
Published by Do-L: http://do-l.blogspot.com 
 

 جغرافیای سگ
 به امیر حکیمی



2 /  جغرافیای سگ  

 

 
Published by  

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

 

 

 در نهاد من جنونی هست

 که اگر مُردم نیاساید

 من ندانم راه آسودن.

 
 ی سریویلی؛ نیما خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 /  جغرافیای سگ  

 

 
Published by  

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

 

 جغرافیای سگ

 به امیر حکیمی

 0931آذر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نا/پیوستهمجموعه روایت 
 نوشته امیر حکیمی

 نقش جلد هاله زاهدی
 ال -نشر اینترنتی دو

 آذر هزاروسیصدونود



4 /  جغرافیای سگ  

 

 
Published by  

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

 

 در خواب بودم که پرنده

 استخوان درشتی را

 م فرود آوردیَ بر قلب گیاهی

 

وصلت در منحنی سوم، "از 

 "مجلس اول

 پرویز اسالمپور

 

 

 

 رسم. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 /  جغرافیای سگ  

 

 
Published by  

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

 

 

 

 

 

ترسم،  ام. باید بروم بیرون. از آنها می تمام شده؛ سه روز است آدم ندیدهسیگار، آب و دستمال کاغذی 

هایی  ی روزها از دستم بیرون رفته و تاریخ و ماه و موهایم. وقت شاید از نرمی پوست دستشان، یا سرما. شماره

 شوم کاغذ شوم سقف ترک خورده و متوجه می شوم، متوجه می شوم، به سقف خیره می که ادای جسد می

نوازد و  ها ویولن سل می افتم که صبح روم توش، توی اتاق او می گیرم، می ست. پارگی را می دیواری پاره

کوبم و  گیرم و با یک ریتم یکنواخت پایم را به تخت می گذارد بخوابم، به عوض من هم شبهایش را می نمی

اش توی  نفس خوابد، صدای نفس میکند،  چون انتهای تخت چسبیده به دیوار اتاق اوست. ولی او اعتنا نمی

از توی پارگی کاغذ سرک کشیدم، دیدم  ار. یک شب هم که خواب بود و منشنوم، از پس دیو خواب را می

کنم در آن نور کم و  روم و پاهایش را تماشا می شنود که به سمتش می هدفون به گوش دارد و صدای مرا نمی

داده بود و من چون ترسیده بودم کس دیگری آنجا باشد، به پادش یک جعدی به پوست سفیدش  آبی که از آی

دیوار چسبیدم و باز خودم را پیش کشیدم، پایم به چیزی روی زمین برخورد کرد ولی او خواب نبود. چون 

ام  خرم که مجبور باشم بروم بیرون و در پاگرد به صورتم نگاه کنم و دست به ریش چند روزه سیگار بیشتر نمی

شوم نفسم را  زند، مجبور می کنم بوی گند ماهی و شاش مانده، یکباره توی دماغم می که باز می بکشم. در را

ی یازدهم با آسانسور،  ام پایین بکشم تا آن بو به پوستم نگیرد و از طبقه حبس کنم و کالهم را روی پیشانی

ام را که  سیگاری که نگه داشته وقت آن یک نخ روم؛ آن تابوت روشنی که هر آن گمان دارم سقوط کند، پایین می

جا توی  کنم و اگر نشکسته باشد همان کنم، پیدا می گذارم هربار که پاکتی باز می همان اول توی جیب پالتویم می

آورم. توی راهرو، روی دیوارها چیزهایی به زبان  کنم و بعد دستکشم را از جیبم در می آسانسور روشنش می

اند با بوی شاش و آشغال. در ورودی ساختمان را که  آورم و چیزهایی کشیده میاند که سر در ن خودشان نوشته

افتد و گوشهایم را از آن  هام می خورد، یکباره تکان سختی به استخوان کنم، سرما که توی صورتم می باز می
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وازد و من ن اش کند ولی او همچنان می خواهم فریاد بزنم که خفه کنم و می صدای لعنتی توی بالش پنهان می

کشد و  های تنم آرشه می بینم که روی پاره بندم، دستهایش را می کنم به دستهایش و وقتی چشمم را می فکر می

برد و همینطور گوشت و بعد تا استخوان دستم، آنوقت آن دست دیگر دست او نیست که  تارهای پوستم را می

کشد و چشمهایش غرق لذت  ر دست دیگرم میکنم، که آرشه را ب دست خود من است وقتی بهتر تماشایش می

کشد و  شود و توی همان خواب یا فرداش، استخوان و زخم و گوشت چرک کرده و او بر چرک آرشه می می

اش را با  خواهد بردارم پای آبی ریزد و من دلم می ریزد و لذتی حیوانی در چشمهایش می چیزی لزج از دستم می

نشیند و به  خیزد و برجایش می خواهم نزدیکش بروم برمی کنم اما هربار تا میام، پاره  چاقویی که تازه خریده

مارلبرو قرمز، احمق یکی   گویم دو پاکت جاست. به زن پشت دخل میدانم ک شود که من  نمی جایی خیره می

آن نور  شود و باز کشد که سیگار را از قفسه بردارد، آویزان می های مشکش وقتی خودش را می دهد و پستان می

ام  شوم از همان شکافی که آمده گیرد و من مجبور می آبی. معمولن بعد از چند ثانیه دستش را روی صورتش می

به اتاق خودم برگردم و با خودم عهد کنم فردا شب پایش را خواهم برید. ولی همان صبح با صدای سازش باز 

اش، با دست سفید برفش،  های کشیده ناخن رسد، دارد با پرم وقتی به زحمت چشمم به هم می از خواب می

ی رضایت و  جنبانم به خلسه های پوستم و من سر می کند در کناره دارد و پنجه فرو می پوست از صورتم برمی

 گیرم.  موهایش را توی مشت می

 

ست که اتفاقی توی یکی ازین  به آندری زنگ زدم. گفتم بیاید با هم فکری بکنیم. چون او تنها کسی

دانم توی این قبرستان چه غلطی  ست و نمی داند و عکاس خبری های اینترنتی پیدا کردم که انگلیسی می هشبک

 0391ی پیش با هم برای تماشای شهر رفتیم و او جاهای تاریخی شهری را نشانم داد که سال  کند. هفته می

گیر شده بودند و چون از سرما  و زمین یکبار ویران شده و بعد جاهایی را نشانم داد که آلمانها اردو زده بودند

زده  ساختند که جسدها روی زمین نماند، ولی جسد یخ جمعی برایشان می مردند گورهای دسته زدند و می یخ می

اند، و  سوزانده ها ندارد اما برای اینکه گرم شوند و من فکر کردم البد بعضی جسدها را می کاری به کار زنده

  آندری سرش را تکان داد،

 که گرم شوند.  برای این
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آن وقت خواستم از آن نور آبی و از آن شکاف برایش بگویم و خواستم او را ببرم توی اتاق و بخوابانم روی 

تخت و از او بخواهم به سقف خیره شود و برای سه شبانه روز به همان حال بماند تا ببینم او چه خواهد دید، 

ی دارد آندری و چشمهای آبی دارد و موهای مشکی دارد و دستهای ولی وقتی دراز کشید روی تخت، قد بلند

بایلش زن مو کشیده دارد و دوربینش را همیشه همراه خودش دارد، و چراغ را خاموش کردم و فقط نور چشمک

برای همین از خیر گفتن گذشتم و چون ترسیدم رفتم توی آشپزخانه کارد را پشت  -مانده بود، چه پاهایی دارد 

خواست با هم بیرون برویم، ولی من  م قایم کردم و به آندری گفتم با او کاری ندارم ولی او میشلوار

 خواستم با او بیرون بروم و سرمای تیغ چاقو از ستون فقراتم پایین رفت.  نمی

ه وقتی رفت دراز کشیدم و پایم را به دیوار کوبیدم و ریتم گرفتم ولی او به روی خودش نیاورد و به سقف خیر

 شدم و فکر کردم دلم تنگ شده. 

 

 

طور دراز افتاده بودم و  آن روز قرار بود داریا بیاید خانه را تمیز کند. من از جایم تکان نخوردم. همان

آید تو و چون یادم  چون پیشتر کلید خانه را به او داده بودم، شنیدم صدای باز شدن در را و اینکه کسی می

نای بلند شدن نداشتم. به زحمت سیگاری روشن کردم  خوردم. طرفهای ظهر بود وست جا  آمد چه روزی نمی

ی تخت نشست و گفت دوتا بچه دارد و  کرد خانه باشم، جا خورد. آمد لبه و داد زدم. او هم که فکر نمی

کند و گفتم چقدر  ست و آنجا کار می عکسهای پسرهایش را نشانم داد و اضافه کرد شوهرش در شهر دیگری

کرد و همینطور که دستهاش را  بازی می زد، الل توانی با من حرف بزنی اما حرف نمی جیب است که تو میع

شدم خودم را مچاله کنم و  کرد و من مجبور می داد که به تن من برخورد پیدا می داد، یکجوری تکان می تکان می

و چشمهایم را بستم. بعد پسرهای داریا از سر آمد تا اینکه گفتم برود پی کارش  کنار بکشم و او با من کنارتر می

 گرفتند  ی آلمانی دور و برم آتش می زده و کولم باال رفتند وقتی سربازهای یخ

کردند و من روی  ای توی دستشان بود و با آن روی سر من بازی می بازی سوختند. و آنها اسباب و ایستاده می

شد. صدایم را باال بردم و به داریا گفتم برود  و رخوت می کشیدم و او چشمهایش پر از هیجان دستم آرشه می

گفتم پول روی جاکفشی هست، ولی او نفهمید و هدفونش را  و آب و دستمال کاغذی و نان بخرد،برایم سیگار 
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شنیدم،  دای جارو کردنش را میکرد، ص توی گوشش فرو کرده بود و همینطور که آشپزخانه را جارو می

به پاهایش کشیدم، او همچنان  داد و بعد آمد که اتاق را تمیز کند، خم که شد من دستم را اشتاین گوش می رام

کردند،  کرد. من هم همینطور که چشمهایم بسته بود و پسرهای او روی سرم بازی می ش را گوش می اشتاین رام

 دستم را از زیر دامنش گذراندم و کفلش را مشت کردم، 

 دوید،  ور می سربازی شعله

 ایم را به دیوار کوبیدم.   پ

 

 خواست به آندری زنگ بزنم.  دلم نمی

 

کوبیدم. فکر کردم آمده  صبح بود. داشتم پایم را به دیوار می ا شنیدم، اول بلند نشدم. ساعتصدای در ر

گذاری بخوابم، فکر کردم پا نداشته باشد، چشمهایم را بستم و پای آبی توی دستم بود و صورتم  بگوید نمی

کردم آپارتمان مرا پیدا کند، خوشحال شدم. در را باز کردم،  خواستم بروم آب بخرم. فکر نمی خونی بود و می

بیاید تو، خودم دراز کشیدم روی تخت،  آسانسور آوردش، در آپارتمان را باز گذاشته بودم باال، صدای آمد

 چشمم را بستم، هدفون توی گوشم بود. 

 کوبیدم.  پایم را به دیوار می

  1100ژانویه  09

  –نوشت  پی

و نمرود پنداشت آتش ابراهیم را بخورد و نابود کرد. پس سوار شد و از آنجا 

سوخت و در آن نگریست و ابراهیم را بدید در آتش  شت و هیزم همچنان میگذ

نشسته و یکی همانند او پهلوی او نشسته، از آنجا بازگشت و به قوم خویش گفت: 

  "ابراهیم را دیدم که در آتش زنده بود..."

 ، جلد اول"تاریخ طبریاز"
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 "ای در کشویی آرمیده است. دشنه"

 بورخس -

 

 

 یکم. 
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 عزیزم 

 

گذاشتم. دست بر تن کشیدن و چشم گداختن و سیر  رفتم که رفتم. چشم بر هم می باید زود به بستر می

شدن، که گذاشتم، کشیدم، گداخت و شد. و چون پنج دقیقه به خواب رفتم، آشفته. حاال لبم به ودکاست، گلویم 

آشفت، چشم باز کردم، فهمیدم و ترس آمد، تو آمدی که لب ای افتاد، بعد که  شوید در خیال گلویم گلوله را می

کشیدی و فرو و با چشمهات  ی دستی نه میلیمتری، زبان به سوراخ می نواختی، اسلحه ی اسلحه می بر دهانه

نفجار اسپرم در گلو، خواستی، دهانِ من بود، آویخته بودم، که ا هلهله بود، ماشه توی دست بود، تا آبش بیاید، 

ی اسلحه بود زیر زبانش، و جاندار بود، از هول و اضطراب، خیس و  ، انگشت و ماشه و دستهونخیال خ

اند، تا صدایم را خفه کرده، میان مالفه و بالش، تا صدایت را خفه کرده از  آشوب، توی اتاق پهلویی آنها خوابیده

آن شعله که در چشم تو ست.  جان و خیره گداختن گلوت. و همان تصویر صورت تو شد که افتاده و بی

گرفت، آن التهاب رهایی، در چشمم، سربی و تعرق. با هر مکش، هر تمنا، گلوله در آستانه  تر، وقت که  می

  .صورت تمام دهان، تمام واژنم و نوشتی که رهایم کن..

آوردم به نداشتن صورت، لب، میان، دم. و تصویر  خاستم و نور می شب حلقومش را گشود. باید برمی

 ی گلوله، در حنجره، نگاه التماس تپانچه، اشتیاق من.  برهنه

 1100ژوئن  12

 

 

  –نوشت  پی

  "اگر برگ آن داری که اول قدم جان دربازی، بر ساز باش."

 القضات  عین    
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 آیی سیاه می

یی که به سینه  ی دشنه با تیغه

 داری. 
 اسالمپور پرویز      

 

 

 دوم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 /  جغرافیای سگ  

 

 
Published by  

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

 

 

 

ات. توی عرق غلت زدم، تنت چشمه بود، نبودی.  ای روی انگشتم مانده، بویی، صورت بیدار شدم. مزه

برایم کار پیدا کرده، به آنها زبان یاد بدهم. سنگین بلند شدم، ظهر بود، آفتاب بود، از   خانه رفتم. الستار و به یتیم

خیره  اش، پیرزن، یادم آمد، فکر کردم. جایی دیده بودم، خیره رفتم، توی مترو، پیرزنی همراهم، چهره سایه می

زنی شد، با دکولته، روبرویم بود، دیدم پیر نیست، جوان نیست، سن ندارد، ترسیدم، سرم را پایین انداختم، 

های لختش، صورتش کو. فکر کردم کجا.  ی لختش، شانه گرفت، دست من بود، سینه  ایستاد، دستش را به حلقه

ام پایین آمد،  و فشرد، حلقه را. خواستم دستم را بکشم، به روی خودم نیاوردم، احساس نگاهش روی پیشانی

د، ناخن روی گردنم، چنگی شد، نفسم گرفت، نشستم، دستم در حلقه ش ام دستی  رفت، از سینه توی دهانم فرو 

 زد: سینه نداشت، مار بازوش.   مانده بود، و صورتش لبخند می

 

ام کردند، او آمد، بغلم کرد، خواست ببوسد، مرا و اَل را، اَل را بوسید، پس کشیدم، پسرک سینه  محاصره

کردم، باوزیت را، مار را، دو تا مار، یکی دور مچت، از  سپر کرده، غرور و ترنمی توی چشمش، تو را نگاه

برنج، طالیی، سخت، دست به سرش کشیدم، موهاش، طالیی، تنم لرزید. نشستم. تو روی زانوت، صورتش را 

ی در آویزان  توی دستت گرفتی، دلت سوخته، دیدم، با آن خط سیاه دور چشمت، دختری دورتر به دستگیره

خواست، تو را، دست به بازوت کشید، به مار، مار پیچیده، سخت،  روخت، توجه میف بود، دخترک عشوه می

ها، یکی شعر خواند، پاسترناک. زانو نداشتم. توی لرز، و  طالیی. بعد آنهای دیگر. هرکس چیزی آورد. کاردستی

تم بپرسی. به تو عرق و موج گرمای توی هوا و بازوی تو. دهانم چسبیده بود، بزاق لبهایم را دوخته، به تو گف

تر  گفتم دخترک حسود است. توی نقاشی یک اسب بود، اسب سرخ بود، منقار داشت، و پرنده بود، پرنده عقب

 بود، پرنده سرخ بود، صفحه دیگر سفید. نه هیچ چیز دیگری. 
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هام روی بازوت، پایین، بازوت دور  ات، نداشتی، مریض بودم، لب به دیوار، صورتت، شکمت، سینه

ی سیاه،  ات، با آن سایه م، مار را به لبم، به لبم مالیدی، که بگزد، گفتم اگر بگزد، خندیدی، چشمهای گربهگردن

انبوه، وقتی از هند برگشتی، برگشتی اینجا. کمرت عذاب بود، درد. سفت بود. راه   تر، جنگل دستم روی ران، باال

زنی، مردم  روی، حرف می کنی، زیر پوست می ه میشوی، نگا رفتیم. از آن پل حرف زدیم. تو مسافری، ساکن می

ای، به  ای. خیس شد. ساقت را بسته ای، گم شده دهند، تو زبان را به ساق پایت بسته زبانشان را به تو نشان می

خواهم، از پشت که گرفتمت، کف  بندی شبیه فرش. نقش روی فرش، نقش مار پوست مار بازوست. آن را می

ها را شماره کردم، مریض بودم،  های منقبض، با انگشت مهره ود، ستون سفت، ماهیچهدستم روی کمرت، سفت ب

 سرفه کردم، عطسه، عطسه، از هند بگو. 

سوزند  م خیس، تنم. عرق. برایت نوشتم می ات روی انگشتم. به صورتم کشیدم، پیشانی بیدار شدم. مزه

های مرمر، داالن داالن،  دخمهآید، توی  . زن به دنبالم میها، اسیدِ پستان گاو، از شکم گربه آویزان در اسید دمپایی

شود  رقصد، صورت می های قدی، که در آینه حروف و عدد می های بلوط و گردو، آینه ها و گنجه با صندوق

آشوبد، سینه و مویش، چهره و رهایی، نورهای قرمز، گریختن، را  گشاید. زن می عدد و کلمه، هر صدا رمزی می

گریزی. مدفوع و  افتی. وقتی می شوی، خمار و خواب. می کنی در دخمه و بخار می اندازد. عرق می میبه جان ما 

ها، اضطراب. صدام. قرار داشتم. آماده شدم. خزیدم توی مترو، پایین رفتم،  اسید گربه از پستان گاو. برای دمپایی

 ساس خفگی. افتادم. تاریک شد. توی تونل. آنکه آمد. روبرویم ایستاد، تویم ایستاد، اح

های قرمز، صفحه تمام آب زرد گرفته. پسر  پرسیدی چیست. دریای زرد بود و وزغ، وزغ آبی، ماهی

ام. وزغ نگهبان  کند من چه کاره پرسی فکر می کند. تو می گوید. نگاه می فهمم چه می دهد. نمی توضیح می

دهد،  پرد، نجاتش می را، اگر پرنده افتاد، اسب میپاید، و اسب که پرنده  هاست، مثل پرنده که اسب را می ماهی

ها را، اگر افتادن بیرون، بیرون کجاست. آنجا. آنجا بیرون قاب تصویر. آنجا هیچی نیست. تو  سرخ است. ماهی

تفاوتی تکان داد. زانوت روی زمین بود. دست کشید به بازوت. دختر  هایش را به بی گفتی. پسر خندید. دست

ن شد. ندیدم چه گفت. دوربین را به او دادی، او رفت و از خودش و از دوستش توی پنجره آمد و آویزان م

دهند، فردا برنامه  ها را نشانم می عکس گرفت و از چیزهای دیگری، و آدمهای دیگری، در کارگاه، آنها نقاشی

 گویی بیایم آنجا. گوید به من ب ای. پسر به تو می فروشند، توی قدیم شهر، در کافه دارند، آنها را می
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 خواهی برگردی هند.  می

 

ها توی آب  ای از شکمش پستان گاوی آویزان. دمپایی کنار رودخانه نشستم. هرجا نگاه کردم گربه

گریختم، از داالنی به داالن دیگر. ترسیده بودم. رودخانه گل بود. آب  زدم و از داالن مرمر می رفتند. فریاد می می

مانست، غلیظ، صورتم  های سیاه که به مدفوع موش می اش دانه ریخت با قاطی تان گاو میاسید بود. اسید از پس

پرسید، هر سوال  دادم، زن می سوخت. باید جواب می ها توی اسید می زیر پستان، دهانم، چشمم. صورتم، دمپایی

ت، توی بخار، خواس شد، نمی دانم. بخار برخاست، صورت نداشت، صورت او می گشود. همه را می قفلی می

 افتادم. از مترو پیاده شدم. دور و برم را نگاه نکردم. ترسیدم بیاید. 

 

 گفتی مار تن من است. 

 

بندت نبود. سینه   گفتم قفل. خواباندمت، روی زمین، خشک. پیرهنت را باال زدم. بیرون کشیدم، سینه

خانه  رک باالی سرم ایستاده بود. یتیمنبود. خواستم مار را از بازوت باز کنم. گوشتت کنده شد، بازوت، پس

اند. دخترها جمع  ها پر کرده ها باال رفتیم. دیوارها را با پوستر، با کاغذ رنگی، با عکس بچه ست. از پله باغی

ای خواند دختر بزرگتر، سیزده ساله. مچت کنده شد. خون نیامد. لبم را گذاشتم  شدند، سرود خواندند. دکلمه

کنی. فریاد زدی. پسرک خندید.  ات بریدم. چه کار می ها را از ساق پیچیدی. کمرت. ساقروی مقطع. به خودت 

ام را  طرف شیشه. گونه دوید. عکس را آورد، نشانم داد. توی شیشه صورت خودش بود، تن دوستش که آن

 بوسید. گفتم از اسب عکس بگیرم. گفت بگیرم. گرفتم. گفتم تنت را بلعیده. 

گردی. دلت تنگ  کند. برمی اند. کمرت درد نمی ای. مار را از بازوت بریده کرده رفتی رم. نوشتی عمل

 شوم.  رود. هند می شده. من واقعی نیستم. از پوستم نفست باال می
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آورد، سفید و  آید. کاغذ تازه می دویم. او می کنیم. می گویی تو اسبی. پسرک گفته. توی باغ بازی می می

 ست. تو اسبی. چشمهای عینکی، عینک سرخ ا

 

 

 1100سیزده ژوییه 

 

 

  –نوشت  پی

و میان من و تو راه محبت به چه تاویل گشاده تواند بود؟ "

  "که من طعمه تام و هرگز از طمع تو ایمن نتوانم زیست.

 

 کلیله و دمنه 
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ی خودم و  چیزی که من دارم هنوز دو حافظه است. حافظه

ی شکسپیر که تا حدی خود منم. یا بهتر بگویم،  حافظه

روند...  ست که این دو در هم فرو می اند. جایی صاحب من

 ی یک زن هست.  چهره

 

 ، بورخس"ی شکسپیر حافظه"از داستان

 

 

 سوم. 
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کند. اما زن چاق دوباره داغم کرد، دیدم آنجای تنم ورم  کند، هندوانه مزه می توی گرما سیگار مزه نمی

های  کند. نتوانستم دوباره بخوابم. گفتم تخمین سن بلوند توپری که سینه کرده و آب هندوانه از لبهایش چکه می

کردم، سیگار  داد، عرق می ی پیاز می مزه روشنی دارد غیر ممکن است. آب هندوانه روی پوستش شور بود، دهنم

کشیدم. کف پایم آتش گرفت. به او هم گفتم بیاید. بوی ترشی داشت. دیدم او هم ورم دارد، پیرهنش را پاره 

کرد. عصبانی شدم و پا از توی آب سرد بیرون آوردم و از حمام بیرون آمدم و توی اتاق خودم را حبس  می

ی سیگار از دهانم برود. خودم را  ی هندوانه و مزه ی پیاز و مزه خواستم مزه یکردم و نگذاشتم بیاید تو. م

 خاراندم. دستم پر از جای نیش بود و ناخن در پوست راه گرفت. پودر را روی زخم ریختم، آتش گرفت. 

 

 سالم به آب برسان. 

 

پاییدم. هیچی نبود، تاریک جا تاریک بود. گفتم رفته. در اتاق را باز کردم، از الی در  بیدار شدم. همه

بود. صدای رفتنش را نشنیدم. خیس بودم، موهام چسبیده. توی رستوران مادام بوآری سفارش دادم. چند تا 

اش را دادند. قرار شد زنگ بزنم.  ست. شماره عکس آوردند. یکی را انتخاب کردم. گفتند اسمش مادام بوآری

تلی، برای پاپ کوییز. آنجا بود. او. توی گروه مارک بود، سونیا بود، ی ه رفتم به کافه آمدم توی خیابان. باید می

دانستم: گوبلز. با این حال سوم شدیم. آمدیم بیرون،  بیگ جان بود و من بودم. فقط جواب یک سوال را می

ود. تاریک تر. شب ب آمد. گفت آرام دست سونیا را گرفتم که او ببیند. رفتیم از کوه باال، من تند رفتم، سونیا نمی
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ای آمد و صدای سگی آمد. سگ دنبالمان راه افتاد. من هم مست بودم. او هم سرش گرم شد.  بود. صدای ناله

گفت آن فیلم را ببین. این فیلم را ببین. من همه را  نگاه کردم به راه. یادم رفت. سونیا عقب مانده بود. هی می

سنگی. سرش  آمد. روی تخته وی آوازم نشست. سگ هم میدیده بودم، به روی خودم نیاوردم، زدم زیر آواز، ت

خواندم. با صدای الکل. داستانش را گفت. سه سال پیش شد. آن پسر  ام و گریه کرد. می را گذاشت روی شانه

فهمد. مغزش خراب شده. گفت  بودم. اسمش یادم نماند. شاید مارسل بود. حاال الل شده. دیگر چیزی نمی

ی گوشت یادش رفته بود. عق زد. او را باال آورد. آن  و گوشت را به دندان کشید. مزهبرایش پیغام بفرستیم 

 شب. 

 

رود. دوباره دهانم را شستم. نرفت. شامپو ریختم توی دهانم، چند دقیقه شد، کف  ی هندوانه نمی مزه

 سوخت.  ی تلخ شد، زبانم خنک شد. خنکی از گلویم پایین رفت. نرفت و دستم می شد، مزه

 

ر پیغام نوشتم سونیا گوشت را به دندان کشید بعد از یازده سال و باال آورد و حاال کنار من افتاده و د

دلم برایت تنگ شده و کجایی. چند دقیقه گذشت و من فکر کردم به آن شب. راه افتادیم و سونیا به من تکیه 

یم به آن گردنه، ایستادیم که شهر را تماشا کنیم. ها را گرفتیم. وقتی رسید بار راهِ پله آمد. این داد و سگ دنبالمان 

خواست پرواز کند. رنگش پریده بود و صورتم را لیسید. رفت روی دیوار کوتاه ایستاد و دستهایش را باز  می

ی دیگر پریده بود. من هم کمکش کردم.  فهمیدم. یک دقیقه کرد، من هم پشت سرش بودم، الل بودم، نمی

روم شهر. سگ ایستاد و نگاهمان کرد. گفتم  شد. من می س کرد. آنجا که راه دو تا میدستش را گرفتم. سگ پار

آید. سگش مرده بود. باز گریه کرد. خیلی گریه کرد آن شب. حرف نزدم. گفتم دنبال من نیا،  از سگ بدم می

وباره همان حرفها اش حرف زد، هرچه یادش آمد گفت. د گفتم برود دنبال او. سگ ماده و پیر بود. بعد از حافظه

را تکرار کرد. دوباره گریه کرد. دنبال او رفت و من تا برسم شهر، دلم گرفته بود که چرا دنبال من نیامد و چرا 

دونالد برای سگ هپی میل  ترسیدم بروم خانه. رفتم توی مک مرا نبرد و چرا نبردمش ولی دیگر مست نبود. می

 خریدم.

 روبرویت زانو زدم. 



09 /  جغرافیای سگ  

 

 
Published by  

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

 گستاخم. 

 شد فراموش کرد.  مگر می ولی

 

شماره را گرفتم. آدرس دادم. مادام بوآری با صدای نازکش آمد. در را باز کردم، جا خورد. شاید مرا 

ها پایین دویدم. زیر بغلش  شناخت یا به جا آورد. بعد از ظهر بود. گرسنه بودم. همینطور سراسیمه از پله می

انه منتظر بماند. بعدش باال رفتم. زیر خیس بود، از عرق. تا بویش را بشناسم براندازش کردم. گفتم توی آشپزخ

پنکه دراز کشیدم و لباسهایم را در آوردم. پودر را روی زخم ریختم. آتش گرفت. آمدم پایین. نبود توی 

زد، الی در باز بود، زن بلوند صورتش را برگرداند، مادام بوآری  آشپزخانه. کسی داشت توی توالت حرف می

کرد. کف پایم  فهمیدم. نشستم و هندوانه مزه می ش گشتم. به یک زبانی که من نمینبود. سرم را تکان دادم. دنبال

ای مو روبرویم روی میز، کنار هندوانه، گذاشت، موی خیس. پستانش  سوخت. از توالت بیرون آمد و دسته می

ک و رفتند ورم کرده، نوکش از صورتی بیرون زده. مادام بوآری با صورت تازه آمد، موهای کوتاه و صدای ناز

توی هال نشستند. سیگار کشیدم. دیدم تنهاست. مادام رفته بود. وحشت کردم. شروع کردم به خواندن. وقتی 

سوخت.  خورد. دویدم باال، توی اتاق پنهان شدم. دیگر نخواندم. می خواندم ناخنم بلند بود و پوستم قاچ می می

در نگاه کردم. کسی نبود. فرار کردم. سونیا گفت برویم  به آن شب فکر کردم. ورم را مالیدم. تاریک شد. از الی

 آن باال و رفتیم. 

 

 کردی. دهانت را مثل ماهی باز و بسته می

 1100ژوییه  12

  –نوشت  پی

ی آب  و بسیار چشمها را از این خیالها پیش آید و مقدمه"

  "نباشد.

 "ی خوارزمشاهی ذخیره"از         
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آخر راستش را بخواهید من و ناتالیا، هردومان، تانیلو "

سانتوس را کشتیم. او را به تالپا بردیم تا همانجا بمیرد. و 

دانستیم جان سفر به این دور و درازی را ندارد؛ با  مرد. می

اش، با این  کشات بردیم اش، دوتایی کشان وجود این بردیم

همین کار را  شویم. فکر که اول و آخر از دستش خالص می

  "هم کردیم.

 

 خوان رولفو "تالپا"داستان  از    

 

 چهارم.
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  یزمعز

 

 

 خود بی. شوم می قرار بی و کنم می تماشا را ات سینه سفیدی. ترسم می تو لبهای از من. است محشر دنیا

 کسی کسی اندازد، می را اش بچه مادر گریزند، می هم از آدمها که تصویر آن. اندازند می دیگری وقت به را محشر

 . نترس. جاست همین آورد، نمی جا به را

 تنت از که زجری آن. باشم تو خواهد می دلم چون یا و باشم خواهم می یا گاهی زنم، هم من طرفی از

 اجاق توی. سوزاندم را دستم و صبح. کردم تماشایم آینه، توی. ترسیدم و کشیدم کشی، می دست که کشی می

 تو از و کنم پیدا خودم در را تو تا. شد تاول وُ انداختم هایم لبه به که انگشتی. گرفت کباب بوی و گذاشتم

 گفتم و کردند می نگاه دوتایی. ریزم می خودم در. بود مبهوت و گیج. حلزونم گفتم ام خانه هم به. شوم خالص

 و شد لمس زانوم بود، پاهایم الی دستم. افتادم بعد. مستی خاطر به نه. بودم لخت و زنم حاال و. خرگوشی تو

 . نفهمیدم دیگر

  پوستت.. دادی می الشه بوی برگشتی وقتی. نبودی بود هفته سه بودی؟ کجا گفتم

 

 . نویسم می تپانچه از نویسم می که تو از

 . ست ماشه روی دستم

 . همیشه
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 و پارکت روی. جا هیچ گفتی. بودی مرده طرف آن تو. تشک روی. خوابیدم زمین روی. شدی نزدیک

وقت لخت  جا. آن گفتم کجا بودی. هیچ .را صدایت و. داد نشانم را عکست و آمد الشه بعد. سفید چادر زیر

یِ مخصوص، آن وسط،  خواندند، توی محراب، افتاده بودم روی صندلی بودم، توی کلیسا، سه تا مرد نماز می

دانست چطور، و کجا ولی تو بودم. روی صندلی آبم آمد. زیر سقف  شان از پایم لیسید، باال آمد و مکید، می یکی

سوزد و  برند دارد که می زنند. قربانی از حال رفته. و بعد سرش را می نی را آتش میبلند، توی نماز آنها. قربا

 کند.  خون آتش را سیراب می

آید. قرار شد کنارت بیدار شوم و تو مرا نشناسی. دست به  بعد با تو حرف زدم. تو یادت نمی

ات تویش باشد. تو به  زی از گذشتهبرمت جایی که چی آید. نمی هایم کشیدم. آن زخم را بلیسی. باران می کشاله

عمد فراموش کردی. اول بغلت کردم. بعد بوی الشه آمد. تو دروغ گفتی، چون همیشه. توی چشمم نگاه کردی، 

 ام.  چون همیشه و گریه کردی. نفهمیدی زن شده

 

 کنم.  اش را در مقعدت فرو می و  لوله

 

ها. آنها شمع روشن کردند. هرسه از پاهام  ز لبهلبهای تو سفیدند. صورت نداری توی آینه. و منزجرم ا

 باال آمدند. و من صندلیِ سنگی بودم. کلیسا، کلیسای سوخته شد. 

 

 چکانی.  ماشه را می

 شکفد.  هام می روده

 1100هفت اوت 

    

 

  -نوشت پی      

  "مرد. کند که تانیلو درهرحال می این فکر هم کارمان را آسان نمی"                

  ، رولفواز همان داستان



23 /  جغرافیای سگ  

 

 
Published by  

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

 

 

 

استپا کاملن از یاد برده بود که آن زن که بود، آن اتفاقات چه 

دانست  زمانی رخ داد، چه روز ماه بود و از همه بدتر اینکه نمی

اکنون کجاست. برای حل این معما، با زحمت پلکهای به 

ی چشم چپش را از هم گشود. در اتاق نیم تاریک  چسبیده هم

 د که آینه است. چیزی برقی زد. باالخره استپا تشخیص دا

 

 ، مرشد و مارگریتا، بولگاگف"زده آپارتمان جن"از 

 

 پنجم.
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کمد شوم، طوری که او نبیندم، ماشه را بچکانم ولی توی  -ی یک آدم دیگر  به اندازه -دانم چطور  نمی

خواندم و توی رمان تو شناختم. رمانم را  کمد نباشم. اما صدایت عوض شده. گفتم صدایت عوض شده. و نمی

بودی که چطور رفتی تورنتو. ولی تو قرار نبود بروی تورنتو و من قرار نبود با تو حرف بزنم و تو قرار نبود 

ولی توی رمان که  ی یک آدم دیگر کـُمد شوم اندازه ی خودم یا به صدایت عوض شود. من قرار بود به اندازه

ار بود بمیری، چون برادرت بودم رفتم زندان، یک نفر دیگر را هم خواندم برادرت بودم، مراقبت بودم، قر می

دیدم که  روی توی غار و می دیدم که می خواندم می آوردند به خاطر تو زندان، خودت رفتی توی غار، من که می

آید و صدای تو عوض شده. اما نگفتم که  دیدم که یک نفر دیگر هم توی زندان همراهم می روم زندان و می می

دیدم را  خوانم، همان که می خوانم، ولی از روی چیزی نمی ام و دارم از رو می بینم، تو نفهمیدی چیزی ننوشته می

ی کسی تویم جا شود ولی خودم توی کمد  خواهم کمد شوم به اندازه خوانم، و از یک طرفِ خواندنم می می

از دو ساعت خواندن من خیس باشی،  آورم که بعد گویی چرا مثل قدیم آبت را با صدایم نمی نباشم. می

خواندم  دیدم می ات را که می تکه شدن تکه شده باشی و من تکه گویی تا حاال باید منفجر شده باشی و تکه می

رفتی، طناب ایمنی داشتی و آدمهای دیگر برایت کف  رفتی، از سقف غار می رفتی، روی هوا می توی غار که می

آید به خاطر این است که  شوی ولی آبت که نمی تکه می دیدم که تکه من می کشیدند ولی زدند و هورا می می

ست.  خیال است. بعد کمد بودم، توی کمد نبودم. توی کمد دستم چوبی صدایت عوض شده، صدای من بی
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ست. دو ساعت  جایم بیرون زده. و صدایم چوبی تیر از آن ست. به جای ققل و کلید هفت توی کمد سرم چوبی

دوزد تا بروی  ات و دارد برایت کفن می ات با خاله گویی مادرت آمده خانه خوانم و می دیدم را می چه میتمام هر

بان نبیند،  دهی، و صدایت عوض شده یا مادرت آمده. تا زندان می تنها شدی، چون به من دو سوم مکه. چرا

آیم بیرون که آمدم تو و  راهی می  ست، از همان ست، صدایم چوبی ست، سرم چوبی ست، پایم چوبی دستم چوبی

ام تا آنها مرا بگیرند اما چشمش  زد من کمد شده تواند بیاید بیرون که بعد از من آورده بودندش که داد می او نمی

کنم،  تیر شده، شلیک می جایم هفت دانستم آن کنم، چه می گردم توی صورتش نگاه می افتد، برمی تیر می به هفت

خواهم تو را بکشم، تو حیوانی، حیوان را  لینی شلیک کنم، می خواهم به موسی ک کنم، میخواهم به او شلی نمی

گویی، صدایت  کشم، تو دروغ می زنم، برایت هورا نمی کشم، تو اسبی، و من برایت کف نمی با گلوله نمی

نند، ک خواهی و آنها به حرفش گوش نمی گویم نمی گویم صدایت عوض شده، وقتی می شکند وقتی می می

دوزد، صدای دست مادرت سفید  گیری نزدیک دست مادرت که دارد کفن می ها. میکروفون را می بان زندان

خندم و  شود. می آید و صدایم سفید می ات بدم می شود، من از صدای سفید دستش و از این صدای تازه می

اری، چون توی غار آن طناب را خواهی بمیری، چرا بیز خواهی بروی مکه، چرا می ست. چرا می ام چوبی خنده

زدند و فکر  کشیدند و کف می کردند و سوت می سفت گرفته بودی و ترسیده بودی و آدمها صدایت می

تکه  رسی تکه رسی و زودتر که می کردی هرچه تندتر بروی زودتر می کردی باید تند بروی و فکر می می

 رسی.  شوی، به کجا می می

 دود،  کمد می

 دود،  لینی می موسی

 دود،  او می

 دوی.  تو می

 رود،  کمد نشانه می

 رود،  لینی نشانه می موسی

 رود،  او نشانه می

 شوی.  تو نشانه می
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 شوی. کند، تو شلیک می کند، او شلیک می لینی شلیک می کند، موسی کمد شلیک می

 

برد،  شود، درخت را می دهد، درختِ بزرگ می دهد، به درخت آب می نفرت باغبان است، به تو آب نمی

ست،  تیری دمد، از جای لبش هفت گذارد بر سوراخ و می سازد، در جای قفلش لب می از چوب بریده کمد می

 دهد.  ست، آبت نمی شوم، صدایم چوبی کمد می

 افتد،  لینی می موسی

 افتد،  او می

 افتی،  تو می

بان  آیم از توی کفنی که مادرت دوخته، زندان آیم، از توی شکم مادرت بیرون می از توی دست مادرت بیرون می

 ست،  گرداند، صدایم چوبی بیند، برم می می

 شوم.   کمد می

 

 1100اوت  10

 

 

 -نوشت پی

 چیز در توهمی تکراری و بیهوده باطل  همه"

 "تکرار توهم.ماند، مگر، شاید، هوس؛  می

 

  "جزیره در پرتو نیمروز"داستان از 

 خولیو کورتاسار
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ممکن نگ کردن حرکات دو دست تقریبن غیراما هماه

نماید زیرا مثل این است که دست چپ مثل موشی در  می

قفس گرفتار باشد و موشی دیگر خارج از قفس بخواهد به 

شود. او کمک کند تا بگریزد اما به جای آن باعث مرگش 

کند،  اش احساس درد می شده  زیرا ناگهان دست زندانی

باید دست  دست دیگر تمام نیرویش را روی چیزی که می

 شود... گیرد و موجب درد می ار میاش باشد به ک پنهان شده

 

 "کس را متهم نکنید هیچ"از داستان 

 خولیو کورتاسار

 ششم.
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کنم، دستم را بگیری،  کنی، توی چشمت نگاه می خندی، دستت را دراز می افتم، می خورم، می لیز که می

 ام،  ات را روی گونه بازی ی تیغ کفش یخ ام و لبه کشی مکی، روی یخ می نوک انگشتم را می

ی یخ  ریخته شود، بخار از خون زند، روی یخ سرخ می زنند، پسرک کنار دست من کف می ها کف می تماشاچی

 شود،  زده بلند می 

 م.  مکی می

ای روشن، مجری سیرک بود و وقتی اسمم  دانستم چطور روی یخ برقصم، گفته بودم. میمون کوچک قهوه نمی

ی بزرگ دیدم، پسرک کنار دستم  م افتاد، صورتم را آویزان توی صفحه ند، دستم را گرفتی، نورافکن رویرا خوا

 ی سفیدِ توی استیج شدی.  گوید نترس، باله زند، به خنده می ف میشود، ک از هیجان بلند می

زدیم، به پل که رسیدیم، هلم که دادی، سر که  پشت میدان لنین، توی آن شهر کوچک، شب که بود، قدم که می

دانی چه کار کنی، توی گوشم گفت و وقتی  ای کوچک تپانچه را توی جیبم گذاشت، می خوردم، میمون قهوه

ی  زنند، نورافکن روی دست من که دست تو گرفته، صفحه کند و مردم کف می منتظر است، تماشایم می افتم می

شنوم، فریادش، بلند  دهد. صدای پسرک  را از جمعیت می ام نشان نمی ات را بر گونه بزرگ آویزان تیغ کفش

طور که  طور رقصیدی، آن خواست توی دهانت بشاشم، انگشتم را مکیدی. تو آن طور که دلت می شوم. تو آن

طور که من فقط تماشایت کنم و  ها. و آن لرزیدم، زیر ماه و با آن کفش خواست، روی پل و من می دلت می

 بشاشم. 
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 ی بزرگ آویزان، نشان نداد.  توی صفحه

 

خواستی  ای کوچک بود، با جای زخم. تو می فروش شبیه صورت میمون قهوه مسکو نبود. صورت دست

د. سه تا کلکسیون پدرت مُهر بخری، اما رود بود، رود همان رود نبود، پل بود، نه همان پل، برف هم نبوبرای 

ش تزاری. آن دوتای دیگر تاریخ داشت، هر کدام روی تاریخی ثابت  ش مال شوروی بود، یکیمهر داشت، دوتا

چرا درستش کند. نوزده فوریه کند.  اش می چرخید، گفتی پدرت درست هاش نمی مانده بود، خراب شده، دنده

کنم، قبل از آن بود. هنوز به سیرک نرفته بودم، او را ندیده بودم،  ویک. خواندم. نه اشتباه می هزارونهصدوشصت

دانستم اوست، رد زخم روی صورتم نبود. وقتی افتادم یادم آمد، وقتی دستم را گرفتی، وقتی انگشتم الی  نمی

ات را نشانه گرفت، صورت را به یاد آوردم. از من پرسیدی کدام.  ی جیبم سینهدندانهات بود، وقتی تپانچه تو

هایی چهل، پنجاه ساله بیرون آورد،  ش را باز کرد، عکس ی قدیمی فروش جعبه سرم را تکان دادم. دست

توی کرد، توی لباسی تزاری، توی لباسی مدرن،  عوض می  های زنی بود، زنی که مدام چهره مان داد، عکس نشان

لباسی کارگر، توی لباسی رقص، توی لباسی لخت. توی ویال، توی خانه، توی خیابان، توی مهمانی، توی 

شناسی روی دیوارت باشد، روی میزت  سیرک. سیاه و سفید. نخواستی. دوست نداشتی عکس کسی که نمی

شوی، بدون آنکه  می شوی، او آورد به زندگی آدم، شبیه او می ش را می باشد، الی دفترت باشد. بدبختی

اش خشکیده بود،  ش. مهری که جوهر سرخ بر صفحه خواهی ش، نمی شوی ش، می سازی داستانش را بدانی، می

 سالش معلوم نبود، آن را برداشتی، ماهش سوم بود، روزش بیست و یک بود.   حکاکی

 

 

 

 پایت برقصم.  توانم هم چون نمی

 و دوست داری تماشایت کنم. 

 شاشم.  م و توی دهانت می مکی وقتی می
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گذاشت، توی  فروش خریدم، توی جیبم می ست. حواست نبود وقتی آنها را از دست عکس طلسم ا

آورم،  اش را به یاد می ی آویزان، صورت گفت و منتظر بود، در صفحه کار کنی می دانی چه گوشم خودت می

 شود.  دای شلیک گم میام، ص ات، گونه ی کفش زنند، پسرک، و تیغه منتظر است، کف می

 

 

 1100سپتامبر  1

 

 

  -نوشت پی

شان نیست، چون  حاالتی که کسی مایل به بازگو کردن"

  "شود تا رقص واقعی. های بیهوده می پایانش منجر به دست و پا زدن

  ، کورتاساراز همان داستان    
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الرشید برسید قدح ننوشید.  خلیفه هارون چون دور قدح به

رفیق تو را چه شده است که »جعفر گفت:   خلیفه ثانى به

ست  یا موالنا الخلیفه، او مدتى» جعفر گفت:« نوشد؟ باده نمى

در نزد من »پس خلیفه ثانى گفت: « که شراب ترک کرده.

جز باده چیزى هست که شایسته اوست و او را ماءالحیات 

ثانى  گاه فرمود ماءالحیات حاضر آوردند. خلیفه آن« گویند.

هروقت »او گفت:   الرشید بایستاد و به پیش آمده نزد هارون

 .«جاى شراب از این بنوش تو رسد تو به دور قدح به

 

  "هفتموهشتادو شب دویست"از 

 یک شب هزارو

 .مهفت
 چندنامه *
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پوشید. بیرون ایستاده بودم، توی خیابان،  کرد، لباس سیاه شب می زنگ زدی، پائوال لباس عوض می

اش از الی  اش، سینه دیدم کرد، از توی پنجره می مادرید بود. پرسیدی کوکب چیست. آستین لباسش را پیدا نمی

گوید کوکب بخوان.  یرمرد میای. توی خواب پ زد، سیگارم را انداختم. خواب دیده تور سیاه سوتین برق می

ی پالتوم را باال زدم، تا  ی درخت بودم، گم، یقه پائوال روانکاو توست. توی بروکسل یا تورنتو بودی. پشت تنه

 داند.  ی کاله بود، چشمهام. او چه می هام، زیر سایه روی گونه

 

 کوکب گل است. 

 

ای.  پائوال عصبانی بود. دیروقت بود. منتظر بودم بیاید پایین ببوسدم و بگوید دیوانه و بگوید زنگ زده

ست، فارسیِ دالیاست. گفتم. نگفت  پرسد کوکب چیست. عربی سیاره رفتیم. می زیر درخت. به تماشاخانه می

زنگ زده بود، قرار گذاشتیم. من در رویم، تماشای چه. جا گرفته بود و عصر  دانستم کجا می ای. نمی زنگ زده

ی آستینش  مانم. تو زنگ زدی و حلقه ی تو و در خیابان منتظر می آیم خانه شهر تازه بودم و بلد نبودم و گفتم می

 ی کالهم آب چکه.  کرد، دیر آمد. وقتی آمد پالتوم خیس و از لبه را پیدا نمی

 تاکسی. 

 د. دستم را گرفت. دیگر عصبانی نبود. نپرسیدم چرا عصبانی بو
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  .روانکاو آنالین

 

خواستی بدانی. به من که گفتی سر در نیاوردم. گفته بودی پیش  دانستی پائوال کجاست. نمی نمی

روی. گفته بودی روانکاوت زن است، اسمش پائوالست. گفته بودی سخت است چون فارسی  روانکاو می

 بفهمد.  ت بگویی و او نیست. فارسی که نیست چطور از کودکی

ات را  نوشد. چشم شنوی. چیزی می زنی. صدایش را می بینی. حرف می افتی. او را نمی ات می روی تخت

نوشد. لبهایش. به  کنی. نزدیک است. نیست. صدایش. چیزی می بندی. توی اتاق خودت. چشمت را باز می می

ش.  خواهی ببینی یش. ولی نمیکنی. چشمهایش. به چشمها کنی. صورتش. به صورتش فکر می لبهایش فکر می

کند. خودت  ش. او تو را ببیند. فرقی نمی ای نبینی گویی. خودت خواسته اش، مرا می خواهم ببینم گویی نمی می

اش را پیدا کردم. اسمش را از خودت گرفتم. دفترش توی مادرید. سه  ش. نپرسیدم چرا. شماره خواستی نبینی

گفتی، به  م. و نگفته بودم با تو در تماسم. تو گاهی از چیزهایی که به او میماه شد که مکاتبه کردیم به تو نگفت

گفتی به پائوال هم  گفتی. نمی توانستی حرف نزنی از کابوسهات. همه را نمی گفتی. نمی گفتی. البد می من هم می

بودیم و من فقط  وقت حرف نزده ات. هیچ خواهم ببینم گفتی او چه گفته. سه ماه شد. گفتم می ای و نمی گفته

نوشتم. از خودم در  نوشتم. یا شعر می نوشت. داستان می نوشتم و او هم می نوشت. من می نوشتم و او فقط می می

گفتم چیزهایی که  کردم. به او می خواستم. اعتماد می کردم. اعتماد می نوشتم. امتحانش می آوردم. خاطره می می

خواستم بگویم، فرق داشت، فرق  خواستم بگویم، نمی ته بودم، میگفتم، چیزهایی که به تو گف برای تو نمی

نداشت، چه فرقی داشت، به او گفتم من چیزهایی را که با او گفتم فقط با او گفتم و با کس دیگری نگفتم و او 

دانم  اش. نمی وقت خواستم ببینم گفت چیزهایی که به من گفته به هرکس دیگری ممکن است گفته باشد، آن

 دانستی من کجام  خواهم چه بگویم. به تو هیچ نگفته بودم. نمی دانستم می نمیچرا. 

 خواستی بدانی.  و نمی
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خواستی داشته باشد. چون از  ی توی اسکایپ، تن و دست و لمس و بو ندارد، مزه ندارد. نمی رابطه

خورد، از  به هم میی دهان، از بوی تن یک نفر که پهلوت بخوابد حالت  افتی، از مزه لمس به نفرت می

 اصطکاک پوست بیزاری، از آن رطوبت لزج. 

 خواستی بفهمد.     نمی

 

 آمد.  رقصید، مرد از طناب پایین می در تماشاخانه، روی صحنه، زن می
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 نامه. 

 عزیزم

 

آمد. سرم را  ی مردم و حرف مردم از ساحل  دو روز شد که خوابیدم. بیدار شدم شب بود. صدای خنده

ام. خطم در هم و ناخواناست، وقت  زیر بالش کردم. رمق نداشتم. خواستم بلند شوم. تشنه بودم. چیزهایی نوشته

 گیرد،  می

 تا بخوانم. 

وی غبار. و بعد دو روز دیگر بخوابم. رویایم دنباله آید. مثل غبار. آب توی غبار و خورشید ت یادم می

ات. وقتش  خواهم ببینم ام. ابهام دارم. می نداشت. چرخیدم. از نوجوانی به کودکی و جوانی و پیر شدم. گرسنه

یادم   ات، این دفتر را ببینی. درست است. وقتش رسیده. و گاهی موسیقی داشت. موسیقی رسیده. باید ببینم

ام. درست است.  داها یادم نمانده. صدای چه کسی و صدای تو و صورت تو و فکر کردم تو را دیدهنمانده. و ص

ات. و در یک کافه قرار گذاشتیم. تو نیامدی. روی پل رفتم. اولین شهری بود که رفتم. شبیه شهری  باید ببینم

توانی اینها را بگو.  ت. تو اگر میس جاست. این چه دانستنی دانستم همان نبود که دیده بودم. همان شهر بود. می

 سازم.  ام، می م ساخته من با کودکی

 

 وقت  کنم مرا بخواهی، آن خواستم. جنگ شد. برایش نوشتم کاری می اش کنم. می دیوانه

 کنم و اسمت را.  زنم مانیتور را خورد می دهم. و با لگد می نمی

 رفتم. 

 

اش، مرد فرود  شود، نیم تاریک شود، زن نیمه می نور روی پیکر زن، طناب روی پیکر زن، تن نیمه می

 آید، از طناب به نیم پیکر زن، دست من.  می
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 کوکب گل نیست. 

 

گویی چه  ش. نه. می ای فرستم، گلبرگهای لوله ست. عکسش را برایت می پرسی کوکب چه شکلی می

. بعد خواب دیدی. توی خواب لوحی بود. لوح نقره بود. لوح نقره در هزارتویی، دانم چیز را بخوانی. نمی

ای قدیمی، آن را پیدا کن، آن را بخوان. پیرمرد کیست. پائوال پرسید. تو گفتی  ای، خانه هزارتوی خانه

ش و مثل پدرت بود و عادت داشت سرت را ببوسد و عادت داشتی دستش را ببوسی و گفت نماز  شناسی می

بخوان و تو خواستی نماز بخوانی و چادر نداشتی و گفتی چادر ندارم و لخت بودی و دیگر پیرمرد نبود، من 

شناسد، برایش  شناسد، پائوال منِ تو را می ای بیرون این پنجره. پائوال مرا می کردم؛ من را ندیده بودم تماشایت می

 شناسد، ولی بیرون این پنجره ام، توی مرا می ش گفتهام، برای داند منم؛ من هم از تو حرف نزده ای، نمی گفته

 کجایی.  

 

 دانست.  اش. استقامت نکرد ولی می خواهم مرا قبول کرد پائوال و فهمید. فهمید می

 منتظر بود. 
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 نامه.

 عزیزم. عزیزم. عزیزم. 

 

پائوال را دیدم. با هم به تماشاخانه رفتیم. شب بود. همان شب که زنگ زدی و از کوکب از او پرسیدی 

و همان شب که برای من نوشتی و از کوکب از من پرسیدی. او هم از من پرسید و من بعدن فهمیدم برای چه 

ب مخصوص به خواندن یا خواهی گلی را بخوانی. آیا هر کوکبی یا یک کوک دانم چطور می پرسید ولی نمی

چیزی شبیه دعاست. چرا به پائوال نگفتی گفته نماز بخوانی و خواستی بخوانی و چادر نداشتی و لخت بودی و 

آید  ای از من بدت می ای، چطور اگر مرا ندیده کردم با اینکه مرا ندیده آید و من تماشایت می از من بدت می

دستهای خود توست و نفسهای خود توست و تن خود توست و بو آید و  ای بدت نمی وقتی از کسی که ندیده

 کنی.  ی خود توست. خود توست. با آن چه می و مزه

آمد پایین مرد، و  بندش، وقتی از طناب می ها را از زیر تور سیاه سینه تو را دوست دارم و آن سینه

 روی تنت. ی تاریکش، مشت کردم، تو را دیدم. دستهای تو را  صورت نداشت زن، نیمه

 شناسد.  چرا دروغ گفتی، او تو را نمی

 

 1100سپتامبر  12
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است و   رقصند. زنی در میانه ست، زنها و مردهای برهنه با صورتهایی که ندارند، می ای * در تماشاخانه دایره

نشسته نبود و طنابی آویزان است و از طناب آویزان پیکر مردی. در تماشای این صحنه تنها بودم. پهلویم کسی 

آمد. اعصابم ریز شد، برگشتم بگویم ساکت و دستی در لباس دیگری بود، تاریک و  ای می پچه پشت سرم پچ

های  دیدم ولی هر دو زن، دست و لباس. یکی که خم شد، صورتش را کج کرد و با چشم شان را نمی های چهره

 ام کرد.  جمع کرده در چشمهایم خیره شد، خفه

 ی نوشتم. های آن شب نامه

 

 

  -نوشت  پی

برد، داهلمن فکر کرد سرانجام خواهد توانست در  ای که او را می در کالسکه"

اتاقی غیر از اتاق خودش بخوابد. سر حال بود و شوق حرف زدن پیدا کرده بود. وقتی 

های فلزی او را به  به مقصد رسید، لباسش را کندند، سرش را تراشیدند، با گیره

بستند، پرتوهای قوی بر او افکندند تا گیج و کور شد، به صداهای بدنش برانکارد 

گوش دادند، مردی بسته سوزنی را به بازویش فرو کرد. وقتی بیدار شد احساس تهوع 

 "کرد... می

 بورخس  "،جنوب"از داستان      

 

 

 

 

 

 



39 /  جغرافیای سگ  

 

 
Published by  

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

 

 

 

 

 شکافد این ره که اندر آن او می

 اند گریزان. بس سایه

 ساحل آشوب.شود به  خم می

 او انحنای این تن خشک است از فلج.

 
 ، نیما"اندوهناک شب"از شعر 
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تو قبل از من خسته »کرد گفت:  که دنبالش می آن

رسم که تو  شوی. من قبل از تو به آن جایی می می

دانم چه فکری توی  خواهی برسی. خوب می می

و کجا دانم کی هستی و اهل کجایی  ات است و می کله

 «رسم. روی. من قبل از تو آنجا می داری می
 ، خوآن رولفو "مرد"از داستان 

 

 م. هشت
 ناتمام 
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 سمان کدر شد.آ

 

کند فکر  ، کنار فنس، کاله گپ بر سر، چه کار می دنبال دختر راه افتادم، جای صنعتی بود، دود کارخانه

ای سه تا کاروان بود و اسب.  کردم آنجا. اشکش با ریمل قاطی، صورت سفیدش را اشک سیاه، گریه. توی خرابه

ام،  ه بودم، پر، سفت؛ نفهیمدم خیرهپترزبورگ، میخانه، رانهایش برق داشت که خیر جولیاست دختر. او را سن

دیدم،  -کنی؟  نداشت: دعوتم نمی  هوا گفت، تشنه بود، حوصله توی فکر آدم دیگری، توی فکرم آدم دیگری، بی

شناختم، بعد، شاید. به بارمن گفتم از هرچه خورده، یولیا که همان جولیاست؛ امیر هم یعنی کینگ و خندید، 

خواستم برقصم، قوت نداشتم، یا، فکرم نبود، اما تا خودم را به تنش  من. نمینوشیده، به حساب  -خندیدم، 

شناخت، دنیا کوچک شد. از  بمالم، به تنش مالیدم، گرم شدم. اهل ویلنوس بود، دوستانی در ویلنوس داشتم، می

رود،  خاطرم نمیدانی بو از  رود کنار فنس. دودها پایین آمدند. تا گمش نکنم، می پشت معلوم نبود اوست که می

گوید،  شود، گاهی حافظه دروغ گفته، دروغ می گردد، بعد معلوم می ماند، بوی چشیده همیشه، و یکباره برمی می

آورم، از بوست، از پوست؛ آن  دانی، ازصدا به یاد نمی آورم، می همیشه دروغ؛ آدمها را از صورت به یاد نمی

 طرف خیابان بودم، 

 دویدم. 

 شب رفتیم. 

دانم چرا  . توی فیسبوک رفته ادینبورگ. من هم رفتم. چهار ماه بعدش، کاری داشتم، نداشتم، نمی ندیدم دیگرش

شوم سوار قطار شدم. وقتی  ام سوار قطار می حوصله رفتم، قرار بود لندن بمانم، نماندم، گاهی که اینطور بی
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م، دود بود، او بود. بعد فهمیدم. کنار فنس، دیدم، آنجا بود  چاره چرخیدم، گم شدم، کارخانه طور بی رسیدم همین

رفت. به خرابه، از فنس باال رفته جهید. اسب، صورت به یال گذاشت، خاکستری بود؛  اشک شور و سیاهش، می

کردم کسی هست،  ها کسی نبود، توی خرابه کسی نبود. فکر می اسب چه کار داشت آنجا. توی کاروان

ام گذاشت، بلند شو، برقص، گفت، با من.  ر کردیم. دست روی شانهخواست سوار شود، فرار کند. فرا می

اش  خاصیت چشمش بود و وقتی صورتم را به موهایش چسباندم، زیبا شد؛ عطر تنش. دستم را روی شانه

گوید، با همان بو،  دانستم اوست. او هم نبود. اسمش بود. حافظه دروغ می گذاشتم جا خورد، ترسید. هنوز نمی

مها، بیگانه شد. وقتی لیسید دیگر رفتیم. شهری بود، خواب نداشت، نور داشت، صبح نداشتم تا با همان چش

کردم. هرچه خواستم صورتش یادم نیامد،   ظهر خوابیدم بیدار شدم رفته بود برگشتم مسکو، توی راه فراموش

د. ببخشید. گفتم. جولیا؟! رفت دیگر، آنجا نبود که با آن بو برگشت، الی دو هرچه کردم صدایش نیامد، دور می

 برگشت. او نبود. چشمش گفت. 

 شراب؟، گفتم قبول کرد رفتیم. 

 بار کثیف بود. 

 روی کنار دریا؟، گفتم، آمد.  می

برگشتیم به همان خرابه ولی، آسمان کدر بود، دیگر کسی توی کاروان بود، علف داشت، اوبردین رفتیم روی 

خواستم هلت  گرفتم، پس کشید، نرم شد، نبض شد، بلند شد، بر لبه،  صخره کشیدیم، با اسب رفتیم. دستش را

دهد، پس نگذاشتم، از پشت، آغوشم سینه شدم،  خواستم بمیری*؛ یادم آمد و گفتم چه کسی مرا پر  دهم، می

 گاه صخره، آن

 

 گاه افتاد، و من آن

  

 

 1100شانزده اکتبر 
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  –نوشت  پی

 آسمان کدر شد 

 

 اش همین است: آسمان کدر شد  رسد. دنبال ندارد. تمام نمی

 و دیگر چه. دیگر 

 کشم.  ندارد. دست می

 حوصله.  بی

... 

 ساعتی بعد. 

سرم را توی دستم. نشد. بلند شدم، خسته، درمانده. کالفه شدم. 

خورشید در کدورت آسمان، اسب در کدورت آسمان، دختر در کدورت 

توانم،  ام که نمی ها را دیده آسمان، چه معصومیتی، به دریا شد. دیده بودم، این

 به یاد آوردم، دیدن را به یاد، آسمان را، او را. 

 کاش.
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تبرم هرگز به من خیانت نکرده و 

 است.

 ، بورخس "دیسک"از داستان      

 

 

 

 

 هم. ن
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 ها، آدمها...  ها، توی راهروی عمومی، آدم گفتم کدام این موست،  آورم توی صورت مردی بی سرم را باال، باال می

 

کنم توی  ام کنار بزرگراه بود. قبلن. یک شب شد. از پل هوایی که رد شدم فکر کردم کمین می خانه

کردم. چاقو به پهلوم سرد بود. از کسی خوشم  تاریکی پشت آن ستون که نبود که کسی نبیند هرکس را نگاه می

آمد. زنی که هر صبح  ح، زنگ در میآمدم. فرداش، صب شدم به خانه می بیاید تا بدم بیاید. کدامشان را. خسته می

شدم، چاقو را در غالفش دیشب  آمد، خیلی زود، هشت بود. خواب بودم. به زور بلند می آمد، آن صبح می می

رفت.  خوابیدم صبحانه. عادتم بود. و بعد می ام توی کشوی میز تا شب بروم روی پل. با زن می گذاشته

ماندم و به  رفتم روی پل و منتظر می به خواب و توی خواب میگشتم  گفتم، و برمی خواستم برود، می می

چسباندم یا زیر دوش و دستهایش را از دو طرف به،  شان؟ زن را به دیوار می کردم، کدام صورت عابرها نگاه می

 آمدم پایین و خم بود.  آمد. می ی دیوار و از پشت، گسیخته. خواب بودم. خون می اش را به، سینه و سینه

 بازگشته.  حاال
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 ام را گذاشتم روی سوختن، داغ، ستاره  دستم را، شمع ریخت، سوزاندم. شست

 شد، 

 ام،   کف دستم. سوخته که بود خط نداشت، تماشاش کردم، شبیه چشم

 توش، افتادم. 

 اش پنجره بود نگاه کردم بیرون بود آسمان آمد پایین  روبرویم پوست را گرفتم پشت

 کدر شد. 

دوید به کف  گرفت می  گرفتم توی راهرو دویدم. کسی اعتنا نکرد به او که هر روز دستش را باال میدستم را باال

 دستش نگاه نکردند، ندیدند. 

 

 

  کف دستم قلب شد.

 

دانم. آدمهای توی فیلم، توی داستان، توی روزنامه،  نمی          خیال کشتن از کی با من است،

فهمد  ، پارک، مترو، خیابان. کسی نمی کنم در فروشگاه ست. پس آنها را وارسی می کدام فایده نکرد. چگونه هیچ

 افتد،  دهم، موسیقی توی گوشم، انگشت بر کلیدهای پیانو می من که دستهایم را تکان می

سال  کشم زنی عادی، مردی عادیِ میان که من می کنند، در سر او چیست. آن میاعتنا ن   رقصد، دستم می

کنم  کنم، به پیرها که نگاه  کنم، به پیرها نگاه نمی ها که نگاه کنم گریه می کنم، به بچه ها نگاه نمی است. به بچه

کنم؛ اما حاال  کرش را نمیکند چه کسی. اصلن ف اند تا این سن. نه!، فرق نمی ام، چرا خودشان را نکشته عصبانی

رود باشد و اگر به  رود باشد و اگر توی خودش می کشم و اگر تند می کنم و اگر گیج باشد نمی ببینی فکر می

خواهد  آدمها مشکوکم که می  بیند و اگر خیلی محکم راه برود شاید؛ به این شود باشد که نمی دیگران خیره می

خوابم. توی قطار چشمم را  خورم. و خیلی می قار ندارم، تلوتلو میروم و زود برسد جایی. من که راه می

بندم. دیروز شانزده ساعت خوابیدم. ساعت را نگاه کردم دیگر شب بود، از دیشب خوابیده بودم. بلند شدم و  می

ها زود  توی وان دراز کشیدم و دوباره خوابیدم. توی خواب صدای در شد، باز کردم، زنی بود که قبلن صبح
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کردم. از همان وقت آمد.  رفت، او را من آنطور خورد می خواستم برود، می خوابیدیم. بعد می آمد و با هم می می

خواستم توی تاریکی یکی را پیدا کنم، چاقو داشتم. فکر من آرام است، حال بدی ندارم. شاید  که هر شب می

ترسم.  ت. خونسردم. این خونسردی، میزده شاید دستی الزم اس باید صورت برافروخته، شاید چشمهای برق

وقت من هم  کند، آن گشایم کسی نگاهم می کند و وقتی می بینم کسی نگاهم می بندم می توی قطار چشمم را می

 کنم، جوری که وحشت. اما اگر کودک باشد  دهم و چشمم را گشاد می زنم و سرم را تکان می زل می

 بندم، دستش را  خندم، چشمم را می می

بوسم. ولی کسی پشت در نبود، اصلن بلند نشده بودم، خون توی وان بود، آب سرخ و صورتی بود. آمده بود  می

برد که خواب  ی خیال شد، دیروز که خیلی خوابیدم و دیگر خوابم نبرد یا فکر کردم نمی از کجا. اینها وصله

ی برقی باال  ها نگاه کردم، از پلهبودم، همین خیال را داشتم، در قطار نشستم، امروز شد، و به صورت آدم

 آمد.  ی روبرو کسی، پایین می رفتم، پله می

 کدام اینها. 

 

ام.  اش. سراغ کرده ی گس، بوی فلز و عطر باروت از توی منخرین ها، مزه کاش تپانچه، داشتم قدیم

گفت دویست دالر، به صدوشصت  کشند. باالخره یکی را پیدا کردم، می اینجا مجاز نیست. بگیرند با همان می

 هران که بود، شبها. ، مثل قدیم، ت لیسم اش را می تیر را بگیرم، لوله راضی شد، با خشاب پر. هفت

 

ام، عادت ندارم خودم را  آمد که شبیه تو بود، خیلی تو. چون چیزهای زیادی به تو گفته زنی پایین می

شوم، پشت آدم دیگری، پشت صدای دیگری، پشت دیوار که کسی نبیند ولی  به کسی نشان دهم، همیشه گم می

شناسد. از او که آنطور مثل آن  بیزارم. از آدمی که مرا نمیشناسد  دانی. از آدمی که مرا می او نیست، تو خیلی می

آمد صورت شرقی بود، یک طرفِ صورت نداشت، سوخته بود، جای زخم  کرد، صبحانه. او که می زن نگاهم 

 آمد.   داشت، خوره داشت، هر صبح... می
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 میهمانی شام. 

  

 پشت میزند، 

 همه، 

 دیر رسیدم، 

 عمد، 

شناختم، توی دستم  شناختم، یکی را می دم، نشان دادم، آنطور سالم کردم، نمیکف دستم را باال آور

قلب بود، ندیدند، جای پوست ورآمده، همان یکی دید، دیده بود، به او هم همانطور نگاه کردم، آشنا بود، 

ر پیاله، به رد هایشان نگاه، به دستهایشان، به صورتها، به یکی که انگشت دو دوست بود، آنها هم بودند، به گردن

 پشت چشمش، زنی. کدام یک...   ی نقره انگشت، آرایش یکی، سایه

 دور میز جا بود 

اش، مرد، با کاله شاپو،  اش، یک زن دیگر، گوشت صندلی نبود. کسی صندلی آورد. زنی. پوست روشن

ینه. وقتی اش، چشمش، اوست؟ گردن و چانه. گردن و گونه. گردن و کتف. گردن و س گیتار، صداش، خنده

ش،  نشستم، زمین نشستم، صورت را نبینم، گردن را نبینم، همان زن را دیدم، پاهای کلفتش، رگهای آبی

های رنگی، لیوان افتاد، شکست، نگفتم، صدای گیتار، نشنیدند، آمد، همان پا، هی نزدیک روی شیشه،  ناخن

اهش آمد پایین، چه فکر کرد، شیشه را های شیشه و ویسکی، مچ پایش را گرفتم، ساقش را مالیدم، نگ خرده

ها، انگشت، نم. چسبید پاهاش،  نشان دادم، فکر نکن. دستم را باال بردم، زانو، دامن، ران، سفت، کشاله، مو، لبه

ناخن کشیدم، آن تو، جیغ، خورد، خندید، لبم را کج کردم، زیر دامن، لبم را، زیر پوست، لبم را، زیر دندانِ 

ش.  خوش، و خواست چه کار کند، نکرد، کسی ندید، به رو نیاورد، نشنید. طعم شوری هاش، حیرت شد، لبه

ش دیگر، تف کردم، دوباره و شوری دیگر، تف کردم. باالخره افتاد روی شیشه،  تف کردم، دوباره و شوری

 شکست. 

 او نبود.

 مچاله شدم، 
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 افتادم،نشستم،   عقب

 ها.  ، همه گردن، صندلی، آنها دور میز، توی دود، نشستهروی کاناپه

شناسم. اینجا نیست. دوباره صورتها  کشم نمی شناسم. او را که می باید حواسم را پرت کنم. اینها را می

نوشند، چطور پیاله توی دستی، چطور گوشتی  خورند، می ها را. صداهاشان، آنطور که می را ورانداز کردم. اندازه

 بازی.  به دهان، چطور نگاه

او آمد تا دوباره ساقش را بروم باال، برسم، بیفتد، ابرو هم کشیدم، و کنارم نشست، و دستش را آورد، 

نزدیک، زدم، روی دستش، محکم زدم، چشمش سرخ شد، دوباره آورد، چشمش خیس شد، دوباره آورد، چشم 

 بست. 

گفتند. صدای گیتار که  این. چه می کنم، قرار نبود دیدم خیلی به پوست و به چشم و به صورت و به ادا نگاه می

 شنوم، بس است.  بود، گنگ بود، سرد بود، صدایی که توی سرم بود، نمی

 دیگر عذاب قلبِ توی دستم. 

ی گوشتی، دستم پشت  دیدم، تکه ، روی میز غذاست. تاریک بود، نمیبودمگرسنه برخاستم، چون 

ای زیر انگشت، استخوان پشت گوش، در دهانم، آب شد، جگر مرغ بود، حالم بد شد، خیلی، به  گردنی، مهره

 هم خورد، پشت همان گردن، توی لباسش، لباس تور. نفهمید. 

 شاید آنجا نبود، نبودم. 

 

 ست هر صبح بیاید.زنی که صبح آمد دیگر خوا

 1100نوامبر  9و  1

  -نوشت پی

م وقتی کوچک بودیم مرا وادار کرد با هم قسم برادر بزرگ"

های جنگل را قطع کنیم تا آنجا که  بخوریم تا دو نفری تمام درخت

 "حتا یک درخت سرپا هم در جنگل نماند. برادرم مرده است...

 همان داستان، بورخس     
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هنوز به صدایی خفه   یقهآن قلب بسیار دق

 تپید. می

 ، "گو قلب قصه"از داستان         

 آلن پو        

   

  

 .دهم

  – برای هاله زاهدی

 که به یادم آورد.
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ت نبود، برگشتی توی صورتم، به پیشانی من بود،  م. گفتی. روی دو زانوت، سجده بودی، پیشانی بپوش

دانستم، چطور  آمدی، خیلی، نگاهت را دیگر نشناختم، آن حیوانی که منم، نمی آمدم پیش، تو بیشتر می من که می

کردم، گر گرفتی و باز شدی. اینجا بپوشم، دستم ستون که بود روی زانوم بودم گفتم مرا، گفتم بپوش. و بو 

کنی و خوابیدم، آنوقت خون شد. وقتی جسد بودی چطور بپوشم  پوستم. تو که رفتی فکر کردم چه کار می

هام، از جگرم،  ام و از صدایم، پس از شش ی جارو بر دهان گذاشتم و از خودم خالی شدم، از حنجره چون لوله

روی دنبال کار. آنها که تو را  ت بپوش. حبسم کردی. گفتی میوق رگهام از رگهای تو بیرون ریخت، آن

وقت زدی.  پوشم. آن ات. ولی دیگر یک آدم دیگری. این را نمی خندم. و بستم کنند. می شناسند باور می نمی

دوست داشتی بزنم و موهام بگیری روی زمین بکشی پوستم جر بخورد و تنم زمین را بخورد، زور تو باشد. 

خواهی کسی بمیرد و برای چشمهای  د. حاال من زمینم. طاقت این را نداری. باید بیایی بدزدی که میاین اول بو

خودت نگه داری. رنج تو خوب است. پس از زمین درخت و هر رستنی. دیگر تقال نکردم تا برگردی و برایم 

 گفتی، خوب شد. رنج تو را دوست دارم.  

خواستی کودک را نه. پس کودک را  ردی که داشتی میخواستی بزایی، د در کتاب خواندم که می

ی زمین بخورم  میرم که از دهانم را بگذارم بر رستنی کنی، من که مدام از گرسنگی می کشی در غذای من می می

 رفتم.  خواستم می ترسی، اگر می سیر نیستم. ولی بزن. بزن که بپوشم. آنقدر که تو از تو می
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 داستان. 

 

 توی شیشه 

 طرف روی نیمکت نشسته بود،  ، او آنرفتم

  لیسید. اش بود و صورتش را میدستهاش به لبه پاهاش قرمز بود و راه سفید داشت،

 با شما عکس بگیرم. 

 نم.گف

 نگاهم نکرد. 

 پس از شما عکس بگیرم. 

 نم. فگ

 پرسد زیبایی را نشان دهم،  خواهم به کسی که همیشه می چون می

خواستم زیبایی نشانش دهم  وقت خندید و دوست شد. با هم عکس گرفتیم و من به کسی که می آن

 فرستادم و زیرش نوشتم 

 ام زیبا شد.  چشم

انه رفتم. توی بروخنر وقتی تمام شد او را ندیدم. گرسنه شدم، به آشپزخ 3م آداجیو سمفونی توی گوش

در فریزر به نایلون کشیده و روی هرکدام به دقت نوشته،  ای که تکه بود، سر بود و بدن تکه یخچال صورتش

 اش را چرخ کنم،  ی دست، و یک دست کامل، سینه جدا، و دیگر. خواستم سینه ماهیچه

 هوس کباب بود، 

 ولی گردن هم بود 

 که رویش نوشته بود بریانی. مردد ماندم. 

ام و  جا پیدا کرده هایی که این زیاد و علفام با سیر  ست که یاد گرفته یک چیزی که دوست دارم ژیگویی

 دوباره برگردم.  گفتم بروم بیرون شناختم. قبلن نمی
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به کمد رسیدم و توی کمد بود،  آمد، آن بو را رفتم که آشنا بود، کشیدم بوی عطر بیرون سیگار که می

برای شام  گفتمش هم. و آویزان بود به آویز پیرهن و دهانش دوخته بود و جای چشمهای دستهایش بسته بود

 لباس تازه بپوشم، برش داشتم و پوشیدم، 

اش را شکافت، اول نفهمیدم، وقتی فهمیدم که  کرد انگشتم چشم چپ دوخته تنگ بود و به سختی جا باز که می

 بر نک انگشتم،  نگاهشدست به صورتم کشیدم و دیدم 

ترکید و سفت  و نرم بود زیر دندان آسیا ولی نمی ی گس  نگاهم کرد و به لبهام نواختم و در دهان گذاشتم، مزه

پستچی آمد. جواب عکس بود که فرستاده بودم،  پس سیر، گرسنه ماندم.ی لپم ماند تا خیس بخورد.  بود، گوشه

 :نوشته بود 

 

 کشند، حاال  اول می

 بخور! 

 دستخط را بو کشیدم، 

 خوش شدم.  عمیق و چشم بوی حسادت داشت، نفس

اش را واداده بود و سرخ و آب از کنار کیسه بیرون؛ چون خون را بلیسم دوست دارم ولی نه خون  گوشت یخ

 رقیق، شستم. 

 

 پیاز و گریه را رنده کردم. 

 جاست،  آیی امشب او همه تو می

 ش، اما تن من لخت پوست اوست،  آوری می از تنم وقت خوری و آن او می

دیدم،  آمد و بوی عطر که تنم بود، او را که می ایستادم. از بوی گوشت که می پوست نیستم. و روبروی آینه یب

 ست.  ام چه خوشی جاست، در چشم همه

 

 1100نوامبر  2
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 گفت از هر طرف که روی، اگر راه روی 

 راه بری. 

 عقل سرخ، سهروردی

 

 

 

 یازدهم.

 با مهیار.طهماسبی 
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 با چاقو به جان یخچال افتادم. 

 

مرد، من هم رد شدم. بعد ایستادم زیر چراغ سیگار کشیدم،  توی خیابان زیر کاج مردی افتاده بود و می

کشید، زیرچشمی نگاهش به  برگشتم تماشایش کردم، آن طرف روی نیمکت مرد میانسالی نشسته بود، پیپ می

، من هم سر تکان دادم طبق عادت مرسوم شبانه. او هر شب آنجا جان کندن بود، مرا که دید کالهش را برداشت

دهم، و هر دو به مردی  کشم، سر تکان می خواند، من زیر چراغ سیگار می کشد، کتاب می ش پیپ می خیالی با بی

او در افتم. و  روم، با چاقو به جان یخچال می اندازیم. پس من به خانه می میرد نگاهی می که زیر کاج افتاده و می

 شود.  قطار دور می

 کاج بلندتر. 

 

 اند.  صورت مردم در برف بی

 

 دوباره یولیا را دیدم، انگشتش، 

 همینطور که دعوتم کرد 

 گفتم چقدر با انگشتهای تو گریه کنم. خیلی سرخ شد. توی صف، 

وی ، تکنار من توی صفهای شبیه خودم بیزارم. آن فکرها توی سرم آمد. زوجی  از آدم صف بود،

 توی گوش من، خندیدند، گوش هم می
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اول زن خندید و سرش را برد زیر گوش مرد و مرد خندید، دیدم امتداد نگاه را به گردن زنی روی سنگی 

ام  به نگهبان بگویم اسمجلو  خواستم بروم اد بود تا راهم دهند، نمیام زی نشسته، روی جدول. انتظار بود. فاصله

رفتم جلو، چون آن  رای او بود، مهمان وی آی پی بودم. اگر آنها را ندیده بودم میم توی لیست بود، اج را، اسم

 فکرها را نداشتم، فکرم را از آدمها خالی کرده بودم و بیرون نیامده بودم، سه هفته شد. تا یولیا را دیدم 

 ولی مرا نشناخت وقتی شناخت گفت اجرا دارد، انگشتش را چطور قبلن ندیدم. 

 

 زند.  میگفت زنگ و 

 

 دیگر زنگ نزد. 

 

 گفتم بروم آن شهر پیداش کنم. 

 مرا یادش رفته. 

 شان. توی صف آن شهر بودم.  توی صف دیدم

هنوز دم جای اجرا نبود که آنها را دیدم، که بعد آنجا هم بودند. زنِ رویِ جدول موهای زرد تابیده، زیر چشمش 

 خندیدند به گردن وقت آیین انتخاب و حتا به گردن من هم تماشا کردند، ندیدند  چروک بود. آنها که می

 نه زن را نه من. 

 و نشانش دادم، با ناخن کندم، زخم بسته ناسور شد. لرز کردم. به یولیا گفته بودم ضعیف شدم، تنم 

 

ش ی شب همسایه به دیوار کوبید که از جیغ یخچال خواب ست. نیمه خون یخچال عجیب صورتی

 ست به عادت که اگر یخچال جیغ نزند،  رسمی کنم. برد. اعتنا نمی نمی

 اگر با چاقو به پیکرش نکوبم، 

 های یخ جاری نشود،  اگر تکه

 برد؛ هر شب.  برد اگر به دیوار نکوبد و نگوید که خوابش نمی همسایه خوابش نمی
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پس شبی که جایم را با آن مرد عوض کردم، روی نیمکت نشستم پیپ کشیدم ترسیدم فردا زیر کاج افتاده باشم، 

یکی شد. داری چه طور از ساق پایم باال آمد و توی رانم  دویدم آمدم خانه یخچال را بغل کردم و بوسیدم. همین

کنی فریاد زدم که همسایه به دیوار کوبید و آرام شد. خیلی تقال کردم صورتم را از توی پهلوش بکشم  کار می

 اش فرو کردم، رهایم نکرد، کوبیدم، مدام کوبیدم.  بیرون، ببینم. دستم را انداختم توی سینک چاقو بود، به سینه

 

 

 ست.  م صورتی خون

به ساعت نگاه  زنی؟. شوی، و انگشتهات، کی زنگ می رگهای تو وقتی سرخ می به یولیا گفتم، مثل

  دهند، با یادآوری، من که عادت داده عذابم می توی راهروم به آن شهر.  گذرد. نیستی. می کنم. هر روز می می

 ها و پوست بردارم از بوها و آدمها را نبینم، دیدم  بودم حواسم را از چهره

های نبض، انتخاب، پوست، بوها و رگ و تقالی حیوانی که جان  های تماشا، تپیدن جان، لحظههای هی و آن خنده

 ی خون، رخوت آخرین تپش.  کند و خلسه، خلسه می

 

وقتی توی سالن نشستم، آنها کنارم نشستند و خوابیدند، دست مرد مانده بود الی زن؛ دنبال یولیا 

رد آمد روی سن و دستهایش را باال برد از دو طرف انگار روی گشتم پیدایش کنم، تاریک بود، کاری که ک می

ای  صلیب باشد، بعد نور عجیبی شد و دیگر لخت بود و نور عوض شد و چیزی که معلوم بود تنی بود در اشعه

دانم کدام یکی، اما آنها هم نبود و  رادیولوژی یا سونوگرافی، نمی  داد شبیه دستگاه که توی تن را نمایش می

های دیگر آمدند که آدم نبودند عروسکهای مانکن بودند و هرکدام که آدم بود آن شکلی بود که یولیا بود و  آدم

شد و هرکدام حرف  آنها که عروسک بودند هم تویشان پیدا بود که خیلی فرق نداشت آنطور که دیده می

ها افتاد که دیگر  ی تماشاچیوقت آن نور رو گفتند که به هم ربط نداشت. آن زدند، جداجدا چیزهایی می می

وقت هم دیدم دست مرد الی  ها عروسک بودند و من دیدم جز من و آن دو تا، همان تماشاچی نبودند و بعضی

داد، از مچ قطع شده. اشعه روی صدا، صداها در هوا  چیز را توی تن نشان می زن مانده، توی آن اشعه که همه

های  زیر پای یولیا، اگر یولیا بود، روی سن، اگر سن بود، دستشدند، و من دیدم  چرخیدند و رنگی می می
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ها بلکه دستهای کوچکتر مال عروسکهای بازی، و پاهای کوچک و  ها افتاده بود از بازو اما نه آنِ مانکن عروسک

های کوچک که سر نداشتند، هیچ کدام سر نداشتند، فقط یولیا سر داشت و چه انگشتی دارد و  تنه نیم

های دیگر تن  ها که ما سه نفر بودیم داشتیم و آن زن، موهای زردش. دیدم دستهای قطع شده و تکه تماشاچی

کس آدم واقعی نبود. بعد که روشن شد به یولیا سالم  آدمها در آدمها جا مانده که آدمهای واقعی نبودند، هیچ

ودم ساختن این کار را فکر کرده کردم گفت دیدی، سرم را تکان دادم، گفت آن روز که برایش داستانی گفته ب

 که من نفهمیده بودم ولی اسم پرفورمانس را گذاشته بود جغرافیای سگ، به امیر حکیمی.

 برای همین زنگ نزدی. 

 هاش بود.  الی خودش هیچ دستی نبود ولی غضروف بود، توی روده

 

 داستان را یادم نیامد. 

شان حالش بد شد برش داشتند بردند بیمارستان توی  ای را خورده بودند و بعد یکی همان سه تا آدمی که بچه

عکس استخوان آدمیزاد بودی توی شکمش، دکترها مشکوک شدند، به پلیس خبر دادند، پلیس آمد رفت به 

 شان، هنوز باقی آن بچه در خانه بود، دو تا زن با مردی.  خانه

 

 رویش نشستم، با انگشتش گریه کردم. وقت روب آن

 

 کاج شد. 

 1100نوامبر  12

  -نوشت  پی

 کنی،  گفت تو آن بازی که در دامی و صید می"

 اینک مرا در فتراک بند 

 "کی صیدی بد نیستم.

 عقل سرخ، سهرودی
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   اما برق اسلحه با نور چشمانت در کشو 

 تحلیل رفته بود.

 

  "هاروت"از شعر      

 بیژن االهی     

 

 

 . دوازدهم
 برای فئو
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 عزیزم 

 

دیروز بود رفتم. رُم رسیدم، صورتی از آینه کنده بودم، نفهمیده. آنچه یادداشت کردم توی شلوغی، 

سوخت، پشت دیوار که رفتم کسی نبود، ولی آمدند، کنار مردی موهای بلندی  توانستم بایستم، کف پایم می نمی

 داشت، ریش سیاه، سامورایی و شاعر بود نشستم؛ این بود: 

 

  با صورتِ یولیا

 توی دستم، 

 برگشتم. 

 

دیدم.  توی نور آبی کف دستم که صورت داشت. جرالد هنوز روی سِن بود، چشم نداشت، دور بود و نمی

ش را و زن یکی  کتاب را از توی جیبم بیرون آوردم هرکس چیزی از توی جیبش در آورد، سامورایی خودنویس

. کاغذ را گذاشت روی سِن و ما همه رفتیم کاغذ را خواند، دیگری عینک زد خم شد، یکی زبانش را؛ جرالد می

دزدیدیم. روی کاغذ چیزی ننوشته بود، توی میکروفن قهقهه زد و افتاد مست نبود، غش کرد. غولی که زنجیر و 

زد، پنج دقیقه از توی بلندگو همه را وحشی کرد.  "فاک"علف از توی جیبش آورده بود باالی سرش و فریاد 
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طبیعت چنین ما را به تنگنای "روی صورت جرالد شاشید. توی کتاب نوشته بود  وقت در آورد و آن

پوشی از احکام  ست به چشم یی دوام علیت شده گرایشی طبیع گمان آنچه مایه افکند: بی واری می کابوس

. پر کرده بود دود و بوی شاش، دیگر هرکس در آورده های دیگران را نده، شنیدم خندهزدم زیر خ "...طبیعی

ولی جرالد بلند نشد. غیب شد. حواسم به صورت کف دستم و سردم بود، انگار خود من در آوردم شاشیدم به 

خواستم بروم بیرون از بو. راه نبود. غول ایستاده بود توی  پاهام تا گرم شدم، اول. دیگر جرالد روی سن نبود. می

تو که برگشتم او داشت با شمشیرش  زد فاک که فرمان بود. گذاشت کسی برود فریاد می چارچوب نمی

شد،  چرخید و روی صورتها شکل می آمد و می نوشت روی زمین که توی آن نور عجیب بود و باال می می

وقت زنهایی دورش گرد نشستند و شاشیدند و مردها ایستاده بودند. بعد که رفتیم دنبالش، پیداش نکردیم، به  آن

خواست نجاتش دهیم، توی  کرد و می ت، رفتیم. جرالد بود، گریه میسامورایی زنگ زدند گفتند کسی اینجاس

گفت و  ترسد. می داد و تنش و صورتش. خزیده بود هراسان. گم شده. خیلی می پاسگاه. خیس هم بود بو می

های پهنش، لرز. بردیمش هتل و انداختیمش توی وان. خوابید، آب را باز کردم. آن دو تا  زار، قد بلندش و شانه

شان موی زرد داشت و دیگری موی سیاه داشت و صورت استخوانی داشت ولی ماتیک  آمدند که یکی زن

نداشت که آن یکی داشت و باسن نداشت، شلوار جین پایش بود، آن یکی دامن داشت که هرچه داشت زیرش 

که قرار بود با او  ی سامورایی افتاده بود روش، دیده بودم. درخشیده بود زیر آن نور توی کنسرت و شکل نوشته

 جا. من نگفتم.  کرد، نشستند همان بخوابند اما جرالد از حال رفته بود و هنوز گریه می

 سرم توی صورت. 

 یولیا بود.  صورت، 

طور ماندند. سامورایی سر تکان داد و خودنویسش را بیرون آورد.  دیدم. هرکس به زبانی حرف زد، این

گفتم و آنکه  فهمید. ولی نه اینطور که همه با هم همزمان، من می وقت همه حرف زدیم و هیچکس نمی آن

 گفت و او با شمشیر، چرخان، هایکو.  گفت و آنکه نداشت می ماتیک داشت می
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 لیا. یو

 

خوردم،  وقتی برگشتم روی تخت افتادم روی شکم، خوابم برد و بیدار شدم توی سرم بود تلوتلو می

خواهم بیایم وقتی جواب  آمد پرسیدم کجا بود، زنگ زدم و جواب نداد و نوشتم ازین شهر بیزارم و می یادم نمی

 بار دیدم.  م و اینداد، کسی آنجا نبود، دوباره سرم را گرفتم و افتاد نداد، جواب نمی

 پشت ستون خودم را قایم کردم. 

 پخش شدم. 

روی زمین صورتم زیر پاهایی که ضرب داشت ولی کُند و بلند و رخشان بود اما دستم را گرفت و بلند کرد و 

وقتی توی فیسبوک پیدایش کردم، ننوشتم رفتم خانه چه شد، هرچه نوشتم نفهمید، موهاش قرمز بود و لباس 

هاش پیدا بود و پوستش را دیدم گفتم تو چرا به من نگاه کردی مرا ندیدی، خواستی  بود که سینه سیاه تنش

ام، چون دستم را دراز کردم به گردنش. نوشتم  بپرسی زبان کشیدی و بعد معذرت خواستم فهمید نفهمیده

 سوزد با اینکه سنگی. گفت کجا بودی.  چشمت می

 آنجا. 

اول به دستش، به گردنش به موهاش، چشمش را دیدم که زاویه داشت و کج  بعد هم کنار هم نشستیم و من

بود و صورتش کج بود و پوستش، موج و خال داشت، بلند شدم گوشی را برداشتم رفتم از بیرون زنگ زدم 

بیاید. وقتی آمد کنار دیوار تاریک بود دنبالم گشت ندید برگشت تو زنگ زد سرد بود یادم رفته بود بپوشم 

 زده. رفتم خانه.   ید صدام گفتم یخلرز

 ، چشمت بود.  فرداش گفتم چرا نگفتی کجای قصه

 که برایت تعریف کردم.  گفتم همان

 دانم بعد چه شد.  گفتم نمی

 گفتم ما چهار نفر نشسته بودیم توی اتاق و جرالد توی وان بود؛ بعد شد. 
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خواست با آن  ترسید و می میشه همراهش بود چون میای بود و ه ی جرالد را برداشتم که نقره گفتم اول تپانچه

دو تا بخوابد، یکی را من کشتم و یکی را آن دیگری با شمشیر پاره کرد و یا هر دو را من کشتم و هر دو را بعد 

 کشم موی زرد بافته.  او با شمشیر پاره کرد تا جرالد که بیدار شد ببیند و ما نباشیم ولی آنکه من می

 آید.  گفتم یادم نمی

 جواب نداد. منتظرم چون دیده بود و یادش بود، بگوید.

ی میز چسبیده بود به شیشه  مان را نفهمیدم کی زوزه شد دنبال هم دویدیم یکی زیر شیشه گفتم بعد صداهای

لیسش که من رویش ایستادم و در آوردم و به صورتش از پشت شیشه و به دهانش و به چشمش و به 

کشید که یکباره شد که  یکرد و جیغ م خواند و او داشت فرار می دوید و می هاش و او داشت با شمشیر می گونه

کردیم؛ سرخ شد. تپانچه را چپاندم الی مشت دستی که افتاده بود و آنها  توی وان هرکدام چیزی به او فرو می

شست. رفتیم من با  یکی نشست روی سینک و دود شد و آن که زرد بود موهای بافته را در شکم بریده می

خواهی، برویم دنبال  گردم اگر می د گفتم من برنمیسامورایی که جا گذاشت خودنویس را خواست برگرد

 جرالد. 

 گفتم پس کو جرالد؟

گفتم تا صبح همه جا دنبال جرالد گشتیم. پیدا نشد. رفتیم هتل. شلوغ بود. زن اتاق که ترسیده بود گفت. 

خواستند از ما بپرسند. هر سه تا را آوردند، یکی پاره بود و دیگری که سوخته بود و آنکه گلوله خورده موهای 

. به آنها گفتم تنها نبودم. کف دستم را سرخش. سامورایی گفت من آنها را کشتم ولی خودش نبود، تنها بودم

 نشان دادم. گفتم شاهد. گفتند کجا بودی؟  

 سوزد.گفتم. کف دستم.  نگاهت می

 کشیدمت روی تخت وقتی رفتم خانه به شکم افتادم و آنقدر کوبیدم، کوبیدم. 

 

 جا بود.  صبح همه

 دوست داشتم تو باشم. گفتم.  

 خونی بود صبح.
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 و...

 

ی خیابان دیدم. یکی سیاه بود و یکی خاکستری بود و آن یکی هم که سیاه بود. اول هر آن روز سگ تو

ای  وقت و کمی آفتاب بود و من در گوشه  رو دراز افتاده و هوا آنقدر که سرد شد شب، نبود آن سه توی پیاده

آمد.  شان می ی از پوزهکردند و صداهای عجیب ای باز، ایستادم آنها را تماشا که به هم نگاه می کنار در خانه

اش رفت ولی یکی دراز کشیده باقی ماند اعتنا نکرد وقتی یکی  وقت یکی پارس کرد و دیگری پی رفتم. آن نمی

ای آمد از توی  ی حلقی و گله سوار یکی دیگر شد، ولی بعد که تمام شد پرید، گلوی او را گرفت با زوزه

کس حواسش نبود جز من که یولیا  ما همه که آنجا بودیم هیچ راهروی کنارش من بودم، همه به جان هم افتادند

 آمد. 

 دنبالش رفتم وُ وحشتم را. 

 

 

 1100پنج، دوازده دسامبر 

 

 

  –نوشت  پی

 ی تفنگم  من هنوز در کمینم!  آری، هنوز! یک خط نور لوله"

  "را تا عمق روشن ساخته.

 ؛ "سل"از شعر                              

 بیژن االهی         
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 دور از چشم بسی رهگذران 

 آنجا هستند. سگ و مرد و زنی

 
 نیما ،"شعر او به رویایش"از                    
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 "دهد؟ چگونه تنش به خوردنِ ما "

 2:11یوحنا،           

 

 

  

 

 

 شمال/تمام. 
 به ناتالی 
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 های کف دستم  بر راه

 یولیا 

 کرم بود. مشت کردم و پرواز شد. 

 

 بازی. 

 

لخت باشم و سردم باشد و بلرزم و بدوم او  ،که پنج ساعت غرب شهر بود ،قرار شد توی جنگل سیاه

ست توی برف و آن طرف میز غذاست با چهار  ام کند. آنجا که اوست میز خیاطی از پشت درختی، آید، گرم

که دیوار نداشت، دیوار نبود، خانه برف بود و سقف و دیوار و  طرف آتشی در اجاقی کنده جای صندلی و آن

شود، اگر بشود دوست ندارد  پنجره، آسمان و درخت و فاصله. به آنا گفتم آن زن باشد ولی لخت نمی

 چیزهایش معلوم باشد، همین گفت چیزهایش. من گفتم معلوم نباشد و او قبول کرد زن باشد 

 مگر نیستم؟ گفت 

ش  بوسم طور که وقتی بغلش کرده باشم و می بگویم که قبول کند به من ربط نداشت دیگر، اینمن فقط قرار بود 

وقت بگویم که قبول کند قرار گذاشته  برم پایین، خیس باشد، آن و چشمهایش را و گردنش را و دستم را می

داد که صدا  و دوربین دهانم را نشان میکنی  بودیم و این توی فیلم بود توی برف که زیر گوشش گفتم بازی می

زده و گندم و موهاش، توی صورتم همین را گفتم و او  نداشت، موهای من سیاه سیاه است و پوست من یخ
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قبول کرد. جی سوت زد و کات داد. بعد توی آشپزخانه پیشپند نارنجی و زرد و زیرش لخت بود و مردش که 

میرد، به جی گفتم از کجا پیداش  خوابد مست است و می خیابان میست، پاتو نقاش است که توی  پاتو نامی

ی قبر پر از خرت و پرت و آشغال از  اش، گفتم خانه دارد؟ اتاق داشت اندازه کردی و رفتیم یک روز خانه

ای که نوشیدم تف کردم، گفتم این چه  خیابان جمع کرده، برایمان ویسکی آورد که ویسکی نبود جرعه

هاش دنبال نقاشی آن زن، آنا، زنی که کشیده  وقت پاتو توی خرت و پرت گفت چیزی نگو، آنست، جی  کوفتی

ی دو  گوید. این را پیدا کرده وقتی دوباره پاتو آمد، از توی اتاق کوچکی که به اندازه بود. به جی گفتم دروغ می

ق به اتاق دیگر و از اتاق دیگر شد من فکر کردم آن اتا رفت توش گم می تا آدم ایستاده جا نداشت و او که می

ست که از خیابان دزدیده، لباس کار تنش بود و بوم تازه آورد توی  رود که آن در مخفی قصری به اتاق دیگر می

راهروی سفیدی که آنجا نشسته بودیم؛ گفتم اینجا کجاست، زندان بوده، شاید، انگار، آنجا، با رنگهاش، جی 

 گفت به دیوار تکیه نده و ندادم  گفت لباست را بکن. کندم و پاتو

 و گفت تکان نخور و نخوردم 

 و گفت دستت را از آنجات بردار و برداشتم 

 و کنار آن در بایست، نه بین این دوتا در بایست و آنا را آورد گذاشت کنار زانوم. 

 سردم بود جی مجبورم کرد به همان ویسکی، که نبود. 

طور منجمد، یولیا آمد، توی همان راهرو در اتاقی گم فرو  را ببندم و همان قبلن هم شده بود ایستاده، چشمهایم

 رفت و خواستم دنبالش بروم، رفتم که پاتو گفت تکان نخور، نخوردم؛ 

 ات سرت را بیانداز پایین نگاهش کن،  گفت دستت را بیاور باال و روبروی صورتت پیش سینه

 نگاه کردم، کرم بود. 

 

 فیلم. 

 

دهد دهانش بوی الکل و  کند و او را هل می آید، از پشت بغلش می اتوست، مست که میو مردش که پ

فهمم چرا زنِ زیرِ پیشبند لخت باشد ولی قرار  آن صحنه طوری بشود که خنده داشته باشد. به جی گفتم من نمی
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ز شهر گریخته بود، دوید و آن زن، که ا که می موسیاهی  ظر داشته باشم، من مرد گمشدهنبود من حرف بزنم و ن

هوا  شست وقتی آمد مثل همیشه هلش داد، افتاد زمین و افتاد که رویش، بی پاتو را کشت، با چاقو که داشت می

طور که آن خانه  شد و او همانطور لخت با چاقو توی خیابان و جاده دوید تا در جنگل سیاه خانه کرد، اما آن

کند  کشد و فرار می آن زن دیگر که همین زن بود همیشه پاتو را میهمیشه آنجا بود و آن زن همیشه آنجا بود و 

 دوزد.  نشیند، پیشبند تازه می رسد و پشت میز خیاطی می به خودش می

شد حرف بزنم. گفتم الاقل نمای نزدیک میز خیاطی  فهمم، به جی گفتم وقتی می ازین داستان نمی  هیچ

و و لب پاتو. پس من و آنا شبانه به اتاق پاتو رفتیم و پوستش و دست زن و پیشبند، پوست تن پاتو و چشم پات

خواستم توی قصر بچرخم، در کوچکی که دیدم به آنا نگفتم که نخواهد بیاید فکر کردم  را کندیم وُ من که می

 کار کنیم،  چه ش گردم، گفت با باقی تنها برمی

 اش کنیم،  گفتم نقاشی

 ولی عکس گرفتیم.  پوست را کنار زانوی بینا و من را و آ و او را کنار همان در

 

جی گفت این دیگر خیلی زیاد است. برای آلفرد که داستان را نوشته بود و رفته بود نوشت که من 

ایم. آلفرد عصبانی نوشت یعنی چه. من  ها را فیلم گرفته ام و گفت همین ام و داستان را عوض کرده اینطور گفته

 خواهد. جی راضی بود.  دهم. گفت پول نمی گفتم خودم پولش را می

 

کردم، مشت کردم،  کشید و من به کرم نگاه می دوباره ایستادم، خوابم برد، من را و آنا را کنارم گذاشته بود و می

 له شد، باز کردم، پیله بود. بستم، پیله ترکید، یولیا رد شد، به اتاق دیگر رفت، خواستم بدوم، پاتو داد زد. 

 ایستادم. 

 به اتاق پاتو که برگشتم. 

 

 چاقو نگاه، آنا.  به دستش و به
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لفرد رفتیم قبل از اینکه آلفرد برود، زنی که آمد کنار من نشست و کنار توی کالبی که با جی و آ

دیگرش جی بود، اسمش آناست گفت تو کی هستی و ما خودمان را گفتیم و او گفت. فکر کردیم از بس مست 

ش روی پام، رالف را، رفت و لبهایش روی ا بود اول جی را بوسید بعد من را بعد از روی من خم شد، سینه

نگفتیم، نه  هیچ -گم شد و هرکدام ما یواشکی  مان ماند، لبهای جی روی لبهای من، لب من روی رالف. لبهای

گشتیم گفتم هرکس اول پیدایش کرد، دیدیم با یک  دنبالش می -من چیزی گفتم و نه جی، رالف گفت ودکا 

 مرد دیگری آمد و رقصید جی گفت 

 جنده. 

اش را روی میز کوبید. گفت فیلم را چه کار کنیم، سوزان آمد که قرار شد فیلم بگیرد،  من نگفتم و رالف پیاله

رفت،  بودم که یولیا آمد را توی راهرویی دیدم، که می د تو باشی توی فیلم. من آنقدر داغهمان شب به من گفتن

ام چسباند  یکباره آمد نزدیک، نزدیک، چشمش را به چشمکردم،  راهرویی که هرگز ندیده بودم، و تماشایش می

 ام با من؛ پریدم آنکه چشم ام تویم را نگاه کرد، فرار کردم، بی و از توی چشم

 

 به اتاق.

های قدیمی، یک عکس از بازیگری، ژورنال ده سال پیش یا بیشتر  ها را کنار زدیم. ژورنال خرت و پرت

و خط خطی کرده بود، صورتش را، به آنا نشان دادم، پاتو هنوز نبود. در را  بود و زن را پاتو کنارش کشیده بود

نشست، جعبه  ای بود که رویش می با هل باز کردم، بسته نبود، منتظر ماندیم بیاید از همان ویسکی که توی جعبه

وقتی آن  ش را لیسیدم، اش ریختم. حلق های خالی شراب و ودکا و چیزهای دیگر، توی حلق پر بود از شیشه

وقت برگشتم، لیسیدم.  زدند پا شدم رفتم، آمد پشتم، دستش را گذاشت روی گردنم گفت. همان دوتا حرف می

قرار شد فردا زنگ بزنم، زدم. آمد برویم بیرون. گفتم چرا برویم بیرون و چرا آمدی. بیرون برف بود، خندید و 

ختم و زبانم، چشمم بسته، دست که گذاشتم، مشت، ش را، دماغ بزرگش مانع بود، نبوسیدم، ویسکی ری من دامن

 ترکید، پیله. 
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 مناسک. 

 

دوباره برگشتم. فرداشب. آنا را بردم خوابید پیش جی. جنازه همانطور آویزان به گیره بود کنار پالتوش. 

پوشیدم، را  رد خون تا در کوچکی که دیروز دیده بودم. در را باز کردم، پوست نداشت، بغلش کردم، اول پالتو

که جی سر صحنه سرش بود داد به پاتو، انداختمش توی سوراخ را گرفتم رفتم  توی جیبش بود، همانکاله 

ای، لخت و سردم بود که از پنجره  رسیدم جنگل سیاه بود، برف بود دویدم و میز خیاطی و اجاق و میز غذا، کلبه

آنها را ندیدم تا بخار رفت، نه تایی نشسته بودند،  نگاه کردم، معلوم نبود، بخار بود، در باز شد رفتم و نشستم

یولیا گفت به شکل مربع، بعد گفت دایره، آخر مثلث شدند، سرشان روی پای هم خم بود، نگاه کردم، یکی 

شناختم، یولیا راس بود و سرشان را باال آوردند،  یولیا بود و آنا بود و آنهای دیگر که صورت آشنا، نمی

تر چپ زخمِ سوختن بود، برشته  هاشان را از شانه پایین وقت پیرهن ، مرا ندیدند. آنمیدم، وردفه نمی خواندند می

م نه روی پوست یولیا نه آنا، طور که نشسته به رقص، زمایر، ندیده بود شان و همین ای، همه جای چروکیده، قهوه

 قبلن 

 خواستم دستم را دراز کنم، بکشم.  

 ؛ گفت. گان خواندند، آنها، آمرزنده می زخم گناه آدم بود که آمرزش

 . که صدای جیغ

 دویدم. 

افتادم. زن آمد، چشم باز کردم سرم به زانوش، توی برف، مرا کشیده کنار اجاق و چیزی تنم که پیشتر نه، 

کنی، یا شب. پاتو مرده بود و چشمش، پاتو  پالتوی پاتو، غذایم داد و خواباند، فرداش توی گوشش، بازی می

 دوخت و تنم کرد،  ه بود و پوستش، میمرد

 او شدم. 
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 کات. 

 

روی بالکن ایستاده دوربین را انداخته، های مخفی قصر پاتو به اتاقی تازه صدای سوزانا بود جیغ.  از راه

 صورتش را گرفته بود، نگاه کردم پایین، خیابان، 

 خیابان باریک، 

 جهید که تن نداشت،  سری می

 جهد.  بیرون، مثل حیوانی که سر بریده باشند میخون داشت از گلویش 

 تا، آنها، ولی دست به صورتم کشیدم، نبود، دوباره نگاه کردم،  آمدند، نه

 خیابان، از موهاش، سیاه و خونی و از عینکم، 

  دویدم. پریدم. کردم، می ام چطور فرار می ام، توی داالن توی چشم دیدم. یولیا چشم چسباند به چشم بهتر نمی

 رقصید.  جی با آنا می

کنی. سر تکان  لیسید، بازی می آمد، زیر لباس، خیس، گفت توی گوشش را می پایین می ،دست جی توی کمرش

 داد زن. 

 سوت زدم و کات. 

 

پرید،  اش، می کرد دستش را باال آورده بود تا سینه به پاتو گفتم یولیا را از کف دست جی که ایستاده بود نگاه می

 ای، بکشد.   حشره

 

 ، نداشتم، دست کشیدم، تنم. سرم

 جهید.   می

  

 امیر حکیمی 

 بیست و شش آذر نود
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  –نوشت  پی

 آنکه تن من خورَد، "

 خون من نوشد، 

 "وُ من در او. در من مانَد

 2:16یوحنا               
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