
    َو گوشت     خاكستر  جام،    
 امير حكيمي                             



  وَ گوشت  خاكستر   جام، 
  امير حكيمي 

  1392آذر 

  
 

  
  

  پيوسته/مجموعه روايت نا
  نقش جلد: هاله زاهدي

  lb.blogspot.com-http://doاِل: -نشر اينترنتي دو
 2013دسامبر  – 1392آذر 

 



 

 
Do I contradict myself? 
Very well then I contradict myself,  
(I am large, I contain multitudes.)  
 
 

“Song of Myself”; Walt Whitman 
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  خاكستر   
  : 1[مرغ آتشخوار

  ]2سروپايي... هيهاتمن و آزردگي از بي    
  
  

  يكبار من هم دپرس شدم. 
سوار تم اي داشخيلي سال پيش شب بود، ارديبهشت بود. از خانه بيرون آمدم. باران تند بود. ماشين كوچك نقره

م پيش خواستم برسماند، ده سالي بزرگتر از من بود، تند ميها كه يادم نمياسم اش؛شدم، تند داشتم برسم پيش
ماندم. پذيرايي لب بود و تخت بود و اب هم نمياي يك دو بار، براي خورفتم، هفتهاو. قرارمان بود شب مي

م. زديم. نداشتيم بزنيزديم. اصلن حرف نميبردم، و با عرق ميگشتم. گاهي اگر بود علفي ميسكوت و برمي
ام سر هنوز هم حوصله  رفت، خيلي طبيعي بود چيزي نگفتن. اش سر ميرفت، حوصلهام سر ميحوصله

رود نه فقط قبل و بعدش، نه طراوتي، نه ام سر ميوقت خوابيدن هم حوصله اش اين استرود. حاال بديمي
باران تگرگ شد، تند شد. تندتر   داند چيست. خواهد، نمياي. اين وقت آدم چيز ديگر ميهيجاني، نه مزه

  خواستم زودتر برسم، يا ترسيدم از صداي تندر. روي گاز كوبيدم. مي
چراغ و نور پر بود آويزان از درخت و تيرهاي برق. پيچيدم توي   بر؛ شب مبعث مصطفا بود، مصطفاي پيغم

  فرداش كه تعطيل بود.  - آيد،كه اسمش يادم نمي -كردم امشب بمانم پيش او ميفكر داشتم   بزرگراه. 
                                                            

ه ام آتشخوار كمن مرغي ديده"نامه، حكايت راي هند و نديم، اينطور آمده: در مرزبان اما شترمرغ را گويند و كنايت از بسيار ستمكاري دارد. ،مرغ آتشخوار 1 
 اينجا، آن كنايت نيست؛ ساده همين سنگ تافته و آهن گداخته خوريِ اوست.   ،ي ما. وجه تسميه"سنگ تافته و آهن گداخته فروخوردي

  درهم نيست. مصرع از طالب آملي. مصرع دوم: يك سرِ مو دل ازين شيفتگي  2 
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ل ققواره هم نبود الاآيد. شايد هم گفته بود و اهميت نداشت. زيبا و خوشدانستم. يادم هم نمياز او چيزي نمي
همين زيبا نبود خوب بود، زيبايي در سكوت بود و در لب و     آنطور كه بعدن فهميدم آنها چه چيز است. 

  كرد. مجبورم مي    بوي تند را بخورم،   آمد بدم مي  بود.   سبز  و بوي تندِ  پوست 
كرد همان را خنديد. مجبورم   گفتم.   اش بگيرند. گه  جا، الي خوردن. يكي دو بار باال آوردم. همان

ام اش بگيرند يك هيجان عجيبي داشت عق زدن. ولي مگر كلهگه    بوي تند و هرچه باال آورده بودم.   بخورم:
توانستم و همچنان آِه بلند او و هايش را ميخ توي سرم فرو كرده بود، تكان خوردن نميكرد... پنجهرا ول مي

  داد: فرمان كه مي
  خواست بتركد، مغزم مي  ... "بخور!"  ... "مصطفا!"  بخور!... "

  . "توانم خوردنمين"  خواستم بگويم مي
  ش گم شد. -صدام تو  گفتم. 

  خواست هوش از سرم برود. آنچنان مرا را بيفشرد كه مي  . "بخور!"  باز گفت 
  . "توانم خوردن!نمي"  دوباره گفتم 

م خفه شوم، هوش از سرم برفت؛ چشم خواستآنگاه چندان مرا بيفشرد كه مي  . "بخور!"  و ديگر گفت 
تر پي كار خودش بود. بلند شدم. لباس تن كردم. همانطور آمدم باز كردم روي تخت تنها افتاده بودم. او آن طرف

  اش. اش، بمانم پيشبيرون. و باز دوست داشتم برگردم پيش
  

ام. شتباه آمدهفكر كردم شِب اباز نكرد.   دوباره در زدم.   در باز نكرد.   بار ديگر كه رفتم، در زدم، 
هاي ريز بود د. زير پايم دانهعجيب ش  قلبم تند شد،    تاريك بود.    رفتم تو.   باز بود.    در  دستگيره را گرفتم:

  ي شكر، شبيه شن. كرد، شبيه دانهتركيد و صدا ميچسپيد، و ميخانه، مي كفِ
  برق هم نرفته بود. روشن بود بيرون، چراغ زدم روشن نشد. 

  اضطرابم بيشتر شد.
لنگان و لرزان، كه به چيزي نخورم، تا اتاق رفتم. توي اتاق، از الي پرده نور كوچه افتاده روي تخت، ديدم دراز 

  پايد. زدگي و وحشتم را ميكشيده بود و حيرت
  گفتم چرا اينطور؟ 
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زير پام... كفش كندم و خواستم... دستش را  هاچيزي نگفت. با دست به آغوشش خواند. صداي چرق چرق دانه
  آورد، چيزي توي دستش، ليوان بود، توي ليوان شير گرم بود. 

نمكدان بود.    دستش را دراز كرد. چيزي توي دستش:دوباره   گفت نه.   گرفتم خواستم بخورم 
گن... نه. ترقوه. جناغ. لهايش نمك بپاشم و روي بوي تند. روي پيشاني. چاگفت شير را مزه كنم و روي استخوان

  ام گرفت. خنده  انگار خودش كم شور بود.   و بليسم. 
دوست داشتم.   اول مزه كرد شوري و داغي.   ليسيدم.   پاشيدم   شير داغ را لب زدم، نمكدان را گرفتم         

  بعد گفت دوباره. 
  دوباره بليس.    دوباره بنوش  بعد گفت دوباره نمك بپاش، 

  دم. دوباره نوشيدم. دوباره ليسيدم. دوباره پاشي
 هاي نمك بود روي زمين ريختهآنوقت از روي تخت بلند شد رفت روي زمين دراز كشيد غلتيد، پيچيد به دانه

نوشيدم و ديگر دهانم از حس افتاد، مي  اش بگيرند، گه    بليسم.   بنوشم...   و باز گفت 
غلتيد شود... و ِسر شد. او همچنان ميم لبها و زبانم سِر مياحساس كرد  كردم روي پوستش. ليسيدم و تف ميمي

  خواست بليسم. اين بار هم لرزم شد. و مي
  پريد و ديگر از قرار افتاد.تمام تنم لرز گرفت، دست و پام مي

  باز از هوش رفتم. به هوش كه آمدم توي پتويي پيچيده بودم، كنارم، زانو بغل كرده، نشسته بود.  
  

  اينها قبل از بعثت بود. 
اش بمانم و همه اينها از خواست آن شب پيشپشت فرمان، توي تگرگ، وقت راندن، فكر كردم چقدر دلم مي

تر... تندتر، زودتر برسم و آنوقت تازه شگفتي آمد كه راه چه خلوت... هيچ ماشين يادم گذشت. پا روي گاز محكم
ديدم جز كه كوبيد، درست نميدم و تگرگ روي شيشه و سقف ميديگر نبود. با عجب دور و بر را نگاه كر

اه هاي چراغاني آويزان به تير برق بزرگرهاي ديگر، اطراف، نبود جز رشتهروبرويم ماشين ديگر نبود و نور ماشين
ج كهاشان. فكر كردم مگر ساعت دير باشد، سر هاي رنگي كه در باد تلو خورده و پيچيده بود دور ميلهو پارچه

كردم، چشم دوختم به ساعت و بنگ... ماشين لرزيد... به چيزي خورده بود. نابخود روي ترمز كوبيدم و چرخيد... 
هاي چراغ... بزرگراه خالي... ماشين كوچك نقره... چرخيدم... و چرخيد و چرخيد و باالخره ايستاد. هراسيده رشته
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به تنم كشيدم. درد نداشتم. خون هم نيامده بود ولي چشم باز كردم و تا خودم را و وقت را بجا آورم دست 
اش روبروم، تركيده و خون گرفته بود شيشه، اما نريخته، نپاشيده توي صورتم شيشه. دو دست كوبيدم سرم: گه

هاي تگرگ توي سرم. سر گرداندم دنبال چيزي كه زده بودم. نبود. اش بگيرند... پياده شدم. گلولهبگيرند... گه
ها پيدايشان شد. آن همه. يكباره. كجا بودند... صداي بوق فتم، نبود. جلوتر رفتم، نبود. آن وقت ماشينتر رعقب

ايستاد. هاج و واج نشستم زير ماشين را نگاه كنم. امكان نداشت زير گذشت و نميممتد، بوق كه از كنارم مي
زانو توي آب نگاه كردنِ آن زير. آدم نبود، كسي زيرش جا شود، با اين همه نشستم روي كه تر بود ماشين، كوتاه

به  ها كهيك چيزي ولي بود. دست كردم... صداي بوق... وسط بزرگراه ماشين چرخيده بود سرش رو به ماشين
همين. دوباره نگاه كردم... سپر و جلوي   لنگه كفشي.    آمدند... دستم رسيد به آن چه بود:سرعت مي

تگرگ و باران و گيج بودم، درست   اش بگيرند... گه  ماشين كوبيده و شيشه در جا خورد و خون روي شيشه. 
ديدم. فكر كردم يارو خورده و پرتاب شده آن سوتر... كدام سوتر.... نبود. نه آن سو، نه اين سو. جز لنگه نمي

بايد زودتر فكري     وي ماشين. سرم را گذاشتم روي دستم روي فرمان. درمانده نشستم ت    كفش. 
ي از هاشست. ماشينخون را باران مي جنازه كه نيست، جرم نيست...رفتم. زدم پليس يا درميكردم. زنگ ميمي

  آمدند روم. روبرو هم معجزه بود نمي
  زنان. لرزان و دستپاچه دور زدم، ماشين را چرخاندم، بوق

ند بدجور ترس اش بگيركوبيد. گهكردم كسي دنبالم نيايد، قلبم تند مينطور به گاز رفتم، توي آينه هي نگاه ميهما
خوب گشته بودم، مطمئن    ؟پس جسد چه شد   شوددوباره فكر كردم مگر مي  تنها.   كردم بروم خانه 

اي سوخته، چرمي قهوهي . كفش مردانهبودم نبود... جسد نبود. لنگه كفش روي صندلي ديگر بود. نگاه كفش كردم
  پيچ راديو را چرخاندم: تا حواسم برود، كهنه و بندي و خيس. 

چون اين آواز شنيدم، سربرافراشتم جبرييل را ديدم به صورت مردي «
   »3و در آفاق آسمان فروهشته بود...ها هر دايستاده بود و قدم

  ن، طور يك دستم به كفش بود دست ديگر به فرماهمين
   :گفتكه از توي راديو صدا مي  خيالم رفت پي كه بود و جبرييل، دوباره 

                                                            
  هشام، تصحيح جعفر مدرس صادقي.ي ابننقل از سيره 3 
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اي از و در هر گوشه رفتم و نه از پس.كردم و نه از پيش ميمن همچنان بيستادم و در وي نگاه مي«
 »4در آفاق آسمان فروهشته بودي... هاكردم او را همچنان ديدمي كه ايستاده بودي و قدمآسمان كه نگاه مي

    
ه ي او. ماشين را بردم توي پاركينگ... پيادبا كفش توي سرم كوبيدم و ديگر رسيده بودم دم خانه   ..اش بگيرند.گه

شدم نگاه شيشه كردم و خون را كه بيشتر برده بود بوران و تگرگ، هنوز بود. سالنه رفتم باال. جان نداشتم تندتر 
  م. يپريدگنگين و گيج بودم. در را باز كرد توي نگاهش ديدم ترس و تحير را و پرسيد از رنگبروم. سرم س

  بر و بر نگاهش كردم. 
  شد چيزي گفتن. دهانم باز نمي

  گفت: جبرييل را كشتم... جبرييل را كشتم.... دست آخر ناباور فريادم را شنيدم مي
  

  و باز از هوش رفتم. 
  

پتوي هميشه پيچيده بودم. سرم همچنان سنگين بود. تلواسه شديد داشتم. فكري براي  بهوش كه شدم، توي همان
ماشين بايد و هول كه بيايند دنبالم. خرت و پرت، دستمال و پارچه و سطل و آب و پودر، برداشتم بروم خون را 

اشين كو؟ ردم. گفتم ميعني چه. آمدم خانه صدايش ك ..اش بگيرند.پاك كنم. رفتم توي پاركينگ ماشين نبود. گه
  اند. اند بردهگفت زنگ زده آمده

  كرد...  اند؟ كي برده؟ كجا برده؟ بايد از خون، بايد اول خون را پاك ميگفتم چرا برده
  گفت كدام خون. خون نبود. 

  كردم. درمانده دنبال لنگه كفش گشتم اينجا و آنجاي خانه پيدا نمي
  ديشب آمدم آوردم. گفتم لنگه كفش چه شد؟ لنگه كفش كه 

  سر كج كرد و شانه باال انداخت. كدام لنگه كفش!؟ 
  سرم را گرفتم توي دستم، درد را توي چشمهايم فشار دادم. 

                                                            
    هشام، تصحيح جعفر مدرس صادقي.ي ابننقل از سيره 4 
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  آيد ديشب چه شد. گفتم يادم نمي  ديگر گفتم ديشب چه شد؟ 
  جا دم در افتادي بيهوش. گفت منگ آمدي. هرچه پرسيدم چه مرگت شده چيزي نگفتي. همان

  هيچ نگفتم؟ 
  هيچ. 

  لنگه كفش دستم نبود؟ 
  رفتم ديدم ماشين خورده جايي، زنگ زدم بيايند ببرند تعمير كنند، تو كارت نباشد.     نبود. 

  
، اشماندم پيشي خاموش كه نميخواستم بروم. اين قاعدهآوردم. شير داغ آورد. خوردم. نمياين ديگر سر در نمي
تم به فكر اي نشسنزده بوديم و به رو نياورده بوديم، بود. باز چيزي نگفتم. گوشهاش حرف اينكه هيچوقت درباره

دادم اگر كنم كه بود زير گرفتم. الاقل خرجش را ميديشب. به اينكه بگردم بيمارستانهاي اطراف ببينم پيدا مي
د، آن كارگر شهرداري بو وقت فكر كردمخواب بود؛ وسط بزرگراه؟ آننمرده بود. آنوقت فكر كردم پيرمرد خيابان

هاي مبعث كرد، پارچههاي چراغ را درست ميآمد، مگر كه داشت رشتهكرد؟ جور در نميوقت شب چه كار مي
 وقتكرد. تنها؟ آنجا؟ شايد خودش را انداخت جلوي ماشين بميرد بود آدمي از جان سير. شايد. آنرا درست مي

  م كوبيدم. . توي پيشاني..اش بگيرندم. گهفكر كردم بچه داشته... بچه را بي پدر كرد
  

اش. او هم چيزي نگفت. بودنم مثل ميز همين بود دپرس شدم. حرف نزدم و بي آنكه چيزي بگويم ماندم پيش
كه بود، مثل صندلي كه بود، مثل در و ديوار و تخت و جارو يخچال و تلويزيون كه بود، بود. يك هفته از وسايل 

ام وحشت داشتم. و باز ياد جبرييل آمد، از خانهسيدم بروم جاي خودم تنها، هزار تا فكر ميترآن خانه بودم. مي
  افتادم. مي

او خانه نبود آوردند. پولش را داده بود. يارو گفت و كليد را داد و   ماشين را آوردند يك هفته گذشت. 
  .. چسباندم به در يخچال.  ؛ "ي خودمروم خانهمي"  ت. روي كاغذ نوشتم رف

لرزان و كند راندم تا خانه هزار ساعت طول كشيد. رسيدم، پياده شدم، كليد از دستم افتاد خم شدم بردارم، لنگه 
  اي سوخته، كهنه و بندي؛ زير صندلي افتاده بود. برداشتم آوردم توي خانه روي ميزم گذاشتم. كفشي چرمي قهوه

  بعد از آن هميشه منگ بودم و ماندم. 
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  زن نرفتم. يك ماهي سراغ 
  ام بيرون نرفتم. از خانه

گشتم  اشيك شب هوايي شدم سوار شدم بروم... نتوانستم برانم. تاكسي گرفتم. رسيدم آنجا هر چه دنبال خانه
دانستم. راننده تاكسي عصبي آمد. اصلن كوچه را نميآوردم. شماره پالك يادم نميخانه را به جا نمي نكردم: پيدا

  پيدا نكردم.   د. پياده شدم و پياده از اين كوچه به آن كوچه، ازين خيابان به آن، گشتم. و خسته و كالفه بو
  

نامه نوشتم گذاشتم الي كتابي و به تيغ فكر كردم و به طناب فكر كردم و به او فكر كردم و به آمدم خانه وصيت
  جبرييل فكر كردم. 

  خوابم برد. 
اش اش حرف بزنم. يكي را گفت رفتم پيشرا بگويد بروم پيش شناس بود يكيفرداش رفتم سراغ دوستي روان

  خواهم حرف بزنم. زن اخموي ترسناكي بود. نشستم. نگاهم كرد. گفتم فقط مي
  ام. اسمم مصطفاست و در شب مبعث جبرييل را كشته   :گفتم
  ام گرفت از اين گفتن. ديگر هيچ نگفتم يارو را نگاه كردم وقت تمام شود. خنده

  ي ديگر همان ساعت منتظرم است. چيزي نگفت و نپرسيد تا اينكه گفت وقت تمام شده و هفته زن هم
ي بعدش بروم. روزش كه رسيد استرس وحشتناك داشتم... استرس مجبورم كرد رفتم نشستم خواستم هفتهنمي

  ديگر هيچ.   .... در شب جلوي زن اخمو دوباره گفتم اسمم مصطفاست و
ي او هم بگويم و هرگز نگفتم؛ خواست دربارهجلسه؛ رفتم و همان را گفتم با اينكه دلم مي اين دو ماه شد، هشت

نتظر نامه، نه يادداشت خودكشي چون منوشتم. بله، وصيتنامه ميو شبها به تيغ و طناب و او فكر داشتم و وصيت
  بودم او بيايد طناب و تيغ بياورد خالصم كند، نه اينكه خودم...  

كنم و هنوز گمان دارم بيايد با طناب و تيغ؛ ديگر پيش ده سال گذشته... هر شب همچنان همان كار را ميحاال ياز
  روم.... زن اخمو نمي

  
    من هم يكبار دپرس شدم.   ببيني، عزيزم، 
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  گوشتوَ 
  

  	. رسمِ اول

  : يمِ		به[
  ]بورخس –بينم. بندم و پرواز پرنده ميچشم مي         

  
  
  

  وقتي بيدار شدم
  

   ه، ساعت چشمم را بريد و صداي زنگ...دانستم كي شدنمي  قرار بود.     آمد. 
  شد.   باز 

ي به ايهاي كسش برگشته و آويزان، قهوههاي بزرگ، لبهزن كه صورتش شبيه كفتار و مرغ، و پستان
گويد، دروغ مي ...گويدخودش مي -ست و شوهرش، پوست روشنش مشكوك، كه پورن استار بوده و كجايي

ن مريض شده، يك ماه شوهرش نبوده، كارگزارش بوده، و او را برده امريكا و آنجا توي چند فيلم بوده و چو
   -مريض بوده، برش گرداندند و بعد آمده اينجا، 

  و برايش غذا درست كردم   گفته بودم بيايد 
كرد، پاهاش از زير ميز و دستش آن الي كشيدم، زيرزيركي نگاهم ميو وقتي چاقو را به گوشت    

سوخت، سوخته بود پياز و بوش، تابه، كه داشت ميهمان را با هم خورديم، توي ماهي     عق زدم؛  پاش، 
عق زدم. ولي   كرد، الي پاش، خواستم، نبود، نشسته بود ولي، نگاهم ميسرم را به پستانش چسباندم، نمي

لندش كردم، روي بازوم كه نقشه كشيد، ب   كرد؛    تش را دراز كرد دستم بگيرد، گرفت؛ بازي كند، وقتي دس
و يا فكر كرد چه كار      ...قهقهه  افتاد،   و هلش دادم،  انداختن از پنجره بيرون كندن بلوزش را
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، گفتم، صورتم را كشيد، كشيدم، دستش، انگشتش، بازوش، ؟خيره توي دهانم، توي دهانم چه بودكنم و يا خيرهمي
  ام، زير بغلم. لبم، سينه

  نشستم روي مبل و پيپ روشن، 
  گفتم با خودش بازي، باز كرد، خنديد، عرق، ترسيده. 

  به هم ريخت،     لم ام...دحوصله
  ش توي حمام، توي وان.گفتم خودش را ببرد بشويد، نرفت، انداختم

  

  نقاشي.
   –اش بوم. پهلوي برشته -    سودابه 

  اي زخمي، زن را، در رنگهاي آويزان، به طنابها، در گوشه  نشانم داد    خوابم را
    افتاده، 

  ي ديگرش بود در آستانه، و مردي كه نيمه
  هاي خون. در پريدن افتادن، و زن و پنجره. و لخته  كالغ، 
  هاي افقي روي زمين، زير پاي سرباز، سربازي ديگر پستاني آبيِ معلق در آسمان با منارهقطعه

  نيمي پرنده شد.
  

داشتم،  كشيد، دوستسته بود نسوزد، دستش را بر ميشست، چشمش را برفتم توي حمام ايستاده، خودش را مي
  هاي بزرگش، گلهاي سوخته، نوكش. پوستش، و سينه

  ، ؟پرسيدم بچه داشت
  داشت. سه ساله. 

  برو.   خواستم. گفتم. اسمش را پرسيدم، عكسش را داد. نمي
  بيرون كه آمد. لباسم را دادم بپوشد از خانه بيرونش، از پنجره، پرتش. 

يگرش، دست من بود، پشتش، روي كمرش، پايين، پايين، پشت زانو. پشيمان شدم، خواستم بروم، آن دست د
  اندازم، گفتم بردارد بكشدهاي گوشت را جلويش ميپريدم، دنبالش، دوباره كه بيايد، تكه

  به گلهاي سوخته، شكمش و بعد توي خودش      
  فرو كند 
  گذارم آن جا و دندان را در گوشت و لب آويزان، زبانه. لب را مي

  همان گوشت را خورديم. كباب كردم. اسم كودك را دوباره پرسيدم، دهانم پر. ديگر...،
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  خواست تو باشد. گفتم.عكس تو را نشانش دادم و دلم مي
  

  تو.
هاي لرزان، سوزان. و بوها... پرسيدم چرخيد، رنگهاي لرزان، لختهرفت، ميي بزرگ، توي هم مينقاشي سه لته
  ها، محوها، صورت. ها، قطعبوها. و نقطه

ن خواستي تماشام توي خواب صورتم آخوابيدم ميگشتم ميكشيدي برميرفتم ميگفتم ميشدم نميبيدار مي
خواستم صدا نداشتم جاهايي كه بود رفت توي رگم و تن و حرفهايي كه ميكه مي چيزي كه ديدن توي حالتي

دادي و آن مرد، مسجد سوخته، بازار، شدم نشانم ميهرچه بود توي صورتم و توي پوستم لرز سرد نبود بلند مي
  ها، نور، قطار، همهكليسا، كالغ، ستون

  ها.پوستم، ماهي
  رفتم. مي   ؟شودمگر مي  از كجا ديدن و چطور.   نقاشي بزرگ، ديوار بزرگ. سودابه. 

  	كجا بودي؟ 
  

  پس دنبالش دويدم.
  

كرد، صورتم را كج كردم. دست به صورتم زمين خوردم. ليز بود. بلند شدم. پيرمردي كه ايستاده بود نگاهم مي
  شد.كشيدم. خيلي طول كشيد، لبخندش را از روي پوستم كندن، نمي

  برگشتم.
  حمام رفتم.

  موهاي زير بغلم را شانه كردم،
  موهاي تنم و موچين، موي درازي از توي دماغم، كه نچيدم، و روي لبم، نوكش را ليسيدن. 

   توي وان، خوابم نبرد.
  ام، خون شد، روي آن خط، كه روي صورتم هميشه، بوده، هست. با ليف كنده نشد، چسبيده بود به گونه

  ولي اعتنا نكردم.
  برنگشتم خانه.

بلند شدم، خودم را تكاندم، از برف و گل، فكر كردم پيرمرد را نديدم، دوباره نگاه كردم نديدم و دويدم. تا ايستگاه 
روم. منتظر دانم منتظر بمانم، برسم او رفته، نميراهي نبود اما ليز بود. دوست ندارم دير برسم، بيفتم. وقتي دير مي
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ترسم، شوم، مياز پليس و از مردم و از هركس، پنهان مي  . پليس رد شد، توي راهرو   آيد.مي  ماندم. 
زنگ بزنم. برنداشت. گوشي را    ..دو دقيقه.  آيد، يا رفته؟ پشت ستون، اينجا مرا نبيند، بيايد وقتي، مي

ن اينجا م ي آمده. دير شده. نوشتم:توي جيبم، مشت، خودم را، شاشم گرفته. توي تونل نگاه كردم، بو كشيدم، كِ
ت. پا به پا بودم. پيغام نرف  ام، چون شلوغ است و زبان بلد نيستم. كجايي؟ ر ستون اول، پشت ستون ايستادهكنا

  بشاشم. نرفتم. وقتي تندتند رفتم از در اشتباه بيرون.  بروم توي تونل.
  نوشت بيرون مانده. قرار بود بيايي بيرون. 

   از كدام خروجي؟
دور زدم. دستم يخ زده   پيدا نكردم.   اسم خيابان را گفت.   كرد. چهار تا خروجي. فكرم كار نمي

   ؟كجايي ايستادم و به ديواري نشانه گرفتم: نوشتم:اي گوشه  بود. 
بعد انگشت بيرون آورد طرفي نشان داد  ،دانست سر تكان دادنمي   .از سري كه بيرون بود پرسيدم خيابان را

برگشته بودم توي ايستگاه. دوباره مردم را تماشا   رفتم.    ...ديدم، نفهميدم چه گفتبرف و باد بود و نمي
خواهم، روم حمام، نميخانه مي د، گفتم بچرخم توي شهر. كجا بروم...دير رسيدم. قطار آم البد رفته بود،كردم. مي

تر، مچم و خواستم بروم. بروم خانه خودم را بشويم، توي وان خوابيدم. به بازوم، پايينسرد بود. تاريك بود. نمي
م، كه نكَاش را بِشود. دوباره دستم كشيدم تا خندهكشم، چندشم نميكف دستم، پهلوم، توي آب كه دست مي

نرفتم. سرباز را ديدم،   فكر رفتن توي آب، كندن بود.  تويِ  نرفتم.   مانده بود و نشد. خون شد. 
ام را بريد و او آن ساعتم را نگاه كردم، چشم  اش. تنهي نيمي سياه داشت، كه قوارهمردي مو نداشت، و پرنده

  كاله، نيمي پرنده، سياه، از خط مقابل آمده. شلوار پلنگي خاكي، يونيفرم، بي طرف شيشه بود:
آن پرنده  دوباره آمدم. آمد، براي آن مرد و آن پرنده،جا، ديگر قرار نبود بيايد، او نميآمدم. هماندوباره فردا 

  اه كرد، برگشت و صورتم را نگ
فتم هم رفتم خانه، رخوابيدم، نميشاشيدم و ميماندم توي تونل ميشد شب ميگشتم، آنجا اگر ميبرميباز بايد 

  نرفتم وان، رفتم خودم را نشستم، 
  مانم،منتظر مي فكر كردم:    روم، دوباره مي  فردا   به آن چشم، 

  

  		فردا. 
  
  –نوشت پي
قيقه ديدم... چند دتپيد ، ولي ترسي نداشتم، چشمهايم باز بود، ولي كسي را نميقلبم به شدت مي ...

  / بوف كور، هدايت	گذشت يك فكر ناخوش برايم آمد با خودم گفت شايد اوست! 
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و آنچه نتيجه شد ظهور كسي بود در [
ان اسمش را گذاشتم درونم، كه ناگه
  / فرناندو پسوآ آلبرتو كايرو.]
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  گوشتوَ 
  

  .5تلسما: دوم رسمِ

  :مي	به[
  بدان!      

  ]و من كروي هستم.    هاي كهن سياه است آيين
  
  

  دانست.مي مصطفا  مرده بودم نگاه كردم. اگر مصطفا بود، وقتي فكر كردم 
  

  سبز خيلي چرك.توي حوض، سبز، نوزاد جانور زير سبز،     باغ، تندر، باران.     پنجره را، بستن، 
  ايوان.    پنجره را، بستن، 

  	هرچه ديدم.   دور و برم،   خالي،   يادم، 
  ست، نه يك درخت.درختي و حوضي  باغ، 

                                                            

ست كه ام كه در فرانسه و انگليسي چيزيجعل كرده		”Talisman“		است كه همان نيست. من آن را از "تعويذ"تلسما در فارسي نيست، آنچه هست از عربي  ٥ 
ال اي، گردنبندي و امثراند گاهي سنگي (جواهري)، گاهي حلقهجادويي) دارد، شاهدِ آوردنِ خوبي (شانس) است و شيطان را مي -بعدتر –قدر مقدس (فرابشري و 

ها يا دعاهايي. طلسم نيست، مشابهت دارد از جهت عكس. خود طلسم معرب است سماي از اهايي بر آن حكاكي شده باشد يا نوشتهآن، مرصع كه ممكن است نشان
و  –هم از همين مصدر برآمده. 		tele		كند، تمام كردن فرآيندي و كامل كردن و ازين دست؛ پيشوندكه تمام كردن افاده مي		”teleo“		ياي يوناني به ريشهاز واژه

  	. "افالطون"كه معربش  "افالتون"دار، چون ن با ط دستهنوشت نه الزام "تلسم"بشود در فارسي آن را 
ابر بسته تا بخار دهانش به جسم مقدس نرسد در برگذاشته به دهان (چون روبند و ماسك) مياي كه موبد بر چهره مياي پنبهدر فارسي پنام داريم از پهلوي، پارچه

زخم نگه دارد مثل فيروزه. تلسما اما اعم از تعويذ است و نيروي فرابشري ن تعويذ است و تعويذ از چشمآمده كه هما "چشم پنام"آذر به هنگام سرود و نيايش. از آن 
نزديكي   ”amulet“اي كه بر آن سنگ حك شده! و با كه اصل كار آن راندن شياطين است به توان آن اسامي "شرف شمس"كند، مثل انگشتر پاسبان حامل آن مي

 .معنا دارد
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  چشم نداشتم.

  فسفري لزج. اي خالي. اطراف لبهاي جسد:دايره اطراف جسد، ستونها باال نور و
  

  وقتي برخاستم،
  گردم اينجا اوست. برنمي :گفتم  رفتم   سنگ را زير سرم برداشتم توي جيبم 

  خواستم به ياد آورم سرم دردست.   فهمم كجاست. برخاستم نگاه كردم نمي
هاي بلند، ست، گرد و تنگ با پلهدري چوبي  باال،     روم، مي     راهرويي گردست وقتي برخاستم.

  	بلند، عرض كوچك.
  

  ديدي.نمي
  سودابه
  گفت.

  
  نقاشي.

  زير سبز.باغ توي حوض، نوزادهاي جانور 
  سه لته.   ي ديگر. آن طرف، لته

  باران يكي تندر. 
  پنجره يكي ايوان. 

  چشم نداشتم. 
هاي گرد، توي دستهاش، باالي ستون، باالي باال، سنگ سياه، دستهاش از دهان جسد، زني فسفري، توي ستون، پله

  ي سنگ به آبي.هبه
فكر  -سودابه گفت بلند شدي   سيدم. پر    هرچه نگاه كردم جز سنگ كه يادم آمد، يادم نيامد. 

   ،چشم نداشتي - كردمبه چيزي نگاه مي ،نشده بودي سر باال گرفتي -ام كرده بود بيدار شده
  گردي. گفتي اينجا اوست برنمي  م لب بوسيدي  بيدار نبودي     نشنيدي   صدايت كردم 
  را بكشد،  »او«خواست مي  قلمو توي دستش خشك شد.   ترسيد سودابه. 

  ترسيد.    و زن را؛  و سنگ را   او را 
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  فهميدم خواب بودي بلند نشده بودي نبوسيده بودي.    ،دوباره سر گذاشتي  گفت 
  خواستم.قرار نبود بوسيدن. نبوسيده بودم. نمي

  
  سودابه. 

آن روز از قطار آمدم پايين كه او را ديدم با من آمد پايين، بوم دستش بود عجب بود موهاش، سينه نداشت، سياه 
ندم ي آويزان بود، چشمش. بار چاش، سنجاقكي سياه كوچك، چسبيده به حلقهبود چشمش، سنجاقكي به شقيقه

خواستم آن كردم ميگر، چه بگويم فكر ميبود، چند بار ديده بودمش آدمي نبودم چيزي بگويم دنبالش رفتم دي
رفت توي ساختماني بزرگ بود كه قبلن نرفته بودم     اش چشمش، رفتم سنجاقك را دست بكشم شقيقه

راهروي خيلي طوالني داشت با درها، درهاي چوبي هركدام يك رنگي، زنگي كنارش، اسمي. ولي بويي كه 
 تم.بودم، بعدن شناختم به خودش گف بويي كه نشناخته -دن به خودش گفتم بع -داشت، بويي داشت مرا برد، 

شت، برگنجاقك را، بوش خورد توي صورتم. دري كه تويش گم شد درز باز داشت، با نك پا بازترش، ديدم س
هاي چوبي دو تا، آشغال و صندلي تو رفتم:  . ديد، انگار من بودم را نميدانست من بودم، هيچ نگفتكه مي
نگفت بنشين.   نگفت بيا.    و تلنبار بوم، كاغذ، با آنكه بوي تند تينر بود، تخت. ها و رنگ تيوپ

گردنش، رانهاش، بازوش، كونش، لبش كج    :كردمبرانداز مي  قدش را ديدم، پشتش را كرده بود، برگشت 
شتم را دراز گكرد، خنديد ولي، كوتاه بود، نشسته بودم. صورتش را آورد دستم را برده بودم صورتش را كج كرد ان

م را روش پس كشيد سودابه، قل [انگشت] كرده بودم، بو را آورد نزديك انگشتم لرزيده بودم تا خواستم بكشم
ت، شكسرنگ كشيد. صندلي چوبي انگار مي م خط كشيد. رنگ نداشت قلموش، بيآورد جاش روي پيشاني

  .افتاد آدم يا همان كه نشست افتادهشد خيلي نشست، ميرويش نمي
هميشه رفته بود، در قفل، كليد را برده بود.   وقتي بيدار شدم،   ديگر آنجا خوابيدم.   خوابم، گفتم مي
  دانم چه بود، سودابه، نبود،وقتي برگشت آن طور صدايش كردم، اسمش نبود، من صداش كردم، نميدوباره 

  شد.
كاري  .چرخيدمكرده بود. دور اتاق مي حبسم   رفته بود     شدم و بيدار مي  شد بكِ  ديگر قرار شد بخوابم 

زد و گاهي حرف نمي  با من   نشستم روي صندلي. كاري نداشت مي  ماندم بيايد منتظر مي .نداشتم
نشستم ماندم پشت در يا ميآمدم رفته بود مياگر مي   .گفت نرونمي  . وقتي بود، قفل نبود رفتم بيرونمي

  كشيدمي  خواب من بود،  توي اتاق  رفتم، ديگر بيرون، كجا مي  آمد. گاهي فردا مي ...تا بيايد
  هستم. و من، آن تو، مصطفا
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  نقاشي.

شود، مي ي جنيني داردتوده ي سرخ بود يا مچالهكه آدم اگر بتواند از توي كسش عكس بگيرد، بته جقه لت سوم:
 آبيِ  معلق در -ي استيك آماده تكهيا چشمي تركمن تويش را خالي كرده باشند خون كرده باشند و يا گوشت 

  	 	اي.، فيروزهزمينه
  
  
  .صطفام

  نفس     خونم،      پريدن،    پوستم،   رنگ،   مرا توي خواب،  كشيد ديدنِديگر او مي
  ي سيزدهم، روي ايوان، ايوان طبقه  بود،   ماه   باغ،   شب بود،  و سرآخر

  
  سودابه.

خواست بپرد، خواب بودم ديدم، بلند نشدم از لبه آويزان شد، دستش را آورد باال، ول كرد رفت روي صندلي. مي
  اش، سنجاقك را با چشمش، با پوستش، كنده بود ايستاد، سنجاقك را با ابروش، سنجاقك را با شقيقه

و  چشم و ابروگوشت: : جفت پاره: طفاهاي مصها، كاغذها، خواببومام بود رفته بود، با بيدار شدم روي سينه
  سنجاقك.     شقيقه: 

  			دانست منم، نگفت. الي در باز بود، با پا بازتر. تو رفتم، او كه مي
  

  ديگر فكر كردم مرده بودم وقت من بود: حافظه.
  

  خواستم برگردد، از خوابيدن ترسيدن، هرچه كاغذ و بوم برگرداندم، تماشا. در اتاق نشستم، مي
  
   نويسم:ميو 

  
  رود و سنگ را.جاست باال مياوست فسفري اطراف دهان جسد، همه
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و چون حجرالكلب در برج كبوتر افتد، 
  دهخداتحفةاالحباب، نقلِ / كبوتران همه گريزند.

  
  

  
  گوشت وَ 
  

   رسم سوم:
   .اول ظلمت بود            

  به مي: [
   ]6»م.و ماهي همان نون است: نون والقل«         

  
  

  به ديوار چسباندن، 
  اول قفس سينه.   اول شكم،   اول بازو،     اول كف دست،   اول ران، 

  اول صورت.
  

  ديگر توي چشمم نگاه كردم، آواز و رهايي، زار.     كم. خنك بودم، كم كم  آسمان افتاد. 
  
  

افتاده.  پاي آويزان بر ديوار نشسته برگشت، صدا كرد مرا نگاه كرد. من:به زن رفت. چشم نداشت زن،  مصطفا
 -مرد  –، برخاست مرِد زن را وقتي نگاه كرد مصطفاپوست زن تمنا. پهلوي من است كبود. نازك و بي مصطفا

                                                            
  .طبريتاريخ  ٦ 
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سوخت و توي مصطفا و توي زن. از ان در گلوم ميكم نور بود ترخ    نور چراغ.     فرياد زد و افتاد. 
  توي گوشم. ترسيدم وقتي رفت گفت تجاوز  مصطفا

زد پوستش را آن وقت شور جويدن التماس و چنگ مي نداشت و دست به تنش و به مصطفاافتاده مو  مردِ
  و قهقهه زد با لباس پاره جهيد با التماس مردش.  زن خنديد با ران سخت مصطفا  ايش... انگشته
  نده باشم. اش آواز خوامن هم رفته باشم توي دهان دادكردم جان دادن او: جان مي فكر

آمد به پايم آويخت رانهاي آن روز به او نگفتم، آن روز از او وحشت داشتم. توي گلويم تند تند ترخان. مردِ زن 
  مرد...  زن فرياد،   فرياد،  مصطفا    مصطفا را چنگ، 

  
  

  نقاشي. 
زد گوشش را گرفته، در ميان برج، كبوترها كه فرياد مي    صورت   ي برج باال، از سينه  مار 
  اند. رفته
  ي پايه سر كشيده توي خانه.  از كاشي  مار 

  ش.  خشت ديوار برج شكافته صورت، مار از اندام
  . مصطفا  صورت كَر،   برج مار، 

  
برج نشسته و توي  ترسيده بود؛   نداشت؛  شنيدم: ديدم... صداي مصطفا را ه را از دور ميكبوترخان

ان اي به اندام بارو، به جخيزند لرزهوقتي برمي -مصطفا  -شود كباره برخيزند، كر ميهراسان. كبوترها اگر ي
دانستم نمي ي مصطفا بود:وقت كودكيآن  رسيدم، هرچه. رفتم نميبراي نجاتش مي  ترسد. ، ميمصطفا

  در برج زندانش كردند چه كرده. 
شد، يشدم زودتر از آنكه آنها بپرند، كر نمبماند و يا اگر بيدار ميحبس آنجا  ترسيدم مصطفاي... مشدماگر بيدار مي

مرد دفن زير چلغوز. به كاهگل چنگم، انگشتهايم، نك به نك، ماند زير آوار نميريخت ديوار و سقف، نمينمي
هاي كوچك، چطور نه هيچ پر پنجرهاز آن  ، نيايد تو،شودخراش و خون. به او گفتم چطور هيچ پرنده ديگر نمي

  سياهي. 
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با اينكه برخاسته و برهنه و انگشتهام لكه لكه بود و ديده بودم بر بوم سودابه  و مصطفا شب ديگر اسير برج بود؛
خاستند و چرا به چشمهاي صورِت مار رسيد به شكاف، كبوترها يكباره بررفت باال و اگر مينقش ماري كه مي

  دستش را به صورت گرفته و ديگر، صدا نداشت.  كشيد نك ننواختند و مصطفامي سركه از سوراخ 
  
  

  تجاوز. 
رفت و   بلند شد    .بدريم  لباس زن را كه آنطور آتش چشمهاش،   برويم   گفت بلند شويم  مصطفا

و زن، با شوهرش. زني كه چشمش  ديگر همه رفته بودند و من مانده و مصطفابردريد.   لباس زن را كه آتش، 
حيوان پيش چشم مرد كه مست  رود به زن مار بود، صداي زنجير داشت، اگر اسمي داشت. باور نكردم مي

  آويخت و او را. ليسيد، بر پاهاي او ميخزيد ميخنديد، بر زمين ميمي
نوم، خواستم صدايشان را بشنمي  ديدم آمد از توي پنجره ديگر ميي بالكن نشستم باد ميبيرون روي لبه

اهد آوردم. اگر سودابه ببيند، چه خوسوخت به ياد ميام ميريختم، حنجرهدر گلو مي سيگار كشيدم و بطري ترخان
  هاي كونش. ، بر پهلوش، و شكمش، و پرهدهان زن آوازم ايستاده و مصطفا رسم كرد. كه در

  بشود و من چه خواهم به ياد آورم.  شود و مرد چطوربا خودم داشتم فكر كه زن چطور مي
  زن كه اصلن مقاومت نداشت. لبهاي 
  ي او. گفت زن خواسته و آن ترتيبي بود بر خاستهمي مصطفا

  رفت، دهان شيشه را به دهانش گذاشتم و سبز ترخان از گلوي زن مي
  خش. آوازم خش،  صداي مصطفا

و به تماشاي سبزي كه پايين   توي زنش  صطفاو آنچه از او به تماشاي م    ن هاي مرد روي زميپنجه
  ريخت. اگر مي  رفت و آواز من، مي
  

  نامه. 
  عزيزم

من آن مزه را و آن بو را، وقتي نبود  ام.رميده  شنيدم، صدايت را مي  شوي، خود ميتو كه در كمد از خود بي
رفتم وقتي رفته بودي توي ولي مي    خواستم گلويت را ببرم و خون را پرواز دهم. آنچه بود، نترسيدم مي

  از آن بويي كه مانده بود     آن كمد 
  از هوش.      -كشيدم نفس مي
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  ه سودابه بكشد كه آن برج را ديده:اينها توي خواب من پيدا نيست ك
  مار است.  يحبس مانده اند و مصطفاها گريختهكبوتر

  
  مصطفا.

اما آنچه من ديدم كه خودش را كشت با برق ولي صورتش از صورت افتاد و پوستش از پوست افتاد و كج شد 
كرد صورت را ديده باشي خودش را اي كه مجعد ميو او ديگر نبود، چشمهايش و ابروهايش را انگار توي آينه

شيد كديد و ميهمان بود كه پيشتر مي ديدديد، آنچه ميديد آن را نميولي سودابه كه مي    مرد؛ ديد، نميمي
ريخت و رنگ آبي و بعد دست به پوست عرق زده تا بيدار شود و او همچنان توي بوم رنگِ خاكستري مي

  ي اوست شكافته. هايي گريخته از آن شكاف، برج سينهريخت و در بوم ديگر پرندهريخت و رنگ مار ميمي
  

  تجاوز.
به مرد نگاه و به چشمهاي من كه چشمهايش را رفته بودم  حال رفت و مصطفا آتش و زن كه ازاي و در گوشه

خورد كه بر زانوهاش براي سجده بود و هم زمين را زبان به زانوي مرد تا كمر، و از كمر تا پشت گردنش ليز مي
  زبان... 

  و ترخان.     حيوان اينجاست   كند ديگر چه فرق مي
ترخان ريختم كه بعد توي دهانش آواز.   لب گشود   كشيدم  سرش را باال  موهاي مرد را گرفتم 

  آوازم نيامده بود هرچه زن با لبهاش كه هيچ مقاومت نداشت. 
    خشي آمده بود كه آواز نبود 

  آمد. جز با آواز من نمي مصطفاو 
  

  حوصله.
به هرچه در اتاق بود لگد زده بودم و افتاده روي زمين پهن و كج   آن روز كه آمد غذا آورده بود سودابه. 

اي. گفت گرسنهاو مي  آمد. آمد و صدا ميگفتم صدايي مي  صورتم بود چشمهايم ريخته پايين. 
   نوشتن.ماند از روي كشيدن او خواهم كه آنچه يادم نميگفتم ديگر كاغذ و قلم مي

   : نامه. نوشتم
آورم. و آتش كشد من نيستم كه به ياد نميو خط زدم. ولي آنكه مي  شوم؛ و آواره ميشكند او خوابم را مي

رفت پشت     گيرد توي خواب و كاغذ نداشتم، سودابه گفته بود هيچي و غذا را انداخت كنارم مي
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ترسيدم ولي  ..ام.ام؛ گرسنهديدم راست گفته گرسنه  خواستم التماس كنم مي  ديدم، اش را ميبومش فقط سايه
م و خوب بو كردم و فكر كرد  خوب به غذا نگاه كردم و از كاغذش در آوردم   توي غذا خواب باشد، 

  در نگاه آمدُو پلكم افتاد:  ، فايده نكرد خواب در بو باشد، دماغم را كيپ گرفتم
  تجاوز.
  سوار مرد، همانطور كه پيشتر براي زن خوانده بود.  مصطفا

ي ترخان را سفت بودم كه انگار گلوي مرد و يچ خون، نه در تنم. گلوي شيشهديگر هيچ حس، و فكر كردم ه
را به او   شد گفت شيشه تر خنديد و صداهاش عجيب مصطفا    كه دهان نبود، مرد نبود...  دهانش

  خورد، دادم و ديگر ترخان توي شيشه، سبزِ سبز نبود با آواز من كه توش غوطه مي
گذشت اگر آنجا ولي مي  درد داشت  بستم صداي مصطفاچشمهايم را مي يخواستم بنشينم و وقتفقط مي

آرام ديگر نگذشت و آرام  ولي ماندم و تحمل كردم،   كردم و تحمل مي  ماندم مي
  اش كه او هم درد داشت بود و سينه آنچه مانده بود لبهاي مصطفا  فهميدم، نمي

  شد كرد و صدايش بلندتر ميكرد، نميبست صداي من بود و تحمل ميو اگر چشمهايش را مي
  گفت:مدام مي     ...شدمن اگر آواز خوانده بودم حبس نمي

  
   .شد و ميگذشتخواندم رام ميمن اگر آواز مي

  
خواند به برجي كه گفت و مي بر آن راه افتاديم. مصطفا  وي آب، گاه دريا بود و ابر بود و حجمي رآن

  شد و آن صدا، هزار پرنده، يكباره كه برخيزد. رفتم، پرواز مياش ميچكادش پيدا. من اگر يكباره به سينه
شد، نوشتم. كاغذ و قلم نداد. دلم اش مينوشتم ادامهتوانست كشيده باشد كه آنچه ميو سودابه همه را نمي

  وي ديوار بردارم بنويسم، خواست انگشت به رنگهاش بزنم رمي
  تنم فلج بود.  نيمِ
  شنيد. ها پريده بودند، ديگر نميكشيد و پرندهكه كشيده بود جيغ مي ديد و صورت مصطفاصورتم را نمي او

بود و چشمهايش كج شده و ريخته و تنش نيمي جان نداشت و ديگر باال  خواستم آواز بخوانم دهان مصطفا
  آن آواز.     آن آواز،  آمد و لبهاش نيمي ونمي
  خواستم بنشينم و سبك بودم. مي

  داد. افتاد، اگر قلم مينوشتم از اضطراب ميداد، و من بر پشت او مياگر قلم مي
  خزيد. ديگر آنجا زن از جان رفته و خون بود. ديگر آنجا مرد به سوي زن مي
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  . خواستمي و چشمهاي من، دهان مصطفا بود و آواز من دهان مصطفا
  زاريد و آواز شد.  آمد و دست او را زار زدم، مصطفا  در آن اوج اگر كبوتر بود روي بالكن، فرار هزار پرنده. 

  
  اما گفتم:

  چطور آواز را بكشي، چه ديدي؟ 
  

  ام. اگر چشم باز كنم غذا را انداخته كنارم رفته، از كاغذش در بياورم و قلمو را. رنگم سفيد شده. گرسنه
  

  آتش. 
به سوي     از آب كفي برداشت و گشود و ابر شد؛  و مصطفا  رفتم؛ م معلق روي آب ميحج و در

رفتم و اگر آواز نبودم و اش نميرسيدم اگر به سينهرفتم نميو من هرچه مي  برج آنگاه او را در برج زنداني 
خلسه بود، فلج بود و گريه از   باقي   پريد و پرنده در چشمم. كردم و پرنده نميفرو نمي اگر سر از حفره

  چشمي كه هنوز جان داشت. 
  برج شكافت،   كبوترها پرواز شد،   كر شد،  مصطفا  آواز كه آمد، 
  نوشتم. و بر پشت او مي  شدم اگر مار مي

  
   آنگاه برخاستم و سودابه گفت...

  اول پيشاني.   اول بازو،     اول كف دست،   اول پاهايم، 
  به ديوار. 

  برهنه بودم. 
  اول قفس سينه. 

  چسباندن. 
  اول

  صورتم. 
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« …nous sommes comme dans 
un poste, d’où l’on n’a pas le droit 
de s’échapper ni de s’enfuir… » 
 
Phédon (٦٢b) ; Platon   
 
 
 
[…we men are in a kind of prison and must not set ourselves free or run away…] 
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  گوشت وَ 
  

  تلسما.   چارم: رسمِ
  زمين بر پشت ماهي [

   و ماهي در آب است]
    

  
  

  بازي.
  

  دنبال سرباز افتادم. 
طور آمدند و رفتند، همانآمدند، ميمردم بودند، مي    كسي نگاه نكرد.     پيدا شد. پرِ سياه بازوش. 

رفتند. يا نديدند. من ديدم آن لحظه نفهميدم چون افتادم و بلند شدم و دنبالش با فاصله، نبيندم، دستم را گرفتم 
  شال گردن.  ي قطار صورتم را پنهان كردم به ميله

بود. با  ايديدم، نقرهكشيد، ميپرنده ميسوخت و چشم مي دستم مشعل كه ببينم:رفتم.     رفت توي تونل. 
  هراس كردم.   اي. آوازي، نقره

  
رد، آن هاش سر، گپنج ستون و منبر بود هشت پله، چوبي. جاي نشستن آن باال خالي و بر دسته  به هوش آمدم 
ديدم. خورد، نميهاي چرخيده اطراف گنبد، چشمم را ميجا توي نوري از پنجرههمه  فرش   صورت پرنده. 

  يا هيچكس نبود. نه صدايي بود، يك نور موذي. 
  سوخت، از پشتم، زيرم فرش نبود. خورد پاهام و دستم، پشتم مينمي  يادم نيامد. خواستم تكان، 

ليسيدم و زبان دور لبهام، خنك بود   ، تشنه بودم  چسبيده،   ام سنگ بود گونه  به هوش آمدم، 
سرم را چرخاندم   ام روي سنگ، نور چشمم را خورد گونه :وقتي ديدم  ديدم. ولي نمي  سنگ. 
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هايي آمد توي وحشتي كه پشت اينطور كه بستم سايه    دوباره باز كردم     سوخت   بستم   
توي شالم بويم بود وقتي   اي، رفتن و قطار و شال. ي مردي و پرندهيادم بيايد سايه  پلكم گير افتاده بود 

ترسم يادم آمد مي  رفت تو، خواستم خودم را بخورم، نفسم ميكشيدم، بو را دوست داشتم مينفس مي
نداشت  هيچ مو نداشت توي صورتش و نه توي سرش و كاله  كنم، روم نگاهش ميخواهم ببيندم دنبالش مينمي

اول فكر كردم ازين آدمهاست چاقو دارند و اسلحه دارند و مو ندارند و چشم دارند، ترسيده    ...پيدا بود
 م-كشيدم تواي زخم شده. خودم را ميشان او، و روي پوست خنجري يا نشانهام او را، همهبارها ديده  بودم 

  رفت قطار. خوردم، سرم گيج ميمي  كردم بو مي    با نفس 
  سياهي كه نوِر بيرونِ پلك بود، توي صورت بود، باز كردم، به زحمت.   سايه سياه شد،   يگر نديدم، د

  خورد، ن  نه دستم    نه پايم    ام را برگرداندم، خواستم تكان بخورم گونه
چپ را ديدم ستونِ نزديك، شايد دو متر و آن طرف راست ستون، پايين پايم يكي و يكي باالتر از سرم آنقدر كه 

تم آنجا شناخشناختم فكر كردم از قبل ميتوانست بچرخد ديدن و بعدن يكي ديگر را و منبر. چون آنجا را ميمي
   	سوخت.زبانم مي  ي سنگ خنك بود، ام بوي آشنايي و مزهبوده

  
  حوصله. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورت جادو. 
  سياهي.   بيدار كه شدم از انگشت مكيدن، مزه پوست و آن چيزها.   زير ناخنم پوستِ كنده.   زخم. 

و از  بست. لخت بودم -خاريد. نبايد بخاري. گفت مي - از كي بود؟ وقتي خواب بودم نبود! -سودابه دستم را 
  هاي سياهي. و لكه  خواستم، چشمم را، بستن، نديدن. ميهاي كنده، زردي و نارنجي. جاي پوست
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  ام، رنگهاي زخم. و بوم. تنم، سينه   ت رنگهاش:پاشيد. پالِداشت، بر بوم ميرنگ از روي زخم برمي  زانو زد. 
  دور اتاق چيده بود صورت ُو در پاي بومي وسط اتاق افتاده، من. 

   توي بوم تنها يك صورت:
  آن پرنده.   نور و آن مرد،   اسب،   مار،   هاي ماهي، صورت  مجموع همهِ صورتهاي ديوار، 

خاراند، دوست كاشت؛ لذيذ مويي كه دور سوراخ را ميكرد، روي بوم ميكرد، بلند ميقلمو را توي زخم فرو مي
  و زخم را مشت كند.   ديدم دستش را هرگز. نمي  كرد. داشتم اگر انگشتش را فرو مي

  دوباره از حال رفتم. 
  

  و او حريص خواب من بود. 
  

  نقاشي. 
   كشيدن چه: دانست وقت گفت. و نميكشيد بعد از توي من بود مي

اول پرنده شد و از توي پرنده بيرون آمدند، هر يك صورتي 
  	 	شد.قاب مي    هاي حيوان و مرد، و صورت

  
رفت، گذاشت ميبست و در اتاق ميدستم را مي   ني بودمان من بود. با اينكه زنداو او مهربان بود. نگهب

  گفت.مي    گرسنه. 
  آمد به قلمو. زخمي پس سر، باالي گردن، سوراخي. كه رنگش نمي   و گفت ببين:

  انگشت فرو كرد سنگ را بيرون كشيد.       
  سنگ بالشم بود.    گفت ببين:

  شناختم، مسجدي. يخ بود وقتي چشم باز كرده بودم توي آنجا و دور و برم را باز مي
رفت، زيرين منبر، به اتاقكي مي كوچكِ مو كه از درِ بي مردِ شمع صورتِ پيشِ شمع آورد سودابه و توي سنگِ

  گفت آينده.     . حافظه  ام بود، حافظه 		پرنده دنبالش.
  

  مصطفا.
حياط كوچك شد، آن وسط حوض. دورتادور گلهاي صورتي و سفيد باال رفته، از   از در كوچك رفتم 

رفت و اطراف، دور حوض، چند كودك جمع به خنده ديوار، ديوار خيلي بلند و نور حيران توي حوض فرو مي
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گوش ر حوض كه بلند و چهازدند، دورش را گرفته و او، نشسته بود، كاغذ زير دستش، بر لبهتوي سر آن يكي مي
  كشيد و صورتش پيدا نبود، پرنده را. بود، قلم، دستش، مي

  
دم توانستم، صورت خوتوانم كشيدن نقش. نميگفتند نميآن ترس دوباره آمد، عرق سرد كرده بودم، آنها كه مي

  شكست، كج و موج. خواستم. صورتم توي آب، ميتوانم. ميدانستم نميتوي آب حوض، صورت كودك. مي
م و آرام كف دستش. نواخت. بيرون كشيد انگشت به پيشانيم ميقلمو توي زخمي  خيس از جا پريدم، 

  آمد. يادم نمي  نرم شدم.   گذاشت. 
  گفتم. 

  خنديد.   خنديد، اش اگر ميسودابه. چشم
  صورت روي بوم، كودك. توي آب.    احساسي كه داشتم همان بود:  و ديگر جان نداشتم. 

  
  حوصله.

گاهي چشم گشودن و او بود،   هاي...، روي هم. هايم، خارشگذشت من با زخمطور ميانگار روزها همان
  رفتم. و باز از حال مي    ديدم، گاهي؛ مي

   كردم، تا..، شايد...آمد، نگاه ميييادم نم  هرچه ديده بودم، روي بوم، آويزان، دور تا دور، كشيده بود. 
  

  نقاشي. 
  بال ديگر.   اول منقاري.  بالي بيرون جهيد:     فت بپر!كودك پرنده را گ

  پرواز شد. به نور رفت.
   كاغذ توي دست كودك، سفيد شد:

گفت نخواهم توانست، به آنكه توي سرم زد، به به آن كه مي  خنديد، رفتم، به آن پسري كه ميو وقتي باال مي
سوار، از دنبال من.  و آرام نگاهم كرده بود:نگفته بود يكي اسب شد، آنكه هيچ   گفتم.   شان، هايحيوان

ش... و آنكه گفت نخواهم توانست، مارَزد و آن كه مياو را خورد كه توي سرم مي   و يكي ماهي:  
  خنديد... مي

  اش، سياه. خنديد با چه پرنده، روي شانهچشم باز كردم، صورت من بود، مو نداشت، مي

  
  خواند. و سودابه، با زخمهاي من، آواز مي
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[FAUT‐IL BRÛLER KAFKA?٧] 
 

/ Georges Bataille 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                            
  نوشته باتاي.  )mal la littérature et le( "ادبيات و شر"ست در كتاب ايعنوان مقاله – "بايست كافكا را سوزاند؟"  ٧
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  خاكستر    
  ]قرباني : جشن[ 
  
  

  . كشيدش مي، آستين به پيشانيدادكند. هر چند دقيقه، خسته، به بيل تكيه ميپدر گودال مي
ديدم ن رفت،ن ، پيشبازو به در داد ،پياده شدكرد به چقدر عمق، توي نور كم چراغ ماشين، كه كنده. مادرم نگاه مي

خواستم بروم. به زور برده نمي   .كندكمك پدر كه ميخواست بروم مي نشدم، او منگريه داشت، نداشت. 
زير برف نبود.  سرد بود. كسي نبود.  . رفتيم  ن بود. ديگر مال ما نبود، كليد اما هما يمباغ را فروخته بود بودندم.

نبود؛ بالوني كه    بست مصطفان ميهمان طناب كه بالون را به آ طناب وصل بود به درخت، درخت گردو؛
 ها را، مثل لحاف چل تكه. بهش خنديدمدوخت تكهميطناب كلفت نايلوني نارنجي نبود؛ با پارچه...  -ساخت مي

شد. خودش شد. با پارچه نميباد نمي  رفت. در مي  رود. در مي شود، هوا ازشگفتم اينطور نمي
 شد،يكار ديگري كه نم رفت يككرد ميول مي شود بعدببيند نمي و و باد كند خواست بدوزددانست. دلش ميمي

كمكش  اگر برود هرجا. .سوارش شود برود  اينطور بود. هميشه. دست خودش نبود.   . كردول مي دوباره
ته بودم يك چيزي قبلش زنگ زده بودم به يكي گفنه نداشت.   فايده نداشت.  ،كردمبرد. نميمي كردم مرا هممي

 د مصطفا را آورد،بو شد. هرچهجلوي مادرم نمينه. كشيدني نه. خوردني. قرصي چيزي.  . حش نه. علفبياورد
. اندجسد را سوزانده .نش كندخواست دفمي براي خاطر مادرت. مادرپدر گفت آورد. توي گودال  ،زنده آورد

ي قايق ت.خواسرش دارند ببرند ايران نميب .پولش را داده بود ،بود بسوزانند. وصيت نوشته بود خودش خواسته
آب هر جا. رودخانه. آب. . وايكينگي توي شمال ، مثلوش، آتش، رهاي آبرا بگذارند ت خواست، جسدچوبي مي

  . ، بادبرده بودند اقيانوس خاكستر را شد، توي كوره انداخته بودند،اين نمي   ببرد. دريا. اقيانوس.
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ول شود، طايستد كنار جسد تماشا كه بعد چه ميجا ميميرد جانش همانخيلي زجر كشيده، آدم مي :گفتمادر مي
 ايد دفنش كرد.آرام ندارد، ب ،چون سوخته...   گفت.دانم اين را از كجا مينمي   ..كشد تنش را ول كند برود.مي

   مادر گفت.
  . چيزهايي كه توي خاك بپوسد، چيزهايي كه دوست داشت، الي كفن. بالون چل تكه. لباس

يست. . فكر كردم ولي جسد كه ني ما و خودشتماشا توي نور تند ماشين؛ ردم، ايستاده بود مصطفا كنار پدرنگاه ك
  گذاشتند. شد. نميتوي قبرستان نمي

  رفتيم دهات. مگر مي
  يك جايي كه دوست داشت. 

  كجا دوست داشت؟ 
  شان را روي هم گذاشتند. فكر

  چيزي نگفتم. 
  حياط خانه. 

  گودال بكند.  رفت توي حياطداشت مي    توي حياط خانه.  كرده بودندفكر 
  گفتم نه. 

  اغ. برويم باغ. زير گردو. ب  گفتم 
ش، چگيتوش نقاشي ب پوشه ش،هاي بچگينقاشي ، برداشتم. لباس بود.، هنوزهاي بالون توي انبارگشتم تكه

   برداشتم. ، زرد.هواپيما، دريا
صدا . بيشوددادم. گفتم بخورد بهتر مي ،. برگشت نشست توي ماشين. آرام بگيردهابه مادرم هم دادم. از آن قرص

  گرفت خورد. 
  باغ خاموش و درخت و زوزه. 

  . اشچندين سال بود نبود، نديده بوديم مريض نبود.
  ته خارج. رف انددرس بخو گفتند ، به همه. گذاشته بودندش آسايشگاهقبلن .پژمرده بود. هميشه همانپدر گفت 
ماند هركس منتظر مي ،دكنميبازي بازي  ،خوردخورد. كسي نفهميد. من فهميدم نميخورد. هيچي نميغذا نمي

  به من گفت.  ..خواست از گرسنگي بميرد.مي  . رفته دور  ريزد دور. كه خورد رفت، مي
  دانست. مادر نمي

    كند. دويد و جان مياطراف گودال مي مرغ سركنده    . را برايم گفت بعد كابوس
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رفت پايين، . پدر كه ميپاشيدن خونش روي پدرم، صورتش،  م. پرسخواستم بمي  ديد؟ هم مي مادر
  پايين. 

زدم. فرياد مي  شفا. مرا از خودم...  ..از خودم شفا.   او نبود.   ...من بودم فرستادند آسايشگاه؛
، دراز كشيدم روي مادرم كنار رفتم روي صندلي جلو    آمد. آمد مالقات. هميشه او مييادم آمد. او مي

الون. ش. از برسهااز تبي صدا گريه كردم. ريخت روي لبهام اشكش، ام. سرم را گذاشتم انگشتهاش الي موه پاش
 ؟،دودمي ديدشد. او هم مرغ سركنده را ميآمد. پدر محو ميشد از توي گودال بيرون ميمن و او ديديم باد مي

  مصطفا را؟ مادرم،
توي حوض مكعب افتاد . حوض لجن گرفته، توش نوزاد جانور سبز. ميتوي خواب حوض. مرغ دور حوض

  . گودال. پدر كو؟.. مرغبلند
از  گرفت،بي صداش حجم ميام. برق داشت انگشتش. . دستش روي صورتم. گونهروي پاش سرم را گذاشتم

  قهقهه زد. گفت، ديد. ديد. برويم بالون سواري، آمد، ميدور مي
  بلندم كرد. پياده شديم. 

    توي حوض. و شيرجهدويد   . اشو كندن لباسه  دويد   ويد و رقص. دويد. دويد. د
   د.دويمرغ مي    دويد. مادر مي

  بالون... 
  
  

   ..پدر مرد.
  مادر تنها شديم.  من و :نوشتم براي مصطفا

  خودش را كشته.  بعدن گفتند  هرگز جواب نيامد. 
  ، گفتند. وصيت كرده بود بسوزانند اش رامكزيك، تهران. جنازه رفتم سفارت

  كنند.  مانپيداخيلي طول كشيده بود 
  تي چيزي؟ يادداش

  نه. نبود. هيچي. 
  گواهي بدهند مرده.  كردمي را امضا ميبايد چيز. هرگز نبوده اصلن هيچوقت انگار

فتم تا باغ . نگفتم. رافيك. فكر كردم چطور به مادرم گفتنتر ،هاردن باال رفتم الي ماشينآمدم بيرون منگ توي جُ
ريه گنكردم. ترسيدم او هم برود.  خواستم،مي صورتم را نگاه كنم، توي آينه .روي نيمكت نشستم ،فردوس پياده
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نگاهم شد رد ميكرد هركس پاي چشمم سياه بود، ريخته بود از مژه. البد. يك طوري نگاهم مي رده بودم،نك
. بايد ودجايي كه بم ماشين را بردارم ديدم. وقتي ديدم، بلند شدم رفتم. رفتم خانه يادم رفت برونمي كرد. اولمي
گفتم نگفتم. اگر مي توي خيابان.  يك جايي گفتم ماشين را جا گذاشتم  نگاهم كرد.   گفتم مرده. مي
ش. نگفت كجا رفت. اسمش را برگشت با پسري عين پدرم، جواني  رفت.   تنها ماندم.   فت. رمي

  نگفت. گفت با هم، من و او و او، پدرم، برويم دفنش كنيم. شب برويم. 
  خواستم. گفتم. زور كرد، برد. نمي  رفتيم پس. 

  
  يادم آمد.

ترسيدم. دنبال مادرم، دنبال  .يك روز از مدرسه برگشتم، در باز بود، توي خانه كسي نبود، هرچه صدا كردم
  مصطفا، صدا. نبود، نه توي حياط، توي زيرزمين، توي انباري زير پله. 

كرد باشد يا گذاشت. خودش را مجبور مينه، كليد نداشتم. مادرم نميآمدم خاوقتي مي ،هميشه او بود يا مادرم
  مصطفا. نبود. 

ود. ظهر زمستان سرد بود، برف نب، در باز بود. بعدازآمد. خرپشتههاي پشت بام را رفتم از يك جايي سوز ميپله
و وحشت. نك پا   ديدن    خته، خون؛اش روي بام، ريهاي سرخ روي موزاييك، توي خرپشته، ادامهقطره

   اين سو و آن سوي سرخ گذاشتن پا:  رفتن. 
  سر. بي رديف كفترهاي مرتب روي سكوي روبرو، رو به حياط، مرده،

  به فاصله موزون.  ،آن طرف چيده، يكي يكي، كنار هم سرهاي
  ديد. مرا نمي  مچاله توي كبوترخانه، مصطفا نشسته بود، توي قفس، 

  لرزيد. داشت مي  رفتم نزديك اگر مي
  ديدم. نمي  خنديد. مي  ديدم.   هاج و واج رفتم. 

  مادرم گفت.  ،خوردبه مادر گفتم. گفتم در را بسته توش نشسته. سرما مي
  فرار نكرد. ندويد. هيچي نگفت. نزد.   پدر كه آمد. دنبالش دويد، كمربند در آورد بزند. 

    اول پدر گريه كرد.   بعد گريه كرد. 
  مد مالقات گفتم. گفت او نبوده من بودم. يك روز آ  من بودم. 

  دوباره آوردم باال نگاه كردم.   انداختم.   دستم را باال آوردم به دستم نگاه كردم. 
  دانست. نمي     ؟چرا كنده بودم    ام سر كفترها را كنده بودم. گفت من بوده

  آمد. يادم نمي
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كرديم پدر را مجبور كرده بود بكند تماشايش مي جوانيِدست مادرم را سفت فشار دادم توي ماشين نشسته بوديم 

   :دانستمادر نمي ،كرديم با مصطفاهمان بازي كه توي مالقات مياز بازي كنيم بيا خواستم بگويم مادر مي
باخت. داديم هرچه بدتر بيشتر كه آن ديگري از كوره در برود زودتر، ميشديم فحش ميتوي صورت هم خيره مي

گفت. مي  او كه حرص من را بياورد   گفتم را در بياورد من مي شك چيزي كه لجفحش نه. ي
ه، دوباربازي آمد، بعدن باز مي   كردم دل توي دلم نبود كسي بشنود نگذارند بيايدگفت و نگاهش ميمي

    . اضطراباش اين بود خوبي
  ماندم تا بيايد. و من منتظر مي
   .يك بار نيامد

  دو هفته نيامد. 
  سه هفته نيامد. 
  يك ماه نيامد. 

  پدر آمد. مرا آورد بيرون. 
  او رفته بود. گفت ديگر رفته. 

   ا رفته؟كج
   ، بي كه بگويد رفته.برگشتيم خانه. نيامده بود

  رفت.  ...خداحافظي نكرد
  

  برگشتم. 
ت و آشغالهايم را اتاقم همان اتاق نبود. چيزهاي تازه بود. همه چيز را عوض كرده بود مادر، نگاهم كرد. آ

درش قفل است. پدر كرده. بگويم. بياورد. كليدش دست او  اند توي انبار زير پله، اگر چيزي خواستم،شتهگذا
  دست اوست. نيست. 

  
  پدر مرد. 

  خواستم بروم بگردم پيدايش كنم برش گردانم هيچ ازش خبر نداشتيم. اش ميپي
  رفتم. 
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. اصرار كردم. همه را برايش گفتم، جاهايي كه من هم هيچ جا دنبال او بعد كه آمد مالقات گفت هيچ جا نرفته،
ور انگار سوار بالن شده باشيم رفته باشيم، خنديد. همانط رفته بود، رفته بودم. اودسا. ريگا. ورشو. گدانسك. خنديد.

هان د شود، خنديد. بلند. باگفت نميمي  خنديد مي    شد نمي  خواستم بالن ساخته باشم كه مي
  خنديد.   شد، نمي    خنديد هي ميبسته. بلند. 

  
   ؟به يارو گفتم چطور خودش را كشت

  دانست. گفت اينجا ننوشته. يارو نمي
   ؟چطور خودش را كشتگفتم 

  نگاه كرد گفت ننوشته. توي صورتم برگشت 
   گفتم چطور؟

  ست. ننوشته. نداگفت نمي ورتمبرگشت توي ص
  آرام دوباره گفتم چطور. 

  دانست. گفت نمي
  شد. گفتم الاقل چطورش را بايد نوشته با

اقيانوس. اند ته بردهنوشاند. شركتي كه سوزانده تاييديه فرستاده. جسد را سوزانده گفت فقط نوشته به وصيت متوفا
  ا گذاشتم. فهميد. گوشي رشماره را گرفتم. زنگ زدم. كسي گوشي برداشت انگليسي بلد نبود. اسم را گفتم. نمي

  گفتم چطور؟ 
  دانست. يارو گفت نمي

  . ..چطور    همينطور تمام جردن رفتم گفتم 
  دانست. يارو نمي

  در باز بود رفته بود.   آمدم خانه   رفت.   ماشين را بردارم يادم رفت. آخرش به مادرم هم گفتم. 
        
   روي بام رفتم.       
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« Tu ne bouges pas. Tu ne bougeras pas. 
Un autre, un sosie, un double 
fantomatique et méticuleux fait, peut-
être, à ta place, un à un, les gestes que 
tu ne fais plus : il se lève, se lave, se 
rase, se vêt, s’en va. » 
 
 /Un Homme qui Dort; Gorges Perec 
 

 

 

 

« Un demi-sourire passe sur ses lèvres. 
Elle demande: Cela vous choque de 
travailler sous les ordres d’une fille?  
Il y a du défi dans le ton de sa phrase. 
Mais je décide aussitôt de jouer le jeu.» 
 

/Djinn; Alain Robbe Grillet  
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  جام
  چرخ بخت]:  [فال

  

 

  مكيدم.   صمغ،   ي درخت، لب گذاشتم م به تنهپيشاني
  خيس شدم.   شب شد باران، آواز خواند ابر، درخت توي بغلم، 

  مكيدم.   خيلي نبود؛   دويدم، تا ساختمان راه بود؛ اگر مي
  هاي درشت باران از لباسم رفت تو، ديگر پشت گردنم، ديگر كمرم. قطره

  ديدم كسي از پشت درختي، پريد، دويد، تا عمارت. 
  كرد صمغ، لزج و بي مزه.     خواستم بدوم، من هم، لبهايم را ول نميمي

  لزج و بي مزه.  لزج و بي مزه.   
  

  مونيك. 
زند خيلي. دنبال آدم زند، نميترسد. حرف نميشود، ميكند، پنهان ميرار ميلرزد، فترسد. از هركس، ميمي
فهمد آنجا نمي  آيد، اگر آدم برگشت، فهميد، نگاهش كرد؛ ديدم فرار كرد، رفت پشت دري، زير ميزي، مي
جيغ زد، وقتي   جا خورد،   اش دست زدم شانه  بينم. نزديكش اش، البد فكر كرد نميبينممي

  جيغ زدن.   جيغ زدن.     شود جيغ زدن. د جيغ زدن ديگر تمام نميشروع كر
  بردندش. سفيدها آمدند، 

  گويد نبايد با خودم ور بروم. آيد بهم ميسفيد مي
  گويم. مي  ام. با خودم ور نرفته

ترسيد يگفت مونيك. م. كه مياآن شب هم او بود پنهان شده بود پشت درختي، كه باران گرفت درآمد دويد... مون
  از اسمش، شايد، مونيك. 
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  برگشتم سر جايم نشستم. 
     گذاشتند. ور رفتن يعني چه؟م. نمياام. كي رفته بودم. نرفتهفكر كردم با خودم ور نرفته

  ام پرسيدم: از بغل دستي
  

  سو. 
  د. شود... سر تكان دادنش تمام نشد. چرخاند، موهاش رقصيد. نگاهم نكرسر تكان داد. گفت درست مي

  شود. درست ميشود. شود. درست ميدرست مي
  گفتم.  شود؟چه چيز درست مي

  كس نبود. آن لحظه را خيلي دوست داشتم كه هنوز سفيدها نيامده بودند... انگار ديگر هيچ
  گفتم برويم درخت. 

كند، گويد نيست. هيچ به آدم نگاه نميجادوگر نيست، خودش مي  سو جادوگر است. خيلي قبل از من آمده. 
  تواند نخورد. دست خودش نيست. زند، نميخورد حرف ميتكان تكان مي

رود توي اتاقش. گويد. بعد ميو بعد ديگر چيزي نمي    يك جايي اتفاق افتاده...   دور... خيلي دور. 
  آيد برويم درخت. نمي

  رخت. التماس كردم بيا برويم د
  شود. گفت درست مي
 شد، حواسشان بود، دلشان اگرشد، حواسشان اگر نبود ميرفتيم درخت از جلوي سفيدها نميبايد يواشكي مي

آيد او كه از همه هر وقت مي  آمدند؛   سوخت، گاهي، نه همه شان. دلشان مي  شد، سوخت ميمي
  لرزم، لرزم، از تو ميسفيدتر است، مي

  ام. نرفته  ام. نه نرفته  ام، ور نرفته  ام، فتهور نر  گويم مي
  بيا سو... بيا.     نيامد.   آيد. نمي

كنم، به كنم، دور و برم را نگاه ميگردم، توي اتاق روي تخت، چشم باز ميگيرد سفيد، بعد كه برميدستم را مي
    آورم... جا مي

ارد بيند سو، توي آدم را دوست نديند. توي آدمها را ميبيند، دوست ندارد بباگر به آدم نگاه كند، يك چيزهايي مي
يند، شود هي ببرد خودش را زير آب، زير آب بنشيند، بنشچسبد به تنش توي آدم، به پوستش، مجبور ميببيند، مي

و دارد، تيز، با چاقشود، همين شد آوردندش آنجا؛ كنده نشود چاقو برميبا آب كنده شود از تنش توي آدمها، نمي
گذارند خودش را ببرد. براي همين آنجا نمي    نشيند زير آب... كند، ميبرد، پوستش را ميتوي آدمها را مي
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خورد كسي به تنش نچسبد، هركس چسبيده، تن، بو، پوست، كنده شود صدا.... صدا خورد. تكان ميهي تكان مي
خوابد بيند، مينيست، ميگفت. نه، سو جادوگر   ست، داستان دارد. هر كس يك طوري  چسبد. مي
  رد. بُمي  شود اگر تيغ داشته باشد كند بلند ميوحشت مي  بيند.... چي مي   بيند،بيند، بيدار است ميمي

  گفتم.   سو... بيا سو. 
  روي تخت بودم.   به هوش آمدم   بازوم سوخت   سفيد آمد، دستم را دادم، گرفت 

آيد، آدم را بترساند، خودش مونيك زير تخت پنهان شده. مونيك پشت درخت... مونيك همه جا دنبال آدم مي
  گويد. بو چسبد. راست ميدود پشت چيزي، زير چيزي، پنهان شدن، زير تخت است... بو ميترسد، ميمي

  چسبيده...             
  

  به سفيدتر گفتم بگذارد زنگ بزنم. 
  گويم. شود، چرا هي باز ميدانم نميوقتي مي  گفت 
  كتاب قرار بود برايم بفرستد.   گفتم 
  كتاب ممنوع است.   گفت 
  ام. با خودم ور نرفته  گفتم 
  شود. ممنوع است. نمي  گفت 
  دلم خيلي تنگ شده.   فقط يك زنگ كوچك.   گفتم 
  شود. نمي  گفت 
  بشنوم.    فقط صدا   زنم. حرف نمي  گوش كنيد،   بمانيد،   شما باشيد،   گفتم 

  شود. نه. نمي
  
  

  مونيك.  :ر تخت نگاه كردم، نبود. صدا كردمبرگشتم توي اتاق، زي
  گفتم هرجا قايم شده بيايد بيرون، برود بيرون. 

  هيچي.   ميز كوتاه،     تخت، توي اتاق   توي اتاق   ولي نبود. 
  

  اِس جِي. 
  داند. همه چيز را مي
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  اول كه آمدم با هيچكس حرف نزدم نشستم يك گوشه اولين كسي كه آمد جلو سالم كرد، 
  گفت مصطفا؟ 

  داند. پرسيدم از كجا مي
  داند. گفت او همه چيز را مي

سر تكان دادم. نگاهش نكردم. بعدن هم او گفت چطور يواشكي از ساختمان بروم بيرون آنها نبينند. هميشه گاهي 
گفت. سو را او گفت. مونيك را او گفت. من را او گفت. گفت چشمهايت را ببند. دمها را مينشست آآمد ميمي

  كنم، پرسيد. به چه فكر مي
  گفتم. 

  گفت نه. راست بگو. 
  ام. نيامد. بيا... ام. نرفتهور نرفته  ام. گويم. گفتم با خودم ور نرفتهگفتم راست مي

  بستن.  گفت عيب ندارد. باز كن. دوباره. دوباره.
  گفتم موسيقي و بو. 

  چه بويي؟، 
  شدم.  گرسنه شدم، گفتم گرسنه  بوي سير و عسل. 

  گفت عيب ندارد. باز كن. دوباره. دوباره. بستن. 
  گفتم مصطفا. جنگل. درياچه. 

  گفت عيب ندارد. بايد بروم از سو بپرسم. 
  از سو چه بپرسم؟. 

  داند.گفت سو همه چيز را مي
   دانست؟!نميگفتم خودش مگر 
  داند. داند. بيشتر ميگفت او بهتر مي
  بهتر دانستن!چيز، بيشتر دانستن! شود از همهگفتم چطور مي

  التماس كردم كتاب بدهد. گفت دست او نيست. 
  ام. گفتم ور نرفته

  عيب ندارد. دوباره. دوباره. 
  شود يك نفر همه چيز را بداند. داند؟ نميچطور همه چيز را مي

  شود. خورد، يك جا بند نميخورد، تكان ميچرخاند هي تكان ميمگر نديده بودم سرش را مي
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  داند؟ ام. يعني چون همه چيز را ميچرا ديده
  نه. 

  پس؟ 
  عيب ندارد. دوباره. 

  كنم. ديگر به چيزي فكر نمي
  دوباره.   عيب ندارد. 

  مزه.  درخت. درخت. درخت. لزج و بي
  ام.... فتهام. ور نرور نرفته

تن. گفت دوباره. دوباره. بسفهميد ميگفتم ميآمد. نگفتم چه چيزهايي. اگر نميبعد اينكه چه چيزهايي يادم مي
  هيچ نگاهش نكردم. ترسيدم. 

  
  مونيك. 
ت، دانم كجاسجايي قايم شد، بي آنكه بفهمد مي ه پيدا كردم چطور باهاش حرف بزنم: بايست وقتيرا باالخر

   ؟آيد بيرونگاه. يكبار گفتم چرا نميآيد از مخفيزند. بيرون نميحرف كه بزنم او هم مي
  آيد. نگفتم چرا دنبال آدم مي    آنها آمدند. بعد از آن ديگر نگفتم.   جيغ كشيدن... جيغ كشيدن... 

زند. دلش گويد، حرف نميگويد، يعني اصلن با كسي نمينميگفت   روم درخت. گفتم به كسي نگويد مي
  خواست من هم بشنوم، موسيقي را. مي

  شنوم... گفتم من مي
  گذارند دست به سازش بزند. نمي

  گذاشتند دست به سازم بزنم. من را هم نمي
  ساز من چيست؟ 

  توانم بگويم. نمي
  ساز خودش چه؟ 

  تار... پيانو. ويولن. 
  م براي سو چطور؟ گفت    عجب. 
  .خواسته چيزش را ببرد، خواهرش اتفاقي ديد، نگذاشتدانستم؟، سو نقاش است. يكبار تيغ برداشته، ميمگر نمي
  چيزش؟
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  يعني آنجاش. 
   آنجاش يعني كجاش؟

ت سش را نشانم داد، دستش را گذاشكُ ايش را از هم باز كرد درست ببينم:آمد بيرون، شلوارش را كشيد پايين، پ
آنها آمدند باز؛ نفهميدم آمدنشان را،   جيغ كشيدن.   جيغ كشيدن...   يعني اينجاش... اينجاش.   آن نك، گفت 

  سوخت، توي اتاق روي تخت. گريه كردم. چشم باز كردم، بازوم مي  كردم... زل زده بودم كسش را تماشا مي
  

  اس جي.
  دانم. آنجا را نمي اسم  گفتم آنجاش. آنجاش. 

  گفت عيب ندارد. دوباره. دوباره. 
گويند جادوگر؟ براي اينكه نقاش است؟ براي اينكه همه چيز را براي همين بهش مي خواسته ببرد؟گفتم چرا مي

  خواسته؟ داند؟ براي اينكه آنجايش را نميمي
  خواند. براي اينكه مي  نه. 

   خواند؟چي مي
  از خودش بپرس. 

  
  ترسيدم. 

مكيدن. شب باران شد... آواز خواند ابر...     شب يواشكي رفتم درخت. لب گذاشتم روي صمغ مكيدن. 
  دانستم آنجاست. نيامد بيرون. ندويد. ياد مونيك افتادم. صدايش كردم. جواب نداد. مي

  
  كاغذ بدهيد بنويسم.   گفتم الاقل كاغذ، 

  شود. ممنوع است. نمي
  ك زنگ كوتاه. ي  التماس كردم گفتم 

  شود. نه. نمي
  ديگر گريه كردم. 
  شود. نه.... نمي

  ام...نرفته  ام... ور نرفته
  شودنمي  نه.   نه.   نه. 
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  سو. 

  پرسيد. خواهم بدانم؟، شود. آيا ميرست ميگفت د
  خواهم. گفتم مي

  اسمم را پرسيد. فكر كردم. هرچه فكر كردم يادم نيامد. 
گفت. خنديد، بلند بلند. صدا نداشت. صدايش هم تلخ بود. صدايش توي گل افتاده. خودش ميداد، ميسر تكان مي

  ست. گفت صدايش گِليمي
  يادم نيامد. 

  خواهم ببينم؟، پرسيد. مي
  خواهم. گفتم مي

  به اتاقش بروم. شب بايد بروم.  گفت يواشكي
  روم درخت. گفتم شب مي

   خواهم؟نميگفت مگر 
. دانست. گفت كي بيا. چطور بياخواستم. او ميدانستم چه چيز را خيلي ميخواستم. نميخواستم. خيلي ميمي

هاي ديگر را بدانم. مونيك اتاقها معلوم نبود كجاست آنجا. يك جوري نبود كه اتاق  اتاقش كدام است. 
  او بود.  اتاقِ  من  خودش بود. اتاقِ  شايد اتاقِفهميد. آمد توي اتاق آدم، آدم نميهميشه بود. طوري مي

  آيم. گفتم مي
  آن شب نرفتم درخت. آن شب رفتم اتاق. سالنه، سالنه، ترسان. اتاق تاريك... در باز بود، رفتم تو. 

  پرسيد منم؟ 
  ؟!مگر قرار بود چه كس ديگر باشد

  رفت، تنگ شد. خنديد. بي صدا. صداي تلخش. دلم تنگ شد... يكباره فكرم به درخت گ
  بيا سو... بيا برويم درخت.    خواهم بروم درخت:شود يك شب ديگر؟ ميگفتم نمي

  خواهم بدانم؟ چه مي    بايد همان شب فقط. آن شب، براي من بود. گفت   شد. نمي  نه! 
  گفتم: 

  مصطفا.   
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  اس جي. 
  برايم تعريف كرد اولين بار سو را كه ديده فهميده، گفته به او هم بگويد. 

  سو گفته چشمهايت را ببند و آن آدم را فكر كن. 
  اس جي چشمهايش را بسته به من فكر كرده. 

   كرده. سه تا سه تا:سو كارتها را برداشته، بيست و يكي را گفته اس جي كشيده. روي ميز پهن 
  خوانده.   آينده. گذشته. وسط حال. 

ند. آن شكروم آنجا. گفته آن وقت دلش ميشوم وقتي ميروم آنجا. گفته عاشق ميشود كه ميگفته اينطور مي
  گردانند آنجا. آنجا... و همينطور گفته. ست. برش ميرود سفر. توي سفر ديويوقت مي

  اس جي به سو فكر كرده.   و بعد آدم بعدي. 
  به مونيك فكر كرده.  اس جي  و بعد آدم بعدي. 
  اس جي به مصطفا فكر كرده.   و بعد آدم بعدي. 
  اس جي به اس جي فكر كرده.   و بعد آدم بعدي. 

  و او همه را گفته. و اس جي توي دلش خنديده. 
  خندد؟، سو پرسيده. چرا مي

  جواب نداد. تشكر كرد. آمد. نوشت. 
  داند. اس جي همه چيز را مي

  
  براي همين هيچ كس ديگر آنجا نيست؟، پرسيدم.  شود؟مگر مي

  دوباره.   دوباره.   گفت عيب ندارد. 
  بستن...
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«In the fierce flames  
the limbs of Mystery lay consuming with Howling 
And deep despair.»  
 

/Night the Ninth; Vala; William Blake  

 

 
 
«L'oeil tué n'est pas mort» 
 

/Cris d’aveugle; Tristan Corbiere   
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  جام    
   ]فال : مغاك[

   / به مهيار ط
  
  

  . بازي
  معتاد شدم سو. 

ديگر هر شب رفتم اتاق. نشستم. كارت كشيد، از مصطفا، بي كه بداند؛ از من، بي كه بداند؛ از او كه هميشه 
  بي كه بداند.   گفت.   زدم، هرگز نبود. هميشه رفته بود؛ ديدم حرف ميمي

كرد، صداش... كرد، چشم نداشت نگاه ميچيد، دور تا دور، روي زمين، روي تخت، نگاه ميكارتها را مي
  گِل.  –گذشته، حال، آينده.   خواند؛ مي  چيد، مي  كشيدم، مي

  بي كه بداند.   و خودش، 
. چسبد. صدا... ميهمين بود آورده بودندش آنجا، همين ديدن. بو. تصوير ديگر معتاد شدم. معتاد بود. معتادِ 

  ست. گفت. اش بازيهمه
   ميخواستم ياد بگيرم؟

خواستم بخوانم. بروم درخت، بخوانم. جام را بخوانم، شمشير را، چوبدست را. شواليه را بخوانم. خواستم. ميمي
 وانم. از او خالصشاه را بخوانم، ديوانه را. ملكه را بخوانم، ديو را، ستاره را، خورشيد را، كائنات... بروم اتاق بخ

ر اش سفخواسته آنجايش را ببرد ولي. چرا همهخواندم. نپرسيدم چرا ميخواندم، اگر خودم ميشدم وقتي ميمي
  اش سفر توي خواندن كارتها، توي صداي ِگل. رفتن. همه
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  ها. صبحِ سرودِ ماهي
  ام؟ چه ديده
  ترسيدم. 
  ام؟چه ديده
  ترسيدم. 

  ماليد. شد، پوزه به پشت گردنم ميخورديم. نه! خيلي هم واقعي. خم ميز، غذا مياي كنارم پشت ميزرافه
  ترسيدم. 

  
  اس.جي هرميت است. 

  
دانم چند روز... نرفتم درخت. نديدم مونيك سفيدها آمدند. جدايمان كردند. حبس كردند توي اتاق. چند روز. نمي

كارتها را برداشته بودم، ببينم حال هر كدام چطور، تويشان را. سو را. او را. پشت در نشستم اس جي بيايد. اگر 
رها. يكي شيرها. شمشيي دست گرفته، پايين انداخته و شمام: سر توفهميدم. ياد گرفتهشان. ميديدمنگاه اگر، مي
  عق زدم.   نخوردم.   غذا آمد.   كس نيامد. كس. هيچبيايد. هيچ

  توانستم بلند شدن.ماندم روي تخت. نمي  آمد، بازوم سوخت... كنند. سفيد وقتي عق زدم سفيدها تماشا مي
  

  مناسك. 
شستم، چسبيده. مشت كوبيدم، دست حلقه كردم، ن م درخت، تنها نمانده بود، بو بود،از پنجره رفتم. وقتي نرفته بود

  را كوبيدم، كوبيدم، رانهاش:  گريه كردم، سرم
  زوزه.   زوزه....   زوزه...   سوخت. برگشتم. بازوم مي   ؟كي بود چرا؟

  ديشب درخت موي آبي داشت. ديشب درخت خرمالوي آبي داشت. ديشب درخت... 
  نخوردم. هرچه آوردند... 

  . غذا شد بو. ..آمدكردم، چشمم، دهانم، بو ميوقتي باز مي  نفهميدم.   دانم چند روز. نمي
  

  دار.  و سكوت دندانه
..  -گريزم هرچه مي   با من.  ..آيد. هرجا.كشتن مي -خياِل... خيالِ

  به مونيك نگفتم. 
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  ترسم. ترسم. براي او ميبراي خودم مي
  آمد.   جايي قايم نشد   فرار نكرد    نترسيد

قت هرچه با ساعتها. آنو ردم. به وسواس ميز را تميز نكردم...كشم تو نيستي. و تشريح نكبرايش نگفتم او كه مي
  كرد. نميشد كشتن نچيدم. نگاه آن مي

  كشي؟ با چه مي نپرسيدم تو بودي،
  روي ميز: 
  دستمال. 
  چنگال. 
  دست. 

  سنجاق سر. 
  

نشستم به دستهام نگاه كردم. انگشتهام. ساعتها. دوتايي. خيره شد دستهاي من. انگشتش را ليسيدم. نخوابيدم روي 
د ا باال نياوردم، باالي سرم نبود، فكر نكرخوردم... خوردم. سرم رزمين، ديگر رفته بود. باز رفته. دستش؛ اگر نمي

    نگفت.   داشتم شنا كردن. 
  نگفتم.     ام. ماهي

  يك چشم.     ام. ماهي  كردم، با يك چشم نگاهش مي
  

  . بازوم سوخت. را بغل كرده بودم... كندندم..سفيد آمد، زمين 
  دوباره توي اتاق. 

  دانستند. رفتم درخت آنها نميتوي اتاق فكر كردم بروم درخت. از پنجره بروم درخت. از پنجره مي
  كردم، جي فكر ميبه اس

  كردم، به سو فكر مي
  به درخت.    كنمفكر مي  به مونيك 

   توي كارت نگاه كردم:
  ... جام...سو... ملكه

  
  شدن يا گم شدن. حاال چنان بيزارم از... بيزارم.خواستيم با قايق رفتنِ پرو، يادش هست؟ و غرق مي
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  ليسيد. آسمان لبش را مي
  

  شواليه. 
من بودم. به روي خودم نياوردم. سرم را انداختم پايين     دانستند اول كسي كه ديده بودنمي     وقتي پيدا كردند 

  به روي خودم نياورم. 
  ني نيندازم. سرم را يع  ام زد. جوري زد كه سرم... جي به شانهاس

لخت   جسد كبود بود تكه تكه جاهاي تنش.   افتاده بود، تقصير شمشير بود. تقصير سفر بود.  تقصير آدمِ 
ها را ديده بودم. سوزن   خون نبود. وقتي ديده بودم   گلويش بريده بود.   بود، جز دستمالي آنجاش. 

را  ي سوراخصدا كرد سفيد. شواليههمه را   موهاي كنده بود.   سوراخ بود، سوزن نبود. پوست سوراخ
كه بنشينيم. دستور داد. ...  خورم تا باال بياورم. مي   خورم.آنقدر مي   اند تا..... وسط اتاق گذاشتهوسط اتاق.

مان داشتند نگاه  كنند. دانستيم نگاهمان ميمي  . اي دورترمان، حلقهدورش نشستيم. سفيدها دور تا دور
   نگاهمان......دارند  كنند. مي

  چشمي به مونيك نگاه كردم. 
  چشمي به سو نگاه كردم. 

  خواستيم. كدام نميهيچ  يك نفر بايد شروع كند.   جي نگاه كردم. چشمي به اس
  

  آن وقت تاريك شد.  
  باد.  خورد توي آوازِي آبي، تلوتلو ميدويدم رفتم درخت ببينم هنوز هست. من كه ديدم آويزاِن شاخه

ش، لمس... كنم. روي گردنش انگشت كشيدم ست. لرزان دستم را دراز كشيدم تا ماهيماهي  صورتش 
كسي آورده بودش آنجا آويزانش كرده بود.  ... البدمعلوم نبود قبل از من كسي ديده بود  اش... پايين، سينه

نه  ت را بغل كردم. من نبودم. از پشت درخ  نه    علوم بود كسي ديده بود قبل از من آورده بود آويزان...م
  بيدار شدم توي اتاق.     سبك رفتم.  نه من نبودم...  م تركيد.سر كوبيدم. پيشانيمن نبودم... 

  من نبودم.  نه... 
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  سور سوك. 
دهانش، خم شد، ولي نه دهانش. چشمهاش بسته بود. چشمهاش كه بسته بود   روي صورتش، اول اس جي، 

كرديم، مثل آنها كه از يك ش بسته بود، خودش بود. اس جي. ما هم نگاهش ميمثل او كه دراز افتاده بود چشمها
  مان را. دهانش را باز كرده بود اس جي، كج كرده باز كرده بود. جايي همه

  شنيدم. فكر كردم چطور نترسيد، فرار نكرد. فرار نكرد. نكرد. فشرد صداش را ميدندانهايش را مي  مونيك 
  دندان.  ديوار.   پنجره،   ي مهيب شد، آن وقت موسيقي

  طرف پايش روي زانو نشسته بود. دهانش را برد الي پاي مرده. چشمهاش بسته. بسته كه بود   مونيك 
  مثل او بود. 

  او بودم.   مثل او.   طرف قلبش روي زانوم. دهانم را بردم به دست مرده. چشمهام. بسته. بسته كه   من 
  ش. رش خم بود. حاال ديگر پيشانيكه روي س  او 

  او بود.   طرف قلبش روي زانو. دهانش... دست ديگرش. چشمهاش بسته كه   سو 
  نگفتم چطور كه من هم طرف قلبش. 

پوست.... دندان....   دندان....   پوست...   پوست. دندان..   آنوقت دندان... پوست... دندان. 
    دندان  خون.  پوست..... 

  سو گريه كرد. 
  مونيك، جيغ كشيدن... جيغ كشيدن. 

  ام... ام... ور نرفتهام... ور نرفتهبا خودم ور نرفته
  عيب ندارد. دوباره... دوباره... دوباره... 

مو.... ران... جيغ كشيدن...   پيشاني...   گردن....   دست....   پوست...   دندان... 
  چشم...   دوباره...     گوش...  ام... ور نرفته  پوست...   ام... ور نرفته  گوشت... 

  و جيغ كشيدن.   دستمال را كنار زد مونيك... آنجا نداشت شواليه 
  

  توي دهان هم آورديم.   دهان هم را ليسيديم،   باال آورديم، 
    آنجاش نداشت.   نگفتم آنجاش. 

  تركيد. ي لبش زير دندانم ميگوشه مونيك را خوردم،
  را دندان گرفت. آمد، پشت زانوم سو از پايم باال مي

  خورد... ي مونيك، از پستان سو، مياو، او از شكم من، از گونه
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    و پوست كشيدن به خوردن.   ي خوردن و مزه  و بوي خوردن   صداي خوردن 
  ي خوردن. ناله  التماس خوردن. 

  
    بازوم سوخت.  ...   ديدم عروسك را، شواليه را، بردند  سفيدها آمدند. هر كس را بلند كردند. 

  سوزد....مي                      
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  خاكستر
  بوتيمار: [

   ]8من جام كيخسرو است خاطر
  علي م. ف/ به 

  
  

خواست بخوردم، كش آمدن صداي پاهام روي تاريكي... قدم تند كردن فايده داد، سخت، ميراهرو فشارم مي
ار خاموش نشستن، ز ي ديواري كمد و زاويهدر فاصله پشت كنجياي پيدا كردن، كنار پنجره نكرد، دويدن تا گوشه

ها، شاگردهام، نديده باشد، كاش. فكرش، كه ديده باشد، يكباره، هجوم آورد، ول نكرد، نه گريه زدن. كسي از بچه
كسي نبود. همه رفته بودند. مدرسه خالي. حياط خالي. كالس خالي. نبايد كسي... نه   نه كه ديده باشد. 

    انده و رها كردن و راهرو... راهرو. نم
  كاجهاي بلند لخت. 

ها، حمام داشت، حمام نه، دوش كالغي كه روي سرم بريند، ريد كه هي موهايم را كندم. رفتم توي اتاق معلم
تم، دسته آمد توي دسداشت دستشويي، در نياوردن لباس، باز كردن آب، نشستن، خيس خوردن، موهايم را، دسته

ي شاش كالغ، ريدمان دستم لرزيدن، كه باال آوردِن مو قاطي  وي كالغ. به چه خورده باشد فكر كردم. ب  كندن. 
ي كالغ، بي هوا ليسيدن، مزه كردن، كه فهميدنِ چه خورده، اين چه لزج و بو، سفيد و رگدار، دانم چيكالغ، نمي

  لب.   ، شقيقه  ، پيشاني   ماليدم صورتم و فشار كف دست روي چشمهام؛ انگشت
  خواست. دلم مادرم مي
  خواست. دلم پدرم مي

                                                            
  خاقاني. و هم از اوست: مثل جام و پادشاهان است/ لب دريا و مرغ بوتيمار 8 
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اش. به جاش آقاي قرمساق، ناظم، سيلي زد. به اين پسر بگويم عيب ندارد، بغل كردن :خواستچيزي كه مي
  بچه. دوازده ساله. سيزده ساله.   سفيد شد.   چشمش پريد،     سفت. كبود شد. 

  نرفتن جلو گرفتن كه نزند.  توي فكر گفتن، پيش    شرف، كثافت... ك... بي
نگاه كردنِ افتادن زمين بچه، يك چيزي افتاد توم، سنگين، روم. له شدم. دويدم                                          

راهرو   نه آن روز كه، نبود آن روز كه، راهرو آن روز نخوردم.   از آنجا. بيرون، توي رختكن، عق زدم. 
  يك روز ديگر، هر روز. 

 ؟بزند سيلي بچه را. چرا -، توي خود اجماع، سگ بشاشد؛ توي جلسه، با مدير قرمساق، اجماع، سگ توي اجماع
  گفتند. م نبود، البد، نميگفتند. چون تازه بودم، حاليدانستم. به من نمينفهميدم. نمي

  رفتم، رفتم باز. بعد هم ديگر نبايد مي
  آيم. گفتم ديگر نميرفتم ميبايد مي

  اند! اند، آنها پذيرفتهاند، اطالع دادهاند، به مادرش گفتهبه پدر بچه گفته
  سگ توي ارواح آباي پدر و مادرش... چرا؟ 

  
   .. شايد.شايد بود، كسي بود، همان بچه مگر، ديده بود رفتن آنجا كز كردن، گريه، توي خودم... بود.

 ي درخت خاموش كردن، بوسيدن بعدسيگار كشيدن روي تنهها... رفتم توي حياط... رفتم رفتم توي اتاق معلم
  و همانطور خيس زدم بيرون مدرسه كه ديگر برنگردم.   ي روي تن درخت را جاي سوخته

  م برايم نوشت، خواندم ياد روزهاي خودم افتادم. بدتر شد.  -پسر كه ديده بود
  برگشتم. 

  دلم نيامد. 
  توي صورتش مشت.  زدنگفت ميچيزي هم نگفت. اگر مي قرمساق

  نگفت اصلن دو هفته كجا بودم. 
  نرفته بودم. 

  زدنِ مشت. اينطور ابرو كشيده بودم به زدن. اگر عرضه داشتم زده بودم. گفت، ميمي
  نگفت. 

  كي. كتاب باز كردن، گفتم، بخواند ي  رفتم سر كالس، نشستم روي صندلي دلم نرفت چيزي گفتن. 
ايستادم و كاج توي حياط را تماشا كردن. سروصدا رفت، ماند همهمه وقتي ايستادم و پشت كردم و خيره شدم. 

  تر، دورتر... و ديگر نخواند. خواند هي صدايش كندتر، ضعيفيكي كه مي
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  خواست بپرسد آقا مگر چيزي شده. هراس كرد، نپرسيد. يكي كه مي
بود. نه انگار كالس خالي. نه انگار كسي ن !، گفتم باز؛، هيس!گار كسي هيچ نگفتهنه ان روي گرداندم، هيس، گفتم؛

  . باز همان همهمه. !هيس
  خواست بخوردم. فقط آن وقت چقدر مچاله... مي . راهرو. صداي كشيدن پام بر زمين...آمدم بيرون

  رفتم نمازخانه دراز كشيدن. همين. كه ديگر توان برگردد و بروم. 
 آمده، او هم دوست داشته. بعدي، مصطفا او را مجبور نكرده... خودش دوست داشته... او هم خوشش منوشته بود

  يكي ديده. رفته گفته، به آقاي ناظم گفته. يا يكي قرمساق ديگر. 
 اياي و بويي. مزهآمدم وقت خواندن؛ ولي من را كسي نديده بود، ولي من خودم مصطفا بودم. و يك مزهيادم مي

وقت رفتم نمازخانه دراز درست مثل همان  اي روي زبانم. و سوختن قلبم با تپش تندتند. مشتم. مزهالي 
كشيدن، لرزيدن. فكر كردن كه كاش با او، كنار هم دراز كشيدن، دستم را آرام روي بازوش، و از بازوش روي 

اش و و رفتن    او  آمدنِ شد؛ آنجا توي نمازخانه، لب. آن وقت اش پايين، سفت مياش، از سينهسينه
اي وحشتناك، و نفرت از دستهايم، توي دستهايم، و دهانم، توي دهانم و بعد خزيدن تا محراب، ماندنِ خالي

  ولي هيچكس نديده بودم.     ندبه و توبه، توي نماز.    :محراب مقوايي
پاندم تا كردم، چ    ..رده نقطه چيده.پيدا نكي كلمههايش را تمام كند. جاي يادداشت را خواندم. نتوانسته بود جمله

بيرون توي حياط، كالغ روي كاج، سنگ برداشتم از زمين، شايد همان كالغ نباشد،   توي جيب آمدم بيرون. 
  آمد. ها نيستند، سنگين آن همه؛ باز همهمه اما... ميچه حياطي، كه بچه  ست، انداختم و نگاه كردم خالي

چرخيد جارو توي همهمه مي كرد، دست تكان داد؛ خشِّين برادرش بود جارو ميباباي قديم مدرسه مرده بود، ا
  گشت توي گوش؛ گرفت برميتوي حياط، به ديوار مي
؛ خواست ول كردن جارواش گفتم چايي، او هم به پيري برادرش، نميام نكرد رفتم پيشدست تكان دادن راضي

  كاج؛ رفتم آبدارخانه ريختم دو تا آوردم نشستيم زير 
  گفتم عمو، اين كاج كالغ خانه دارد، يكبار، نگفتم چندبار، ريد سرم. 

  گذارد براي همان كالغ، هر روز. برد روي بام ميي ناهار را ميماندهخنديد گفت اين ته
  بي از خود، دست كردم الي موهام، كشيدم و خنديدم، يادم آمد نفهميده بودم مزه را. 

   آيد اينطور.خوش نمي ها خدا راگفت با اين بچه
   چطور مگر؟

  گفت همين ديگر. 
  عمو بيا از سيگار من... نگرفت.     هورت كشيد، سيگار درآورد، تعارف من هم كرد، دست كردم گفتم 
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  خدا بيامرز.  ؛برادرش هم همين را كشيده؛او ميگفت پدر خدابيامرزش هم از همين سيگار 
 -بي آنكه نگاهش كنم  -خواست بزنم قرمساق را آن وقت مي گفتم دلم     من هم از مال او گرفتم گيراندم

او هم نگفت. لبهاي كبودش و عينك    آن وقت ديگر نگفتم.  گفتم.     خواستم ديگر نيايم، مي...
  بلند شدم رفتن.   آمد. كالغ جار زد. غروب مي  ش. كاچويي

خواست برگردد، برادرش مرده بود، به آن بهانه او هم نميشوم. دلتنگ ميتوانم و دلتنگ شدن، مثل او. گفت نمي
  ها تنگ شده بود. تر دوست داشت برگردد، دلش براي بچهبرگشت؛ خيلي قبل

 دانستم جوان كهجا، نميدانستم پدرش هم فراش بود هماندانستم توي همين مدرسه دنيا آمده با اينكه مينمي
خورد، آب را مي برود بيرون، مدرسه آدم  برود دانشگاه،  رفته بوداو   بود رفته بود، برادرش مانده بود؛ 

    رود. گفت. ، بيرون يادش ميشود آدممي
  فكر كردم شايد و نگفتم.    شايد؛

من  شد آن حرفها به فارسي، بايد به زبان ديگر، بهتوانست، نميرفتنا فكر كردم به من نوشت چون به فارسي نمي
  دم.  كه آموزگار زبان ديگرش بو
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Et maintenant je suis un être sans 
regard.  
J’entends une voix monstrueuse 
par laquelle je dis ce que je dis 
sans que j’en sache un seul mot. 
 

/Thomas l’Obscur ; Maurice Blanchot  
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  جام   
    ]ي عروسك: ارابه فال[
  
  

  توانستم توي صورت نگاه كنم. نمي    فرداش، 
  بازوم سوخت.    سفيدها كارتها را پيدا كردند، بردند؛ سفيد عقوبت را پيش رويم گذاشت...  

  توانستم صورت سو را پيدا كنم. نمي    فرداش 
  دور و برم جسد عروسك، پر بود، تكه تكه، پا و دست و لبخند.             

  سفيد گفت بروم درخت. 
عطر را نگاه كردم و خنده را. زانوم   بو شد.     گل بود        كرد. پنجره را باز كرد.    خنك بود در را باز

  لرزيد. مي
  خواستم. بازوي عطشان دارد.      نمي     درخت   توانم. نمي

  دويدم بروم اتاق. 
  شيده بود. درخت ترا  م، سفيدها. -آمدند، بازو گرفتند، بردند

  چه كسي درخت را تراشيده؟ چه كسي؟ 
  پاهايم را بستند. 

  رو به تنش بستند، 
  صورتم فرو كردند توي تنش، بستند، دستهام را، پاهام را، لبهام توي صمغ. ترش و شور و بي مزه. 

  گفتن توي لزج.   حرف بزن؛    ؟زنيبا من حرف بزن. چرا حرف نمي
  سو را دوست داشتم. 

  
  ت. سو باد است. سو خاك. سو آب. سو آتش اس
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  سفيد گفت بكش. 

  بلد نيستم. 
  دوباره گفت بكش. 

  بلد نيستم. 
  بكش. 

  بلد نيستم. 
   بكش!   چشمم را بست:

  
  گفت.   قلم داد دستم، اگر قلم بود. بايد؛ 

كشم توانستم آستين بشكم، هي بتوانستم پاك كنم. نميديوار بود روبروم. ديوار بود كاغذ نبود. ديوار بود نمي
  آستين پاك شود بلد نبودم كه كشيدن، ديوار بود. نوشتم. 

  خط....   خط....   خط...   سو بو... 
ت را كه ي درخبازوي تراشيدها ام، بچشمم را باز نكرد ببينم آنچه كشيده بودم، نكشيده بودم، درست كرده

  آورده بود، داده بود بكشم، نداده بود بكشم، درست كرده بودم قفسي توش سو را گذاشته بودم: 
  پاي عروسك، 

  دست عروسك، 
  آويزان     لبخند عروسك، 

  
  ]وَ گوشت[

  بِل، گذشته. 
  خواستم. رفته بود. ديروز رفته، او. البد او. عكسش را مي

  نگ شد. ت... را پيدا كنم. براي بو، براي پوستتركيد. دراز كشيدم زمين. اول گشتم جا را پيدا كنم. بو    ...دلم
فهمد؛ مثل من كه روم تو به هم بريزم، بريزم مينمي  انتظار.     در بسته بود، اول، نشستم پشت در بيرون، 

 فهمم از شلوغي اگر چيزي بردارد، بووغم، نميفهميدم اگر آمده بود توي اتاق كه آمده بود يكبار، ديده بود شلمي
اي لهشد بوسيد، به يك فاصكشيد صورتم، خم ميآمد دست ميدرست مثل وقتي خوابم مي - ...كند، دست بكشد

  رفت پايين... ليسيد؛ فاصله را. ام، ميرسيد به لب، سينهكه نمي
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  نه.   اول، كاغذ سفيد برداشتم. 
  كاغذ زرد دوست دارم. برگشتم كاغذ زرد برداشتم. 

  بنويسم، 
ت، دست بكشم، صورتت. دنبال بوت. بكشم. دنبال جا گشتم، جايي كه بنويسم آمدم توي اتاق دنبالت، عكس

تخت را نگاه كردم. خالي.  ..چرخد، بو.ات دارد ميجاي تو نباشد، جاي من باشد براي تماشا كه نيستي، سايه
مالفه. لباس خواب، زير، رو، بيرون، آويزان، هرجا. نارنجي، زرد، صورتي، بنفش. ژوليده، به هم ريخته، شلوغ؛ 

يز را چبرگشتم ديدم جا را تميزه كرده. برداشته همه... :ماند. من كه يادم ماندگذارد. يادش ميحتمن نشان مي ..بو.
جا، جاي قبلي. عصباني  ه سرجاي اولش، اول اما زيرش را تميز كرده، بعد گذاشته همانهمانطور كه بوده گذاشت

، دوست داشتم همانطور گند كه بود. خاك بود. خاكستر ؟، چه كار داشته؟شدم. خواستم بروم بگويم چرا آمده
  هاي آبجو. خالي. هاي آب. قوطيسيگار. شيشه

  ر همان جا نيست، خنديدم. فهمد ديگنمي    خنديدم.   نرفتم.     نشستم. 
  ست بنشينم پشت در بسته كه كسي توي اتاق نيست. چه كاري

  اصلن بفهمد. 
  نوشتم. 

و. بو. خواستم بخواستم داغ شدن. ميشدم. نميخواستم دراز بكشم، سرم را توي بالش فرو كنم، بو كنم، داغ مي
. ن، روشن كردن، عكسش را پيدا كردن، تماشاپشت ميز نشستم. لپتاپ خاموش روي ميز بود. دست بردم باز كرد

شناختم. تر از بيرون. گم شدن. چيزي پيدا نكردم. عكس آدمهاي ديگري كه نميباز كردم، روشن كردم، آن تو شلوغ
ي سياه عكس آن او هنوز، با صورت و آن او. آن اوي ديگر.  خاموش كردم بستم خشك زده بودم توي صفحه

هي خنديد كه   نرفت.   گوشم را گرفتم برود.   شكلك در آورد، خنديد؛ كج كرده چشم گشاد بود، 
اد زدم. نرفت. چشمم را فشار گفتم برود. نرفت. د    دست كشيدم از گوشهام.   حاال كه پيش اوست. 

وقت آن. شسياهيِ بي او. خنديدم گفتم من فرستادم رد، بعد خنكي سبز، بعد خنكي سياه:اول يك خنكي ز دادم:
  رفت. نفس عميق كشيدم... بو. رفت. مي

  هيچي.   بلند شدم تو كمد الي لباسها، لباسهايش 
  برداشتم عكس را گذاشتم توي جيبم.      عكس كوچك.   اما توي كيف كوچك، 

  ، زبان، كاغذ... چشم بستم، بنويسمآن وقت دراز كشيدم روي زمين، زرد را كشيدم جاي پاش، لب جاي بوي پاشنه
  و سير 

  خون  و
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  و عسل 
  روي. شوند. ميشوند. دردناك ميعرق كرده تنت. نه تنت. خيال و بعد، بعد بالهات. دستهايت بال مي

  مكيدنِ جاِي بال...   جاي بال... 
  : من زهرم. 

  شوي. مال من مي  پيدا كردم...   اگر صدايت كنم،   اگر اسمت را پيدا كنم،  
  خواهي؟ مي

  ي اتاق، روي فرش نه. روي سفت. ام روي زمين، تودراز كشيده
  كجايي؟ 

   ..قرار شد يارو بيايد يخچال را ببرد.
  زند جواب ندادم. يك ماه است زنگ مي

رباي زرد و صورتي و آبي. دلم كه تنگ شد، دوستش دارم، رفتم برايش گل خريدم بچسبانم درش. گلِ آهن
شان، كردم با گلها بازي كردن، رقصاندن كنم، رفتم يخچال را بغلروم بغلش ميشود، ميهميشه كه مي

  شان، گلِ بزرگ شد؛ ساعت شد... همينطور بازي كردم. نوازش كردن. شان، به هم چسباندنچرخاندن
  اش پخت. گفت. حوصله

داند نمي  دانست... درش را، بغلم كرد. اگر مي آنوقت دستهايش را باز كرد،  تكيه دادم.   نشستم... 
ام خسته نكرد. كرد. برايش گل خريدم، نكرد؛ عروسك خريدم،شت، بغل نميشتم، دوستم نداقبلن يخچال ديگر دا

  م. خواستش. نميكرد. نخواستم
بعدش ديگر نفهميدم، چاقو برداشتم. به جانش افتادم، ترسيد شاشيد وقتي جان  ؟شدداد زدم، چرا مال من نمي

يدم خواستم بماند بو بگيرد. پيچشد يكباره بريدن. نمياش كردم، نميتكهزدم، تكهداد. همينطور لرزان، داد كه مي
نداختم اختم سطل، مياندابردم، كسي نبيند ميش توي پارچه ميي تنرفتم بيرون تكهتوي پارچه هر روز مي

بعد اين يكي را گرفتم.   كس نفهميد، سراغش نيامد  نگرفت. هيچ    انداختم جاي شلوغ. رودخانه، مي
به يارو گفتم وقت بدهد يكي كوچكتر بخرم جاش   پولم ته كشيد، مجبور شدم وسايل را فروختن، اين را هم. 

وداع، آغوش، بوسه؛ چطور دوباره يكي   خواهم نگفتم مي  سوزم. بدون يخچال توي اين گرما، مي  بياورم، 
   ..اينطور بيايم.  وقت داغم،   اينطور بمالد،   شبيه اين، 

ستن. ش ا كالفه شدم، فكر كردم همه جا راديگر آمدم نشستم پشت در، دنبال بوت، دنبال پوست. بوت پر بود هرج
ها را نترس. نبايد اين   دراز نكشيدم؛  م نرفت   ا در آوردم.... روي تخت تو نيستينرفت بوت و عكس ر

  كني؟ چه كار مي  برد. خوابم نمي  خورد. انتظار تويم را مي  گفتم. نبايد مي    بنويسم. 
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  سرم را بلند كردم، خوابم برده بود همانجا، سرم روي كاغذ زرد روي رد پاشنه. بلند كردم چشمم را ماليدم. 
  خواندم: 

، دويد توي پيرهن سفيد تورجلوتر از من مي هاي زرد...هاي... كوچه... توي كوچهاه سرش بودسو با تاج سبز سي
شنيد. رسيدم جايي، شلوغ بود، پر از آدم بود، مردم كردم نميرسيدم. صدايش ميدويدم، نه ميلخت و هرچه مي

سو آن جا، پهلوي مرد،  خنديدند. راه نبود. جوي آب بود...كردند، ميكردند، گريه ميايستاده به كسي گوش مي
گذاشت. چاره نبود جز از توي آب رفتن، تا كمر داشت، ميكشيد، تاج را برميخم شده، مرد سرش را دست مي

  ديگر او نبود، سو نبود. ..توي آب رفتن بود... وقتي رسيدم... آن جا نبود.
  الم كرده. دانستم چه كسي دنبكشيدم، نميكردم، دست او را ميفرار مي  دويدم، و مي

  ي نرم كشيدن، تشويق كردن انگار. زوزه كوچه نگاه كردن وُ ...و سگها. سگهاي ولگرد امتداد راه ايستاده
  خنديد خوب بود، صورتش را نديده بودم... خوب بود. هيجانِ دويدن خوب بود، مي

  اي كه پنهان شدن. آجرهاي پخته... آن وقت خرابه
  اي، يا، اشكافي. دب و تنها از ديوارش، انحناي پنجرهاي محدب، طاقهاي محويران خانه

  
 چرخ و اقبال. 

  ديدم عروسك.      ديدم روي ديوار     ديدم توي قفس   چشمم را باز كرد سفيد 
  ر نوشته بود. كاغذ زرد آورد... پُ
  دستخط خودم بود:

  بخوان. 
  توانم. نمي

  بخوان. 
  توانم. نمي  حرفهاي حيوان... 

  دانست خواندن. آن وقت هق زدم. هق زدم مصطفا را صدا كردم... او مي
  دانست كشيدن، سو را صدا كردم، او مي

  دانست دانستن... و نوشته بودم: جي را، او مياس
  نويسم وقتي رفتي.. همين و پيدا كردم: ِبل. گفتم برايت مي

 دوستش داري؟ 
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Blast of trumpets: the man is carried in naked by two 
Negro Bearers who drop him on the platform with 
bestial, sneering brutality… The man wriggles… His 
flesh turns to viscid, transparent jelly that drifts away in 
green mist, unveiling a monster black centipede. Waves 
of unknown stench fill the room, searing the lungs, 
grabbing the stomach…  
 

/Naked Lunch; William Burroughs  
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  جام    
   ]: موبد فال[

  شمس ميم/ به           
  
  

  اش. سرم را باال آوردم دوباره ديدم
  اش. اول خانه  اش، آنبار كه بسته بودم به درخت ديده بودم

  اش. صدايش را شنيدم ديدم
  صدا ندارد. سو گفت.   تكان خوردن.   :صداش 

  برگشتم. 
  دانستم. اسمش را نمي  اش آنجاست، روي درخت، گفتم النه  به سو گفتم. 

  دانست. گفتم بيايد ديدن، اسمش را بگويد اگر مي
  داند. گفت مي

كند، كند، نگاه ميخورد. چشمهايش را جمع ميتكان نمي  منتظر،   نشيند نيامد. قبلن ديده. روي شاخه مي
  ماند.  منتظر مي    خورد. تكان نمي

  
  اتاقم را عوض كردند. 

  
  ام؛ گفتند. ديوار اتاق قديم را خط خطي كرده

  
  خواهد بداند از خطوط چيزي يادم مانده. اس جي مي

  چيزي يادم مانده. 
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  حرف نزدم.   گفت. دانست به سفيد، ميهرچه مي ..رفت به سفيد.مي ..خواستم با او.حرف نزدم. ديگر نمي

  گاهش كردم. قرباني.... گفت بايد قرباني. قرباني كردن. بايد قرباني. تا به تا نگاهش كردم. ن
  فكر كردم به ياد آوردن خطوط روي ديوار.    قرباني چه؟

  تم من نكشيدم، نكشيدم. او كشيده. سو كشيده. گف
  بلد نيستم. 

  كشيدن بلد نيستم. 
  كردندم قفس. 

   ..دانستم.بايد مي
    تنگ بود.    آنقدر خوب كشيده بودم:  سفيد گفت،   جايزه بود قفس. 

  بلد نيستم.   من نكشيدم.   من نكشيدم. 
  خوابم برد.

  
  ]خاكستر[

بود دو تا سنگ جاي چشم و نوك تيزش، روي شاخه. تن پاره پاره آويزان يادم مانده روي ديوار چشمهاي قصاب 
  پاره آويزان.... همان تن.... آن تن... ش؛ تن پارهش، بالي بالش، قاطيش، جاي بالاز پا، توي بال

  گفت.   چشم. دانست: سنگسو مي )دانستم،من نمي(
   ت. خيلي سياه است:. هميشه سياه اسچشم است. دور چشمش سياه استاسمش سنگ

  منتظر طعمه نشستن، 
  اضطراب كشيدن، 

   جم نخوردن،
  كارش اين است. 

   بعد كه گرفت:
  آويختن از شاخه، 

  كند آويخته، رها مي
  از شاخه،   از پا 

  و پاييدن جسد،     دو روز 
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  كندن پايش را، دستش را،   و بعد 
  در آوردن چشمش را، 
  كوچكتر، كوچكتر به اندازه...   جدا كردن سرش را، 

 

   چه اندازه؟
  ي خوردن.به اندازه  سو.   نوكش،   سو،   به اندازه لبهاش، لبهاش، 

  
  جي. هرچه يادم آمد نگفتم به اس

  
سفيدها آمدند برم داشتند و قفس بردندم توي اتاق بزرگ. نفهميده بودم چرا توي قفس. چشمم را بسته بودم سرم 

خواستم. خواستم بدانم توي قفس... نه نميي قفس، نميآمد توگرفته بودم نبينم يادم نمي را الي دستهايم پنهان
   چرا؟

  سوخت. توي خواب البد بردندم نفهميدم، بازوم مي
كشيد به كشيد، ميمي   ، سنجاق را، اگر سنجاق، وگرنه چي... چه چيز...مونيك آمد، سنجاق سرش را

  عجيبم كرد،   خنديد، مي  كرد، بم ميعجي     نگاهش،  ي سفيد، ديوار ميله
  زد. حرف نمي

  زد. گفتم چرا حرف نمي
  كند. سنجاق سرش را كشيد لبهاش و كشيد ابروهاش، قرار ندارد، فرار مي ..زد مونيك.حرف نمي

    عجيبم كرد. 
  كرد توي چشمش، اگر فرو مي

  چشم. سنگ :كرد توي چشمش، يادم آمدكاش فرو مي
  هاش بنفش. سنگ چشم وي خواب پيرزن:خوابم برده بود ت

  شنيد؟ پرسيدم او هم مي  شنيد؟ آيا او هم مي  شنيد؟ پرسيدم. آيا او هم آن صدا را مي
  شوم. ديوانه مي  د پرنده. خوانَآواز مي

  شوم. ديوانه مي  خواند. مي  آواز نيست.  ...نه
   كشد بروم...آنطور كه ميخواند مي...د آنطور كه برومخوانَبروم سراغش تماشا كنم مي

  دانست اسمش چيست. پرسيدم. مي
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  شوم. ديوانه مي    شناسد او را. داند او را. هركس ميهركس مي   :گفت
  برند درخت. بعد مرا و قفس مي

  برند درخت. يكوقتي مرا و قفس مي
  برند درخت. وقتي هركس را و قفس مييك

پرنده توي هم. قصاب پرنده. اسمش قصاب است،  با آوازِ اشخنده    . ...نخند    خنديد.   خنديد. 
كند، مرغ قصاب است. دور چشمش سياه است. خيلي سياه است. هميشه سياه است. طعمه را نكشته آويزان مي

كند، خونش بريزد، خالي شود، بميرد، همانطور كندن جاهاي تنش، پاهايش، دستهاش، سرش. از پا آويزان مي
  . ليسدسنجاق سرش مي

      مونيكشروع كرد رقصيد.   رقصيد.   خنديد. 
شيدن؛ جز توانستم توي قفس... دراز كتوانستم توي قفس... نشستن. نميتوانستم توي قفس... ايستادن. نمينمي

  رقصيدن.  ام مچاله بودن:ن، پاهام توي سينهاينكه مچاله بود
  خارد. خارد. گفتم انگشت چپم كوچك چپم، پام، ميانگشت كوچك پام مي

  رقصيد.   شنيد. نمي    آواز نيست.  ...نه  رقصيد. آواز پرنده. مي
  زند. سو حرف مي  زند مونيك. حرف نمي

يد به رستوانستم تكان خوردن توي جاي تنگ نميرسيد به گوشم، نميدستم را گذاشتم روي گوشم، اگر مي
  گوشم سرم گيج، سرم گيج رفت. 

  چرا و قفس   برند. چرا و قفس مي  برند درخت. چرا و قفس مي
شمهاي ست با چ-بيدار شدم تاريك بود. پيرزن روي ديوار بود. ديوار اتاق را كه آورده بودندم بيرون. پيرزن سو

  ي سو. بنفش. چشمهاي گل بشقاب چيني بنفش. چشمهاي گل بشقاب چيني كوكب بنفش، چشمهاش، پيري
  

  توانم كشيدن نمي
  توانم كشيدن نمي
  توانم كشيدن نمي

  
  بنفش   ي سو بود چشم. چشمهاي پيري-و تنها صداي قصاب منتظر... پرنده، سنگ

  
  خاريد. خاريد، ديگر نميتوي سنجاق سر را توي انگشت كوچك پاي چپم كه مي  ...مونيك رفته بود
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  فهميدم كدام. ديدم كدام، نميديدم كدام انگشت، نمينمي  يكي هم كرده بود توي ديگري، 
  ديدم. ، نمي  صورتم، يا  ام، چشم  ديدم، ، نمي    م. يايكي هم توي پيشاني

  رفته بود. 
  شنيدم اولش كه فكر خوب بود، دردِ خوب داشتم. شنيدم. نميدردِ خوب داشتم شايد ديگر آواز را نمي

ز... هاي ريزريامبعد صداي پا. پاورچين صداي پا. پاورچين كسي نزديك شدن با گامهاي... ريز و پاورچين با گ
  البد سوست. سو خيلي وقت بود نديده بودم.  ين كسي آمدن ديدن من:پاورچ

  خيلي وقت. 
  چقدر.   چقدر بود خوابم برده بود. 

رسيد نشنوم، شنيدم دستم روي گوشم نميصدايم را نمي  شنيدم. صدايم را نمي  آرام صدايش كردم. 
شنيدم آن پرنده، آواز سنگ. هرچه ميانتظار چشم   ... آواز نه.شنيد جز آوازِ، وقتي نشنيدم آواز شنيدمنمي

    آمد. فكر كردم ي پرنده. كسي نبود. هيچكس. سنگچشم بود ميگرسنه
  او بود.    آمد صدايي كه مي  آيد اوست مي

  
  خواهد. دوست مي  خواهد، دلم گوشت مي

  
  وقت درد دندان.آن
  

ي يدم پيريرس   رفتم    رفتم، بلد نبودم راندن موتور   آنجا كوه بود، ديه بود، با موتور رفتم، سوار موتور بودم 
  چينيِ بشقاب و چشمش دو تا بنفش ديگر، نقاب.  كوكبِ بنفشِ بشقاب چيني، گلِ  :صورتش    ،سو

  نقاب نبود، همين بود، صورت بود.  !گفتم نه سو
  دوباره بروم خواب، خواست پريدم، دلم مي

  مداد داشتم.   هرچه التماس كرده بودم سفيد، سفيد كاغذ نداد،   مداد داشتم.   نشد. 
  

آوردم بيرون. ديدم ميآوردم، ميآن ده، آنها را در مي رفتم آن ده، توي آن ده، آدمِگلِ بشقاب گفته بود بايد مي
  ... ؟.. كجا سو؟بيرون از كجا

  ريخت بودند، غبار بودند. زدي ميجا، خاكستر دست ميخاكستر بودند توي آن آدمِ
  من چه كار كنم؟ 
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  توانستم؛ اگر من خاكستر بودم، آنها نبودند. اگر نبودم، اگر آنها هم نبودند، مي
  كوكبِ بنفش صورت گفت نيستم. 

   چطور بداند؟... داند نيستم.چطور مي
مان كار كردن، آمد خانهبود كه مي  دندان   يادم آمد همان   يادم آمد.   وقتي خنديد   بشقاب خنديد. 

فتاده بود. اش اچالند. سينهكشيد، مياش را دست ميچالند. مصطفا سينههايش را ميشستن، پختن. مصطفا سينه
چالند، به من هم گذاشت مصطفا ميخنديد دندان، ميبود، جوان نبود. مي  دندان   پيرزن نبود آن وقت، 

  گفت من هم بروم بزنم. دست بزنم چندشم شد. مصطفا، ميگفت مي
  از كجا معلوم؟ من هم خاكسترم. 
  نيستم. گلِ بشقاب گفت نيستم. 

  
بيند. مداد داشتم. التماس كرده بودم. كاغذ نداشتم. سفيد از يك جايي. سفيد از جايي هميشه مي    پريدم 

  مونيك همه جاست. مونيك جاست.   يا   بيند اس جي مي
  

  داشتم فهميدم براي چه درد داشتم   درد   دادم خواب بودم از بس دهانم را به هم فشار مي
  م چقدر درد داشت به سفيد گفتم دندان

  گفت نداشتم هرچه هست توي سرم. 
  درد فرياد شد خوب نشد 

  آمد بازوم سوخت، چشم گشودم توي ديگر توي قفس. 
  

  قرباني. 
  سو پيرهن آبي بلند پوشيده. 

  سو تاج برگ زرد درخت بر سر نهاده. 
  ي كوچك به گردن آويخته. سو عروسكي چوبي

  فهميدم. چشم... توي هم، چه بود نميسنگ و زير لب زمزمه، زمزمه و آوازِ
  فهميدم نمي   ...خواستمخواستم بفهمم آواز را، زمزمه را، هرچه بيشتر ميمي

  رقصدمونيك مي
  رقصد جي مياس
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  رقصد مصطفا مي
  كه هميشه تكان دادن   دهد تكان مي  دهد سو سرش را تكان مي

  اندازد ي سو مياي سرخ روي شانهمونيك پارچه
  

  ش پرندهرفتيم... تا پيي سفيد... آواز نزديكتر... نزديكتر... ميرفتيم... بر شانهمن و قفس بر سفيد پيش مي
  

دانستم. بوي سفيد بود. سو، سفيد بود. سفيدِ موبد. يا هميشه سفيد ميسو، سو نبود. بوي سو نبود. بوي سو را 
او نبود.  ...نه مونيك. نه   نه مصطفا. نه او بود   بود. اگر هميشه سفيد بود. هميشه سو نبود. ديگر نه او بود

  از سنجاق درد خوب رفت.     چشمم،   م، پيشاني  : و ترسيدم  سفيد بود. 
  . بشقاب كرده سفيد سو را گلِ

  سفيد مونيك را خاكستر كرده. 
  سفيد اس جي را خاكستر. 

  سفيد مصطفا را...مصطفا را... 
  

  كردم. داشتم گريه مي
  خنديدم. داشتم مي
  آيد. آيد. يادم نمييادم نمي

  آيد چيزي كشيده بودم. به اس جي گفتم. گفتم يادم نمي
  
  ]خاكستر[

   .سو
 دانست؟)جي از كجا مياس ...دانستجي مي(اسبست درخت. اند درخت. شبهاي جمعه پدرش ميبستهرا مي

ت؛ هر گفتند درخاي خريده بودند توي زمين كرده بودند ميآنجا درخت نبود. آنجا كه آنها خانه داشتند نبود. تنه
د، خوانخواند، زير لب ميكرد، چيزي ميمادرش تماشا مي بست؛برد ميداشت ميش سو را برميشب جمعه پدر

  آورد. تا جانور... جانور... نيايد. كرد ميرفت بازش ميريخت. صبح ميزمزمه داشت، آب مي
  كرد. آمد خانه را هر شب جمعه ويران ميجانو مي

  تا قبل از دنيا آمدن سو.   خورد. آمد همه چيز را ميجانور كه مي
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رفت. از بوي سو را، چشمهاش،   ويران نكرد،   ديگر نخورد   را بو كرد سو كه آمد جانور كه آمد او 
  خورد، ويران كرد.   تر، دورتر از بو، هرچه بود چشمهاي جانور نقره شد و آن طرف

شنيدم رفت ديدم. ميشنيدم. نميمي ديدم)دانست؟ اس جي را نميجي از كجا ميمادرش نگاه پدرش كرد. (اس
آمد آمد هر شب جمعه ميگفت درخت، پدرش، فرو كرد جايي جانور هميشه از آنجا مياي خريد آورد شهر تنه

  آمد، كار نداشت. ي آنها نميديگر به خانه  آمد جانور مي  . درخت بستند سو را به
  سو

  شد.ترسيد اول. از پدرش، ديگر از مادرش. با جانور آرام مياز جانور مي
  

  دانست. اس جي مي
  س جي گفت. مگر يادم نيست. ا

  چطور يادم نيست. گفت.
  ديدم. بستم مياگر چشم مي  نديده بودم.   شنيدم. مي    و چه چيز يادم نيست؟ چه چيز... 

  او را. جانور را. 
   خواست سو را بخورد: مصطفا مي

  برگش.    ست با تاج زردِقرمز و آبي  او 
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  زوت : [
  راسپي را استاده خواهم.  

  آتُربان را استاده خواهم. 
  جوان سخنگو را استاده خواهم. 

  كدبانو را استاده را خواهم. 
   ]ي خداي را استاده خواهم. خانه

  
  گزارش جليل دوستخواه ، اوستا،"ي سومكرده"/                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



73 |وَ گوشت     خاكستر  جام،          

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

  
  

  جام     
  ]: جادوگر فال[
  
  

  گردن و يال..  با گردن اسب. با سرخيِ   از نيايش،     با گردن اسب بازگشتيم
  و من.... و بال   و من بال داشتم.......   و من بال داشتم....   و من بال داشتم... 

گفت چطور چشم حرمه سادات را كور كرد، پدرش. ترقه گذاشت روي پلكش، خواب بود، كور كرد، پدرش. 
  گفتن گفت.  ، پلكش سوخت، كور كرد. »شياطيناعوذ باهللا من همزات ال«دو بار. پريد. هر بار پريد گفت 

  ديگر يادم نيامد. 
  . ؟گفتم چطور مراقبت كنم و از چه كسي و چطور

    اس جي شبيه گفتن روي چيزي ايستاد. شبيه گفتن دستهايش را... 
  دويدم.   هايم را بستم يادم نيامد. چشم

  
  ويراني. 

  اند خانه را. گفت. ها را بستهدرها و پنجره
  كنند. كنند. چرا؟ خراب ميخواهم بروم درخت. خراب ميمي

  رفت توي صورتم. صورتم را فرو كردم. مي
  دانست آنجا قبلن چه بوده. گفتم مگر مي

  بروم درخت... بروم درخت... مشت كوبيدم 
  شبيه گفتن پشت پنجره بود اس جي، رو به پنجره بود اس جي، شبيه گفتن بود هميشه؛ 

  را نشانم داد. گفتن آن طرف 
چرخند سرود خواندن سفيدها حلقه حلقه. ي سفيد، دور خانه ميسفيدها هر طرف  دور خانه، دور خانه حلقه

صداي سفيد   صدا نيست   شبيه گفتن دستهاي گشوده   شبيه گفتن روي چيزي ايستاده   سفيد 
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رون سياه شدن، سياه را ريختن روي و سياه شدن پنجره، از بي  شوم. وقت نميشنوم. صداي آنها هيچنمي  نيست. 
  ديدن، سياه پاشيدن، ديگر نديدن، 

بروم كجا... التماس   بروم درخت...   بروم بيرون...   دويدم...   آيد... يادم نمي  بينم... نمي
در بسته بود قفل بود و در ديگر بسته بود قفل بود و در ديگر بسته بود قفل     التماس بروم درِ بسته.... 

  مشت.   مونيك و من و سو، مصطفا،   ر ديگر بسته بود و هر كدام كوبيديم. بود و د
  شود. شبيه گفتن: نمي

   ...ولي آنجا، ما، توي خانه.
  مانم و او و سو و مونيك، يادم نيامد، ما را توي خانه را چرا خراب كنند و من زير در مي

  دويدم. 
خورند صورتم را فرو كردم توي شكمش ست وول ميدويدم سو خابيده روي تخت، توي شكمش چيزهايي

شوم؛ رود توي چشمم توي دماغم خفه ميمي  رود توي دهانم مي    خورند چيزهايي وول مي
  رود... توي من مي    چيزهاي توي شكم سو توي من، 

  بايد از سو مراقبت. 
  گويد او را بپايم. گفتن مي

  و لبهاي من و دهان من و چشمهاي من،   و پاسبان جانورهاي توي شكم سو 
  دستم را گذاشتم... حلقه كردم      آمد ترسيدم نفسم باال نمي

  بايد او را خفه كنم. گفتن گفت. 
  شبيه گفتن روي صندلي روي ميز روي چيزي دستهايش شبيه گفتن گشوده و ايستاده و 

شار... ففشار... مييدم سرش را توي شكم سو... دستهايش را دور گردن سو دارد، ميتوي اتاق گفتن را د:  دويدم
  اش... اش... خفهخفه

  زند سو و فرياد مي
  زند گفتن و فرياد مي
از   رود از لبهاي گفتن مي  رود شود سو و جانورهاي توي شكم سو از دهان گفتن ميو سياه مي

خواهم صورتم را دور گردن سو مي  هايم را از دور گردن سو و دست  رود توي گفتن چشمهاي گفتن مي
لرزد لرزد خانه، ميو مي  هي فشار دادم از جان بيفتد چيزهاي توي شكم سو رهايم كند   بكشم بيرون 
  لرزد... مي  ديدن، پنجره ديگر بيرون نمي  لرزد پنجره، ديوار و در مي

  دهانم و  مادربزرگ توي شكمش و پدرش توي شكمش و ديگر، از
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  دويدم... 
صورت نداشت و دويدم   سايه   سايه را ديدم توي اتاق خم شده. روي سو روي تخت افتاده خم شده 

  بردارم از دور گردنش...   نگه دارم   دستهاي سايه را چنگ بزنم   لرزيد، و مي
  
  ]خاكستر[

  بِلِ گذشته. 
اي خواهد. غذا درست كردهاي، غذا هست توي ظرف، برنج ميآمدم رفته بودي. رفته بودي نوشته بودي رفته

  خواهد. اي، برنج مياي رفتهبرايم گذاشته
ملول بودم. و آب كه برنج بشويم. و خيره شدم توي   اي. اي و ديدم ملول بودي، رفتهببينم كجا رفته نشستم...

  شست و از كاسه سررفت.  دانه دانه و ريخت. پر شد همه جا شد. آب برنج را مي
  گرسنه نيستم. 

  خواهم. برنج نمي
  گرسنه نيستم. 

ب آ و هرچه نگاه كردم آب وُ رفتم آب حمام باز كردم و دستشويي و آب، هر جاي خانه باز كردم و نشستم توي
برگردي و درزهاي خانه را گرفتم برگردي، كاسه شد خانه. تا زانوم رسيد و از زانوم باالتر و تا گردنم رسيد و از 

بيا... و تا سقف و توي آب   بيا   آيد، آيي هميشه دنبال آب كه ميتو مي  گردنم باالتر و از پلكهايم باالتر... 
  بيا.   بيا...     آيي هي شمردم ميرفتم و تماشا كردم كي   تا پشت پنجره رفتم... 

  خواستم. گرسنه نيستم. برنج نمي
و بشقاب و كاسه و لپتاپ و تلفن و صندلي و كاناپه و تخت   و كتاب توي آب   و تلويزيون توي آب 

و صداشان را شنيدن. و   و شمردن   دست آنها را گرفتن   كرد، ديگر آن تو فرق نمي  ها، و عروسك
و دست گلدان را گرفتم، بازوي كفش را و كاغذ را و با هم شديم. و در اوقات هم زمزمه دست ميز را گرفتم 

  و ديگر يادم نيست.   سرود شد خواندن؛     بيا.   بيا   كرديم، پشت پنجره شمردِن 
  خنديدي. و ديگر تو مي

  
  بالون.

  شبيه گفتن،   روي چيزي ايستادم، دستهايم را گشودم   شبيه خنديدن 
  گفتم آنها بيايند دور بايستند روي چيزي شبيه گفتن 
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  و گفتن، پريدن بشود، بشود بالِ خانه، پريدنِ خانه.   و دستها گشاده تا بپريم 
    و دستهايم را بال زدم 

    و مونيك دستهايش،    و مصطفا دستهايش   و گفتن دستهايش را   و سايه دستهايش را    و سو دستهايش را 
  رفت... اند روي خاك به نيايش خانه كه مييدها را نگاه كردم، ديدم افتادهاز آن باال، سف

اي هست، اتاق سبزي هست، توي اتاق سبز اگر برويم، قايم شويم، دويدم گفتم يك اتاقي هست، يك اتاق مخفي
ا گرد گفت. همه ر گفتن  هاي سرگردان هست و آينه و استخوان. توي اتاق سبز و كتاب. توي اتاق سبز سايه

  نور نداشت و تاريك    كرد برويم آنجا:
دويد كه چشمش را ترقه گذاشته بود تركانده بود. سو آمد دنبال پدر ميسادات يك چشم از توي آينه ميو حرمه

و من جا ماندم، دستهام دور گردنش، صورتم نداشتم   ريزد روش. خانه مي  سو جا مانده.   نبود. 
خوانديم همان جا اتاق اريك نبود نور داشت شكلهاي روي ديوار بود مياگر ت  دويدم... توي شكمش. مي

  من بود قبلن 
  و من كشيده بودم روي ديوار چشمهايم را بسته بود. 

  
  ]خاكستر[

   .بِلِ گذشته
  توانم. نمي  توانم. نمي  توانم همه نباشم. نمي

  فاصله....   حيوان.    فاصله...  اي آن وقت ديدم نوشته  تو ديگر نيستم وقتي همه باشم. 
  حيوان.    

  التماس....     نوشتم 
  التماس 

  و رفتم. 
  اي و غذا هست و برنج نيست. وقتي برگشتم نوشته بودي رفته

  يادم آمدم وقتي رفته بودم دلم خواسته بود برگشتم رفته باشي. 
  گرسنه بودم. 

  خنديدم. 
م، ات را بسوزانات را بسوزانم، هروقت كلمهدم اگر كلمهات و فكر كرهاي رفتني نامهنامه را گذاشتم پهلوي همه

  آيي. اي؛ از بوي سوختن كلمه ميآيد رفتهآيي و يادت نميمي
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  و خنديدم. 
  برنج را شستم، كاه و سنگش را جدا كردم. 

  دوباره شستم. 
  غبارش را جدا كردم. 

    دوباره شستم و دانه دانه برداشتم توي ظرف گذاشتم. 
و نفهميدم. آب از پاهاي   آمد آب از پاهايم باال مي  برنج را شستم و برنجش را جدا كردم.   . دوباره شستم

ات. آبِ داغ، شود بخواهمكردم كي بسوزانم بيايي، كي دلم تنگ ميفكر مي  و نفهميدم.   آمد كابينت باال مي
  رسيد م. و برنج ميفهميدنمي  جوشيد، آمد و ميتوي ظرف باال مي

ام گلوله داشتمام، برنميداشتمشدم اگر برنميپختم و شُل ميكردم، ميدستهايم و ابروهايم، رِي مي كردم:مي و رِي
  جوشيد. مي كردم توي آبرِي مي   لبهاي...   شد. حواسم پيِ كي بود، نه آبكش. و زعفران و لبهاي... مي

  بميري. 
  بميري. 

  
توي چيزهاي توي شكم سو،   با صورتم توي سو،   با دستم دور گردن سو،   آن وقت با گردن سو، 

  و توي چشمهايم...     چيزهاي توي شكم سو توي صورتم و توي گوشم 
  تا پيدا كردن اتاق سبز  دويدم          

  شبيه گفتن روي چيزي ايستادن رو به آينه  آن وقت توي اتاق سبز 
   شبيه گفتن توي آينه  روي چيزي ايستادن 

  توي چيزي رفتن و دويدن و حرمه سادات را اگر پيدا كردن، چشم ديگرش را تركاندن 
  توي شكم سو پيدا كردن پدرش و كور كردن پدرش تا آرام بگيرد حرمه سادات  و دويدن   و دويدن 

  گفتن گفت.   او كه آرام بگيرد، آرام بگيرد خانه... 
  پس شبيه گفتن دستها را گشادن و بال 

  پر دادن. و ديدم سفيد با چشمهاي گشاده پرواز خانه را تماشا كردو خانه را 
   :توي شكم سو فرياد زدم

  بميري.       
  

  و از آن باال براي درخت دست تكان دادن. 
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  آتش دهان من است. [
  زمين پاهاي من.

  اند.خورشيد و ماه، چشمان من
   ]آسمان، سر من.

  
   12965مهابهاراتا:/                            
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  جام    
  : برج  فال[

    ]9خون قربان رفته در زير زمين تا پشت گاو:         
  / به علي ميم.ف                     

  
  

  عقب رفتم. عقب  ترسيدم. 
خزيدن چيزي روي مچ، روي ساق، روي زانو. هرچه پايم را تكان دادم، تكان دادم، بيفتد... يا   ترسيدم: 

  روبروم، كه خواستم بدوم... نشد: راه نبود: چتر بود.  -از بيرون... از بيرون صداي...   بدوم. بدوم بيرون...
  شد... كرد، صداي باز و بسته كردن دهانش، عوعو ميدويد دهانش را باز و بسته ميو مي  دويد چتر مي

آمد صدايي كه هميشه از راهرو مي  شد صداي از بيرون توي صداي باز و بسته كردن دهان چتر بريده مي
آمد، هنوز داشت خزيد ميمي ...آمد باالو آنچه مي  دويد چتر و مي  شد توي صداي دهان چتر پاره مي

  نتوانستم...  آمد، خواستم نگاه كنم چه بود مي  آمد، مي
خواهد سرم را بخورد. مي  خواست سرم را بخورد. مي   ،دهان چراغ روميزي، كاله چراغ روميزي، دهانش

از دهان كاله   صورتم را از دهان چراغ روميزي،    ..سرم را عقب كشيدم.  خورد. داشت سرم را...مي
  پشتم.   عفب.... كشيدم عقب  چراغ روميزي 

  ديگر سرم را گرفتم. 
  افتادم. داشتم مي
  فكر كردم اگر بيفتم...   . ..افتادماگر مي

                                                            
  /گاو باالي زمين از بهر قربان آمده. خون قربان رفته در زير زمين تا پشت گاومصرع از خاقاني. بيت:  9 
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هاي استتوسكوپ گوشي    افتادن...   استتوسكوپ پيچيده بود دور پام...  :كردم افتادنداشتم فكر مي
هام رفت توي تخمخواست...داشت فرو ميهام انگار ميهايم را داشت...چسبيده به تخمرسيده بود الي پام، تخم

را  از درد. پاهايم   مشت كردم توي دهان چراغ روميزي كوبيدن    از دو طرف داشت...درد... پيچيد درد.
وقت، صداي پرواز از درد. كه، تازه، آن   ي چتر مشت ديگر پرتاب كردن توي پوزه  از درد.    پرت كردن 

ت از درد. فكر كردم حاالس  تر...عرق كردن تر...نزديكچرخيدن پرهايش...نزديك :  پنكه از پشتم شنيدم...شنيدم
  يد توي كمرم...فرو رفت توي كمرم....پرهاش چرخ    كند، پرهايش را فرو مي

  اي، تكه     پوست،           
  اي، تكه  گوشت، 

  خون...شد.     پرتاب   اي... تكه      پرتاب        هر طرف 
  به گرفتن پوست...   پوزه باز كرد   چتر 

  گوشت...  به گرفتن     دهان باز كرد   چراغ روميزي 
  افتادن...داشتم...ديگر داشتم....و جز به صداي از توي راهرو... ديگر نشنيدم. 

  چشم باز كردم، 
  لكه بود و درد نداشتم. روي ديوار، روي زمين، روي شيشه، پنجره، لكه   :سر گرداندم

  با سرخ نوشته بودم،   سگ،   روي زمين نوشته بودم 
  شير...   بودم  نوشته  مار،   نوشته بودم     عقرب،   نوشته بودم 

  ها فكر نكردم از كجا آمده. به لكه
   :خواستم بروم سراغ سوفقط تند مي تند،

  ]گفتم سو نقاش است.  سو نقاش است. [
آمد آمد، صداي از بيرون اگر هنوز ميگوشم را چسباندم به در، صدا اگر هنوز مي     دويدم سمت در، 

  رفتم، آمد مياگر نمي  آمد وقت وقتي صداي از بيرون هنوز ميرفتم بيرون هيچنمي  
اگر صدا دور بود    رسيدم پريدم از اين در به آن در ميپله بود، ميدرِ راه   درست روبروي در   روبروي در، 

ست، دانستم صداي چه چيزيينم  شود، دانستم چه ميرسيد به اتاق من چون نميصدا اگر مي    تا برسد به من، 
پلكيد، يك بار هم ساعتها گوشم را مي ترسيدم از آن صدا كه هميشه بيرون در اتاقمدانستم آنقدر نمياگر مي

   :چسباندم به در
گشت دوباره رفت ته راهرو برميشد، ميرفت، از اتاق من رد ميرفت توي راهرو، دور ميگوش دادن صدا مي

 ستايچرخيد و يكبار فكر كردم صداي پرندهطور ميرفت آن طرف ديگر راهرو و همينميشد از اتاقم رد مي
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تواند برود بيرون، خيلي دلش ست آنجا گير افتاده و هميشه آنجا گير افتاده و چون نميايو فكر كردم پرنده
دانستم در روبرو، رد، فقط من ميتواند، راهرو راه به بيرون ندارد، پنجره ندارد، در نداخواهد برود بيرون، نميمي

رفت...باالتر تر نميرفت پايين به راهروي ديگر همين، پايينست كه ميپلهدر روبروي در اتاق من، در راه
اتاق سو بود ولي توي آن راهرو،  ي آن راهروي ديگر، درِپلهراه رفت...كه روبروي درِ رفت... راهروي ديگر مينمي

آمد توي آن راهرو، هيچ صدايي، آنقدر هيچ صدايي كه سو گوش نداشت، صدايي نمي پرنده نداشت، يا صدا
ام، من فهميدشنيد، ميشنيد، هميشه پيش از آمدنم ميچسباند به در به آرزوي صدايي و صداي پاي مرا كه ميمي

دانسته يك يب ميآيم و از غدانسته منم دارم مينشست انگار ميرفت جوري ميفهميد، ميمي  آيم دارم مي
نه اينكه منتظر كسي بوده، منتظر صدايي بوده بيايد و او را از آن همه   ست دانسته كه عاديجوري انگار مي

  صدا بياورد... بياورد بيرون.... بي
رسد تدود توي راهرو و مياش كرده صداي پرنده داشتن، ميست صداي پرنده دارد، كالفهو ديگر فكر كردم آدمي

  توانستيم. خواستيم برويم بيرون و نميدرست مثل من و مثل سو كه مي  خواهد برود بيرون و مي
  بيرون ندارد اينجا. 

  بيرون نداشت اينجا. 
يكباره احساس كردم او هم گوشش را چسبانده به در اتاقم كه من اين طرف گوش چسبانده بودم، هول عجيبي، 
چيز عجيبي، از توي گوشش توي گوشم، انگار چيزي ليز خورد از در رد شد رفت توي  گوشم...يك لزجي و 

ر و ديگر دير بود...و ديگ وقت تند گوشم را برداشتم، عقب كشيدم گوشم را،چسبناك رفت توي گوشم...همان
اگر آن همه    ترسيدم. فقط اگر آن همه نمي  ست. -و سرگردان سو  توي راهرو.   ست. -فكر كردم سو

رسيدم به در آسانسور. توي راهروي تاريك رفتم باالخره ميدنبال صدا مي  رفتم. دنبال صدا مي   ترسيدم نمي
صداي جابجايي     ...هيچي  دگمه را زدم، روشن شد.   سور. رسيدم به در آسانرفتم مياگر دنبال صدا مي

    ولي منتظر ماندم.   آسانسور نيامد. هيچ صدايي نيامد: دگمه روشن شد. 
  همينطور منتظر ماندم. 

  آمد. صداي پرنده توي آسانسور بود. صداي پرنده ديگر نمي
  اش. منتظر ماندم در باز شود ببينم

  رفت يك راهروي ديگر غير آن راهرو كه فقط اتاق سو آنجا بود و ديگر چيزي نبود. شدم ميشايد سوار مي
  سرم را گرفته بودم از درد. 

  روشن بود.  دگمههرچه منتظر ماندم فقط   هايم را ماليدم درد بخوابد. شقيقه
  در باز نشد. 
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  برگشتم اتاق. 
  ديگر برگشتم اتاق. 

  بودم.  منتظرو هنوز   نشستم روي زمين وقتي برگشتم اتاق 
  يدم. خيلي ترسيده بودم. ترس    آيد. منتظر بودم صداي از توي راهرو كي مي

    كردم.  لعنتبه سو   اگر ديگر صدا نيايد.    لعنت
يكباره چيزي از پام، خزيدن چيزي روي پام... حس كردم چيزي روي پام...تند بلند   كردم داشتم لعنت مي

  بدوم گوشم را بچسبانم به در.    شدم بدوم سمت در.شدم. بلند 
... هاشاش شد عوعو...و دنداناش را باز كرد ايستاد بست... صداي باز و بستن پوزهچتري پوزه    روبروم 

...چراغ روميزي...كاله چراغ روميزي...شده بود يادم آمدپس رفتم...ها...آيد...پسپس رفتم...اينقدر يادم ميپس
  خواست سرم را بخورد...صورتم را بخورد...پس كشيدم سرم را...و چيزي روميزي...مي دهان چراغ

  كه هنوز 
  از پام 

  آمد مي
  باال، 

  آمد باال، مي
  به زحمت ديدم استتوسكوپ است...

  همه را به سو گفتم...
  
   ].سو نقاش است[

كشد. كاغذ و بوم ندارد. ديوار سياه شده از بس كشيده. باز روي سياهي كشيده و هي روي روي ديوار اتاقش مي
گويد مي  دهد روم نشانم ميو وقتي مي   كشد روي سياهي باز مي  و ديگر جا نيست    سياهي كشيده 
گويم مين  يك سياهي توي سياهي ديگر كشيده  :كنم ببينم چه كشيدهتوي سياهي را نگاه مي  اين را كشيده 

  گويم چه كشيده گويم، مييك چيزي مي    انگار ديده باشم   اش سياه است چيزي پيدا نيست همه
  دهد سر تكان مي  گويم آورم مياز خودم در مي  هرچه بگويم،   دهد و سر تكان مي

  پرسد. حاال چطور شده. مي درست است، همان است.
  شده.  خيلي خوب
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  خيلي خوب شده. آن زاويه، آن كنج، آن خط، آن نقطه، آن رنگ... :با دقت بيشتر ببينم  ايستم روم دورتر ميمي
   ؟كدام رنگ

  اي. آن بلوري. آن نارنجي. آن آبي. آن كاهي. آن زرد. آن قرمز. آن نقره
  توي سياهي...

  ام. درست همان چيزهايي را كشيده كه من ديده
  كشيده...ام، ميديدهام ميام، درست همان وقتي كه من داشتهكشد كه من ديدهيزها را ميهميشه همان چ
  شير را كشيده. 
  مار را كشيده. 

  عقرب را كشيده. 
  سگ را كشيده. 

چتر...توي  يي استتوسكوپ...پوزهكشيده. پرهاي پنكه...دهان چراغ روميزي...لوله ي پوستم كشيده. گوشتمپاره
  ي روشن: دِر آسانسور...اي روشن: دگمهدهد: و يك نقطهمي سياهي نشانم

  
  ]گوشت وَ[

  .سو
  كرد. سادات، مادر پدر سو كه يك چشم داشت، پدر سو را مجبور ميحرمه

  پدر سو از مادرش نفرت كرد. 
  پدر سو مادرش را كور كرد. 

  روي چشم مادرش ترقه گذاشت، چشم مادرش را سوزاند. 
كه به مادر يك چشمش چسبيده بود و مادر به خواب رفته بود و قلب پدر سو تندتند  و شبي ديگر، همانطور

 سادات كوري ديگري روي پلك ديگر مادرش گذاشت. پدر چشم ديگر مادرش را سوزاند. حرمهكوبيد، ترقهمي
  شد و جاي چشم دو تا ضربدر داشت، سوراخهاي بسته...

  نست. داگفتم، پرسيدم، سو داستان را از كجا مي
  دانست. فقط مي  دانست، دانست از كجا ميسو نمي

  
  ديگر هر شب خواب مادربزرگ سو را ديدم... تا كه آمديم اينجا. 

  آمديم اينجا.     خانه پرواز كرد 
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  ام. جي را نديدهاس  از وقتي آمديم اينجا.   ام. خيلي وقت شده مونيك را نديده
  ست. انگار پرنده   آيد مي   صداي رفتنش    رود يك چيزي توي راهرو مي

  از وقتي آمديم اينجا.   ام. خيلي وقت شده مصطفا را نديده
  و درخت ماند پهلوي سفيد. 

  دود. مي    انگار    ست ايشبيه صداي پرنده  آيد مي  مدام  يك صدايي از توي راهرو 
  از حال رفتم.    توي پرواز،   توي آمدن، 

  آمده بوديم اينجا.    :چشم باز كردم
  انگار راهرويي...  و آمدم بيرون توي سياهي   چشم باز كردم در باز شد توي سياهي و دور و بر كسي نبود 

  شد  روشني را زدم نگاه كردم دگمه  در ديگر بسته بود   پس رفتم پس    ترسيدم 
  و منتظر ماندم. 

مد...شروع كردم دويدن توي سياهي دويدن و در باز نشد...صداي آسانسور نيا   چيزي...  منتظر ماندم 
  آمد. اي از حلقم نميجز صداي پرنده   توانستم نمي   خواستم چيزي بگويم شنيدم كه هرچه ميصدايم را مي

ي اش در بود و دگمهراهرو...تهديگر دويدم تا تهِ     برگشتم   اش بسته بود و دويدم تا تهِ راهرو...ته
  كشان رفتم...ديوار يك طرف راهرو و دست هنوز روشن...چسبيدم به

  چسبيده به ديوار 
كشان رسيدم به دري...در را ي روشن...روي ديوار دستديدم جز نور دگمهكشيدم توي سياهي كه نميدست مي

  باز كردم...اتاق بود...نور داشت...پشتم، آن طرف راهرو، در ديگر بود...ديدم...اتاق خالي...
  خيلي گرسنه بودم. 

  اتاق خالي. 
  ام. گرسنه

  اتاق خالي. 
  ام. داد زدم گرسنه

  اتاق خالي. 
  دويد...شنيدم. بيرون در توي راهرو، مي  اي، شبيه صداي پرنده  و صدايي از بيرونِ در، 

  ...........امگرسنه..........
  ترسيدم بروم بيرون. و مي

  ولي فكر كردم پرنده را بخورم، اگر صداي پرنده بود. 
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  و رسيدم به در آسانسور و ديگر صدا نبود...     دويدم 
  و فكر كردم صدا را بخورم. 

   نبود  .... صدا...   و ديگر نبود.    و رسيدم به در بسته     دويدم 
رفت، به راهروي ديگر... راهروي روشن بود. خيلي روشن. آنقدر كه ها ميبرگشتم از آن در ديگر رفتم تو، پله

  ديدم... ولي صدا نداشت. نمي
  

  اتاق را پيدا كردم. 
  توي دستش...  خنجركشيد... ديدم سو توي اتاق بود و داشت روي ديوار مي

  م انفهميد من آمده  زد داشت با خنجر حرف مي
  ولي سو.   معني... صدا نداشت حرف نه... بي  كشيد به ديوار، زد و يكي ميو يكي حرف مي
    صدا ندارد...  سو خنجر دارد، 

  شد ديوار. و سياه مي  قلم نبود   كشيد... و روي ديوار كه مي
  ولي وقتي مرا ديد صدايش برگشت. 

  هام فرو كرد. گفتم استتوسكوپ دستهايش را توي تخم
  د پيچيدم. از در

  من...  دستخنجر توي   و چشم باز كردم: 
  را كشته بودم.     مونيك   توي سياهي،   روي ديوار، 

  
  .مصطفا رستاخيز

  باالخره آمدي. گفت.     خنديد:   مصطفا توي آسانسور نشسته،   و در باز شد: 
  و چقدر منتظر بوده. 

    كشتنلرزديم از هنوز مي
  مونيك را كشتم.       گفتم 

  گفتم.       مونيك را كشتم. 

  خنديد. مي  مصطفا 
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  خاكستر 
   ]10مرغ عيسا[

  ر ./ به ميم          
  
  

باشم  آمد بيرون رفتهآيد كي و چطور رسيده بودم خانه و اصلن يادم نميوسط خانه بيهوش افتاده بودم. يادم نمي
ا نبض آمد، ببه آن صدايي كه از توي زمين مي   افتاده روي زمين    نرفته بودم، لخت بودم از هوش رفته    ؛و نه

ي زني انگار. زور زدم يادم بيايد چه كسي توي به زحمت خودم را جا آوردم. صداي ناله   زد كه توي حلقم مي
  آمد كه كرد. گوش تيز كردم مگر صداي مردي هم ميش از توي زمين ول نميهاي ريز حشرياتاق بود و ناله

حاال دور لبهاش و باز      حاال الي پاش،   اش، حاال روي سينه  تش. زن بود و دس    نه؛ 
دوباره همان صدا... سرم را كج كردم و با چشم نيمه باز دوروبرم را نگاه كردم. نه كسي بود، نه   خوابم برد... 

د. گوشم كسي نبود... صدا از توي زمين بود... انگار از توي زمين بو  چيزي. بلند شدم توي اتاق سرك كشيدم 
چسباندم زمين دوباره و همانطور     نبود.      نه؛   آمد كه ي همسايه ميرا چسباندم به ديوار شايد از خانه

كرد. چهاردست و پا روي زمين، گوش چسبيده به سراميك، ول نمي  صدا   پريدم...   هراسان   خوابم برد. باز 
ام رشد كرد به چشمهايم رسيد و از توي جمجمهدنبال صدا رفتم... سرم به چيزي خورد و درد عجيبي   

  پشتِ در بود.     گردنم پايين رفت. صدا 
                                                            

اش بود. كه شنيدم آن مرغ خف"(مرجعش را ندانم)/  "بيند، درست مانند آدمي كه از پاي به دار آويخته شودنشيند، واژگون ميست، سر به ته ميموجود عجيبي" ١٠ 
ن مرغ عدة االبرار)./ به قولي خفاش آاالسرار و (كشف"خايه زه كند و شير دهد كه پستان دارد و دندان دارد و حيض بيندپرد و بيها. به گوشت ميترين مرغطرفه

  است كه عيسا از گل به اعجاز برآورد، كِش مرغ عيسا خوانند.   
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  اينطور نبود.   نه؛ 
  

كوبيد... صداي در آمد. اول صداي در آمد. خواب بودم. بيهوش افتاده بودم، كف خانه، لباس نداشتم. كسي به در مي
كوبيد... چون از صداي زنگ وحشت دارم. از صداي هر زنگي وحشت مي  قلبم     هراسان بيدار شدم. 

در  روم از چشميِهميشه همينطور. بعد مي   زنگ خانه، زنگ تلفن...   شود، تند مي   قلبم         كنم، مي
گويم دارم نميگوشي را برميولي اغلب يارو نيست. كسي نيست.     در،  شوم به ياروي پشتِ خيره مي

كنم اگر بيايد و اگر بشناسم حيرت مي  از نو  و هر بار      از آن طرف صدا بيايد    مانم منتظر مي    سالم، 
خواست شنود. دلم ميمي ست وكه آن طرف كسي كنم حيرت مي      از نو  و باز    سالم   گويم مي

به اندازه    ام.كسي نگفتهاين ترس را براي     صداي خودم را بشنوم.  ،آن طرف ،شده خودم هم يكبار
  كنند. ام ميمسخره

كنم به صدا، همينطور به تناوب خيره نگاه ميخيره   اول  خورد وقتي زنگ مي دارم، اول گوشي را برنمي   نه؛ 
رود، از آن طرف صدايي رود به برداشتن و جواب دادن، وقتي ميگيرد، دستم نميشود و تمام سرم را ميزياد مي

كنم... از توي چشمي نگاه كردم... يادم آمد... تپد و وحشتزده نگاهش ميو صداي زنگ هنوز توي سرم مي آيدنمي
ي لذيذ بود... ناله  نه؛       كند، جان كندنش تمامي نداشت...كند، آرام جان ميصداي زني بود داشت جان مي

بيرون بردم و راست و چپ دنبال زن سر     توي راهرو كسي نبود. در را باز كردم   جان كندن نبود... 
   نبود. پايم به چيزي گرفت كنار در:رفته بود شايد و ديگر صدا   ديگر نبود،   نبود،   گشتم، نه؛ 

    بود.    ي زرد و سفيد كيسه
ي زرد و سفيد را نگاه كردم. هراس داشتم بازش برداشتم. تويش را نگاه نكردم. آمدم تو نشستم كف خانه، كيسه

  دانم از چه. نفهميدم از چه. يش را ببينم. نميكنم، تو
واستم خآمد. اولش ديگر صدا نيامد. سرم را گذاشتم روي زانوم به چيزي فكر نكنم... باز ميولي ديگر صدا نمي

خواست بخوابم. يقين داشتم ديشبش تنها نيامده بودم. ياد اين افتادم به عجله برخاستم گشتنِ بخوابم، دلم مي
ي خالي ويسكي، شلوار شيشه  ه. هيچكس نبود. آمدم و لرزان كيسه را برداشتم باز كردم: جاهاي خان

  جين، بلوز يقه اسكي و گوشي موبايل با يك پارچه سفيد كه مثل بقچه بسته بود. 
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ي بقچه را درآوردم، روي پيشخوان گذاشتم، همانطور گيج كه اين چيزهاي كيست، فكر كردم به چيست الي پارچه
  باز نشستم زمين...   سفيد. 
لخت بود. هرچه فكر كردم يادم  !، امروزدانم چرا. ديروزش داشتنمي  اثاث ندارد.   ست. ي بزرگ خاليخانه

ي خودم كه نبود. مسافر بودم. خانه را با ي خودم نبود. خانهم شايد خانهنيامد سر وسايل چه آمده بود. فكر كرد
كردم. راه ديگر نداشت. فكر اثاث اجاره كرده بودم. هول برم داشت جواب صاحبخانه را چه بدهم. بايد فرار مي

اه بود ين شهر. يك منكردم شايد دزد آمده. بيرون كه نرفته بودم. يادم آمد بيرون نرفته بودم از وقتي آمده بودم ا
  بيرون نرفته بودم. فقط مصطفا... 

  ياد مصطفا افتادم، 
    اش. اش. نزده بودم، نديده بودمقرار بود زنگ بزنم ببينم

  گوشي را برداشتم و زنگ زدم... 
  گفت.   خواب بود. 

    معذرت خواستم. 
       ؟امگفت حاال اين وقت شب چرا زنگ زده

    ب نيست. گيج شدم. كدام وقت شب؟ اصلن ش
  مصطفا فحش داد. 
  زنم... گفتم بعدن زنگ مي

دم خوركوبيد. دوباره لرز برم داشت. اگر تكان ميآن وقت دوباره صداي در آمد. كسي به در مي  قطع كردم. 
 گويدكند مييدم صدا ميشندهد. از جا تكان نخوردم. ست جواب نميشد كسي خانهپيچيد معلوم ميصدا مي

كرد. گوشي هنوز توي دستم صداي مصطفا بود صدايي كه صدايم مي  ام. داند خانهمصطفا بيا در را باز كن، مي
  مصطفا بود.     ك پا رفتم از توي چشمي نگاه كردم:ن   ي گوشي خيره شدم. بود، به صفحه

  در را باز كردم. 
  گفت آمده ببيند چه مرگم شده آن وقت شب. 

  گفتم مگر همين حاال با هم تلفن حرف نزديم؟ و كدام وقت شب؟ مگر شب بود! باز گفتم. 
  گفت آدم حسابي يك چيزي تنت كن.  ،نگاهم كرد
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  ام گرفت. هرچه گشتم لباسي نبود، نداشتم... همانطور لخت ماندم. يادم افتاد لخت بودم. خنده
  را نگاه كرد؛ اثاث خانه كجاست؟ حيرت كرده گفت. بقچه و باقي چيزها را روي پيشخوان ديد. دور و بر 

بود. كيسه ن ...كرد. رفتمآمد بيرونِ در، توي راهرو، ناله ميصدا را گفتم. گفتم صداي زني مي ..گفتم اينطور شده.
. جرات دانم توي بقچه چيستفتم نميو باقي چيزها؛ گ ي خالي جك دانيلز را گفتمبود. كيسه را گفتم و شيشه

  نكردم بقچه را باز كنم. 
  چرا؟ 
دانستم. انگار به صدا ربط داشت. به صداي زنگ. به كوبيدن در. به صداي دانستمي كه انگار ميدانستم؛ نمينمي

  كوبيد. هنوز قلبم مي  زني كه توي راهرو حبس بود. 
   ي بريده بود. چندشم شد.ي انبوه موي بافتهقچه دستهتوي ب رفت سروقت بقچه، گره را باز كرد؛ مصطفا

   ؟گفت اين ديگر چيست
  فكر كردم كاله گيس است. 

  هاي جداجدا بود، خوشه خوشه بريده و كنار و روي هم چيده، خرمايي؛ كاله گيس نبود. برداشت، دسته
  

 *  
  كف اتاق، بيهوش افتاده بودم صداي زنگ را شنيدم. 

  چشم باز كردم، دور و بر را به جا نياوردم. 
  راه گرفت، تپش قلبم شد.  مصداي ممتد زنگ از توي گوش

  خواستم بلند شوم، زور زدم، سرم را باال آوردم، درد عجيبي توي سرم پيچيد. مي
  دوباره افتادم.... 

د راه ي شديكوبيد. ترس و دلپيچهبا صداي زنگ چشم باز كردم. صداي ممتد زنگ از گوشم تا توي قلبم مي
  نگذاشت از جا برخيزم. به سختي سرم را باال آوردم. دردِ توي سرم، چشمهايم را پر كرد... 

  صداي زنگ... امتدادِ صداي زنگ... 
شود. شود، صداي در بلند ميگيرم صداي تلفن بلند ميميام از صداي زنگ. اضطراب عجيب هميشه نفرت داشته

روم توي كمد، اگر خواهد جايي پنهان شوم. اغلب ميآيد. دلم ميكند. لرز از باال ميزانوهايم شروع به لرزيدن مي
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گذارد خودم را از شر تلفن راحت آيد. مصطفا نميكنم وقتي صدايش درميصداي در باشد. گوشي را پرت مي
داند يم كند و تنها اوآورد. رهايم نميشكند، يكي تازه برايم ميزنم و ميزمين مي كنمهربار يكي را نابود مي كنم.

اوست پشت در، ام. حتمن همشناسم؛ من اينجا غريبهداند. هيچكس ديگر نمينمي اتاق من كجاست. كس ديگر
  كني مصطفا! چرا در را باز نمي   :زندرياد ميآيد، فكند. صدايش ميول نمي   انگشتش را گذاشته روي زنگ 

  داند در اتاقم. مي         
  ام. من در اتاق گير افتاده

  توانم بيايم بيرون. ام و نميآن روز كه آمده بود گفتم من آنجا گير افتاده
  خواست برويم چيزي بنوشيم و توي بار زني پيدا كنيم. مي

 ه مرگم شده،ديگر نتوانستم. گفتم چلرزيد و توانستم رفتن. زانوهام ميتر نمييشي در رفتم. از آستانه پتا آستانه
  ام. نگاه نكرد ببيند من در آستانه مانده    توي راهرو گم شد. برنگشت    مصطفا   من كه از بيرون ترس نداشتم. 

   ؟گفتم چرا مرا نبرد، منتظرم نماند  روز ديگر آمد؛ 
    با دهان باز نگاهم كرد. 

  كني؟ گفتم چه مرگت شده آنطور نگاه مي
  ي تند داشت، كجايي بود؟ گفت رفتيم بار، نشستيم، نوشيديم، تو با آن دختر حرف زدي، همانكه لهجه

  . باز دهانِ:		ن بودمحاال اين م
  گفت ها؛ ايرلندي بود. برايش شعر خواندي. 

  چه شعري؟ 
Wine comes in at the mouth  

And love comes in at the eye;  

That’s all we shall now for truth  

Before we grow old and die.  

I lift the glass to my mouth  

I look at you, and I sigh. 11 

   ييتز!

                                                            
١١ ‘A Drinking Song’; William Butler Yeats 
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  چه مزخرفاتي. ....  ييتز؟ 
      كرد. زده نگاهم ميدختر با چشم برق    مصطفا گفت       اش. بعد بوسيدم

  توانستم بروم بيرون. آيد از اتاق نمييادم مي    آيد. كدام اينها يادم نميهيچ
 گفتم. 

ذرم. ييتز ام بگي در نتوانستهام از آستانهام، از وقتي آمدهمن توي اين اتاق حبس شده ؟گويدگفتم چرا مزخرف مي
مد كند. توي كام بازي ميكند. با حافظهكرد. ديدم دارد با سرم بازي ميمصطفا با سرم بازي مي  بلد نيستم. 

  در را باز نكنم.  ...شدم پنهانرفتم 

  توي كمد نرفتم.   نه؛ 
  توانستم از جايم بلند شوم. نمي

مان دانستم هنياوردم و مي اتاق را به جا باال آوردم دور و برم هيچي نبود: كرد. سرم را گرفتم،سرم خيلي درد مي
  چيزها را برداشته برده. چرا برداشته برده.    مصطفا   ام. دانستم از آنجا بيرون نرفتهاتاق است. مي

  او نبرده.   نه؛ 
   يادم آمد:  

كنم. به مصطفا گفتم. آن روز گردم پيدا نميشود. هرچه ميشود، گم ميچند روز شده هر روز يك چيزي كم مي
  امروز...    د گفتم ديروز صندلي گم شد. قبلش ظرفها گم شد. قبلش تخت گم شد و امروز،آمده بو

  جاست، سر جاي خودش. گفت همه چيز همان
  شود. كو؟ گفتم مگر مي

  رفت نشست روي صندلي. صندلي نبود ولي او جوري كه روي صندلي نشسته باشد، نشست. 
  جوري كه روي تخت دراز كشيده باشد، دراز كشيد   و بلند شد 

  و در ليوان آب خورد و بعد ليوان را به من داد؛ ليواني نبود. 
  مسخره بود.   دراز بكشم روي تخت.   روي صندلي بنشينم،    مجبور شدم ليوان را از دستش بگيرم، 

  ست. گفتم اينها مسخره
  كند. چرا با من آنطور مي
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  ند. كام ميدارد ديوانه
س خواهم آن دختر را ببينم، برايش ييتخواهم بروم بيرون. ميترسم. ميمن ديوانه نيستم. من از بيرون نمي   گفتم:

    اسم دختر چه بود؟   ييتس ديگر كيست؟     بخوانم. 
  اسمش را از كجا بدانم.   كدام دختر! 

  شد. صداي زنگ ممتد توي گوشم زوزه مي
  خواستم باال بياورم. دلم آشوب بود و مي  خواست از جا كنده شود. قلبم مي

  بريد. كاش آن صداي زنگ مي
  بريد. كاش صدا مي

    حرف بزن.    ..حرف بزن.  گوشي را بردار.   بردار.   باز كن.   گفت بيا باز كن. هي مي
  بس است. 

   سرم سنگين بود.   ...توي سرم گفتم بس است.
  خواستم بگويم هر كه هست برود. مصطفا بود. خودم را روي زمين كشيدم تا در پيش رفتم. فقط مي

لعنت به تو مصطفا... ديشب كجا بودي؟ همانطور روي دست و پاهايم سرم، دهانم، را چسباندم به در   
  گفتم، لرزان. 
  جوابي نيامد. 

از كردم. سرم را از آستانه بيرون بردم، دو طرف راهرو را دستگيره را گرفتم به زحمت خودم را بلند كردم. در را ب
  بر هم فشردم و باز گشودم و نگاه كردم: هيچ كس.   كس نبود. پلكهايم را سخت هم آوردم، بسته هيچ ه كردم:نگا

  گفتم.   گفتم. ديوث.     گفتم. كثافت.     لعنت.
اي زرد و سفيد كنار پايم افتاد. مم به كيسهپايم خورد به چيزي... تازه آن وقت ديدم چيزي تنم نيست و چش

  برداشتم، چيزي توش بود، سنگين بود، آوردم تو. گذاشتم وسط اتاق خالي. 
  نشستم. 

پيچيد. دست بردم كيسه ي زانو فشار دادم. همچنان درد بود و ميسر روي زانو گذاشتم و چشمهايم را به كاسه
اي، شلوار جين، گوشي ي خالي ويسكي بود، بلوز يقه اسكي قهوههرا نزديك آوردم. گشودم:               شيش

  ي سفيد كه چيزي تويش پيچيده بود. موبايل و يك بقچه
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بقچه را برداشتم روي پيشخوان گذاشتم. هراس داشتم بازش كنم. فكر كردم اينها چيست. فكر كردم كسي آنها را 
ين بقچه... جرات نداشتم توي بقچه را نگاه كنم. آن وقت گذاشته پشت در، زنگ زده و رفته. چرا؟ براي كه؟ و ا

  ست، هيچي درش نيست. دور و برم را نگاه كردم تازه ديدم اتاق خالي
  شد. آنوقت لرزم گرفت، سردم شد. پي لباسهايم گشتم... شد، گم ميهر روز چيزي كم مي    يادم آمد 

  شد. م ميشد، گهر روز چيزي كم مي  يادم آمد                
شد. شد، گم ميهر روز چيزي كم مي  يادم آمد    توي آشپزخانه تنها چيزي كه مانده بود مايكروفر بود. 

  گوشي را برداشتم به مصطفا زنگ بزنم.   
  كردم صداي مصطفا را شنيدم، به گوشم چسباندم. ي گوشي را نگاه ميطور صفحههمين

  زنم. گفت چرا حرف نمي
  گفتم خودت دير برداشتي. 

 ؟زنيزني حرف نميگويم الو الو، چرا اين وقت شب زنگ ميدارم مي گفت مرد حسابي يك عالمه وقت است
  شب نيست.          شب؟     آيد. چيز كند شده، كش ميكنم همهگفتم احساس مي

  قطع كردم. 
  شب نبود.   نه؛         نگاه كردم:

  لرزيدم. همچنان از سرما مي
  صداي زنگ در آمد. 

  ي هراس. از جايم تكان نخوردم. دوباره صداي زنگ در توي سرم پيچيد و هجوم دوباره
   ؟كنمداند توي اتاقم، چرا در را باز نميصداي مصطفا را شنيدم. گفت مي

  چهاردست و پا خودم را به در رساندم. باز كردم. 
  گم بوده آن وقت شب زنگ زده بودم. آمده بود ببيند چه مر

ما كه همان وقت حرف زده  ؟هنوز گوشي توي دستم بود، گفتم چطور توانسته آنقدر زود خودش را برساند
  بوديم. 

  ابروهايش را در هم كشيد با تعجب نگاهم كرد. 
  نشانش دادم.   كيسه را گفتم.   كس نبود. آمد... هيچمي  گفتم صدايي از بيرون، از راهرو، 
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  گفت چرا لختي. 
  لرزيدم.   يكه خوردم، نگاهم كردم ديدم چيزي تنم نيست... 

  پرسيد زن رفته؟ 
  پرسيدم.   كدام زن؟ 

و گره بقچه را گشود... يكه خورد، عقب نشست. نگاه كردم ديدم     ش خانه. همان كه ديشب آوردي
 گيس است. نبود. خوشه خوشه موي دسته بود بريده.اي انبوه گيسوي بريده است، خرمايي، فكر كردم كاله دسته

مصطفا رفت برايم از توي كمد لباس بياورد. گفتم لباسهايم گم شده... داشتم   چندشم شد. لرزم گرفت. 
  بخورم؛   بنوشم،   بپوشم،    كند چيزي كه نيستو مجبورم مي آيدكردم البد دوباره ميفكر مي

  كه فرياد مصطفا آمد...   
  كشان كشان خودم را به كمد رساندم...  لرزان و

  زند ست به فضاي خالِي توي كمد؛ فرياد ميديدم ميخكوب شده و خيره
  اي... چه كار كرده  اي... چه كار كرده

  ام؟ چه كار كرده هاج و واج پرسيدم
گفت ديدم. هي مينمي  بيني... كشيد مگر نميلرزيد و سياه فرياد ميدستهايش را باال گرفته بود، عصبي مي

   ..ببين چه كار كردي.    بيني چه كار كردي... نمي
اش اي... خفهاش كردهگفت خفهداشت مي  توي كمد هيچي نبود.     به التماس افتادم بگويد چه شده. 

  موهايش...   اي... از لبهاي كبودش، از رد دستهايت دور گردنش پيداست و موهايش... كرده
  

  من اما هرچه نگاه كردم، چيزي نديدم... 
  

  ...ايجين و بلوز يقه اسكي قهوهشلوار  وشيدم:تر لباسهايم را پرفتم آن طرف
  فريادكشان،   مصطفا را در اتاق،   آمدم بيرون در را قفل كردم، 

  تنها گذاشتم.        
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  خاكستر 
  :  12[زغن

	]13ستاز پس هر مباركي شومي      	
  
  

شود چيز خوب است. كلي كار ميساعت تصور كردم اوضاع بهتر شده. بهتر هم شده بود. اصلن همهبراي چند 
رده ست كه بايد ككرد. گلداني بخرم و خودم را سرگرم كنم و از آن يك گل، گلهاي ديگر بگيرم. شايد اين كاري

ست كه كرده باشم. اين همان كاريها باشم. بايد برگشته باشم ايران رفته باشم باغ انار، خودم را وقف درختچه
بايد كرده باشم. به جاي اين سرگرداني و نوشتن وُ فكر كردن به اين خزعبالت وُ دوباره سراغ دكارت رفتن و به 

. صبح خروسخوان برخيزم، دست و روي بشويم، در باغ قدمزنان ..تو فكر كردن و ول گشتن و كاري نكردن
ها بردارم. از زير مرغ و به آبياري درختها برسم. بروم مرغداني و تخم سيگاري بپيچم و دستي سر سگها بكشم

گربه را سگ بايد رمانده باشد. ايوب خان را صدا   ها و ترساندن گربه. ي قزلبروم لب استخر به سركشي
سالهاست در انارستان به انارهاست. هيبتي     ايوب خان باغبان است...     كنم با هم چايي بخوريم. 

باز است (اين يكي را خودش هم پاراژانف دارد؛ كله كچل دارد، ريش دارد، اگرچه خپل نيست ولي بچهشبيه 
خوانم. ولي من اهل ترياك و اين چيزها نيستم... اندازيم و برايش شعر ميل ميبعد هم تَ  دانم). داند، من مينمي

                                                            
  برهان قاطع –ماه ماده است. ماه نر و ششرباست. طبري آن كليواج باشد. گويند ششربا و موشزغن گوشت 12 
  مصرع از خاقاني.  13 
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ود به درختها و باغ كه با همين لپتاپ شكنم براي رسيدگي كشم. يك اتوماسيوني هم درست ميباشد علفي، مي
  اندازد. دارد و ايوب خان را از خواب ميچيز را كنترل كرد. شبها هم طنين سمفوني چهار مالر باغ را برميهمه

   ست:اين ايوب موجود معيوبي
  بوسد. كند و ميي درخت را بغل ميست كه تنهزد. همان آدميها حرف مييكي دو بار ديدم با درخت

ليسد. صدايش كردم آمد، اما نه از سمت درخت؛ از پشت يكبار هم گمان كردم ديدم دارد درختي شته زده را مي
چرا و باز برگشتم درخت را با سرم آمد وقتي برگشتم با تعجب نگاهش كردم، نفهميد چرا و من هم نفهميدم 

شايد حق همين است (به قول يكي) كه     دقيق نگاه كردن، ديدم كسي نيست و درخت هم شته نزده.  چشمانِ
ام را با ايوب خان در ميان گذاشتم. ست. پس تصميمزندگي دوگانه، در جامعه دوگانه، بستر مناسب شيزوفرني

  د. صدايش خواهم كر مصطفاگفتم ازين به بعد 

  چيزي نگفت. 
  

دانم از كجا پيدا شده و پدرم چطور او را آورد ست. پيرمرد نيست. ميانسال است. نميموجود معيوبي ...گفتم كه
رفتم. اشتغال به فلسفه و ادبيات و شعر و داستان و هنر و آنجا. آن وقتها من ايران نبودم. اگر بودم هم به باغ نمي

ر اين همه جان كندن و خواندن و نوشتن هيچ ضرورت نداشت. يكي اگر بود گذاشت. خاك بر سزنها، وقت نمي
نطور شد. بدبختانه در جواني كسي نبود ايگفت آدم حسابي، كار را به اهلش بسپار برو باغ را آباد كن؛ خوب ميمي

  گرفتم و به لجبازي. بگويد يا اگر بود به مسخره مي
  

  ه زن بگيري و سر و سامان پيدا كني. يك روز هم مادرم آمد باغ گفت وقتش رسيد
كند برود بيرون، زنم را دوست دارم، زن دوست ندارم. گفتم هي هوس ميهمين جلق مي !خواستم بگويم مادرمي
خواهد و ناز دارد و هزارتا خواهد و محبت ميتوجه مي   ها...  خواهد؛ ن جا و آن جا و چيز مياي

خواستم بگويم بهتر است يكي باشد آدم دوستش داشته باشد ولي آنجا نباشد، يك جايي باشد بدبختي ديگر. مي
بيند هي بيشتر دلش بخواهد و اين هيچوقت محقق كه ريختش را نبيند آدم ولي دلش بخواهد ببيند و چون نمي

نژادش   ايوب خان سگ باغ است.   را به ايوب خان كه ديگر شده بود مصطفا گفتم.  اينها  نشود. 
ده شان شدانم، از اينهاست كه همه با هم قاطي شده. يك سگ پاكوتاهي يك سگ تنومندي را گاييده، بچهرا نمي
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ه ن دوتا شدپدر ايوب و همان سگ پاكوتاه يك سگ سياه كريه وحشي را گاييده، شده مادر ايوب و از گايش آ
ر استخر رفتم س !ترساند. خاك بر سرنواتر از من، اصل و نسب ندارد؛ ولي خوب گربه مياين ايوب بدبخت كه بي

به مادرم گفتم به عوض   كرده. ديدم گربه قزل گرفته و ايوب خواب بوده نفهميده يا سرش با كونش بازي مي
  بايد براي اين مصطفا زن پيدا كنيم. 

  جس را نياور توي خانه. مادر گفت اين ن
خواست پاي مادر را بليسد و سر و گوشش را به پاي مادر بمالد. مادر با لگد پسش زد و بيرونش بيچاره مصطفا مي

  كرد. 
خوابانده توي شراب انار) و  افاقه نكرد (برايش كباب درست كردمبعدن مجبور شدم از دلش در بياورم؛ ظاهرن 

 شا كرد كه به خيال راحت قزل گرفت از استخر. به تالفي ايستاد گربه را تما

شد داشته باشم. به جايش بايد بروم اين گور آن گور بشوم، اين حاال ببين اگر برگشته بودم چه خوشي مي[
هاي مادرقحبه را تحمل كنم و به گدايي بيفتم. بعد هم چهار خط كسشر بنويسم توي وبالگ، به اسم داستان فرنگي

   ].شود و بماند. خاك بر سر يكي نبود اينها را به آدم بگويدو شعر، دلم خوش ب
  

   ]تو هم كه گذاشتي رفتي...[
  

  يك روز به باغ حمله كردند. 
خواندم؛ صداي دويدن شنيدم و حرف زدن. صدا هي نزديك آمد و زيادتر شد. دراز كشيده بودم، چخوف مي

رود. اش يادم مي، مصطفا. همه!ايوب. ايوب نهترس برم داشت. عادت نداشتم جز به صداي خروس و درخت و 
يادم نرود. داد زدم صدايش كردم. بيچاره   بايد هي تكرار كنم   مصطفا...    مصطفا...   مصطفا...

ماليد به من. گفتم چه خبر شده و چرا آنطور وحشت كرده. گفت آن هم تند آمده بود تو، ترسيده خودش را مي
ها هم كردند كسي توي باغ باشد. بعدن فهميدم باغ همسايهانار. حتمن فكر نمي اند پيِاند، آمدهيك مشت بچه

  برند. خورند و ميكنند و چون معمولن توي باغ كسي نيست، ميرفته بودند و هر سال همين كار را مي
  

  دولول را برداشتم آمدم بيرون. 
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روم باشگاه تيراندازي. اين هم يك ماجرايي دارد، چون رفيق لبناني ها، مياي، چهارشنبهام اينجا هفتهبرايت نگفته
ت خواستم، دوسآيد. اولش نميبرند. يك دختر انگليسي هم هست ميروند، من را هم ميو فلسطيني دارم، آنها مي

م، تير نينداخته بودم. اصلن صداي تير هم نشنيده بودم. سربازي كه نرفته بود  . نداشتم، اصرار كردند. رفتم
  تواند. دختر هم نينداخته بود و ترسيد. لرزان گفت نمي  وحشت كردم و وحشت از صدا را پنهان كردم. 

ديدم توي چشمش برق اشكي زد. نفهميدم چرا. خودم را جمع كردم گفتم ببين كاري ندارد. بيست و پنج تير 
  م بود. سهم من بود. مربي ه
  اي؟ گفت قبلن تير انداخته

  ام. عارم آمد بگويم نه. گفتم انداخته
د، اول كه نشاندنست، با خيال راحت گلوله به نشانه ميآن دوست فلسطيني و آن دوست لبناني، كه دومي دختري

ور سوراخ همينط اش. يكي توي گلويش. وكاغذي بود نشانه. يكي توي سينه كرديم. آدمِ من و او داشتيم تماشا مي
سوراخ.... بشمار بيست و پنج تا. خاك به سر، من كه تمام كردم شمردم، پنج تا هم سوراخ نبود. دستم خيلي 

ريخت. بعدن مي   ...ريخت. انگار خودم را نشانه رفته باشممي   ...ريخت، هر گلولهلرزيد، قلبم هي ميمي
  هم بهتر نشد. هيچ بهتر نشد. 
  اين كاره نبودم. مربي گفت. 

  رفتم. ولي باز هم رفتم. براي ديگر مي
  آن وقت به جاي تپانچه، تفنگ با قنداق برداشتيم.   ي بعد... بعدتر. دفعه

. خم شد دانستملرزيد دستش. از قلبش چه ميدختر انگليسي برعكس من، راه افتاده بود، دستش آمده بود. نمي
ن. زدم، كمر و باسي سيبل. از پشت سر انحناهايش را ديد ميكوبيد به سينه در مگسي خيره شد نشانه رفت

ويم. كردم بروم، بگانداخت از پشت بروم لمسش كنم. رو نميعجيب دلم خواست بغلش كنم. همانطور كه تير مي
 ندست كشيدم باسنش گفتم و كشيدمش پيش و لبهايش را خوردم.. همايك شب برگشتنا رفتيم مستي، گفتم. 

ترسيدم گفتم ميداشتم مي  گفت چرا نگفتي. داشت مي  اضطراب گلوله كه نيانداخته بودم.. خوردم... 
گويم رفتم از كنم، براي همه ميبعدها تعريف كه مي  از صدا و از لگدانداز؛  صدايم توي حلقش گم شد. 

نان تير انداخت و من دستم را به انداخت و فشارش دادم و او به رو نياورد و همچپشت بغلش كردم وقتي تير مي
  ترسيدم، رو نكردم بروم از پشت بغلش كنم.   عار داشتم بگويم    جاهايش رساندم. 
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سر آخر با رفيق فلسطيني دعوايم شد. يادم نيست موضوع چه بود. گمانم به همين دختر ربط داشت، ولي او 
  . ست؛ حاال هر كس باشدودم آدمكشي چه كاريبرم، چون گفته بات را سر نميوصلش كرد به اسراييل. حوصله

عجيب  هايشان.ريختند توي كولهكندند ميپلكيدند انار ميها اول نديدند، براي خودشان ميتوي باغ كه آمدم بچه
ها وحشت كردند. پيرمرد هفهفوي غريبي شدم توي فيلم امريكايي اي در كنم. كردم. بيچارهدلم خواست گلوله

ها. چنان وحشت دار، حيف كاله نداشتم، از آن كالههاي پاشنهي چهل، با ابروهاي هم آمده، با بوتسياه سفيد دهه
كر كردند كردند يا فشان نشانه رفتم. باور نميگرفته بودند درجا ميخكوب شدند. تفنگ را پايين آوردم به سمت

  نارها را انداختند، پا به دو فرار كنند. شان جيغ زد و بعد جيغ ديگر و جيغ ديگر. ااند. يكباره يكيشبح ديده
  به مصطفا گفتم برود بگيردشان نگذارد بروند. 

شان گريه كردند و يكينگاه مي ،زهره تركيده ،هاپنج تا بودند، دو تا در رفتند، سه تا ديگر را نگذاشتم. طفلكي
كي كه كرد. ياينجايش را مي گرفت. داد زدم بس كند و دست به صورتم كشيدم. گفتم قبل از آمدن بايد فكر

شان كردم  لبخند زدم،    نگفت.   تخس بود، هيچ خم به ابرو نياورد، ترس هم نداشت. گفتم اسمش چيست. 
  توي مرغداني. رفتم استخر ماهي بگيرم. 

رسيده كنند، بيشتر تبرگشتم ديدم همان تخس دو تا مرغ را سر كنده با دست و آنهاي ديگر بر و بر نگاهش مي
 شان پريد چسبيد به پاهام بهها توي دستش و خون سراپايش. در را باز كردم يكيدانستند از من يا او، مرغنمي

كنيم بخوريم شام. چند تا انار هم چيده بودم آورده ام، كباب التماس كه بگذارم برود. گفتم برايشان ماهي گرفته
  بودم برايشان. واماندم از ديدن مرغ بي سر و پسر خونين. 

  اول عصباني شدم. 
  اول دلم خواست بزنم توي گوشش. 

  آمد بگويم. اول خواستم هر چه دهانم مي
  ام گرفت. به پسر چسبيده به پام گفتم اسم آن تخس چيست. بعد خنده
  فا. گفت مصط

  كردم مصطفا!صدا 
ن . توي نگاه اي..پسرك برگشت نگاهم كرد و از آن طرف ايوب بدبخت هم آمد، گفتم ايوب ديگر ايوب نبود

  مصطفاي ديگر هيچي نبود. 
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  گفتم برويم ماهي كباب كنيم شام. 
رفت  ند. مصطفادانستند چه بگويند، چه كار كنداند. آن دوتا وامانده نميپرسيدم كدامشان آتش درست كردن مي

  كنند. خواستم ببينم اينها چه ميچوب خشك پيدا كند. هيزم در انبار بود، مي
يده ليسد. بچه ترسهاي ترسيده، كونش را ميمالد به يكي ازين بچهديدم مصطفا، همان ايوب، رفته خودش را مي

مثل وقتي خودش را به درخت بود يكجوري انگار زبانش بند آمده بود. مصطفاي مادرقحبه هم راست كرده بود 
ماليد. به مادرم فحش دادم چرا براي اين سگ بدبخت زن پيدا نكرد. سرش فرياد كشيدم بچه را ول كند برود مي

  مجبور شدم لگدش زدم تا رفت.   رفت. ديوث مگر مي  پي كارش. 
ز گفتم. لبخند با  آمد. نمي  ي دولول را دست بكشد، نترسد. وقتي رفت آن بچه را گفتم بيايد لوله

ي دولول را دست كشيد و دانم ترسيد يا چه. با لرز آمد قنداق چوبي ترك برداشتهنمي  ريختم توي صدا. 
  اش را. ماشه

  گفتم تا حال تير انداخته؟ 
  نينداخته بود. 

  او هم آمد و دست كشيد، او هم نينداخته بود.  آن يكي را هم صدا كردم بيايد؛
  پرسيدم دوست دارند بياندازند؟ 

  چيزي نگفتند.   سر تكان دادند 
  دوباره پرسيدم دوست دارند تير بياندازند؟ 

  شان، همانكه ايوب برايش راست كرده بود، گفت نه. يكي
  آن يكي باز هيچي نگفت. 

  آن يكي كه چيزي نگفت را فرستادم پي مصطفا، كمكش كند به هيزم. 
  تفنگ را بردارد. اين يكي را گفتم بيايد 
ترسد. نگفت از اينكه اشتباهي بزند بكشد. خواهد. گفت ميي خودش بود. پرسيدم چرا نميدولول هم قد و قواره

لرزيد. ياد خودم افتادم. گفتم من اگر كسي تفنگ را شكاندم گلوله را در آوردم، بستم، دادم دستش. دستش مي
  سر كسي نبود، تفنگ نبود.  شد. خاك برداشتم جوان كه بودم تفنگ داده بود دستم، بهتر مي
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  شد. هوا داشت تاريك مي
  قراري نكردند به رفتن. اخت شدند با پيرمرد. ها ديگر بيبچه

  آتش درست كرد مصطفا. 
  ند. كَ  ند. ها را بكَگفتم بايد پر مرغ

  خودم هم ماهي تميز كردم، همه را كشيدم سيخ روي آتش. بوي دود و بوي كباب مرغ و ماهي پيچيد. 
تم از توي انبار شراب آوردم. براي هر سه تايشان ريختم، شراب انار كه خودم گرفته بودم. همان كه ايوب رف

مصطفا دو پيك با من    اش بخورد. برايش راست كرده بود، خورد تف كرد گفت دوست ندارد. زدم پس كله
  خورد. مصطفاي ديگر را هم صدا كردم مرغ دادم به خوردنش. 

  من هم به رويم نياوردم.   گفت. چي نميآن يكي ديگر هي
  شراب هم خورد و باز هيچي نگفت. 

  گفتم ايوب باغبان بوده، حاال سگ شده. 
  هر سه خنديدند. 

  اي باغبان. اي شدهمصطفا گفت پس تو هم سگ بوده
  همه خنديديم.

  گفتم سگم هم اسم اوست، مصطفا. 
  باز خنديديم. 

  صدايش را تا بيرون زياد كردم. علف برداشتم توي پيپ، چاق كردن، كشيدن. رفتم سمفوني چهارم مالر گذاشتم و 
  آورد بخنديم. منتظر بودم كي باال مي  گفتم نفسش را نگه دارد.   . دادم پيپ را پك زد. مصطفا هم خواست

  آن يكي وامانده كه باال آورد و جا زد. 
  گفتم دوست دارد تير بياندازد؟ 

  ترسد. گفت ديگر نمي
اش بياورد. توي تاريكي گفتم هركس ايوب را بزند، هر كدام دو تا تير داشتند. توپ ايوب را انداختم برود پي

    برنده است. 
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  دهم. آنكه هيچي نگفته بود، پرسيد جايزه چه مي
  گفتم هرچه بخواهند. 

ي نانهدانستم لگد جاي تفنگ را بدهد به چيزي نشانه برود... ميي لولهي گيج برداشت گفتم تكيهاول وامانده
 اش باشد. گوش نكرد اما زورشكند. پيپ به دست تماشايش كردم. گفتم مراقب شانهقنداق كتفش را خورد مي
  نرسيد به چكاندن ماشه. 
  اش كردند. توانستند مسخرهآن دو تاي ديگر تا مي

  گشت. مصطفاي بدبخت، همان ايوب، توي تاريكي دنبال توپش مي
مصطفاي قلدر دولول را گرفت، لوله را بر سنگي تكيه داد، شليك كرد و پرتاب شد... عر زد از درد شانه و سرش 

ان شكه خورده بود به سنگي چيزي، شكسته بود، ديدم خون زد بيرون. دو تاي ديگر هم خواب و مستي از سر
  پريد از طنين گلوله كه در موومان دوم سمفوني گم شد. 

  پكي به پيپ زدم و دندان به قزل كشيدم. سومي نگاهم كرد. 
  آمد. مصطفا توپش را پيدا كرده بود داشت مي

اين يكي معطل نكرد، دولول را برداشت نشاند و نشانه رفت و خالي كرد... مصطفا عو كرد و افتاد. پسرك برگشت 
نه  ام گرفت. ولي اوي كچل و ريش انبوهش كشيد. خندهم نشانه رفت، نوبت پيرمرد بود. دست به كلهو سمت

   ..هراس داشت، نه ترديد.
  موومان سوم كوتاه بود. ديگر صداي زن از موومان چهارم برخاسته بود. نفس عميق كشيدم. 

هايشان توي شكم و چشم سد گرم مصطفا و پنجهها را به جكردند. ديدم هجوم گربهآن دو تا وامانده نگاه اين مي
همين نفهميدن را دوست دارم و   خواند توي اين موومان. هيچوقت نفهميدم اين زن چه مي  و صورتش. 

يك نرمشي در خواندن سازهاست، انگار سازها و زن به معاشقه، ولي نه ساز كه مرد باشد... هر دو تا زني كه 
  آيد تا آغوشش شود. پيش مي    رقصان،   ا خواند و سازهيكي ديگري را مي

  
  شد داشته باشم.... حاال ببين اگر برگشته بودم چه خوشي مي
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[In order to understand  
I destroyed myself.]  
                                   
                                /Fernando Pessoa 

 
  
  

  .بندپي           
  )14از نقش پراكنده ورق ساده كني(مگر 

  
  
  
  

   تصدق صفايت بگردم
  
  
جغرافياي «ست كه دو تاي ديگرش را قبلن كشيده بودم: لتي، تابلوي سوم از نقاشي سه»جام،   خاكستر   وَ گوشت«

كس سش علت سوم: كه آدم اگر بتواند از توي كُ:« - آيد. نقشي كه به دست نيامده/نمي»پوستي جهان«و  »سگ
شود، يا چشمي تركمن تويش را خالي كرده باشند خون ي جنيني دارد ميتوده يا مچاله ي سرخبگيرد، بته جقه

 و شايد اگر نقاش بودم، نقاش -» اي.، فيروزهمعلق در آبيِ زمينه -ي استيك آماده كرده باشند و يا گوشت تكه
  يزد از آمدن.گرآمد و اين هم هست كه بهتر، هميشه، ميبهتري بودم، مي
آگاهي بيمار نه  ي بنياديقهست، چراكه اين ساعت عال[هرچه] روي در شر ا: ست (گانه، تباهيدرآمد اين سه
فريبكار شده، از آن ناممكن   ناتوان  -چاره ندارد  –چرخد و چون اطراف آن مي . /آرتو )15ستگذار از بيماري

                                                            
   .مصرع از حافظ 14 

١٥ ‘Ça va mal parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure à ne pas sortir de sa maladie.’ Van 

Gogh, le suicidé de la société; Antonin Artaud  
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گردد و تكرار، مي "چه"كند وقتي حول آن آمدن، تكرار مي آيد. در كشاست. براي همين كش مينارسنارس، و 
  ست.  "خدا" –اگرچه بي راز  - "چه") است و آن وسواسي (آبسسيف رِنيايشِ خاط

  
  پيشتر نوشته بودم: -به جاي اين  –من اينجا 
  

  وحشت و اضطراب و وسواس...   :وضع ندارم«
  نان...      شامپو،  پياز و   نفت،   چيز بوي روم حمام،  تا غذا درست كنم؛ همهمي

كنم، با دقتي گزاف، وقتي، ساعتها، موهايم و با ناخن پوستم را، توي سرم، موهايم را مي كه در پيش آينه
 نروم نبُرم ونبَرم شود كه آدمها را كندن،    خنديدن،   از آينده    و هراس،   از پوست. هيچ بهتر هم نمي

دهم وقتي حرف آيم، و به صداي خودم گوش ميترسم و بيرون كه ميمي شوم،وقتي مي پنهان شدن؛
 پسترسم... ميزاري... زاري... بي وانم و صدايم...خنويسم و دوباره ميزنم، با هركس، يا ميمي

  خوابم.مي
  (هم). آيدتوي خواب...مي

  
 هاترمن نيست. قديم ست، جغرافي خودش را دارد كه بيرون از خواباما به تو گفتم يك جاي خاصي

  (دنبال گشتن)؟.باشد. چه چيز را گشتم روي نقشه، كجا باشد؟ و نيست و نميمي
گور، توي هم، روي هم، با هم،  ست كه مردم تويش، در تاريكي با موسيقيِايمسجد سوختهيك بار 

كس پيدا نيست، هيچاز  كسو هيچ   لذت و پوستي، لذت و لزج، و تن و توي تن،  ريزد:مي    ناله، ناله
اي كه موهاي بلند داشت شود، خوانندهشود، يكباره روشن مياورجي، روي هم و كام و وقتي روشن مي

آيد، صدا گويد؟، نميخواند... چه ميمي ،ي قربانخطبه خواند:و مي  دارد و شمشير  و گيتار، عمامه
  قرآن...     قرآن،     جمله:صورت و قد بلند و دهان بييندارد... سر دارد، توي سر ب

  خُذوه         
  و غلُّوه      

ش، سر هم را و تن هم را و ش، با برزخش، با هراسبا فرياد و آدم ش،با خنجرش، مردم با دست و آدم
  گوشت ...بازوي هم را و دست هم را و پاي هم را از مچ و از ساعد و گوشت

 

   16الجحيم صَلّوه ثمَّ
                                                            

  )31-30، 69(قرآن  "افكنيد. شدوزخ گيريد و زنجيرش كشيد، پس" 16 
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  سرهايي   همزمان     دستهايي،و     بُرند مي

  اي،پايي،       سينه
  بر زمين افتادن       افتادن                                                       

  
هي گوشتِ گا -تن    هجوم و   گوشت هاي بيسر       ُو سرهاي گرسنه، به تنو ديگر هركس بي

  ريختن. گوشت... ز حلقوم بريده مثل از چرخها اد و بريدهكشبه نيش مي -خودش را 
رد، گيپرد، ميدود، ميصورت: صداش، دنبالم ميآن مرد با شمشيرش، با ريش بلندش، با صورتِ بي

   كند. ام.... فرو ميام... توي حافظهنشاند، دندانش را، صورتش را، حلقم را... توي حلقوممي
  

  پرم و وحشت و اضطراب وميآن وقت 
  »وسواس       

  
گمان خيال تواند كه بيكرد كلمه درنورديدن مرزي ميپس مصطفا، لكنت است [مثل موسا: لكنت بود] ؛ و فكر مي

يع شد. اين را فهميد، اعجوبه شد، وساز زبان نميتوانسته. اما خيال كجا توانسته؟ در يك تصور مغشوشي كه بي
  استاند. بلعد، زمان را ميطلق كه ديگر ميشد، و در خودش ماند. درخودماندن: سياهيِ م

  

د كنفكر ميبيند و ميست كه در خواب به عالوه، هركس مصطفاي خودش را دارد. مصطفاي هركس، همان اويي
ست، مقدس است: او (با تمام ديگرهايش)، گذاريخودش است و خودش نيست، او ست. و چون اين فاصله

ست: براي خواستنِ كسي بايد دستي سويش كشيد، اما پيشتر، به خواستن، ست. اين هم درخودمانِ ديگريقدسي
  گويم مالل). من ميميلي بايد؛ ميل كه نيست وقتي او خودش است، بيرون ندارد (اين را 

  

ي اقتدار است: خواستم او را بكُشم: مولف (مصطفا) را چون الف دارد و الف همساز و پيوستهمن مي    ولي 
س ليتوانم قاضي را، پالف يك نفر نيست... مصطفا يك نفر نيست... من بهتر از اين نمي    كند. همخو مي

ب و مدرسه را، معلم را، پدر را، مادر را، خانواده را، وطن را، و تن را، دارالتادي و پاسبان را، روحاني و روانشناس
يكپارچه طيف نيست رنگارنگ، سفيدِ سفيد است درست مثل خشم    را، خشونت و يكپارچه خواستن را بكِشم؛ 

آيد. به جاي است: از جاي ديگر نمي "همان"و فراموشي و شهوت، درست مثل كابوس. كابوس كه انعكاس 
 برد به فال (غافل كه آنكند كه داشته باشد، التماسِ نجات دارد و پناه مياره ندارد. ولي آدم التماس ميديگر اش
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 نشر در
Do‐Library: http://do‐lb.blogspot.com 

آيد: لكنت در كلمه است)، به نامده، به اميدي موهوم تا اين را به تعويق بياندازد... همين هم نه از جاي ديگر مي
يده ، رس"بخت"و  "خوشي"، به جاي "آبادي"به جاي  ،"بهتر"را به تعويق بياندازد تا به جاي ديگر، به جاي 

  در انتظار اوست، انزواست... "چه"تابي... (خرافه). ولي آنجا، آن شود بيشود عشق، اين ميباشد. اين مي
  ست.بيزاري      

  
پس لعنت به ژانر، لعنت به وحشت، لعنت به [

رمانس، لعنت به سايچ، لعنت به شعر، لعنت به 
يات و كتاب و باالتر، لعنت به مولف... داستان و ادب
   ]لعنت به من!

  
  فهمم:   ديگر او نيستم؛ امروز  اين را مي  من 

  ... ميرم از او. آيم...ميمن      امروز   به دنيا مي
  
  

  .اندازد)ست: خودش را دست مييي متضاد و مضحكفكنيگمان خودِ اين هم برون(و بي
  
  
    

  امير حكيمي  
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  پشت جلد][

  

  را    زخم 
       لبي تشنه            

  بخشد مي دگر        ذوق 
  

 (طالب آملي)                  
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