ريزنده آب همچون مردي ايستاده و هر دو دست دراز كرده به يكي دست كوزه دارد نگونسار كرده تا آب از . است

  ".آنجا همي ريزد و بر پايش همي رود
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Tout ce fait plus difficile, moins sûr, non pas plus 
sombre, car ce qui nous parvient est souvent une 
lumière sensible et simple, mais plus étranger à 
l’accomplissement volontaire qu’il s’obstine 
pathétiquement à obtenir de lui-même.  

 
 

Maurice Blanchot, l’expérience de l’autre 
état, D’un art sans avenir, Le livre à venir 

 
 

 

 
  * صورت قنطروس

 

 

 

رفتم بيرون اينطور  اش ترس داشتم، هر وقت مي آمد، همه آمد، اگر مي گرداندم، دنبالم كسي مي مدام سرم را برمي

پيچيدم پشت آدمي، پشت درختي، پشت  اي مي رفتم، توي كوچه رفتم، نمي بود، هرچقدر مراقب بودم، تند مي

گشتم غافلگيرش  آيد، هروقت برمي خواستم بپرسم چرا دنبالم مي آمد و اگر مي دم، باز ميش ديواري، پنهان مي

كردم  گشتم به اتاق، خوب نگاه مي دويدم، همه راهي كه آمده بودم برمي شد، مي كنم بپرسم، نبود، دود مي

 . پيدايش كنم توي راه آمده، كجاست

 . رفتم نمي

شان خيلي طبيعي بود با آن  شان، بودن ردم، به رنگها، به بوها، كه ديدنك نشستم به صداها فكر مي توي اتاق مي

آمد  آمد دنبالم، باالخره يك وقتي مي رفتم مي اما اگر مي. ي محوي از گذشته، كودكي، دريا همه دوري، خاطره
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آمد  ر ميو اگ. خواهد چه ديدم ترس دارم كه اگر نيايد نگويد از جانم چه مي. خواهد گفت از جانم چه مي مي

اگر بود بهتر . داد اگر نبود اگر كسي نبود دنبالم بيايد، آزارم مي. و اگر اصلن كاري با من نداشت. گفت چه مي

 . ممكن بود نباشد. بود

رفت و توي جاده،  خوب بود اتاق پنجره داشت از پنجره جز جاده چيزي پيدا نبود، باقي همه بيابان تا چشم مي

كرد  خواستم بروم بايستم لب جاده، انگشتم را باال بگيرم، كسي سوارم مي مي. پيدا نبودها  ها، توي ماشين ماشين

روي كاغذ نوشتم . خيال شدم بي. دوباره برگشتم. ام كند ترسيدم او گم مي. شدم آنجا پياده مي. رساندم شهر مي

ام  بكند كه جا نماند، گمخواهم چه كار كنم، امضا كردم، پشت در اتاق چسباندم كه بيايد بخواند، فكري  مي

 . نكند

نوشته بودم اگر خواند عالمتي چيزي بگذارد كه بفهمم خوانده و هر . چند روز شد و نفهميدم آيا آن را خواند

. روم شهر شوم مي دارم سوار مي ايستم انگشت باال نگه مي روم كنار جاده مي وقت خواند، عالمت را ديدم، مي

رچه فشار آوردم جايي يادم نيامد بخواهم بروم كه بگويم بيايد آنجا و اصلن ه. فكر كردم بنويسم كجاي شهر

 : برد، ببرد، نه اينكه من بگويم كجا خواست راننده هر كجا مي دلم مي

 . كردم خنديدم، تشكر مي شدم، مي سوار مي

 . روم پرسيد كجا مي مي

 . گفتم شهر مي

كرد يا اگر آدم  شد و خوش و بش مي جا تمام مي همينرود شهر و سوال و جواب  ممكن بود بگويد او هم مي

و . انداختم پايين داد و يك جايي مي زد، حتا به راديو هم گوش نمي عنقي بود، كاش آدم عنقي باشد، حرف نمي

آن وقت فكر . خواهم بروم پرسيد دقيقن كجا مي خواست خيلي حرف بزند و باز نمي ي كاميون بود مي يا راننده

ماندم،  خواندم، بعد منتظر مي اش، اگر جاي او بودم، يادداشت را مي دش باشد، من كه نديده بودمكردم اگر خو

 . كردم ام براي سواري، سوار مي آمدم مرا كه انگشت باال برده من كه آمدم، مي

. شد ي ميا آن هم نشانه. آمد كاغذ را بردارد ببرد كس ديگري كه آنجا نمي. فكر كردم شايد كاغذ را بردارد ببرد

براي همين نوشتم هر كار خودش . شوم باز فكر كردم اگر يك چيزي بنويسد، دستخطش را ببينم چقدر آرام مي

 . خواست بكند به نشانه كه فقط من بفهمم كاغذ را خوانده مي
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 . يك هفته منتظر ماندم

 

 . كاغذ هنوز به در چسبيده بود، فرق نداشت با قبل

 

 . دمي ديگر منتظر مان يك هفته

 

فكر كردم . شدم ديگر داشتم نگران مي. توانستم نمي. خواست بروم خيلي دلم مي. كردم از پنجره بيرون را نگاه مي

آيد چون خيلي وقت بود از جايم تكان نخورده  اش سر رفته ديگر دنبالم نمي يا حوصله. چه باليي سرش آمده

اش  آيم بيرون، حوصله يكي دو روز آمده ديده نمي. بكشدبعيد بود كسي باشد بيايد توي آفتاب انتظارم را . بودم

آمدم نگران  آمدم آن وقت اگر از خانه بيرون نمي يا بيشتر، من اگر بودم يك هفته مي. پخته، ول كرده، رفته

ولي من اگر . خواستم هر جور شده ته و توي ماجرا را در بياورم كردم باليي سرم آمده و مي فكر مي. شدم مي

ماندم و  زدم و منتظر مي و بعد از يك هفته، دوباره يك سري مي. رفتم گفتم به درك، مي مي. شدم ه ميبودم خست

گشتم يك اتاق  آن وقت مي. كردم شد و بعد فراموش مي اين هر چند به گاهي رفتن و انتظار هم جايي تمام مي

اما . افتادم دنبالش مي. كردم م تازه پيدا ميآد يك . نه. كشيدم پشت در آن اتاق تازه انتظار مي. كردم تازه پيدا مي

دوست . يعني كارش نيست. شود اگر صبر نداشته باشد، نمي. كار او بود، يعني حوصله داشت. كار من اين نبود

اگر آدم اولش بودم، بهتر . شايد من آدم اولش بودم. اي نباشد نداشتم يك آدمي باشد كارش را بلد نباشد، حرفه

ولي او آنقدر بلد بود كه هيچ . شد، با پشتكاري كه اگر آدم اولش بودم، نداشت يكي ديگر پيدا مي. بود رفته باشد

 . همين شد كه نگران شدم. پس حاال كه نيامده بود حتمن دليلي داشت. كار نبود تازه. نتوانستم مچش را بگيرم

. زي بنويسد، خطش را ببينمممكن است خوانده و دلش نخواسته چي. جاست ام بي آن وقت فكر كردم نگراني

خودم چندين بار آن چند خط را نوشتم، پاره كردم، جوري نبود كه . دهد دانست خط آدم، آدم را لو مي چون مي

 معلوم نباشد دلهره دارم، 

 . ام با او حرف بزنم ش معلوم بود خوشحالم كه راهي پيدا كرده توي يكي

 . ترسم توي دومي معلوم بود مي

 . م بود برايم خيلي مهم استتوي بعدي معلو
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كردم، بعد هم ديدم اگر معلوم نباشد،  خودم اينطور فكر مي. باالخره جوري نوشته بودم معلوم نبود چه جورم

اگر ماشين . آن را هم پاره كردم. ام معلوم نباشد يك چيز ديگري معلوم است، معلوم است چقدر مراقب بوده

شد، يا  مان باشد، نمي خواستم بين اي كه مي ي عاطفي كرده بودم آن رابطهاگر تايپ . كردم تايپ داشتم، تايپ مي

 . طاقت اين را نداشتم. پاشيد اگر بود از هم مي

 . باالخره يك جوري نوشتم كه شبيه ماشين نويس بود اما خط خودم بود

كافي بود يك . بنويسد دانسته چه خواسته چيزي بنويسد، اول از همه نمي كرده، مي آمده نگاه مي البد او هم مي

اما اگر من بودم، تا بفهمم چه چيزي كفايت . كرد هر نشانه كوچكي كفايت مي. يك خط بكشد. نقطه بگذارد

ديدم . ام فهميد كاغذ را خوانده وقت نمي گذشتم و او هيچ گذشت و آخرش از خيرش مي كرد، خيلي وقت مي مي

آن اعتمادي كه من به او داشتم، آن را . مطمئنم كند شايد هيچ دوست نداشته اين آرامش را به من بدهد،

 . كردم من اگر جاي او بودم اين كار را مي. خواست بگيرد مي

 . اي نيامد يك ماه گذشت و نشانه

به لباسهاي جورواجور، به پلها، . ها ها و خانه ها و خيابان به مغازه. كردم توي آن مدت به چيزها و آدمها فكر مي

كردم، كجاست  اش به او فكر مي رفت، همه ها تا تمركزم از بين نرود، اگر مي ها، به ساختمان ويبه كثافت توي ج

گفتم بايد منتظر  به خودم مي. گفتم بايد آرام ماندن به خودم مي. شدم كند و ديوانه مي كردم چه كار مي و فكر مي

ديگر مهم هم نيست آن . روم ، من فردا مي فكر كردم يادداشت ديگري بردارم بنويسم اگر قبلي را خوانده. ماندن

 . كنم ي ديگر صبر مي گفتم يك هفته. ولي فرداش آمدم بيرون، به دو تا كاغذ نگاه كردم و نتوانستم بروم. نشانه

*** 

 

صاحبخانه آمد اتاق را گرفت، هرچه اصرار كردم جايي براي ماندن ندارم، و گفتم وقت بدهد، به . پولم تمام شد

لباس داشتم يكي . اجاره چه داشتم هم گرفت به ازاي ماندههر. وسيله نداشتم خيلي. بيرونم كرد خرجش نرفت،

موزيك پلير كوچكي هم داشتم، پنهان كرده بودم، نديد كه بگيرد، انداختم . انداختم توي كوله. دو تا برايم ماند

م، يك قرن بود خبرش را نداشتم، يكي داشت. اش دوستي نداشتم بروم پيش. هاج و واج بيرون آمدم. توي كوله

فكر . در را باز كرد نگاهم كرد، با تعجب. بروم در بزنم. اش فكر كردم بروم بگويم يكي دو شب بمانم پيش

زنگ . اش همانجا باشد اگر خانه. اگر اصلن خانه باشد. چيزي نگفت. ام پير شده. ام كردم آدم ديگري شده مي
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خيلي وقت بود با كسي حرف . نداشتم. گشتم ببينم دارم. اش را داشتم كردم اگر شماره زدم پيدايش مي مي

شناختم به هم  همه را بريدم، مثل زخم، مثل چرك، حالم از آنهايي كه مي. خواستم حرف بزنم نمي. زدم نمي

يك رفتم  بعدش مي. ماندم، بعدش چه كه اگر بود، مي. مثل اين. اگر بود. از مني كه آنها يادشان بود ؛خورد مي

ديدم . هرجا رفتم هم نخواستند. حوصله نداشتم. اين نبود. كار نداشتم. با كدام پول. كردم جاي ديگري پيدا مي

دانستي كجا  اگر مي. قبلن هم شده بود، خوابيده بودم. خيلي هم بد نبود. بايد بخوابم توي خيابان، پارك، مترو

شود،  چيز شبيه قبل مي كند آدم، آرام آرام همه ت مياين هم بود كه به هر وضعي عاد. بروي كسي نيايد سراغت

اينها . كند، يك جايي براي شستن تن، يك جايي براي خوردن غذا، جايي براي شاشيدن نظم خودش را پيدا مي

مردم . مردم. گذرد كند، وقت مي نشيند مردم را تماشا مي قدر هم كه آدم مي همين. شود اغلب همه جا پيدا مي

گويند  خواهند قبول كنند، وضعيتي كه به آن مي دانند نمي اغلب مي. اند اند، مثل هم شان مثل من دانند همه نمي

پذيرد، خيلي طول  بيند، نمي مثل كسي كه مصيبت كشيده، اولش مصيبت را نمي. گويند انكار حاشا، به آن مي

اش نگاه  كند، به هم سايه ش نگاه ميا به بغل دستي. چاره ديگر ندارد. زند بعد زور مي. كشد تا ببيند، بفهمد مي

چيزي . كند، چيزي را پيدا كند نگاه مي. بايد ادامه دادن. چه كار كند. نويسد كند، از روي دست دوستش مي مي

شد خوابيد  بهترين جايي كه مي. دنبال قطار. دويدم مي. دود او هم مي. اند همه دنبال همان چيز افتاده. كه نيست

رفت، راهش را پيدا كرده بودم چطور كه كسي نبيند،  شدم توي تونل، آخرين قطار كه مي مي قايم. توي مترو بود

هميشه خاموش . شد ها خاموش مي بعد چراغ. رفت، توي تونل مخفي شوم بدوم پشت آخرين قطار كه مي

يكي . ه داشتمهمساي. اگر اشغال نبود. شد آنجا مي. هايي توي تونل بود اتاقك. گاهي تعميرات داشتند. شد نمي

از . از هوا. ش-از بو. دانستم شدم، او آنجا بود، مي اگر وارد جايي مي. داشتم كه هرگز از نزديك هم را نديديم

او هم . رفت مي. ام فهميد من آنجا را پيشتر گرفته فهميدم آمده، مي آمد، مي مي. او هم همينطور بود. دانم چه نمي

چه . كردم گفت چه كار مي آمد يك چيزي مي اگر مي. خواست ميخوب بود كه ن. خواست چيزي بگويد نمي

از آنها فاصله . شناختم شان را مي آنهايي كه بودند، جاي. او هم شايد نبود. من مال آنجا نبودم. دادم جوابي مي

حاال دو . وداو هم ب. سايه بودم. ها ها، مرده خواب ي ولگردها، خيابان خواستم از آنها باشم، از دسته نمي. گرفتم مي

اين . كشمش كنم، مي گردم پيدايش مي ست، مي دانستم اگر بفهم چه شكلي مي. خواستم دو تا باشيم نمي. تا بوديم

در . افتاد مي. كوبيدم با يك چيزي سنگين توي سرش مي. كنم كردم چطور آن كار را مي تازه بود، اغلب فكر مي

سرش . كردم ي افتادنش را مجسم مي مدام صحنه. دوست داشتمافتادنش را . در جا مردنش مهم نبود. مرد جا مي
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رفتم،  خورد، از هوش مي شد، حالم به هم مي زدم، خون مي اگر چاقو مي. شكافت چه اگر مي. شكافت مي

ديدم  يكباره نمي. ديدم يكباره هم دوست ندارم. طاقتش را نداشتم. طور شكافت هم همين اگر مي. افتادم مي

. ماند شد و مبهوت مي يك باره، همه چيز تمام مي. كند ديدم چطور التماس مي يك باره نمي. كند چطور جان مي

پريد، نفسش كه بند  كرد، پاهايش كه مي خواست تقال كند، تقال كه مي دلم مي. اش كنم ديدم بهتر است خفه

بود و سبكي عجيبي  خواستم ولش كنم، اما دستم آنقدر سنگين مي. خشك شده بودم. آمد، عرق كرده بودم مي

خواست بلند شوم بروم توي صورتم نگاه  دلم مي. خواست صورتم را ببينم چه شكلي شده دلم مي. توي سرم

ي سرخش، و چشمهاش كه از جا رفته بود، آرام بود، ديگر  كردم و به صورت مچاله به دستهايم نگاه . كنم

ديدم آن طور . م بروم آينه پيدا كنم صورتم را ببينمخواست ديدم و تازه مي ديد و من هنوز دستهايم را مي نمي

اما . دوست دارم عكسي كسي بگيرد از دستي و صورتي كه من بودم و دست و صورتي كه او بود. دوست ندارم

چطور پيدايش . آمد و نميگشتم و اگر جايي من بودم، ا تر بروم، برمي آنكه پيش رفتم، اگر او بود بي هر جا مي

 .كردم مي

دنبال جاها . جا شبيه به هم مردم همه. رفتم بايد از آنجا مي. ها خيال كردن اين. تماشاي اينها. ها ته كشيد اين

اي، سوراخي،  كرد، درختي، خرابه ديد، توجه نمي كس نمي دنبال چيزهايي را ديدن كه هيچ. گشتن بهتر بود

 . چراغي و از چيزها سير شدن، سير شدن

كردم به خيال  اغلب خودم را در اتفاق تماشا به درختي دستگير مي. ، تمام شدكردم ته كشيد يعني فكر مي

رفتم، صورتم را توي آب خيره  پايين پل مي. دويدم مي. شدم از جايم بلند مي. اش ي او، صورت مچاله رعشه

ديد و  ا مياي بود و داشت مر گوشه اگر او هم آنجا بود،. كشيدم تم ميلرزيد، به اجزاي صور دستم مي. شدم مي

. سرد بود. ديگر شب شده بود. ديدم اي مي سايه. كردم وار به اطراف نگاه مي خاستم و ديوانه برمي. رفت مي

 . لرزيدم مي

. به هوش كه آمدم بوي غذا. مجال ندادم مرا نشناسد، افتادم. در را باز كرد. در زدم. عاقبت سراغ آن دوستم رفتم

. به اطراف نگاه كردم. هيچي نگفتم. به هوش آمدم. ه آمدم، چشمي منتظربه هوش ك. به هوش كه آمدم، پنجره

زير بغلم . چيزي نگفت. م كشيدم انگشت به پيشاني. بوي جعفري. آمد بوي پياز و گوشت مي. شناختم جا را نمي

به . آب باز كرد شستشويم دهد. اول صورتم را تراشيد. هايم را در آورد را گرفت برد توي حمام، لباس

از جا  -لرزش خفيفي داشتم  -كشيد  دستش كه به پوستم مي. چرخيد نگاه كردم ستهايش كه روي تنم ميد
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. ام كند گفت به خيالش آرام يك طوري مي. گفت ت ندارم، آرام مي گفت كاري مي. گفت آرام باش پراندم، مي مي

اگر جان داشتم . چكيد نم مياي سياه از ت شيره. كشيد لخت بودم و دستي روي تنم كف مي. خودم را ديدم

گفت . جا، كف حمام، روي زمين نشستم همان. اش بيرون انداختم زدم زير گوشش، مي زدم، مي دستش را پس مي

سرم را . كردم اش مي جان داشتم له. زدم توي صورتش جان داشتم مشت مي. گفت بلند شو. تواند طور نمي اين

داد، دستي كه توي موهايم  بو آزارم مي. توي خودم پيچيدم گذاشتم روي زانوهام كه به زور جمع كردم و

ام را تا جايي كه  كله. دادم اگر جان داشتم فحش مي. ام كند كشيد كه از چيزي خالي پيچيد و چنگ مي مي

ديگر . رفت. دوش را باز گذاشت. جان نداشتم. فايده نداشت. كشيدم نتواند دادم، مي توانستم، به چنگش نمي مي

توي آينه نگاه كردم و چيزي . آينه هم بود. هوله آنجا هست. گفت خودم بايد بيايم بيرون. فتچيزي نگ

آن وقت . ام را به آينه چسباندم، كندم، از جاي پيشاني بخار رفت پيشاني. صورت آينه را مه گرفته بود. ديدم نمي

 . يدمبراي صورت لب كشيدم، براي صورت دهان كش. براي صورت چشم كشيدم با انگشت

 

 

 

 )Centaur(قنطروس معادل سانتور *

بيروني . به شكل جانوري نيمي انسان، نيمي اسب. ، صورت فلكي نهم است)Sagittarius(همان صورت سگيتاريوس 

ي زبرين  گاه آنگاه نيمه ست تا به گردن صورت رامي يعني تيرانداز و همچون اسپي"در التفهيم آن را اينطور تشريح كرده 

 . "م شود و گيسوها فروهشته از بس و تيروكمان نهاده و سر تمام كشيدههمچون مرد

نوعان  كه به عكس باقي هم) Chiron(اال كيرون . اند در اساطير يونان سانتورها، وحشي، خشن و شهوتران توصيف شده

به عالوه . از آنها بود داد و استاد آژاكس، آشيل، جيسون و چند ديگر خود، هوشمند بود و به قهرمانان يوناني مشورت مي

كيرون، پسر كرونوس بود و . شناختند شناسي مي او را همچنين به پيشگويي و ستاره. به داشتن دانش پزشكي مشهور بود

ماجرا اينكه زئوس آزادي پرومتئوس را در گرو كشته شدن كيرون . ناميرا؛ اما به تيري زهرآگين از كمان هركول كشته شد

اش در طب، نتوانست خود را نجات دهد و  و چنين شد كه كيرون، با همه دانش. ين معامله ايستادنهاد و هركول بر سر ا

گذاري اين صورت فلكي  منقول است كه سبب نام. فداي آزادي پرومتئوس گرديد، تا آتش را براي انسان به ارمغان آورد

 . در آسمان، اداي احترام يونانيان به كيرون بوده است
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دارم  ام روي كاناپه پا روي پا فكر كردم بچه را برمي كند خوابيده حانا توي چارچوب ايستاده خيره نگاهم مي

. بعد از آن همه سال كه برگشته بودم. مادرم هاج و واج نگاه كرد. ي من است برم تهران به مادرم بگويم بچه مي

رفت دست  ه مرد نبودم، خبر رسيد رفتم روي پل ايستادم به دريا نگاه كردم داشت ميپدرم ك. پدرم مرده بود

توي شيشه ديدم دارد، . ي سقف را رفتم توي آسمان ادامه. تكان داد، هميشه فكر كردم وقتي بميرد برگردم

با من . شيدمك بايد نقشه مي. مليسا خانه نبود. خواستم نجاتش بدهم مي. سوخت دلم مي. كرد داشت نگاهم مي

مادرم . به من شباهت نداشت. نكرد. برايش خيلي چيزها خريدم دوستي كند. ترسد حانا از من مي. زد حرف نمي

هي سعي كردم نخندم، نفهميدم مادرم . گفتم به مادرش كشيده. اش مثل توست، ابروش مثل توست گفت چانه

. پير شده بود خيلي. خندد فهميدم دارد مي ، نميخنديد كرد؛ يكطوري به آدم مي كرد، شايد مسخره مي مسخره مي

. گفت فهميد مادر چه مي فارسي كه بلد نبود، نمي. كند گفت نگران نباشم، خودش بزرگش مي. گفتم مادر ندارد

 خواستم نجاتش بدهم،  مي. ي بچه نداشتم حوصله. رفتم كردم مي من هم ول مي

 . مليسا ديوانه بود
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كه رفتيم، تند و تند لباسهايش را كندم، سرم را الي پاش گذاشتم اول، لبهايم را به  خانه كه آمديم، توي اتاقش

دانم، سرم را باال آوردم، نگاهش كردم گفت اسمم  هاش چسباندم، زبانم را فرو كردم، يادم آمد اسمش را نمي لبه

 . داند را نمي

 ... خنديدم. گفتم هكتور

، با انگشت بگردم پيدا كنم كجاي زبانم مو ش، چرخيد رفت مو رفت توي دهانم، انگشت كردم توي دهانم

آمدم باال، تا آمدم باال، توي فكر مو، . افتاد جاي ديگر، چرخاندم انگشتم را بگيرم، باز نشد، داشت از دهان مي

اش، چطور نديده بودم، تتو بود، شكلي، عجيب، معلوم نبود چيست، نقشه بود شايد،  برش گرداندم، روي شانه

ي كم، چند ثانيه، چند ميليمتر، چند نفس ديگر،  كردم، دستم را بردم نزديك، خيلي نزديك با فاصله فكر

 نچسباندم، 

 . آبم آمد

 . برگشت نگاهم كرد، بوسيد م

آمدم . بلند شدم، دويدم... م چسبيد به شكل پشتش، روي كتفش سرم افتاد پيشاني. لباس تنم بود هنوز، لرزيدم

توي . از كوچه بيرون. تندتند دويدم و از نفس افتان. ن هوا تازه تاريك بود و ماه نداشتبيرو. دويدم. بيرون

 فكر كردن چه زود آمدم، چرا زود آمدم، . ها را تماشا كردن ي بعدي روي زمين نشستن و خانه كوچه

 . فكر كردم چرا نگفتم مصطفا. هاي روشن كالفه شدم و پنجره

 

 . نامه

اي؟ اصلن كجايي؟ مادر  خطت را عوض كرده. اي كه داشتم گرفتم، كار نكرد شمارههرچه سعي كردم، . عزيزم

دلم . زدي كاش زنگ مي. فهمد دهي اما او مي وقت خبر نمي گفت هيچ. اي اي شهر ديگر، خبر نداده گفت رفته

د اين حالش بدتر ش. مريض كه شد به تو نگفتيم. پدر مريض بود... بايد بودي. كاش بودي. برايت تنگ شده

حاال هم . دانستم چه بنويسم نمي. چند بار آمدم برايت ايميل بزنم. خواستيم به تو بگوييم، پيدات نكرديم. اواخر

 ... دانم چطور بنويسم نمي
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برد، تاريك شده بود، هواي  ش را نخوانده بلند شدن آمدن بيرون، قدم زدن توي خيابان رفتن هرجا كه مي باقي

دستم را باز كردم . جور خوبي بودم. خواستم باال بياورم سرم نبود، جز اينكه مي هيچي توي. سنگين و چرب

يكجوري . آسمان سرخ داشت، برف داشت. رها. رها. گرفتم، رقصيدم ي چراغ مي دور خودم چرخيدم و ميله

شست زير زد پدر مرد، قهقهه كه ديگر پدر مرد و جايي ن ديدم كسي بود كه فرياد مي اگر خودم را مي. مستانه

 .  ستوني كه با او رقصيد، بعد پايش را بغل كرد، بوسيد

 

 .نجات

نگاهش . ش كرد شد كاري شايد مي. شد گفت اگر زودتر رفته بودم شايد مي. گفت دير شده. دكتر گفت متاسفم

م فكر كرد. دانستم و خوب شد فكر كردم خودم مي. پشتش پنجره، آسمان، آبي. فهميد نمي. چيزي نگفتم. كردم

كير بزرگي روي ميز كنار كتابخانه، از . شنيدم داد، نمي كرد، توضيح مي داشت مرض را تشريح مي. چرا رفتم آنجا

اي با برشي مشابه، از  ي بيضه، بيضه هاي عصب، و كيسه پهلو برش خورده، مجراي توش پيدا، رگها و رشته

ام شده، هي فكر  خواستم بگويم چه مي... ي آلتكردم مگر تو فكر مي. آوردم سر كه در نمي. هاي توش پهلو، اليه

. با دستكش. خوب تماشام كرد. دستكش پوشيد. بعد شلورام را بكشم پايين. دانستم نمي. كردم چطور بگويم

ديدم او كه  اگر خودم را مي. به خنده گفتم. ام، همين دستكش گفتم هميشه سرش چيزي كشيده. برعكس بود

ي چپ به حالت دقت، بي هيچ فكري، جز  كردم، لبهاي كج، چشم جمع كرده يزد به ماكتها نگاه م حرف مي

پس . گفتم. ايد شنيدم گفت چه كاره. خواستم بچه هيچوقت نمي. مهم هم نبود. صداي او و اسمهاي تخصصي

فكر كردم بگويم . مشكل من اين نبود. كردم چه چيز را درك مي. كنيد، با اين همه متاسفم؛ گفت درك مي

اين . شود دانستم نمي مي. شود ام مي نرفته بودم ببينم بچه. ندارد. ام واگير دارد بعد بپرسم آيا بيماري. نباشدمتاسف 

كسي توي نوبت، منتظر؛ نگاه كردم نگاه . آمدم بيرون. زد هنوز داشت حرف مي. تشكر كردم. كه خوب بود

گفتم وقت ديگر . اول او لبخند زد، شايد. لبخند زدم، به زن پشت ميز. نگرانش، بيچاره و زن همراهش، هر دو

خواستم  واقعن هم نمي. خنديد. شود خودت را ببينم جاش يك وقتي، جاي بهتري، نه اينجا خواهم، نمي نمي

گفتم و اگر همان وقت  فقط خوب بود آن وقت به يك زني اين را مي. ي بلندش ش، پوزه صورت ككمكي

 . رفتم آمد، همان وقت مي مي
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چندبار نگاه كردم، بازش كردم، تا همان جاي . اش را نخواندم، پاكش كردم بعدن هرگز هم نامه. رم ننوشتمبه براد

م باالتر  از پيشاني. ام، و گردنم بلند شدم توي آينه صورتم، و چانه. كه بخوانم، بستم، سرآخر پاك كردم قبلي بي

كه نگاه كنم دستم  بي. تيغ برداشتم بتراشم. دلم خواست سوزن فرو كنم توش. حس نداشتم، موها و پوست، سرم

. اگر درد داشت، حس نداشتم، نفهميدم. كندن. بلند. موي خشك. را، سرم را، تيغ را دستلرزان انداختم به مو

 . شناختم، جز لبخندي كج چشم آوردم باال، نگاه كنم، نمي

 

. روي گفت كجا، كجا مي بودم، شنيدم هي مي با اينكه تند آمده بودم بيرون، دويده. اش را يادم مانده بود خانه

. در زدم. كردم دوباره بشناسد با آن شمايل فكر هم نمي. نفهميدم چرا گفتم هكتور. چه اسمي. هكتور... هكتور

. دوازده سال. ده سال. پرسيدم. چند سالش بود. گفت تنهاست. گفت مادرش خانه نيست. دخترك در را باز كرد

عجيب بود مگر گفته بود . گفت همان كه فرار كرد. گفتم هكتور. بوي دختر. هاي بلندمو. لبخند. صورت نمكي

. تنهاست. مادرش نيست. ترسد گفت او هم مي. گفت ترسيد. چرا رفت. گفتم همان كه زود رفت. به دخترك

.  نداردگفت حاال. گفتم داشت. آن شب مو داشت هكتور. آيد با كسي مي. آيد از كار آيد شب، دير مي خانه مي

آن شب كه نگاه نكرده بودم خانه را، گشتم توي خانه، يك جوري كه . رفتم. گفت بيا. گفتم بيايم تو. لبخند زدم

كردم روي ديوار،  به تابلويي نگاه مي. كنم، گفت مادرش خوشش آمده از هكتور معلوم باشد دارم نگاه مي

كي . گفت چون ديگر با كسي نيامد. فتم چطورگ. كوچك، نقاشي، شبيه كتاب، زني لخت و درختي و جادوگري

گفتم . گفتم آن روز پدر هكتور مرده بود توي شهر ديگري. شايد. دو ماه بود. يك ماه بود. بود؟ خيلي وقت بود

روي ديوار دوباره نگاه كردم گفتم آنجاست، توي . چه دور. توي نقشه نشانش دادم. گفتم نقشه آورد. تهران

ش، حوضي هم و  ي ورودي يه مقبره، بلند و سفيد و با گنبد، زني سرخ ايستاده بر آستانهتابلوي ديگر، چيزي شب

شود، خميده، ناباور انگار، زير نقاشي نوشته ريز، شاهزاده  زن دو تا شده، يكي توي آب، مردي نزديك مي

سرش . هم پرنسس استست، او  گفتم پرنسي. نامه، شايد اي، نظامي، هفت پيكر يا داراب از قصه. شود پديدار مي

 . ي جوان عكس نداشت ديدم راست گفت توي آب، شازده. ست را كج گرفت گفت اين دوتاست آن يكي، يكي
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. از همين فهميدم. زدم، هيچكس آنجا نبود با خودم كه حرف مي. آمد، آنچه اتفاق افتاده باشد نبود هرچه يادم مي

. شناختم هيچ او كه آن تو بود را نمي. يعني با چه كسكه با خودم . شد با خالي، خالي توي سرم بزرگ مي

 . ترسيدم. شنيدم هيچ نمي

 

اين را . دادم اش اين بود كه او بميرد، خبر نمي همه. دانستم چه كار كنم نمي. پدر كه مرد ديگر كاري نداشتم

داني  نمي. آن وقت گردم برمي. مادر. خواستم بنويسم كاش تو هم بميري، او هم بميرد مي. خواستم بنويسم مي

شود  ام نمي بچه. راستي دختر دارم. چقدر بارها شد كه فكر كردم بميرد تو هم مرده باشي مادر هم مرده باشد

 . رفتم بيرون. فكر كردم به اينها. ننوشتم. تو ببيني. دخترم را بياورم مادر ببيند. دكتر گفت. اگرچه

 . صدا نباشد. آرام باشدخواست يك جايي پيدا كنم سرم را بگذارم  دلم مي

 

 . صداها

كاش كسي پيدا شود برويم خانه، با هم بخوابيم و بعد، بعد . خالي بودم. لبخند عجيب بود. نورهاي عجيب بود

گفتم به . گفتم. اگر وازده نبودم آنجا نبودم. وازده بودم كه گفتم. شود ام نمي به اولين كسي رسيد گفتم بچه. بروم

توي . رفتيم. نديده بودم. گفتم خالكوبي پشتش را اگر ديده بودم نمي. گفتم چه زيبايي. جاي اين حرفها برويم

كه . خواستم توي اتاق غريبه، تخت غريبه مي. خواستم بروم خانه نمي. ي تو گفتم برويم خانه. راه گفت بچه دارد

همان . ت فراموش كرده باشمهمان وق. بيايم بيرون، خودم را بتكانم و فراموش كنم. اش هرگز بعد ديگر نبينم

 . وقت آمدن

 . نشد

 . نفرت شديد شد. بدوم. مجبور شدم بروم

 

اگر مرا دوست داشت، اگر خوشش آمده بود، . آيي گفتم با من مي. دانم براي چه نمي. دختر را ديدم، دلم سوخت

گفت  مي. مليسا گفتمبه . جعبه را حتا باز نكرد. رفتم برايش عروسك خريدم. داد راهم نمي. بست در را مي

شبيه من كه . كاش پدرش من بودم. اگر پدرش من بودم. پدرش. دلش براي پدرش تنگ شده. شود درست مي

بازي . هيچ كدام را نپوشيد. باز چيزي خريدم. باز چيزي خريدم. گفتم به مادرش اينها را نمي. چه زيبا بود. نبود
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خواست با مادرش بخوابم وقتي او  دلم نمي. قي نداشتاگر دوستم نداشت براش فر. دوستم داشت. هم نكرد

اين فكرها، . ديدم رفتم ديگر حانا را نمي خوابيدم بايد مي اگر نمي. خواست وقتي نبود هم دلم نمي. بود

دانست من نيستم،  او كه مي. خواست بغلش كنم، ببوسمش، بگويم پدرش منم دلم مي. دانستم از كجا آمده نمي

اگر . ش بردم بايد مي. فهميد البد مي. فهميد مي. آورد به روي خودش نمي. گفت نمي. ردك مليسا حسادت مي

توي . مليسا از خداش بود. گفتم بيا عروسي كنيم مليسا. فكر كردم ازدواج كنيم. گذاشت دانست نمي مادرش مي

گفتم به خاطر اين . مخواست اگر حانا نبود نمي. فهميدم چرا نمي. خيلي منتظر بود بگويم بيا. چشمش اشك شد

 . احمق. از نفهمي. از خوشحالي. بيشتر گريه كرد. بچه

 

 .بيزاري

او هم كسي . توي چشمش نگاه كردم، جان كندنش را. روز عروسي فكر كردم چطور از شرش خالص شوم

بعد . خوششان آمد، البد. پرحرفي كردم، رقصيدم، خنديدم، مستي. نداشت، چند نفر داشت، زنگ زده بود، آمدند

رفتم توي گوشش گفتم به . ندويد نيامد بغلم نكرد. چيزي توي صورتش پيدا نبود. حانا خندان نبود. آمديم خانه

عاجز شدم رفتم در اتاقش را . گريه كرد حانا. مليسا نديد. فرار كرد رفت توي اتاقش. فهميد كاش مي. خاطر تو

مادرش آمده بود . همينطور پشت در بودم كه گفتم. گفتم از هركس بيشتر دوستش دارم. زدم گفتم دوستش دارم

اش  بايد از خانه. گيرد اش مي فهميدم چرا گريه نمي. و ايستاده بود و شنيده بود و باز اشك توي چشمش

. به پليس گفتم خانه نبودم. شود آمونياك و وايتكس را قاطي كنم، بميرد فكر كردم خوب مي. م بيرون انداخت مي

برده بودم . حانا را برده بودم پارك. با كسي بودم. نبودم. كرده داشته خانه را تميز مي. افتادهوقتي آمدم ديدم 

دختر . باور كرد. ام نشد پليس پاپي. شاهد داشتم. رفتيم آن رستوران. رفتيم آن كافه. برده بودم راه رفتن. بستني

به فارسي زار زدن دل . فارسي زار زدم به. اش نشستم زار زدم سر نعش. گريه كردم. كرد هاج و واج نگاه مي

با اين همه . خيلي زجر نداشته. اما بيهوش بوده. بعد خفه شده. گفتند اول كور شده. كند سنگ را عاجز مي

 . آوردم ادا در نمي. زدم واقعن زار مي

پشتش دوباره نگاهش كردم، برگشت برود، نقشه را روي پشتش ديدم، يكباره فهميدم چند ستاره متصل روي 

 . ست، فكر كردم كتفش آسمان شب بود صورتي
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پوستش . اش بزنم، خانه را بزنم او هم بسوزد با خانه، پشتش بسوزد فكر كردم نه، فكر كردم بهتر است آتش

با حانا رفته . شاهد داشتم. گبن. فيوزي كار گذاشتن. گاز را روشن گذاشتن. كار نداشت، خيلي ساده بود. بسوزد

نشستم . ام آمد اشك توي چشم. ايستادم خيلي تماشا خانه سوخته را. خانه، مليسا. سوخته مشتيبرگ. م بيرونبود

 . ام چسباندم زار زدم به سينه. حانا را بغل كردم

 

 . سرود رستگاري

 كورا، روشن، به دشت، 

 . دست به دست آرتميس و آتنا، شادان

 . ن، دوان، دوانخندا. هر سه. آويز حلقه، تاج و گردن  گل در آستين، حلقه

 . دورتر آواز رود روان

 .  ربايد كشان از تاريكي، شعله بر دهان، دخترك را مي پس هادس، زبانه

كه جا . در بغض او. تا زمين ميرد. سوزد در سوك مي و هر چه رستني،... ف، خوشه و درختي عل االهه... مادر

 . به جا بگردد و نيابد دخترك جانش را

 . ، گريان، به ژرفناي زمين پنهان، و او، هادس، در جشن و پيروزيكورا، به زنجير ديو

 ! دخترك را، بازبگردان: آنك زئوس، بيمار تماشا، ديو را خواند

 پس انار رشك، پس انار گول، پس انار جاودان اندوه؛ پيش از آنكه سوي دشتش بازفرستد، 

 چون انار، به دندان كشيد، دانه دانه 

  –چنين شد سرنوشت  -

 ي سال،  دخترك، بانوي بهار، آواره بماند، هر نيمه

 چنگال ديو،  نيمي اندوه، به

 . نيمي روشن، به آغوش دشت
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 . پايان

 

. اگر آن را ديده بودم، اگر آن زن اصلن بود. ي كتف زن يادم آمد روي پل، چشمهايم را بستم، خالكوبي

 هاي متصل، پرنور شدند، آسمان شدند،  نقطه

 . گشودم و سقوط، زيبا شد  آن گاه چشم

 

 

 

اند و ناپديد  اند كه آفتاب را به آتش تشبيه كرده سوختن ستاره آن باشد كه با آفتاب به هم آيد و اين نام از بهر آن نهاده* 

ي سوختني بود و ناچيز شدن و اين سوختن ستارگان متحيره را  شدن ستاره از ديدار اندر آمدن او به شعاع آفتاب ماننده

ه به ميان استقامت باشد چون بر بلندي فلك تدوير باشند كه او را ذروه خوانند آنگاه علوي از سفلي جدا شود و به هم

ميان رجوع آنگاه كه بر فرودي تدوير باشند كه او را حضيض خوانند زيرا كه سفلي آنجا نيز بسوزد و علوي آنجا نسوزد 

 )رونيالتفهيم، ابوريحان بي. (وليكن برابر آفتاب بود

. ي كشاورزي، ديميتير، متناسب آمده سنبله يا خوشه با االهه. گويند "virgo"صورت دوشيزه يا سنبله را در التين 

خداي  –ي باكره را هادس  پرسفونه. بود Persephone –ديميتير در اساطير يونان، خواهر زئوس و مادر پرسفونه 

اش آرد، او را ربود و به جايگاه خود برد و بر او  نست به كفسخت عاشق شد و چون نتوا –مردگان، خداي زير زمين 

آن گاه . ديميتير چون گم شدن دختر را دانست، چندان برآشفت كه به اندوه مادر در زمين قحطي افتاد. دست انداخت

. كرد چون خواست دختر را باز آورد، هادس، اناري به دختر پيشكش. زئوس هرمس را به بازگرداندن دختر مامور كرد

و در اين . چون از انار خورد، طلسم هادس بود كه تسخيرش كرد كه هر سال چندين ماه در زيرزمين اسير او باشد

و چون بپرسفونه . هاي فراق، مادر، خداي گندم و شكوفه و رستني، به اندوه چنان بود كه هيچ بر زمين نرويد ماه

 . را خوانند، كه يعني دوشيزهپرسفونه را همچنين كو. آمد، بهار همراهش بود بازمي
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